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ปีละ 3 ฉบับ
วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติทผี่ า่ นการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล
TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ
ได้นำ� ผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจยั ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่
ปีละ 3 ฉบับ
		
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)
จ�ำนวน 20 บทความ
		
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
		
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขา
วิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ประจ�ำฉบับ (Peer Review)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจ�ำนวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2565
(มกราคม-เมษายน) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�ำไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มกี ารพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสารได้ดำ� เนินการเผยแพร่วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี
ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�ำทุก 4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ได้ผ่าน
การรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัย
สหวิทยาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�ำวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2565 (มกราคม-เมษายน) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผูอ้ า่ นทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทัง้ นีส้ ามารถติดตาม
รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index
ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะด�ำเนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อน�ำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
บรรณาธิการวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี

ไพพ

ภัฏ
รำ

าลัย
ราช

วิทย

มหา

ี

รรณ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 5

ี

รรณ

ประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา
บริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การด�ำเนินการวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้การศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในครั้งนี้ คือ ผู้จัดการฝ่ายในแผนกต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผูจ้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ จ�ำนวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือในการวิจยั ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้วิธีการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ (1) กลยุทธ์ การฝึกอบรม การกระจายอ�ำนาจ (2) โครงสร้าง
สายบังคับบัญชาสั้น ความรับผิดชอบแบ่งตามหน้าที่ (3) ระบบ การให้มีส่วนร่วมการตัดสินใจ (4) รูปแบบ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง
(5) บุคคล การวางเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คุณภาพชีวิต (6) ทักษะ ระบบซอฟต์แวร์ ERP (7) ค่านิยมร่วม การท�ำงาน
เป็นทีม

มหา

วิทย

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาองค์กร, ประสิทธิภาพ, นิคมอุตสาหกรรม
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This research has the purpose of research to study. The Model Developing Organizational for Efficiency
According to McKinsey’s 7s Framework A Case Study Of Wellgrow Industrial Estate, Bang Pakong District,
Chachoengsoa Province. This research was a qualitative study by means of in-depth interviews. A sample of
10 persons. Department Manager consists of Sales Manager, Customer Relationship Manager, Human Resource
Manager, Finance Manager, Factory Manager, Engineering and Maintenance Manager, Operations Manager, Quality
Control Manager and Purchasing Manager and Staff in the department was selected for the study. Data analyses
were performed by making conclusions a content analysis.
The results show that the sample into The Developing Organizational for Efficiency According to McKinsey’s
7s Framework A Case Study Of Wellgrow Industrial Estate, Bang Pakong District, Chachoengsoa Province for
(1) Strategy Training Empowerment. (2) Structure Short command Functional Organization. (3) System Participative
Management. (4) Style Coaching Mentoring. (5) Staff Career Path Quality of Life. (6) Skill ERP Software. (7) Shared
Value Team work.
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ฉะเชิงเทรามากขึ้น นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์มีฐานการผลิตใหญ่
ในโลกยุคปัจจุบันนี้นับได้ว่ามีการแข่งขันกันในระดับสูง เป็นอันดับ 1 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นอันดับที่ 8 ของ
โดยแต่ละองค์กรต่างทีจ่ ะพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการ ประเทศไทย ซึ่งมีจ�ำนวนโรงงานมากถึง 162 โรงงาน บนพื้นที่
ผลิตเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างองค์กรให้ การผลิตกว่า 3,000 ไร่ เงินลงทุน 103,078.96 ล้านบาท จ�ำนวน
ทันยุคทันสมัย ซึง่ การปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานในรูปแบบใหม่ คนงานมากกว่ า 24,674 คน ซึ่ ง เป็ น ฐานการผลิ ต ของกลุ ่ ม
มีการมอบความรับผิดชอบให้กับพนักงานแต่ละคนให้มีส่วนร่วม อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ส�ำคัญ และใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในแต่ละงานทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ ซึง่ มีสดั ส่วนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 24.59 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
ซึง่ การพัฒนาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความ 7 กุมภาพันธ์ 2564) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
สามารถของบุคลากรในองค์กร จากปัจจัยดังกล่าวท�ำให้ผู้บริหาร องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศกึ ษา
ต้ อ งก� ำ หนดนโยบายขององค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ บริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอบางปะกง
บุคลากรในการรองรับการแข่งขัน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้กำ� หนดนโยบายการพัฒนาองค์กร
ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (พเยาว์ ต่อไปในอนาคต
อินทอง, 2560: 1-2)
การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะ วัตถุประสงค์การวิจัย
ขององค์ ก รอย่ า งมี แ ผนจะต้ อ งกระท� ำ โดยตระหนั ก ถึ ง สภาวะ
เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
แวดล้อมขององค์การตลอดเวลาจะเน้นในเชิงกระบวนการของกลุม่ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
และขององค์การเป็นทีต่ งั้ โดยกระบวนการเหล่านีจ้ ะต้องเปิดโอกาส ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ให้พนักงานในองค์กรได้ใช้ศักยภาพหรือสติปัญญาความสามารถ
อย่างเต็มที่เน้นทีมงานเป็นเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ถึง วิธีด�ำเนินการวิจัย
พฤติกรรมขององค์กรเป็นส่วนรวม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการ
ขอบเขตการวิจัย
ด�ำเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทีมงาน การด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ขอบเขตด้านพื้นที่ งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษา ผู้จัดการฝ่าย
วัฒนธรรมขององค์การทั้งระบบใหญ่ และระบบย่อยการพัฒนา ต่าง ๆ ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอ
องค์การก็คือการใช้เครื่องมือทางการพัฒนาองค์กรเข้าสอดแทรก บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงจะต้องกระท�ำอย่างต่อเนือ่ งมุง่ หวังทีจ่ ะให้ รถยนต์ เช่น ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
ได้มา (สายหยุด ใจส�ำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2549: 52-53)
ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์การ แนวคิดและทฤษฎีที่ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ประกอบ
บริหารองค์กรหรือการพัฒนาองค์กร คือ แบบจ�ำลอง 7-S McKinsey ไปด้วย 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้าง (Structure) 3) ระบบ
ซึ่งเป็นแบบจ�ำลองที่สามารถน�ำไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร (System) 4) รูปแบบ (Style) 5) บุคคล (Staff) 6) ทักษะ (Skill)
ที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรมีความเป็นเลิศ เป็นการค้นคว้าวิจัย และ7) ค่านิยมร่วม (Shared Value) (Singh A., 2013)
และพัฒนาของบริษทั McKinsey ซึง่ เป็นทีป่ รึกษาธุรกิจของประเทศ
ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยนี้ท�ำการเก็บรวบรวม
สหรัฐอเมริกาผลของการค้นคว้าวิจัยได้บ่งชี้ให้เห็นว่าความส�ำเร็จ ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
ในการด�ำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ หรือการบริหารงานทีส่ มั ฤทธิผ์ ล
เครื่องมือการวิจัย
นั้นขึ้นอยู่กับ ตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างน้อยที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบ
7 ปัจจัย ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 2) โครงสร้าง 3) ระบบ 4) รูปแบบ สัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่งผ่านการค�ำนวณค่าความถูกต้องของแบบ
5) บุคคล 6) ทักษะ และ 7) ค่านิยมร่วม ต่อมาบริษัท McKinsey สัมภาษณ์ โดยมีค่า IOC = 0.82 จากข้อค�ำถามทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่ง
ได้ปรับปรุงค�ำจ�ำกัดความของตัวแปรทั้ง 7 ตัว ให้มีความถูกต้อง ถือว่าผ่านเกณฑ์ยอมรับจึงน�ำแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น (สมพร ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจ�ำนวน 10 คนต่อไป
ศิลป์สุวรรณ์, 2550: 4)
การรวบรวมข้อมูล
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน และ
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปทุมธานี นครนายก สระแก้ว สมุทรปราการ วิธีการดังต่อไปนี้
และปราจีนบุรี ดังนัน้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้รบั ความสนใจจากนักลงทุน 		 ขั้นที่ 1 ศึกษาเทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้ ง ชาวไทย และชาวต่ า งชาติ เข้ า มาตั้ ง ฐานการผลิ ต ในจั ง หวั ด เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง ได้แก่
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จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า การฝึกอบรม
(Training) การเสริมองค์ความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ขาด
ให้กับพนักงานในบริษัท โดยการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการน�ำ
ปัญหาที่ค้นพบก�ำหนดเป็นหลักสูตรเพื่อท�ำการฝึกอบรม บริษัท
ฝึกฝนให้พนักงานในบริษัทเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ
ความเชีย่ วชาญในเรือ่ งของการท�ำงาน ซึง่ การฝึกอบรมเป็นกระบวน
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างหรือเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และทัศนคติของพนักงานในบริษัทที่ช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งบริษัทแบ่งตามจ�ำนวนพนักงานรับการฝึก
อบรมเป็นรายคนหรือฝึกอบรมเป็นรายกลุ่ม โดยแผนกบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรก�ำหนด
ตารางเวลา และเชิญผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ จากภายในและภายนอกบริษทั
มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตัวอย่างหลักสูตรที่จะฝึกอบรม
ได้แก่ การลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพด้วยการสร้างจิตสํานึกรัก
องค์กร, การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร, เทคนิคการสอนงานแบบ
OJT. (On the Job Training), การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน
การกระจายอ�ำนาจ (Empowerment) คือ การทีผ่ จู้ ดั การ
แผนกต่าง ๆ กระจายงานที่ตนรับผิดชอบที่ส�ำคัญให้กับพนักงาน
ในบริ ษั ท ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มาช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจในการท� ำ งาน
โดยเฉพาะผูจ้ ดั การฝ่ายต่าง ๆ มีอำ� นาจ และความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจสูงเพราะเวลาที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้จัดการ
ในแต่ละฝ่ายจะมีภาวะผู้น�ำมีความรับผิดชอบสูงและเป็นการเอื้อ
ผลการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) อ�ำนาจในการตัดสินใจที่จะส่งผลให้พนักงานที่อยู่หน้างาน ให้มี
เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานนั้น ท�ำให้
7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคม พนักงานรู้สึกมีความมั่นใจถึงความสามารถของตน และการเห็นถึง
อุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า คุณค่าแห่งตน
2. โครงสร้างองค์กร (Structure)
1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
“…โครงสร้างองค์กรบริษัท ซึ่งผู้บริหารร่วมกับกรรมการ
“…โดยกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งสร้างความแตกต่างทางด้าน
ของพนักงาน คือ การฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงานในบริษัท เกิด บริหารช่วยกันออกแบบโครงสร้างองค์กร โดยการแบ่งโครงสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และความช�ำนาญเชี่ยวชาญในเรื่อง องค์กรของบริษทั ควรท�ำให้ชดั เจนจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ของการท�ำงาน โดยการฝึกอบรมช่วยเพิ่มพูนความรู้ เพื่อความ บริหารไม่ใช่แบ่งไปเรื่อยจะท�ำให้โครงสร้างดูเลอะเทอะ และไม่เป็น
ก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน และความก้าวหน้าของบริษัทไป ผลดีต่อบริษัท...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 5, สัมภาษณ์, 20 มกราคม
พร้ อ มกั น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ใน 2564)
จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า โครงสร้างองค์กร
สถานการณ์ปัจจุบันนี้...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 3, สัมภาษณ์,
บริษัท คือ การจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้อง
11 มกราคม 2564)
“…เป็นไปไม่ได้ทผี่ บู้ ริหารหรือหัวหน้างานจะสามารถดูแล กับนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และเป็นระบบเพื่อให้
ในระบบของการท�ำงานได้ทุกเรื่องในเวลาพร้อมกัน บริษัทของเรา การประสานงาน และการสั่ ง การในการท� ำ งานของพนั ก งาน
เป็นบริษัทใหญ่ กลยุทธ์อีกสิ่งหนึ่งในบริษัทการกระจายอ�ำนาจให้ ในบริษัทนั้นบรรลุเป้าหมาย โครงสร้างองค์กรเป็นแบบแนวราบ
หัวหน้างาน เพื่อให้แสดงออกถึงการเป็นผู้น�ำจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง สายบังคับบัญชาสั้น ให้อ�ำนาจและความรับผิดชอบแก่พนักงาน
ไม่ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 6, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2564) ผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งตามหน้าที่ (Functional Organization
Structure) ผู้บริหารระดับสูงจะค�ำนึงถึงหน้าที่ของงานเป็นส�ำคัญ
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การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ผู้จัดการฝ่ายแผนกต่าง ๆ เลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive
Sampling Method) โดยการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญมาจากผูจ้ ดั การ
ฝ่ายแผนกต่าง ๆ ทุกแผนกที่อยู่ในบริษัท เพราะผู้จัดการฝ่ายแผนก
ต่าง ๆ ในบริษัทรับรู้ถึงแนวทางบริหารการท�ำงานภายในบริษัท
เป็นอย่างดี นั่นหมายความว่าผู้วิจัยได้สัมภาษณ์อย่างครอบคลุม
ประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย จ�ำนวน 2 คน ผูจ้ ดั การฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์ จ�ำนวน 1 คน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 1 คน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน จ�ำนวน 1 คน ผู้จัดการโรงงาน จ�ำนวน 1 คน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบ�ำรุงจ�ำนวน 1 คน ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการ จ�ำนวน 1 คน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ จ�ำนวน
1 คน และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จ�ำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน
		 ขั้นที่ 2 ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
		 ขั้นที่ 3 น�ำแบบสัมภาษณ์ไปด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ ม าด� ำ เนิ น การสู ่
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) ข้อมูลที่ได้จากเอกสารการทบทวนวรรณกรรมเพื่อน�ำใช้
ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม

อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
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ท�ำงานซึ่งกันและกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 7, สัมภาษณ์,
8 กุมภาพันธ์ 2564)
จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า การสอนงาน
(Coaching) เป็นกระบวนการเรียนรู้ และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีในการท�ำงานร่วมกันซึ่งหัวหน้างานกับพนักงานในบริษัทนั้น
ไว้วางใจกัน และเป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดย
หัวหน้างานทีไ่ ด้ทำ� งานกับพนักงานในบริษทั จะต้องสังเกตพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของพนักงานในบริษัท และให้ค�ำแนะนําแบบตัวต่อตัวหรือ
เป็นกลุม่ ย่อยเพราะการสอนงานช่วยแก้ปญ
ั หาในการท�ำงานพัฒนา
ความรู ้ ทั ก ษะหรื อ ความสามารถในการท� ำ งานส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
บรรยากาศของการปฏิบัติงานร่วมกันในการใช้ทักษะหรือความรู้
ในการท�ำงานอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงาน
ร่วมกัน และยังช่วยสร้างโอกาสในการรูจ้ ดุ แข็งจุดอ่อนในตัวพนักงาน
ในบริษทั เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) คือ การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างหัวหน้างานทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่าหรือกับเพือ่ นร่วมงาน
และพนั ก งานในบริ ษั ท การเป็ น พี่ เ ลี้ ย งที่ ดี ต ้ อ งมี ทั ศ นคติ ที่ ดี
มีความประพฤติที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และมีประวัติ
การท�ำงานที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่พนักงานใหม่มีลักษณะ
การเป็นผู้น�ำเพื่อสามารถจูงใจโน้มน้าวจิตใจพนักงานใหม่ได้ โดย
การท�ำหน้าที่พี่เลี้ยงเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
บริษัทเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเป็นการ
ป้องกันการลาออกยังช่วยให้พนักงานใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ ค่านิยม วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
ในรูปแบบลักษณะของการท�ำงาน
5. บุคคล (Staff)
“…บริ ษั ท จะมี น โยบายถึ ง ในเรื่ อ งการวางเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานกับพนักงานทุกคนในบริษทั ว่าในอีก
5-10 ปีข้างหน้า พนักงานในบริษัทเจริญเติบโตไปเป็นต�ำแหน่ง
ทิศทางใด และเป้าหมายสูงสุดในการท�ำงานของตัวพนักงานบริษัท
เองคืออะไร...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 2, สัมภาษณ์, 8 มกราคม
2564)
“…พนักงานในบริษัทต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่
พวกสวัสดิการต่าง ๆ เช่น โบนัสประจ�ำปี ประกันสังคม ประกัน
สุขภาพ ค่าล่วงเวลา เงินออมพิเศษ เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
การท�ำงานที่ดีที่สามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัว และเรื่องส่วนตัว
ได้มีชั่วโมงการท�ำงานที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของ
กฎหมาย...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 9, สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์
2564)
จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า การวางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Path) เป็นแนวทางของ
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โดยจัดกลุม่ พนักงานในบริษทั ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญที่ใกล้เคียงกัน ให้ท�ำงานที่มีลักษณะเหมือนกัน มีสาย
การบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนหรือเป็นการให้พนักงานในบริษทั ได้ทำ� งาน
ท�ำตามความถนัดของตนมีก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานในบริษทั ไว้อย่างชัดเจนท�ำให้รปู แบบการท�ำงาน
ที่ไม่ซ�้ำซ้อน และไม่มีแผนกงานที่มากเกินไป
3. ระบบ (System)
“...การบริหารแบบให้มีส่วนร่วมการตัดสินใจเป็นการให้
พนักงานในบริษัททุกคนร่วมตัดสินใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความเชีย่ วชาญในการคิดตัดสินใจวางแผนการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ให้
งานส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 8, สัมภาษณ์,
16 กุมภาพันธ์ 2564)
จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า ระบบองค์กร
เป็นกระบวนการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกันในทุกระดับ เป็นวิธกี าร
ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ำงานเป็นการวางแผนเครื่องมือ
ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่ง และเพือ่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท
การมี ส ่ ว นร่ ว มเป็ น การบริ ห ารที่ เ ปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานทุ ก คน
ในบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจวางแผนการท�ำงาน
ร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อบริษัท และตกลงใจร่วมกัน
ในการบริหารงานรวมถึงยอมรับข้อตกลงร่วมกันของบริษทั ได้อย่าง
เต็มใจ ซึ่งบริษัทยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม
ของบริ ษั ท การให้ มี ส ่ ว นร่ ว มการตั ด สิ น ใจ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“Participative Management” เพราะการสร้างการมีส่วนรวม
ในการตัดสินใจ คือ การก�ำหนดเป้าหมายมีการเชื่อมโยงพนักงาน
ในบริ ษั ท โดยวิ สั ย ทั ศ น์ ทั้ ง หมดต้ อ งชั ด เจน ซึ่ ง เป็ น ข้ อ บั ง คั บ
การท�ำงานระหว่างพนักงานในบริษทั กับผูบ้ ริหารให้พนักงานทุกคน
มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องกระบวนการ
ของการท�ำงาน เช่น การพิจารณาปัญหาในการท�ำงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นหลัก พนักงานในบริษัททุกคนยอมรับผล
ที่ เ กิ ด จากการตั ด สิ น ใจของกลุ ่ ม ซึ่ ง การบริ ห ารให้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
การตัดสินใจส่งผลต่อการด�ำเนินการบริหารจัดการภายในบริษัท
เชิงวิเคราะห์ และยังลดช่องว่างของระบบการสือ่ สารในภายในบริษทั
และยั ง สามารถช่ ว ยขจั ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งพนั ก งาน
ด้วยกัน
4. รูปแบบ (Style)
“…การสอนงานมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน
ภายในบริษทั เพราะในบริษทั มีเป้าหมายให้พนักงานมีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมจากที่ไม่รู้จนเป็นรู้ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน
ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 4, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2564)
“…การเป็นพีเ่ ลีย้ งนัน้ เป็นการลดช่องว่างระหว่างพนักงาน
รุน่ ใหม่ และพนักงานรุน่ เก่าในเรือ่ งการแบ่งปันความรูข้ องกระบวนการ
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ทัว่ ทัง้ บริษทั และในโรงงานการท�ำงานของระบบซอฟต์แวร์ ERP คือ
การบูรณาการระบบงานในบริษัทให้ท�ำงานร่วมกันตั้งแต่การจัดซื้อ
จัดจ้าง การผลิต การขาย การเงิน และการบริหารบุคคลโดย
กระบวนการท�ำงานจะถูกติดตั้งไว้บนเซิฟเวอร์ของบริษัท ผู้บริหาร
จะมองเห็นภาพรวมของบริษัทได้โดยรอบระบบท�ำการเชื่อมต่อ
การจัดการของบริษัททั้งหมด และท�ำการวิเคราะห์อย่างแม่นย�ำ
ท�ำให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการลดความผิดพลาด
ในการตั ด สิ น ใจบางประเด็ น มี ค วามปลอดภั ย ในฐานข้ อ มู ล
ซึ่งพนักงานทุกคนในแผนกของบริษัทสามารถท�ำงาน และใช้ข้อมูล
ร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหา
ในการท�ำงานร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถควบคุม ติดตามต้นทุน และ
กระบวนการผลิ ต รวมไปถึ ง ลดความเสี่ ย งในการท� ำ งานมีค วาม
ปลอดภัยในฐานข้อมูลเนื่องจากมีการก�ำหนดสิทธิ์ และสามารถ
ตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลัง
7. ค่านิยมร่วม (Shared Value)
“…พนักงานทุกคนในบริษทั มุง่ การท�ำงานเป็นทีม บริษทั
จะหล่อหลอมให้ทุกคนเป้าหมายเดียวกันร่วมกัน ปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายจนไปสูค่ วามส�ำเร็จ และ
พยายามท�ำให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้การวินิจฉัยปัญหา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการท�ำงานให้ดีขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่ 10, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2564)
จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า ความเป็นอันหนึง่
อันเดียวกันหรือการท�ำงานเป็นทีม คือ ความเชือ่ มัน่ ร่วมกันในบริษทั
เปรียบเสมือนทิศทางการท�ำงานที่ชัดเจน อีกทั้งท�ำให้พนักงาน
ในบริษัทเกิดความชัดเจนว่าบริษัทคาดหวังพฤติกรรมแบบใดจาก
ตัวพนักงานเมือ่ พนักงานในบริษทั ปฏิบตั ติ นตามนัน้ แล้วย่อมส่งผลดี
ต่องานของตน และบริษัทเป็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
ทุกคนในบริษทั จะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน มีความสามัคคี ให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มุ่งมั่นที่จะท�ำงานร่วมกัน มีทัศนคติ
ในการท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานในบริษัททุกคนรู้สึกถึง
ความส�ำคัญของหน้าที่ตน และรู้สึกมีส่วนร่วมในการท�ำงานเป็นทีม
เพราะงานบางอย่างในบริษัทต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และ
ความเชีย่ วชาญจากพนักงานหลายฝ่าย พนักงานในบริษทั ทุกคนควร
เปิดใจที่จะยอมรับกันพูดจากันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยก่อให้เกิด
บรรยากาศการท�ำงานที่ดี สร้างผลงานให้ออกมามีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานในบริษัททุกคนก็จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทก็จะเติบโตไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุด
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การคัดเลือก และการตัดสินใจเลื่อนต�ำแหน่งแก่พนักงานบริษัท
มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การท�ำงานว่า ในอีก
5-10 ปี พนักงานในบริษัทเจริญเติบโตไปเป็นต�ำแหน่งทิศทางใด
หรือเป้าหมายสูงสุดในการท�ำงานของตัวพนักงานเองคืออะไร จาก
ระดับพนักงาน เป็นหัวหน้างาน เป็นผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ เป็นรองผูจ้ ดั การ
เป็ น ผู ้ จั ด การ ยั ง ช่ ว ยจู ง ใจ สร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ พนั ก งาน
ในบริษัท ในการสร้างโอกาสการโอนย้ายงาน และการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) การที่พนักงานในบริษัท
ทุกคนมีชวี ติ ทีด่ ี และรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ งานทีท่ ำ� บริษทั ถือว่าพนักงานทุกคน
ถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ พนักงานต้องแบ่งหน้าที่ของตนออกเป็น
2 ประเภท ประเภททีห่ นึง่ ชีวติ ในด้านของการท�ำงาน บริษทั ทีด่ ตี อ้ ง
ท�ำให้พนักงานมีรู้สึกที่ดีต่องานที่ท�ำ และงานที่ท�ำต้องมีความมั่งคง
และท�ำให้เกิดความสุขในชีวิตค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเพียงพอ
กับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป สิ่งที่จะท�ำให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ พวกสวัสดิการต่าง ๆ เช่น โบนัส
ประจ�ำปี ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าล่วงเวลา เงินออมพิเศษ
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล
บุคคลในครอบครัวของพนักงาน เมือ่ เปรียบเทียบกับงานหรือบริษทั
อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่
ถูกลักษณะ และปลอดภัยโดยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่บริษัท
จะต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยหรืออันตรายจนเกินไป และต้อง
ช่วยให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบายในเวลาที่จะปฏิบัติงานมีชั่วโมง
การท�ำงานที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
ลักษณะของงานทีท่ ำ� ประเภททีส่ อง ด้านชีวติ ส่วนตัวพนักงานบริษทั
ทุกคนต้องมีเวลาส่วนตัวแบ่งเวลาให้กับครอบครัว และเรื่องส่วนตัว
เพราะบริ ษั ท คิ ด ว่ า ครอบครั ว ของพนั ก งานเป็ น แรงผลั ก ดั น
ให้ตัวพนักงานเองก้าวไปสู่ความส�ำเร็จในหน้าที่การงานของตัว
พนักงานเอง
6. ทักษะ (Skill)
“…บริ ษั ท เน้ น ทั ก ษะในเรื่ อ งการบริ ห ารพนั ก งานให้
สามารถปฏิ บั ติ ง านในต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ข องตนที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทน�ำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาช่วย
ในการท�ำงานในบริษัทเกือบทุกเรื่องระบบงานทรัพยากรบุคคล
ระบบงานทางด้ า นบั ญ ชี ระบบบริ ห ารการผลิ ต รวมถึ ง ระบบ
การกระจายสินค้าเพราะระบบ ERP ยังช่วยลดเวลา และขั้นตอน
การท�ำงานได้อีกด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 1, สัมภาษณ์,
6 มกราคม 2564)
จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความจ� ำ เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาบริ ษั ท พนั ก งานทุ ก คน
ในบริษทั ต้องมีทกั ษะการใช้งานสารสนเทศต่าง ๆ บริษทั ได้นำ� ระบบ
ซอฟต์แวร์ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning มาใช้
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จาการวิจัยการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตาม
แนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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“การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร
ระหว่างองค์กรญี่ปุ่น และองค์กรไทย” พบว่า ผู้บริหารควรให้ความ
ส�ำคัญกับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสม เช่น การให้ผลสะท้อนกลับ (feedback) แก่พนักงาน ที่
ควรเน้นในเชิงบวก เช่น ให้การยอมรับ ชื่นชม เมื่อพนักงานท�ำได้ดี
หรือให้การสนับสนุน
2. โครงสร้าง (Structure) บริษทั มุง่ เน้นโครงสร้างองค์กร
แบบแนวราบ ให้อ�ำนาจและความรับผิดชอบแก่พนักงานผู้ปฏิบัติ
งาน โดยแบ่งตามหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณทิพย์
สามิภักดิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์การ
กับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจในการท�ำงาน และระดับ
ความสุ ข ของพนั ก งาน: กรณี ศึ ก ษาพนั ก งานในบริ ษั ท ในพื้ น ที่
แขวงสีลม” พบว่า ผู้บริหารปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เน้นการบริหาร
ประสิทธิภาพควบคู่กับการบริหารความสุขของพนักงาน เพื่อให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน
3. ระบบ (System) บริษัทมุ่งเน้นการให้มีส่วนร่วม
การตัดสินใจ โดยบริษทั ให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วม และรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจในเรื่องกระบวนการของการท�ำงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัลยกร บุญรักษา (2560) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมผูน้ ำ� กับการมีสว่ นร่วมในการท�ำงานของบุคลากร”
พบว่า การมีสว่ นร่วมในการท�ำงานของบุคลากรจะส่งเสริมกระบวนการ
ท�ำงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามหลักการวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต และผลลัพธ์
ของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
4. รูปแบบ (Style) บริษทั มุง่ เน้นในพฤติกรรมการท�ำงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญการสอนงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ และยัง
ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งหัวหน้างาน
กับพนักงานในบริษทั นัน้ ไว้วางใจกัน และเป็นโอกาสดีทจี่ ะแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราวีณา กุญแจทอง
(2557) ศึกษาเรือ่ ง “การส�ำรวจการใช้เครือ่ งมือการพัฒนาบุคลากร”
พบว่า การสอนงานการพัฒนาความสามารถ โดยใช้ความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรทีเ่ รียกว่า ผูส้ อนงาน ซึง่ มีทง้ั
การสอนงานเป็นรายบุคคล และการสอนงานเป็นกลุม่ เป็นการเรียนรู้
จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ผู ้ ถู ก สอนสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ต าม
มาตรฐานที่ก�ำหนดผู้ของสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การถ่ายทอด
ความรู ้ ร ะหว่ า งหั ว หน้ า งานที่ มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่ า หรื อ กั บ
เพือ่ นร่วมงาน และลูกน้องพนักงานในบริษัท สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ศุภวรรณ ศรีเกตุ (2552) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบพี่เลี้ยงกับการปรับตัวในการท�ำงานของพนักงาน” พบว่า
พีเ่ ลีย้ งจะท�ำหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือดูแลพนักงาน ซึง่ เน้นทีก่ ารดูแล
องค์กรจะเป็นผูก้ ำ� หนดคุณสมบัตขิ องพีเ่ ลีย้ งทีเ่ หมาะสม และผูไ้ ด้รบั
การคัดเลือกต้องเข้ารับการฝึกอบรมบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงก่อนจึง
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สรุปว่า ด้านกลยุทธ์ขององค์กร คือ บริษทั มุง่ ความแตกต่างทางด้าน
บุคลากรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการฝึกอบรม
เป็นการเสริมองค์ความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ขาดให้กับ
พนักงานในบริษทั และการกระจายอ�ำนาจโดยการเอือ้ อ�ำนาจในการ
ตัดสินใจท�ำให้พนักงานรู้สึกมีความมั่นใจถึงความสามารถของตน
ในการท�ำงาน ด้านโครงสร้างองค์กรเป็นแบบแนวราบ สายบังคับ
บัญชาสั้น ให้อ�ำนาจ และความรับผิดชอบแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
โดยแบ่งตามหน้าที่ ด้านระบบถือเป็นวิธีการให้พนักงานมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องกระบวนการของการท�ำงาน
ด้านรูปแบบหรือพฤติกรรมการท�ำงานบริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่อง
การสอนงานช่วยแก้ปญ
ั หาในการท�ำงานพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ในการท�ำงานส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการปฏิบัติงานร่วมกัน
และการเป็ น พี่ เ ลี้ ย งท� ำ ให้ พ นั ก งานใหม่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ด้านบุคคลบริษัทให้ความใส่ใจ
ในพนักงาน เพราะบริษัทถือว่าพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนให้บริษัท
ประสบความส�ำเร็จ โดยบริษัทมีการวางเส้นทางความก้าวหน้า
ในหน้าที่การท�ำงานของพนักงาน และมีนโยบายส่งเสริมในด้าน
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเพื่อป้องกันอัตราการลาออก ด้าน
ทักษะความสามารถในการท�ำงานของพนักงาน คือ ทักษะทางด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทได้น�ำระบบซอฟต์แวร์ ERP
บูรณาการระบบงานในบริษัทให้ท�ำงานร่วมกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ
จัดจ้าง การผลิต การขาย การเงิน การบริหารบุคคล และด้าน
ค่านิยมร่วม คือ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน คือ ทีมจะสร้างผลงาน
ให้ออกมามีคณ
ุ ภาพโดยพนักงานทุกคนมีเป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้บริษทั
ประสบความส�ำเร็จ และเติบโตไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

มหา

วิทย

1. กลยุทธ์ (Strategy) บริษัทมุ่งสร้างความแตกต่าง
ทางด้ า นบุ ค ลากรเพื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น โดย
การฝึกอบรมการเสริมองค์ความรูใ้ หม่หรือเพิม่ เติมองค์ความรูท้ ขี่ าด
ให้กับพนักงานในบริษัท การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การน�ำปัญหา
ที่ค้นพบก�ำหนดเป็นหลักสูตรเพื่อท�ำการฝึกอบรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นริศรา บุญเที่ยง (2561) ศึกษาเรื่อง “ความพร้อม
ในการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม และความพึงพอใจในการฝึก
อบรมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการน�ำการฝึกอบรมไปพัฒนาในการ
ท�ำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในโซนถนนรัชดาภิเษก” พบว่า
ควรส่งเสริมความพร้อมในการฝึกอบรมด้านอุปกรณ์ ด้านสถานที่
และด้านเนือ้ หา เช่น มีอปุ กรณ์ทที่ นั สมัยเพือ่ ให้พนักงานได้ใช้ในการ
ฝึกอบรม อีกทั้งบริษัทจะเน้นการกระจายอ�ำนาจ คือ การกระจาย
งานรับผิดชอบที่ส�ำคัญให้กับพนักงานในบริษัทที่มีศักยภาพในการ
ท�ำงานที่สูงบริษัทให้พนักงาน เป็นการเอื้ออ�ำนาจในการตัดสินใจ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัครวรรณ ปิ่นแก้ว (2558) ศึกษาเรื่อง
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6. ทักษะ (Skill) บริษัทเพิ่มทักษะความสามารถในการ
ท�ำงานของพนักงาน คือ ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ได้นำ� ระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เป็นการบูณณาการระบบงาน
ในบริษทั ให้ทำ� งานร่วมกัน ตัง้ แต่การจัดซือ้ จัดจ้าง การผลิต การขาย
การเงิน การบริหารบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส
สุขแก้ว (2558) ศึกษาเรื่อง “การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมของอุตสาหกรรม
ชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย ในกลุม่ ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ในประเทศไทย” พบว่า ประโยชน์ในการใช้งานระบบ ERP Software
ในสถานประกอบการของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพื่อให้
องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตการผลักดันให้
ประเทศไทยมีการใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ค่านิยมร่วม (Shared Value) เป็นความร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน ท�ำงาน
เป็นทีมมีความสามัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มุ่งมั่น
ที่จะท�ำงานร่วมกัน มีทัศนคติในการท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559) ศึกษาเรื่อง
“ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การท� ำ งานเป็ น ที ม ภายในส� ำ นั ก อ� ำ นวยการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” พบว่า การท�ำงานเป็นทีมควร
สือ่ สารกันมากขึน้ ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเรือ่ งการท�ำงานตามค�ำสัง่
ในคณะกรรมการให้มากขึ้น จะช่วยให้การท�ำงานเป็นทีมในคณะ
ท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากผลการวิจัยผู้วิจัยสามารถน�ำมาสร้างแบบจ�ำลอง
การพัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey
กรณีศึกษา บริษัทเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังภาพที่ 1
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จะท� ำ หน้ า ที่ พี่ เ ลี้ ย งได้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะกั บ พนั ก งานที่ มี
ประสบการณ์น้อย และยังต้องการค�ำแนะน�ำ
5. บุคคล (Staff) บริษัทมุ่งให้ความใส่ใจในพนักงาน
เพราะบริ ษั ท ถื อ ว่ า พนั ก งานเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นให้ บ ริ ษั ท ประสบ
ความส�ำเร็จการวางเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็น
แนวทางของการคั ด เลื อ ก และการตั ด สิ น ใจเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง
แก่พนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรางคนา ชูเชิดรัตนา (2557)
ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร และความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรคทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
สายอาชีพ หมายถึง การวางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบหรือ
เป็นการกระตุน้ ให้พนักงานมีการเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา พัฒนาตนเอง
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ คุณภาพชีวิต การที่
พนักงานในบริษัททุกคนมีชีวิตที่ดีพนักงานต้องแบ่งหน้าที่ของตน
ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่งชีวิตในด้านของการท�ำงาน
ประเภทที่สองด้านชีวิตส่วนตัว พนักงานบริษัททุกคนต้องมีเวลา
ส่ ว นตั ว แบ่ ง เวลาให้ กั บ ครอบครั ว สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ณิศาภัทร ม่วงค�ำ (2559) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของบุคลากร : กรณีศกึ ษา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล
ออฟไลฟ์ ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญาสิ ริ วั ฒ นา
พรรณวดี” พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรควรพิจารณาค่าตอบแทน
ของเจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครกูภ้ ยั โดยน�ำอายุการปฏิบตั งิ านมาพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงเพื่อลดความแตกต่างกับค่าครองชีพ
แต่ละพื้นที่ส�ำรวจส่งเสริมหรือพิจารณาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
ให้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งที่สูงกว่าเดิมเพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นคงในชีวิตของอาสาสมัคร

1. กลยุทธ์/การฝึกอบรม/
การกระจายอ�ำนาจ

วิทย

7. ค่านิยมร่วม/
การท�ำงานเป็นทีม

มหา

6. ทักษะ/ระบบซอฟต์แวร์ ERP

การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

5. บุคคล/การวางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน/
คุณภาพชีวิต

2. โครงสร้าง/สายบังคับบัญชาสั้น
ให้อ�ำนาจและความรับผิดชอบ
แบ่งตามหน้าที่

3. ระบบ/การให้มีส่วนร่วม
การตัดสินใจ

4. รูปแบบ/การสอนงาน/
การเป็นพี่เลี้ยง

ภาพที่ 1 แบบจ�ำลองการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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กัลยกร บุญรักษา. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ ำ�
กับการมีส่วนร่วมในการท�ำงานของบุคลากรในศูนย์
1. ด้านกลยุทธ์ผู้บริหารทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจ
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการกระจายอ�ำนาจให้กับผู้ใต้บังคับ
อ�ำเภอในเขตจังหวัดจันทบุรี. การศึกษามหาบัณฑิต.
บัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดความ
มหาวิทยาลัยบูรพา.
พึงพอใจ และความสุขในการท�ำงาน
2. ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก รเป็ น ระบบความสั ม พั น ธ์ กรวิภา งามวุฒิวงศ์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำงาน
เป็นทีมภายในส�ำนักอ�ำนวยการส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ของงานในหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้การสั่งการ และการประสานงาน
ศึกษาธิการ. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและ
ต่อการท�ำงานของพนักงานในบริษัท โดยโครงสร้างของบริษัท
กิจการสาธารณะ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
การแบ่งงานออกเป็นหลายแผนก และมีผจู้ ดั การหลายคน โดยเฉพาะ
ผู้จัดการฝ่ายขาย ท�ำให้การวางแผนงานยุ่งยากขึ้น อาจมีการปัด ณิศาภัทร ม่วงค�ำ. (2559). คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของ
บุคลากร : กรณีศกึ ษา เจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครกูภ้ ยั มูลนิธิ
ความรับผิดชอบได้
มิ ร าเคิ ล ออฟไลฟ์ ใ นทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต น
3. ด้านระบบการมีส่วนร่วมในการท�ำงานของพนักงาน
ราชกัญญาสิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.
ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีการก�ำกับติดตาม และประเมินผล
มหาวิทยาลัยเกริก.
การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และผู้บริหารทุกคนควรเป็น
ต้ น แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ งานในด้ า นการด� ำ เนิ น งาน นันท์นภัส สุขแก้ว. (2558). การส�ำรวจการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
ถื อ เป็ น การกระตุ ้ น และสร้ า งความส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น งาน
ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในกลุ่มธุรกิจ
มาตรฐานแก่พนักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย.
4. ด้ า นรู ป แบบบริ ษั ท เพิ่ ม รู ป แบบการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร
แนะน�ำ คือ การที่ให้หัวหน้างานปรึกษาแนะน�ำช่วยเหลือเกื้อกูล
พนักงานที่ประสบกับปัญหาให้สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ นริศรา บุญเทีย่ ง. (2561). ความพร้อมในการฝึกอบรม กระบวนการ
ฝึกอบรม และความพึงพอใจในการฝึกอบรมที่มีผลต่อ
ปัญหา และผ่านพ้นอุปสรรคช่วงวิกฤตไปได้ด้วยตนเอง
แรงจูงใจในการน�ำการฝึกอบรมไปพัฒนาในการท�ำงาน
5. ด้านบุคคลบริษัทควรสนับสนุนด้านชีวิตส่วนตัวของ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในโซนถนนรัชดาภิเษก.
พนักงานได้ บริษัทให้วันหยุดพักร้อนเพิ่มเติมหรือเสนอให้วันหยุด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พักร้อนกับพนักงานทีม่ ผี ลงานทีด่ เี พิม่ เติมได้อกี 2-3 วัน โดยสามารถ
ปราวีณา กุญแจทอง. (2557). การส�ำรวจการใช้เครื่องมือการ
ที่จะหยุดติดกันเพื่อที่จะไปเที่ยวพักผ่อน และได้อยู่กับครอบครัว
พั ฒ นาบุ ค ลากร. การค้ น คว้ า อิ ส ระมหาบั ณ ฑิ ต .
6. ด้ า นทั ก ษะพนั ก งานในบริ ษั ท ยั ง ใช้ ร ะบบ ERP
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพในการท�ำงานของซอฟแวร์ ผูบ้ ริหารควรพัฒนา
ทางด้านการใช้งานระบบ และขั้นตอนในการท�ำงานของระบบ ERP พเยาว์ อินทอง. (2560). การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่องค์การ
สมรรถนะสูง : กรณีศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยการส่งผู้จัดการในแต่ละแผนกไปฝึกอบรม รับรู้ถึงประโยชน์
กระทรวงแรงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.
ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์ในระบบ ERP
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
7. ด้านค่านิยมร่วมพนักงานในบริษทั ยังขาดความสัมพันธ์
ที่ ดี ใ นการท� ำ งานกั บ ที ม อื่ น ผู ้ บ ริ ห ารอาจต้ อ งหากิ จ กรรม Ice ภัครวรรณ ปิ่นแก้ว. (2558). การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
และความผูกพันต่อองค์กรระหว่างองค์กรญี่ปุ่น และ
Breaking เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
องค์กรไทย. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เอกสารอ้างอิง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่ง ศุภวรรณ ศรีเกตุ. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างระบบพี่เลี้ยง
กับการปรับตัวในการท�ำงานของพนักงาน. วิทยานิพนธ์
ประเทศไทย. นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ : (ออนไลน์).
การศึกษามหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ค้นจาก http://sql.diw.go.th/factory/ IEAT-000018.
พระนครเหนือ.
xls วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
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สุมณทิพย์ สามิภักดิ์. (2557). ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
องค์การกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจในการ
ท�ำงานและระดับความสุขของพนักงาน: กรณีศึกษา
พนักงานในบริษทั ในพืน้ ทีแ่ ขวงสีลม. การค้นคว้าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Singh, A. (2013). A study of role of McKinsey’s 7S
framework in achieving organizational
excellence. Organization Development
Journal, 31(3): P39.
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วรางคนา ชูเชิดรัตนา. (2557). แรงจูงใจในการพัฒนาความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์กร
และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สายหยุด ใจส�ำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2549). การพัฒนา
องค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เอกสาร
และต� ำ ราโครงการศู น ย์ ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนดุสิต.
สมพร ศิลป์สุวรรณ์. (2550). HR กับการพัฒนาองค์กรสู่ High
Performance Organization. (ในเอกสารประกอบ
การสั ม มนาวิ ช าการและการบรรยาย วั น ที่ 15-16
พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น
กรุงเทพ). สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.
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บทคัดย่อ

าลัย
ราช

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการเรียนรูก้ บั การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
วนเกษตร ต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และเพื่อน�ำเสนอตัวแบบที่เหมาะสมในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยการศึกษาวิเคราะห์เป็นพื้นที่ในชุมชนวนเกษตร ต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี งานวิจัยนี้ใช้แนวทางการวิจัยสหวิทยาการแบบข้ามพ้นสาขา วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ การใช้เทคนิคในการวิจัย
ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ใช้หลักการสามเส้าเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการตีความหมายจากปรากฏการณ์ทางสังคม ใช้กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
แนวประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่ประสบความส�ำเร็จมีจ�ำนวนทั้งหมด 5 กรณีศึกษา ได้แก่ กรณีศึกษาประเพณีบุญปลง
คืนถิ่น กรณีศึกษาสวนป่าอรัญปิยวงศ์ กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายวนเกษตรต�ำบลพวา กรณีศึกษากลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และกรณีศึกษา
การใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชน ตัวแบบที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดความยั่งยืน คือ แบบ
วัฒนธรรมชุมชน
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The objectives of this research were to study learning processes and sustainable development according to
the Sufficiency Economy Philosophy in the agroforestry community located in Phawa Sub-district, Kaeng Hang Maeo
District, Chanthaburi Province and to propose the proper model in the Sufficiency Economy Philosophy application
for the sustainable development. The agroforestry community situated in Phawa Sub-district, Kaeng Hang Maeo
District, Chanthaburi Province was used as the research area. The interdisciplinary research based on the crossdisciplinary research approach was used in this study. The historical research method with the data collection by
reviewing related literatures, interviews, observations, and triangulation as the data validation was applied in this
study. The findings showed the 5 successful case studies including the case study of Boon Plong Khuen Thin Festival,
the case study of Aran Piyawong Forest Park, the case study of agroforestry network in Phawa Sub-district, the case
study of local product group, and the case study of coupon trading based community. The model of community
culture is considered as the appropriate driven model used to strengthen the Sufficiency Economy Philosophy for
the sustainable development.
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การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้จากผูน้ ำ� แต่ละประเทศทัว่ โลก จ�ำนวน
193 ประเทศ ร่วมลงนามรองรับวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2030 หรือ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นวาระการพัฒนา
ที่มุ่งสัมฤทธิผลซึ่งจะสิ้นสุดใน พ.ศ. 2573 ส�ำหรับประเทศไทยนั้น
พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการที่
จะบรรลุเป้าหมาย โดยได้แสดงบทบาทความเป็นผู้น�ำกลุ่มประเทศ
ก�ำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งมีจ�ำนวน 77 ประเทศ
ในการขับเคลือ่ นสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนระดับโลกและด�ำเนิน
การขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศไทยโดยเชื่อมโยงกับแนวคิด
“ศาสตร์พระราชา” ผ่านการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งกลยุทธ์ที่รัฐบาลไทยพยายามส่งเสริมและ
เผยแพร่กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเป็นกลไกน�ำไปสู่การพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ มีความเป็นสากล
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ซึง่ เป็นวาระของประชาคมโลก การบรรลุถงึ เป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนจ�ำเป็นต้องมีองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่ คน โลก
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ความสงบสุ ข และความร่ ว มมื อ (ชล
บุนนาค, 2560: 8)
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวทางในการเก็บข้อมูลโดยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ว่ า กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นเครื่องมือที่จะน�ำไปสู่การพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนได้จริง เป็นการถ่ายทอดให้เห็นกระบวนการทีน่ ำ� ไปสูห่ นทาง
ของความส�ำเร็จและก่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถน�ำไปเผยแพร่
หรือถ่ายทอดเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ประสบความส�ำเร็จต่อเนื่องมา
อย่างยาวนาน สามารถน�ำไปขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป จากการศึกษาประวัติศาสตร์ พบว่า ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2505 มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานในชุมชนพวา เนื่องจากมี
สภาพภูมินิเวศที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ กลุ่มผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ประกอบด้วยกลุม่ คน 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ คนท้องถิน่ ในจังหวัดจันทบุรี
ที่มีอาชีพตัดไม้เพื่อส่งขายให้แก่โรงเลื่อย กลุ่มชาติพันธุ์กวยหรือกุย
ซึง่ คนไทยมักเรียกว่า คนส่วย และกลุม่ ทีอ่ พยพมาจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวได้ร่วมปลูกป่าแบบวนเกษตรโดย
การน�ำของพระอาจารย์สาย การใช้แนวทางวนเกษตรเพื่อแก้ไข
ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า อีกทั้งเป็นการป้องกัน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้เป็นข้ออ้างในการขับไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นเขต
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2550: 4-5)
การขับเคลื่อนของชุมชนวนเกษตรต�ำบลพวาที่อาศัย
แนวทางหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ยั ง ได้ มี ก ารฟื ้ น ฟู
วัฒนธรรมชุมชน โดยจัดงานประเพณีบุญปลงคืนถิ่นเป็นประจ�ำ

ทุกปี โดยก�ำหนดทุกวันขึ้น 3 ค�่ำ เดือน 3 เป็นการสืบสานประเพณี
ของคนกวยและคนอีสานเพื่อการร�ำลึกถึงคุณของบรรพบุรุษ การ
เสีย่ งทายความอุดมสมบูรณ์ในภาคเกษตร การผสมผสานวัฒนธรรม
ในชุมชนที่หลากหลายอย่างกลมกลืน มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจอันดีงาม การมีน�้ำใจเสียสละ เป็นผู้ให้ต่อส่วนรวม
จุดส�ำคัญของประเพณีนี้คือ สอดแทรกจิตส�ำนึกให้มีความรักและ
ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสิง่ แวดล้อม ภายในงาน
มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงาน การ
แจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่สนใจได้น�ำไปปลูกยัง
พืน้ ทีข่ องตน การปลูกต้นปรงพืชหายากใกล้จะสูญพันธุ์ “การสอดแทรก
ธรรมะคติธรรมเรือ่ งปลง การระดมพลังจากหลายหน่วยงานเพือ่ ร่วม
เวทีเสวนาชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ เป็น
กัลยาณมิตร ก่อองค์ความรู้โดยปราชญ์ท้องถิ่นและนักวิชาการ”
(บุญเลิศ ดุชิตา, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2563)
จากการที่ชุมชนต�ำบลพวาได้เข้าร่วมโครงการวนเกษตร
ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ที่ประสบผลส�ำเร็จในการเป็นชุมชน
เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้ชุมชนวนเกษตรต�ำบลพวา
มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจมากมาย เช่น กิจกรรมร้านค้าชุมชนทีม่ กี ารผลิต
และแปรรูปอาหารจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน การผลิตยาสมุนไพร
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตของใช้ในครัวเรือนที่จ�ำเป็นในชีวิต
ประจ�ำวัน การผลิตปุย๋ ชีวภาพเพือ่ ปรับปรุงฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพดิน กิจกรรม
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายฌาปนกิจ กิจกรรม
จัดการกลุ่มและสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐาน
ความรัก ความสามัคคี “การเกื้อกูลกันในชุมชนเป็นเสมือนคน
ในครอบครัวเดียวกันและการฟื้นฟูระบบแลกเปลี่ยนชุมชน โดยใช้
คูปองที่ชื่อว่า คูปองรู้จักพอ เพื่อเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการลดภาวะ
หนี้สินในครัวเรือนและสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยใช้ทรัพยากร
ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนท�ำการผลิตอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม”
(บรรทม สมแสน, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2564)
ชุมชนวนเกษตร ต�ำบลพวา มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของ
ชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่ต้องมีความเข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนา ซึง่ มีทงั้ องค์ความรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้านทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ความรูจ้ ากนักวิชาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ จากการสนับสนุนทัง้ ด้าน
ความรู้ ทุนและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้น�ำศาสนา
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปราชญ์แห่งแผ่นดินที่ประสบ
ความส�ำเร็จ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการขับเคลื่อนนี้ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการมีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่น
ที่จะบรรลุเป้าหมาย ด้วยความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวในการ
ร่วมมือของสมาชิกในเครือข่ายชุมชนวนเกษตร ส่งผลให้ชุมชน
วนเกษตร ต�ำบลพวา ประสบความส�ำเร็จเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนวนเกษตร ต�ำบล
พวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
2. เพือ่ น�ำเสนอตัวแบบทีเ่ หมาะสมในการน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

าลัย
ราช

 ปจจัยดานจิตใจและ
สังคม

จึงเป็นการสร้างความสนใจให้ผู้วิจัยท�ำการศึกษาเรื่อง กระบวนการ
เรียนรูก้ บั การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาชุมชนวนเกษตร ต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี โดยคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถใช้
เป็นตัวแบบที่เหมาะสม สามารถน�ำไปใช้พัฒนาประเทศให้เกิด
ความยั่งยืน โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป

ภัฏ
รำ

เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี สามารถน�ำไปเป็นตัวแบบในการพัฒนาได้
เป็นอย่างดี
กล่าวโดยสรุป กระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็น
ส�ำหรับการพัฒนาซึ่งต้องมีความเป็นระบบ มีขั้นตอน ภายใต้ความ
สมเหตุสมผล ผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ยังไม่มนี กั วิชาการท่านใดได้ศกึ ษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น
จุดเด่นของงานวิจัยนี้เป็นความพยายามถอดบทเรียนจากชุมชน
วนเกษตร ต�ำบลพวา ซึ่งอาศัยแนวทางพัฒนาภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อน�ำไป
สู่การสร้างตัวแบบที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
ของชุมชนในภาคตะวันออก โจทย์วิจัยหลักที่น�ำไปสู่การศึกษาก็คือ
กระบวนการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้
เกิดการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร และด้วยเหตุผลดังกล่าว

4

- ความสามัคคี
- ขอตกลงชุมชน
- คุณธรรม/จริยธรรม

กระบวนการเรียนรู
ระดับตนน้ํา

 ปจจัยดานเศรษฐกิจ
- ลดรายจาย/สรางรายได
- การรวมกลุมพัฒนา
- การออมทรัพย

การพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 การสรางภูมิคุมกันที่ดี
 ความพอประมาณ

ปจจัยดานการเรียนรู

วิทย

กระบวนการเรียนรู
ระดับกลางน้ํา

มหา

กระบวนการเรียนรู
ระดับปลายน้าํ

- มีและใชขอ มูลชุมชน- ภูมิ
องถิ่นองถิ่น
-ปภูญมญาท
ิปัญญาท้
- เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การสรางเครือขาย

 ความมีเหตุผล

ตัวแบบการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนวนเกษตร
ตําบลพวา
อําเภอแกงหางแมว
จังหวัดจันทบุรี

 ปจจัยดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ

กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย เบื้ องต น ดั ง กล า ว มี ลั ก ษณะของการเป น ตั วแบบในเชิ ง สมมุ ติ ฐาน (Hypothetical
Model)
ซึ่งเปนประดิ
สมมุตษิฐฐศิ
านการวิ
ชั่วคราว
(Working Hypothesis) และเปนเครื่องมือที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ยุวดี ธัญทนะ,
ชัยยนต์
ลป์, จ�จำัยลอง
แสนเสนาะ
ตกผลึกนําไปสูการวิเคราะหขอมูล (Analytical Tool) เปนสําคัญ สุดทายจะสามารถสรางตัวแบบที่เปนขอสรุปผลการศึกษา
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การวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์
(Historical Research Method)
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชากรกลุ่ม
เครือข่ายชุมชนวนเกษตร ต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จั น ทบุ รี ซึ่ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งประสบผลส�ำเร็จในแต่ละกรณีศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) มีจ�ำนวน 5 คน โดยมีเกณฑ์
การเลือกแบบสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้มากที่สุด โดยมีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ช่วงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
การศึกษาเอกสารควบคู่กับการสัมภาษณ์ใน 3 รูปแบบ
ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่า (Oral History)
การสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อย (Small Group) ซึ่งมีแบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)
แบบเฉพาะเจาะจงและการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม (Participant
Observation) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) ส่วนการตรวจสอบข้อมูลใช้หลักการ
ที่หลากหลาย (Triangulation) จากนั้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพในลักษณะของการตีความหมาย

กรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคืนถิ่น เริ่มจัดงานครั้งแรก
อย่างไม่เป็นทางการในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืน
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ซึง่ ในระยะเริม่ ต้นประเพณีบญ
ุ ปลงคืนถิน่ นัน้ เกิดจากการทีต่ ำ� บลพวา
มีต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่น มีลักษณะล�ำต้นสวยงาม เป็นที่
นิยมของนักสะสมพันธุไ์ ม้ปา่ หายาก ส่งผลให้ราคาสูง จนเป็นสาเหตุ
ให้มีการลักลอบน�ำไปขายจนกระทั่งลดปริมาณลงจนแทบสูญพันธุ์
เพื่ อ มิ ใ ห้ ต ้ น ไม้ เ อกลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ ถิ่ น สู ญ พั น ธุ ์ เป็ น สาเหตุ ใ ห้
นายบุญเลิศ ดุสิตา ผู้น�ำทางธรรมชาติในขณะนั้นมีความคิดที่จะน�ำ
พันธุไ์ ม้พนื้ เมืองทีช่ อื่ ว่าปรง มาจุดประกายให้คนในชุมชนได้ตระหนัก
และหวงแหนไม้เอกลักษณ์ประจ�ำถิ่นนี้ จากนั้นได้มีการสืบสาน
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีบุญปลงคืนถิ่นเป็นการรวม
วัฒนธรรมของกลุ่มชาวกวยและชาวอีสานในการอนุรักษ์ประเพณี
ดั้งเดิมของตนไว้ โดยก�ำหนดจัดงานประเพณีนี้ในทุกวันขึ้น 3 ค�่ำ
เดือน 3 ของทุกปี ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ที่มาร่วมงานให้มีความรัก ตระหนักถึงความส�ำคัญของป่าไม้ มีการ
ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วน จนกระทัง่
สามารถลดปัญหาการลักลอบพันธุไ์ ม้ประจ�ำถิน่ อีกทัง้ ยังปลูกเสริม
แทนป่าไม้ซึ่งถูกท�ำลายลงไป จึงเป็นความยั่งยืนที่น�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับหลักธรรมทางศาสนา
โดยมีพระอาจารย์สายเป็นผู้น�ำทางศาสนาและผู้ให้การสนับสนุน
ถึงแม้จะมีปญ
ั หาอุปสรรคใด ๆ แต่ดว้ ยหัวใจทีม่ งุ่ มัน่ ของคนในชุมชน
และผู้เกี่ยวข้องก็มิได้ย่อท้อ ในทางตรงกันข้ามกลับมีการประสาน
พลังความรัก ความสามัคคี แผ่ขยายให้กับสังคมในวงกว้างอีกด้วย
มีความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศกว่า 18 ปี
ดังปรากฏตามภาพด้านล่างนี้

ไพพ

กรอบแนวคิดในการวิจัยเบื้องต้นดังกล่าว มีลักษณะของ
การเป็นตัวแบบในเชิงสมมุติฐาน (Hypothetical Model) ซึ่งเป็น
สมมุติฐานการวิจัยชั่วคราว (Working Hypothesis) และเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตกผลึกน�ำไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Tool) เป็นส�ำคัญ สุดท้ายจะสามารถ
สร้างตัวแบบที่เป็นข้อสรุปผลการศึกษาต่อไป ในการประยุกต์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหา

1. ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูก้ บั การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนวนเกษตร ต�ำบล
พวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นการถอดบทเรียนจาก
การด�ำเนินกิจกรรมที่ประสบความส�ำเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ ระยะเริ่มต้น ระยะส�ำเร็จ และ
ระยะยั่งยืนที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งหมด 5 กรณีศึกษา
ได้แก่ กรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคืนถิ่น กรณีศึกษาสวนป่าอรัญ
ปิยวงศ์ กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายวนเกษตรต�ำบลพวา กรณีศึกษา
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และกรณีศกึ ษาการใช้คปู องแลกเปลีย่ นชุมชน
มีข้อค้นพบดังนี้

ยุวดี ธัญทนะ, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง แสนเสนาะ
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รวมกับหลักธรรมทางศาสนาโดยมีพระอาจารยสายเปนผูนําทางศาสนาและผูใหการสนับสนุน ถึงแมจะมีปญหาอุปสรรคใด ๆ
แตดวยหัวใจที่มุงมั่นของคนในชุมชนและผูเกี่ยวของก็มีไดยอทอ ในทางตรงกันขามกลับมีการประสานพลังความรัก ความ
สามัค20
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การจัดงานระยะแรกป พ.ศ.2546 การจัดงานระยะสําเร็จป พ.ศ.2552 พระอาจารยสายปลูกตนปรง

การจัดงานระยะยั่งยืนป พ.ศ.2564 แกนนําปลูกจิตสํานึกรักปา เวทีเสวนาชุมชนจากหลายองคกร

ภัฏ
รำ

ภาพที่ 1 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคืนถิ่น
ภาพที่ 1 ขอมูลของผูวิจัยเพื่อฉายปรากฏการณเกี่ยวกับกรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคืนถิ่น
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ของพระอาจารย์สาย คือ แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ แนวคิด
สมบูรณอยางยั่งยืนมากกวา 48 ป ดังปรากฏตามภาพดานลางนี้

มหา

ระยะสําเร็จ ผืนปาเริ่มสมบูรณ

ทําบุญปา ปลูกจิตสํานึก

การมีสวนรวมจากเจาหนาที่

ระยะยั่งยืน ปาอุดม

ภาพที่ 2 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาสวนป่าอรัญปิยวงศ์
ภาพที่ 2 ขอมูลของผูวิจัยเพื่อฉายปรากฏการณเกี่ยวกับกรณีศึกษาสวนปาอรัญปยวงศ

กรณีศึกษากลุมเครือขายวนเกษตรตําบลพวา ผลการศึกษาพบวา มีจุดเริ่มตนในป พ.ศ. 2540 ชาวบานชุมชนพวา
ประสบปญหาเปนหนี้อยางหนักเพราะกระแสทุนนิยม มีการบุกรุกทําลายปาอยางมาก สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางชัดเจน
การปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวของชาวบานในชุมชนพวาที่มักปลูกมันสําปะหลัง ปลูกยางพารา ปลูกผลไมเพียงชนิดเดียวเพราะได
คาตอบแทนสูง แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การควบคุมราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไปจากเดิม สงผลใหชาวบาน
ยุวดี ประสบกั
ธัญทนะ, บชัภาวะขาดทุ
ยยนต์ ประดิ
ษฐศิ
ลป์, จ�อำลอง
นเนื
่องจากต
งไปกูหแสนเสนาะ
นี้จากนายทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ซึ่งตองอาศัยปจจัยภายนอกในการผลิตแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะปุยเคมี ยากําจัดวัชพืช ยาฆาแมลง ซึ่งเกษตรกรไมสามารถผลิต
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จึงหมดไป การอยู่รวมกันระหว่างมนุษย์กับป่าที่รายล้อมได้อย่าง
กลมกลืน การน�ำแนวคิดวนเกษตรมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชมุ ชนด้วยวิถเี กษตรกรรมแบบพึง่ ตนเอง ทีเ่ รียกว่า วนเกษตร ของ
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ส่งผลให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่าง
เป็ น ระบบและเกิ ด ความยั่ ง ยื น มี ก ารพั ฒ นาต่ อ ยอดและขยาย
เครือข่ายไปในระดับภาคตะวันออกเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ มีการปรับตัว
ให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างมนุษย์กับช้างป่า มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดีงามของชุมชนไว้ในงานประเพณีปลงคืนถิ่น มีการประชุมพูดคุย
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ งึ ปัญหา การสร้างนวัตกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาใหม่ ๆ
ในเครือข่ายวนเกษตรระดับภาคอยู่เสมอ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้
ที่ส�ำคัญคือ การศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ การรวมกลุ่ม
ด้วยความสามัคคีกันในการแก้ปัญหากันอย่างจริงจังแม้จะมีปัญหา
ในรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาก็ระดมพลังกาย พลังสมอง พลังใจจาก
เครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมแก้ปัญหาจนเบาบางและ
หมดสิ้นไปได้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม และน�ำไปสู่ความยั่งยืน
เป็นระยะเวลากว่า 24 ปี และสามารถน�ำไปเผยแพร่ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีได้เพราะเป็นความยั่งยืนในด้านอาหาร ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างแท้จริง ดังปรากฏตามภาพด้านล่างนี้

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

กรณีศกึ ษากลุม่ เครือข่ายวนเกษตร ต�ำบลพวา ผลการศึกษา
พบว่า มีจดุ เริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านชุมชนพวาประสบปัญหา
เป็นหนี้อย่างหนักเพราะกระแสทุนนิยม มีการบุกรุกท�ำลายป่า
อย่างมาก สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างชัดเจน การปลูกพืชแบบ
เชิงเดี่ยวของชาวบ้านในชุมชนพวาที่มักปลูกมันส�ำปะหลัง ปลูก
ยางพารา ปลูกผลไม้เพียงชนิดเดียวเพราะได้คา่ ตอบแทนสูง แต่เมือ่
ยุคสมัยเปลี่ยนไป การควบคุมราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
เปลี่ ย นไปจากเดิ ม ส่ ง ผลให้ ช าวบ้ า นประสบกั บ ภาวะขาดทุ น
เนือ่ งจากต้องไปกูห้ นีจ้ ากนายทุนทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีส่ งู มาเพือ่ ลงทุน
ประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งต้องอาศัยปัจจัยภายนอกในการ
ผลิตแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ยาก�ำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง
ซึง่ เกษตรกรไม่สามารถผลิตเองได้ เมือ่ ผลผลิตออกสูต่ ลาดก็ไม่สามารถ
ก�ำหนดราคาได้เอง ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง การปลูกพืชแบบ
ผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้ผลผลิต
ตลอดปี ปุ๋ยยาก็ได้จากธรรมชาติส่งผลให้ลดต้นทุนในการผลิต ส่วน
การแก้ปัญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางด้วยการเปิดพื้นที่ขาย
สินค้า จัดกิจกรรมเพื่อร่วมงานขายผลผลิตลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
กดราคา ปัญหาหนี้สินก็ลดลง สิ่งแวดล้อมดีขึ้นชัดเจนเพราะไม่ใช้
สารเคมีแต่ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติซึ่งบ�ำรุงดินปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ

แลกเปลี่ยนความรูระดับภาค

ประชุมหลายภาคสวน

เสวนาระดับประเทศ

7

ประชุมแกนนําระดับประเทศ

ภาพที่ 3 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายวนเกษตร ต�ำบลพวา
ภาพที่ 3 ขอมูลของผูวิจัยเพื่อฉายปรากฏการณเกี่ยวกับกรณีศึกษากลุมเครือขายวนเกษตรตําบลพวา
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้สิน จึงใได้
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คุณภาพของผลิตภัณฑของตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐาน การดําเนินงานในดานการผลิตของชุมชนถึงในปจจุบันป พ.ศ. 2564
เข็มเฉลิม ในการอนุเคราะห์ด้านความรู้ การฝึกปฏิบัติจนกระทั่ง หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอจะเห็นได้จากการประชุมกันเป็นประจ�ำ
ประสบความสําเร็จเชิงประจักษถึงความยั่งยืนเปนระยะเวลา 28 ป โดยมีการดําเนินการตาง ๆ ดวยความรวมมือ ความมุงมั่น
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คนในชุมชน การหมั่นศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอจะเห็นไดจากการประชุมกันเปนประจําทุกเดือน มีการแลกเปลี
ผลิตภัเรีณยฑ์นรูของตนเองให้
การด�
นงานในด้าน บภาคอยู
ผลิตภัณเปฑ์นใหม่
ๆ อยู
ผลิาตงสรรค
ภัณฑ์ขผองชุ
ชนพวามี
ภายในเครือมขีคาุณยชุภาพมาตรฐาน
มชนพวาและเครื
อขำาเนิยวนเกษตรระดั
ประจํ
าทุเ่ สมอ
กเดือส่นงผลให้
เพื่อสร
ลิตภัมณ
ฑใหมๆจำ� นวน
การผลิอยูตเของชุ
งในปั
ประสบความส�
มาก มีความหลากหลายและมี
ารพัฒมีนาอยู
มีความยั่งยืน
สมอ มสชนถึ
งผลให
ผลิจตจุภับณันฑปีขพ.ศ.
องชุม2564
ชนพวามี
จํานวนมากำมีเร็คจวามหลากหลายและมี
การพัฒนาอยูกเสมอ
ความยั่เสมอ
่งยืนสามารถ
นําไปเป
แบบอยง่ ายืงได
งปรากฏตามภาพด
านลกาารด�
งนี้ ำเนินการ สามารถน�ำไปเป็นแบบอย่างได้ ดังปรากฏตามภาพด้านล่างนี้
เชิงประจั
กษ์ถนงึ ความยั
นเป็นดัระยะเวลา
28 ปี โดยมี

ยุวดี ธัญทนะ, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง แสนเสนาะ

ภาพระยะยั่งยืน

ภายใตการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพระอาจารยสาย สงผลใหมีผลิตภัณฑตาง ๆ มากมาย

ี
ภาพระยะยั่งยืน

รรณ

ในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาของแกนนําและความสามัคคีของ
คนในชุมชน การหมั่นศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอจะเห็นไดจากการประชุมกันเปนประจําทุกเดือน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในเครือขายชุมชนพวาและเครือขายวนเกษตรระดับภาคอยูเปนประจําทุกเดือน เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ
22 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565
อยูเสมอ สงผลใหผลิตภัณฑของชุมชนพวามีจํานวนมาก มีความหลากหลายและมีการพัฒนาอยูเสมอ มีความยั่งยืนสามารถ
นําไปเปนแบบอยางได ดังปรากฏตามภาพดานลางนี้

ภายใตการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพระอาจารยสาย สงผลใหมีผลิตภัณฑตาง ๆ มากมาย

ไพพ

ภาพที่ 4 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภาพที่ 4 ขอมูลของผูวิจัยเพื่อฉายปรากฏการณเกี่ยวกับกรณีศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน
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กรณีศึกษาการใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชน ของเครือข่าย ทดลองใช้คูปองแลกเปลี่ยน ก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
กรณีศึกษาการใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชน ของเครือขายชุมชนตําบลพวามีจุดเริ่มตนใน ป พ.ศ. 2549 เพื่อแกปญหา
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งระยะแรก
ๆ เทานัในชุ
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ในการแก้
ปญ
ั หาให้
กบั แกนน�ปำองดั
ในการด�
เนินกิจไดกรรมได้
ย่างราบรืน่ มชนพวาที
อีกประการหนึ
ง่ ก็คอื สินค้าามีนัจ้นำ� กัไมดสขาดความหลากหลาย
ประการ
โดยเฉพาะคู
งกลาำวจะใช
แตเพียองเฉพาะในชุ
่เขารวมโครงการเท
ามารถนําไปใชไดยังพืเมื
้นทีอ่ ่ เทียบ
ปรากฏว่
ูปองของผู
ร่วมโครงการแลกเปลี
่ยน กัจบะเป
สินนค้แนวคิ
าในตลาดนั
หรืปอสรรคหลายประการ
ห้างสรรพสินค้าอื่น ๆเชจึนงท�ำให้
ตางาๆผลจากการใช้
นอกชุมชนไดคเลย
การใชค้เขู้ปาองแลกเปลี
่ยนในชุมชนพวาแม
ดที่ดี ดแตของชุ
พบปมญชนหาอุ
คูปองในระยะเวลา
อนงตักล้งแต่
ต้นปีทพ.ศ.
2546 จนถึ
งกลางปี
กรณี่ดศําึกเนิษาคู
ปองแลกเปลี
้ยังไม่
น แต่
ไมสามารถนํา6คูปเดืองดั
าวไปใช
ี่อื่นนอกจากร
านค
าของชุมชนที
นการใช
คูปองเพี่ยนนี
ยงแห
งเดียยั่งยืวเท
านัร้นะบบการแลกเปลี
สวนสาเหตุ ่ยน
พ.ศ. 2546
ความส�ำเร็จในระดั
ๆ เท่านั้น ในด้ า นความรู
แลกเปลี
่ ง ของและแลกเปลี
นแรงงาน
สํ า คั ญได้อี รกับประการหนึ
่ ง ก็ คื อ บสิหนึ
น ค่ง าช่มีวจงระยะแรก
ํ า กั ด ขาดความหลากหลาย
เมื่ อ เที ย้ บกั
บ สิ น ค่ ยานสิ
ในตลาดนั
ด ของชุ ม ชน่ ยหรื
อ8
เนือ่ งจากชาวบ้
านมีนคคาวามต้
จ่ ะเรี
ยนรูศึกก้ ษาคู
ารใช้ปคองแลกเปลี
ปู องในการเป็
น ้ยังไม
ในเครื
นิทยังคงมีอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิ
วัตน์ ดั่ยงปรากฏ
หางสรรพสิ
อื่น ๆองการที
จึงทําให
กรณี
่ยนนี
ยั่งยือนญาติ
แตรสะบบการแลกเปลี
่ยนในดานความรู แลกเปลี
น
เครือ่ งมืสิ่งอของและแลกเปลี
ทีจ่ ะลดค่าใช้จา่ ยภายในครอบครั
ว
หลั
ง
จากสิ
น
้
สุ
ด
โครงการ
ตามภาพด้
า
นล่
า
งนี
้
่ยนแรงงานในเครือญาติสนิทยังคงมีอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ดังปรากฏตามภาพดานลางนี้

ภาพระยะยั่งยืน ดานการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนสิ่งของ การประชุมแลกเปลี่ยนในระดับเครือขายชุมชนและระดับภาค
ภาพที่ 5 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนชุมชน
ภาพที่ 5 ขอมูลของผูวิจัยเพื่อฉายปรากฏการณเกี่ยวกับกรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนชุมชน
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2. ตัวแบบที
หมาะสมในการน�
ำหลักปรัาชหลั
ญาของเศรษฐกิ
จ จากกรณี
ศกึ ยษาที
ม่ ผี ลการด�
ม่ ปี ระสิ
ทธิภ่ยาพและประสิ
ทธิผล
2. ตัวเ่ แบบที
่เหมาะสมในการนํ
กปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
งไปประยุ
กตใำชเนิใหนเงานที
กิดการพั
ฒนาที
ั่งยืน
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ 5 กรณีดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั
ผลการศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาที่
ผลการศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการน�ำหลักปรัชญา สามารถพัฒนาเป็นตัวแบบเพื่อสร้างความเป็นวิถี โดยการน�ำหลัก
ยั่งยืนที่ไดจากการวิเคราะหถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี มีขอคนพบวาตัวแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดความยัง่ ยืน ได้แก่ ตัวแบบ
แนวคิ
ดหลักถปรั
ชญาของเศรษฐกิ
สรางความเป
ีดังอ่ กล
าวชจากกรณี
ศึกษาทีจพอเพี
่มีผลการดํ
าเนิฒนงานที
่มี มชน
จากการวิ
เคราะห์
อดบทเรี
ยนจากกรณีศจกึ พอเพี
ษาทัง้ ย5งมากที
กรณี มี่สขุดอ้ เพื
ค้น่อพบ
ในการขันบวิถเคลื
นปรั
ญาของเศรษฐกิ
ยงแบบวั
นธรรมชุ
ประสิทม่ คีธิภวามเหมาะสมและสอดคล้
าพและประสิทธิผลโดยยึอดงกั
หลับกแนวคิ
ปรัชญาของเศรษฐกิ
งทั้ง 5 กรณี
ดังกลาวจากแผนภาพที
ผูวิจัยสามารถพั
ว่าตัวแบบที
ดหลักปรัชญาจพอเพี
ซึ่งยสามารถพิ
จารณาได้
่ 1ฒข้นาเป
างล่านงนีตั้ วแบบเพื่อ
สรางความเป
ี โดยการนํ
หลั่อกสร้
ปรัาชงความเป็
ญาของเศรษฐกิ
พอเพี
ของเศรษฐกิ
จพอเพีนวิยถงมากที
่สุด าเพื
นวิถีดังจกล่
าว ยงไปใชใหเกิดความยั่งยืน ไดแก ตัวแบบในการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากแผนภาพที่ 1 ขางลางนี้
ยุวดี ธัญทนะ, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง แสนเสนาะ
ผูนําที่มีความเขมแข็ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 กรณีดังกลาว ผูวิจัยสามารถพัฒนาเปนตัวแบบเพื่อ
สรางความเปนวิถี โดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดความยั่งยืน ไดแก ตัวแบบในการขับเคลื่อนปรัชญา
วารสารวิ
ไพพรรณีจปีารณาได
ที่ 16 ฉบั
บที่ 1 เดือนมกราคม
- เมษายน
2565 23
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุ
มชนจัยซึร�่งำสามารถพิ
จากแผนภาพที
่ 1 ขางลางนี
้

ี
ตนทุนทางสังคม
-ระบบเครือญาติ
-ทรัพยากรทางธรรมชาติ
-ความรักความสามัคคีในหมูคณะ

กลไกและกระบวนการ
การมีสวนรวมของชุมชน

ความยั่งยืนในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบวัฒนธรรมชุมชน

ไพพ

วัฒนธรรมชุมชน
วนเกษตร ตําบลพวา
อําเภอแกงหางแมว
จังหวัดจันทบุรี

รรณ

ผูนําที่มีความเขมแข็ง
-ซื่อสัตยสุจริต
-เสียสละ ทุมเท จริงจัง

ภัฏ
รำ

แผนภาพที
่ 1 ตัวแบบที
่ควรจะเป็
นในการขั
บเคลื่อบนหลั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพีจยพอเพี
งแบบวั
ฒนธรรมชุ
มชน มชน
แผนภาพที
่ 1 ตัวแบบที
่ควรจะเป
นในการขั
เคลืก่อปรั
นหลั
กปรัชญาของเศรษฐกิ
ยงแบบวั
ฒนธรรมชุ

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ในกระบวนการน�
ำตัวแบบที่คาวรจะเป็
นในการขั
บเคลื
่อน บสะท้
นว่ชาญาของเศรษฐกิ
ในอนาคตข้างหน้จพอเพี
าเมื่อสิย้นงแบบวั
ยุคสมัฒ
ยผูนธรรมชุ
้น�ำเหล่ามนีชนไป
้แล้ว
ในกระบวนการนํ
ตัวแบบที
่ควรจะเป
นในการขั
เคลือ่ นให้
นหลัเกห็ปรั
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ
งแบบวั
นธรรมชุมพัมนชนไปปฏิ
บัตยิ ปจจัโอกาสที
่จะเกิาดคัความไม่
ย่ังยืนวภายใต้
กล่แากวก็ปยจ่อจัมเกิ
ปฏิบัตินั้นจะตจพอเพี
องมีกยารจั
ดเรียฒงความสั
ธโดยอาศั
ยทีม่ ีความสํ
ญบูรณาการร
มกัน 3กรณี
ปจศจัึกยษาดั
หลักงได
ยดาดน
นําทีดเรี่ตอยงความสั
งมีจิตวิญมญาณของความมี
ําซึ่งประกอบไปด
สัตย สุจจัริยตทีทุ่ทม�ำเท
จัง มีค่อุณมโยงจนเกิ
ธรรมสูง มีดมรรคผล
น้ําใจโอบ
นัน้ จะต้องมีกผูารจั
พันธ์โดยอาศัยปัจภจัาวะผู
ยทีม่ คี นวามส�
ำคัญ ขึ้นได้วยความซื
ทั้งนี้เนื่องจากปั
ให้เจริ
กิดงการเชื
อมอารี
ุนทางสั
ิปญ้นญาท
มชน รวมไปถึ
งทรัพยากรด
ีความ
บูรณาการร่วอมกั
น 3 ขณะที
ปัจจัย่ทหลั
ก ได้งแคม
ก่ ปัไดจแจักยด้ภูามนผู
�ำที่ตอ้องถิงมี่น ความมี
ที่ยั่งยืนน้ําใจของคนในชุ
มีลักษณะของความไม่
เป็นทางการค่
อนข้านต
างสูาง ๆเนืที่อ่มงจาก
สมบูรณก็เปภนาวะผู
ปจจั้นย�ำสํซึา่งคัประกอบไปด้
ญที่มีผลตอการเกื
้อหนุน่อสักตอย์ใหเกิดลัความสํ
าเร็จ อยางไรก็ดีกการมี
ารขับสเคลื
ยางเปยนสละก็
รูปธรรม
่นคง
จิตวิญญาณของความมี
วยความซื
กษณะของกระบวนการ
ว่ นร่่อวนได
มก็ดอี การเสี
ดี มีคมัวาม
สุจริต ทุ่มเท จริงจัง มีคุณธรรมสูง มีน�้ำใจโอบอ้อมอารี ขณะที่ทุน สัมพันธ์กันแบบส่วนตัว การมีส่วนร่วมของแต่ละกรณีศึกษาก็เป็น
ทางสังคม ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความมีน้�ำใจของคนในชุมชน แบบครั้งคราว ดังนั้น สิ่งที่ควรคิดค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวก็
รวมไปถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่มีความสมบูรณ์ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญ คือ การปลูกจิตส�ำนึกให้กับเยาวชนในรุ่นหลังให้ใส่ใจในการรักและ
ทีม่ ผี ลต่อการเกือ้ หนุนก่อให้เกิดความส�ำเร็จ อย่างไรก็ดกี ารขับเคลือ่ น หวงแหนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มั่นคงและยั่งยืนได้นั้น จ�ำเป็นที่จะต้องอาศัย ประจ�ำถิน่ ของชุมชนพวาตลอดไปและหากว่าจะให้ดยี งิ่ ขึน้ ควรมีการ
กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มข้นในการ ท�ำงานแบบสอดประสานกับหน่วยงานราชการให้เข้ามามีส่วนร่วม
ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล
ในการส่งเสริมอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนพวาอย่างจริงจัง
งานวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ทีก่ ล่าวว่า การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
สรุปและอภิปรายผล
จากข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้อันเกิดจากการศึกษา ทีต่ อ้ งการการจัดทรัพยากรทัง้ ธรรมชาติและมนุษย์ รวมทัง้ ทรัพยากร
ถอดบทเรียนทัง้ 5 กรณี ดังกล่าวทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนิน การเงินและวัสดุทั้งปวงให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่ง
กิจกรรมภายใต้วิถีหลักการด�ำเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดย และอยูด่ กี นิ ดี โดยไม่ทำ� ลายทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ สงวนไว้สำ� หรับ
อาศัยผู้น�ำที่เข้มแข็ง ดังเช่น พระอาจารย์สาย อันเป็นพระสงฆ์ผู้ซึ่งมี คนรุน่ หลัง และการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนซึง่ จะ
ปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนากอปรกับการมีผู้น�ำทางธรรมชาติ เกิดการสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้นั้น
อย่างเช่น นายบุญเลิศ ดุชิตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลของ จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการจัดการ
ชุมชนพวาซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงาม ไม่โลภ เป็นผู้เสียสละต่อ การพัฒนา (ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, 2543: 2)
นอกจากนีย้ งั มีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาของ
ส่วนรวมมีแนวคิดและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและที่ส�ำคัญเป็นผู้มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วยความจริงใจ ส่งผลท�ำให้เป็นที่เคารพ เศรษฐกิจพอเพียง ทีก่ ล่าวว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
รักของชาวบ้าน ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการขอความร่วมมือจากชาวบ้าน แนวการด�ำรงชีวิตที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางตามหลักค�ำสอนของ
ในชุมชนจึงมักจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากชาวบ้าน พระพุทธเจ้า ซึง่ สอนให้รจู้ กั การมองให้เข้าใจถึงสิง่ ทัง้ หลายตามความ
เป็นอย่างดียิ่งส่งผลท�ำให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างความยั่งยืน เป็นจริง รู้จักมีความพึงพอใจในตนเอง ในสถานภาพที่เป็นอยู่อย่าง
ได้มาจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวในอีกมิตหิ นึง่ มีความสุข ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ไปเบียดเบียนสังคม ไม่ไป
ยุวดี ธัญทนะ, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง แสนเสนาะ
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ข้อเสนอแนะ

รรณ

ที่อุดมสมบูรณ์และการมีระบบกลไกที่เข้มแข็ง ภายใต้กระบวนการ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนซึง่ เป็นตัวแบบทีค่ วรจะเป็นในการขับเคลือ่ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชน

ไพพ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษาเรือ่ ง กระบวนการเรียนรู้
โดยการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อก่อให้เกิด
ความยั่งยืนของชุมชนพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ผู้วิจัยเห็นควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยเชิงนโยบายที่ส�ำคัญดังนี้
1. ภาครั ฐ ควรมี น โยบายให้ แ ต่ ล ะชุ ม ชนสร้ า งความ
เข้มแข็ง โดยใช้ตน้ แบบจากกระบวนการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับบริบท
ของแต่ละชุมชนเพือ่ ขับเคลือ่ นชุมชนของตนให้มคี วามเป็นเอกภาพ
คงไว้ซึ่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละชุมชน
ให้คงไว้ให้อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป
2. เนื่องจากผลการศึกษามีข้อค้นพบว่า การเชื่อมโยง
ในการด�ำเนินกิจกรรมยังไม่เป็นทางการแต่เป็นการอาศัยความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลเป็นหลัก ดังนัน้ จึงควรมีการสร้างระบบกลไกการสานต่อ
กิจกรรมและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่
ให้มีความเป็นทางการให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่อาศัยความสัมพันธ์
ที่ตัวบุคคลในมิติเดียวเท่านั้น
3. ควรมี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั น แบบพหุ ภ าคี ข อง
องค์ ก รภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู ่ ภ ายในต� ำ บลพวา เพื่ อ น� ำ ไปสู ่
ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิดการเสริมพลัง
ชุมชนหรือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. หน่วยงานด้านการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนในการใช้วิถีชีวิต
ของประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งอาจเริ่มจาก
ตนเองและครอบครัวรวมถึงชุมชนไปสู่ภาพรวมของสังคม
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เบียดเบียนธรรมชาติ ค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ใช้คุณธรรมในการ
วางแผนด�ำเนินชีวติ การตัดสินใจและการกระท�ำ (วรเดช จันทรศร,
2554, 16)
ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ปัทวี สัตยวงศ์ทพิ ย์ (2558) เรือ่ ง บทบาทของพระสงฆ์กบั การอนุรกั ษ์
ป่าไม้ กรณีศึกษาพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (สาย โชติธมฺโม)
วัดวังศิลาธรรมาราม ต�ำบลวังหว้า อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยองซึ่งมี
ข้อค้นพบว่า บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
ได้นั้นจะต้องประกอบด้วย การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์ การเป็นผูน้ ำ� การอนุรกั ษ์ การสร้างจิตส�ำนึกให้กบั ประชาชน
ให้มคี วามรักในธรรมชาติ การเทศนาสัง่ สอนให้คนมีจติ ส�ำนึก โดยใช้
แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ แนวคิดการจัดการป่าแบบสวนโมกข์
และแนวคิดธรรมชาติ 4 ประการ ผลของการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ทำ� ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนพวาในระยะยาว ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้าน
ผลลัพธ์ทตี่ ามมาสูช่ มุ ชนและด้านผลทีอ่ อกสูส่ งั คมภายนอก ผลผลิต
ที่ชัดเจนคือ ด้านสิ่งแวดล้อมมีจ�ำนวนปริมาณป่าไม้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนา
เอื้องไพบูลย์ (2546) เรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ วิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบ
การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า กระบวนการ
เรียนรู้สามารถท�ำให้ชุมชนมีศักยภาพในการคิดและการปฏิบัติเพื่อ
การแก้ ไขปั ญ หาและการพั ฒ นาด้ า นนิ เวศเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ในชุมชนให้ดีขี้น ผลจากการคิดและปฏิบัติของชุมชนท�ำให้ระบบ
นิเวศของชุมชนมีความสมบูรณ์ขนึ้ เศรษฐกิจชุมชนดีขนึ้ และมีความ
มั่นคงขึ้น เป็นการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนื้อหา
ของการเรี ย นรู ้ ค รอบคลุ ม ถึ ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ห ลายลั ก ษณะ
ร่วมกันทีท่ ำ� ให้ศกั ยภาพของชุมชนเพิม่ ขึน้ การสังเกตผลของกิจกรรม
การถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรมและดูงาน
ในพื้นที่จริงการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ การเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้
ของชุมชน การเรียนรู้ผ่านประเพณีและพิธีกรรม
สรุปได้วา่ การทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันองค์ความรู้เดิม และยืนยันว่า
กระบวนการเรี ย นรู ้กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนวนเกษตร ต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี สามารถน�ำไปเป็นตัวแบบทีเ่ หมาะสมในการน�ำหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุก ต์ใช้ให้เกิด การพั ฒ นา
ทีย่ งั่ ยืนได้ นอกจากนี้ พบว่า จุดร่วมส�ำคัญในการขับเคลือ่ นกิจกรรม
ต่าง ๆ จนประสบความส�ำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับผู้น�ำซึ่งมีความซื่อสัตย์
ทุ่มเท จริงจังเป็นอย่างมาก มีต้นทุนทางสังคมที่เป็นแบบเครือญาติ
ส่งผลให้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ท�ำให้ง่ายต่อการ
ประสานงานในชุมชน รวมไปถึงการมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
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การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และเพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุม่ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t-test และ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบ One-Way ANOVA โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เท่ากับ 3.51 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามล�ำดับ และปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลด้านทีไ่ ม่มกี ารมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน
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This research entitled Public participation in the administration of Tha Kasem subdistrict Administrative
Organization in Muang SaKaeo District Sakaeo Province is aimed to study about people how people participation in
administration of Tha kasem subdistrict Administrative organization in Muang SaKaeo District Sakaeo Province and to
investigate personal factors affecting the participation in Tha kasem subdistrict Administrative organization in Muang
SaKaeo district Sakaeo Province. The sample group was people in the area of Tha kasem subdistrict, Muang SaKaeo
District, Sakaeo Province which was selected by the accidental sampling method. The instruments in this study used
to collect data are frequency, percentage, mean and standard deviation, and the data were analyzed by using T-test
and F-test, one-way a analysis of variance with the statistical significance of 0.5 level.
The result showed that the level of people participation in administration of the Tha Kasem Subdistrict
Administrative Organization, Muang Sakaeo District, Sakaeo Province was 3.51 When each aspect was studied, it
showed that the aspect of participation in operations was at a high level, and the aspect of participation in rural
development problem survey, performance monitoring, and activity planning were at a moderate level respectively.
The personal factors which were not involved in people participation in administration in Tha Kasem sub District
Administrative Organization, Muang Sakaeo District, Sakaeo Province included gender, age, status, occupation,
education, and monthly income.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คาดว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาจะเป็นการเพิม่ พูน
องค์ความรู้ ให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต่อไป
2. คาดว่ า ข้ อ มู ล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า เกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จะน�ำเอาข้อมูลที่ได้รับจาก
การศึ ก ษาไปพิ จ ารณาและแก้ ไขปั ญ หาด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนตรงกับปัญหาที่แท้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) เป็นองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
จัดตัง้ เพือ่ กระจายอ�ำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิน่ ระดับ
ต�ำบลซึง่ เป็นเขตชนบทอันเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศได้มโี อกาส
เรียนรูก้ ารแก้ไขปัญหา และการสนองตอบความต้องการของตนเอง
โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
หรือเรียกว่า การปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล มีความส�ำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนระดับต�ำบล หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จากการก่อเกิด
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อน
ของการกระจายอ�ำนาจการปกครองของรัฐบาล และกระทรวง
มหาดไทย และสอดคล้ อ งกั บ กระแสเรี ย กร้ อ งในการที่ จ ะให้
ประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบการการปกครองที่เหมาะสมกับตน
มีงบประมาณและบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ของตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน โดยหลักการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่ประชาชนทุก ๆ คน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงจุดมากที่สุด จึงจ�ำเป็นต้องสร้างระบบกลไก ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชนในเรือ่ งบทบาทและหน้าทีใ่ ห้ประชาชนสามารถท�ำงาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่น สามารถรวมพลังในการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วม
รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและตรวจสอบการบริหารการท�ำงานของภาครัฐมากขึ้น
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การปฏิบตั เิ กิดความโปร่งใสและการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนจากปรากฏการณ์ทเี่ ป็นจริงโดยอิงจากสภาพความเป็นจริง
ของท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะทราบถึงระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ตั้งแต่การก�ำหนดนโยบาย การด�ำเนินงาน การติดตามและการ
ประเมินผล และปัญหาที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย

ส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ ว จั ง หวั ด สระแก้ ว ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง ส� ำ รวจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว และเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามมีรายละเอียด
วิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นประชากรที่อยู่ในต�ำบล
ท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยในต�ำบลท่าเกษม
มีจ�ำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 8,033 คน จ�ำนวน 1,877 ครัวเรือน
(ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2561)
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2. ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม จ�ำนวน 6 ข้อ
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
จ�ำนวน 6 ข้อ
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เฉพาะกรณีในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล มากที่สุด
2 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล มาก
3 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ปานกลาง
4 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล น้อย
5 หมายถึง ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล น้อยที่สุด
การสร้างพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบั บ นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งขึ้ น เองมี ขั้ น ตอน
ในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล น�ำมาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ก�ำหนดนิยาม
และใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม
2. สร้ า งแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และตรวจสอบเนื้อหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน�ำไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วน�ำไปปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์
ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำผู้เชี่ยวชาญ
4. น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ ท ดลองใช้ (Try out) กั บ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อหาคุณภาพ
ของเครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามใช้ค่าแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha) ได้
ค่าของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความ
น่าเชื่อได้ สามารถน�ำไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว ได้มาจากการค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
จ�ำนวนประชากร การประมาณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รการสุม่
ตัวอย่างของ Taro Yamane ให้มกี ารก�ำหนดตัวอย่างโดยมีคา่ ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้
			
N
		 สูตร n = _______
		
[1+Ne2]
เมื่อ n คือ จ�ำนวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
		 N คือ จ�ำนวนหน่วยทั้งหมด ขนาดของประชากร
ซึ่งเท่ากับ 1,877 คน
		 E คือ ความคลาดเคลื่ อ นในการสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
[Sampling error] ในที่นี้จะก�ำหนดเท่ากับ +/-0.05 ภายใต้
ความเชื่อ 95%
		 แทนค่าสูตร n = 8,033
					 1+ (8,033) (0.05)2
				
n = 381.02
ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างจากจ�ำนวนประชากรทัง้ สิน้ 8,033 คน
แต่ผู้วิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ�ำนวน 382 คน
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กล่าวข้างต้นและผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ คือ การเก็บข้อมูลให้ครบตามต้องการ
โดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน
ข้อจ�ำกัดด้านการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นการฝึกวิธี
ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จึงขอก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
จ�ำนวน 100 ชุด ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเฉพาะกรณีในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลเฉพาะกรณี
ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยครอบคลุมถึงการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน 4 ด้าน คือ
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการส�ำรวจปัญหาการพัฒนา
		 จ�ำนวน 6 ข้อ

อัญชลี มีบุญ
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ี

ไพพ

รรณ

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ประมวลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิตเิ พือ่ ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและ
ตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค่าความถี่ ร้อยละ
2. ข้ อ มู ล ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่ออ้างอิงผลการทดสอบจาก
กลุม่ ตัวอย่างไปยังกลุม่ ประชากรดังนี้ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ด้วยสถิติ t-Test ส�ำหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบ่งได้ 2 กลุ่ม
และสถิติ F-test ส�ำหรับประชากรที่แบ่งได้ 3 กลุ่มขึ้นไปที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 หรือความเชื่อมั่น 95%

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. น�ำหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามต้องการ
แก่กลุ่มตัวอย่าง
3. ขอความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ในการ
กรอกข้อมูลแบบสอบถามตามความต้องการในการศึกษา โดย
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 100 ได้รับคืนมา 100 ชุด คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อประเมิน
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
จะพิจารณาจากคะแนนของค�ำตอบโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์การค�ำนวณ
จาก
(คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่ำสุด) = 5-1 = 0.80
		
จ�ำนวนชั้น		
5
ค่าเฉลีย่ ของความต้องการแต่ละระดับเท่ากับ 0.80 ผูว้ จิ ยั
จึงก�ำหนดแบ่งระดับความต้องการตามเกณฑ์การแปลผลความหมาย
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาก

ผลการวิจัย

จ�ำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามเพศ

จ�ำนวน

ร้อยละ

1. ชาย
2. หญิง

36
64

36.00
64.00

รวม

100

100.00

มหา

วิทย

ข้อมูลส่วนบุคคล

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ เพศชาย จ�ำนวน

อัญชลี มีบุญ

36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามอายุ
1.
2.
3.
4.
5.

ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
อายุ 21-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป

4
10
14
29
43
100

100.00

14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อายุ 21-30 ปี จ�ำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 และน้อยทีส่ ดุ คือ อายุตำ�่ กว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ�ำนวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล�ำดับ

ภัฏ
รำ

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป จ�ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ
41-50 ปี จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายุ 31-40 ปี จ�ำนวน

4.00
10.00
14.00
29.00
43.00

ไพพ

รวม

ร้อยละ

ี

จ�ำนวน

รรณ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หม้าย/หย่าร้าง

ร้อยละ

28
60
12

28.00
60.00
12.00

100

100.00

าลัย
ราช

รวม

จ�ำนวน

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
สมรส จ�ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในกลุ่ม

โสด จ�ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 หม้าย/หย่าร้าง จ�ำนวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล�ำดับ

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามการศึกษา
ระดับการศึกษา

ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
ปวส. / อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

วิทย

1.
2.
3.
4.
5.

รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

55
32
8
3
2

55.00
32.00
8.00
3.00
2.00

100

100.00

มหา

ตารางที่ 4 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ ต�ำ่ กว่า อนุปริญญา จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ปริญญาตรี จ�ำนวน
ชั้นมัธยมศึกษา จ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 สูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 2 คน คิดเป็น
มัธยมศึกษา/ปวช. จ�ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ปวส./ ร้อยละ 2.00 ตามล�ำดับ

อัญชลี มีบุญ
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ตารางที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามอาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

41
18
6
2
20
5
8

รวม

ี

100

41.00
18.00
6.00
2.00
20.00
5.00
8.00

100.00

ร้อยละ 8.00 ข้าราชการ/พนักงาน จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
6.00 ธุรกิจส่วนตัว จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 รัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล�ำดับ

ภัฏ
รำ

ตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
เกษตรกรรม จ�ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา รับจ้าง
จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ค้าขาย จ�ำนวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.00 อื่น ๆ (โปรดระบุ) จ�ำนวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ

ไพพ

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

จ�ำนวน

รรณ

อาชีพ

ตารางที่ 6 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามรายได้
รายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

รวม

มหา

วิทย

ตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เกิน
10,000 บาท จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมา
รายได้ 10,001-20,000 บาท จ�ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00
รายได้ 20,001-30,000 บาท จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00
และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
ตามล�ำดับ

อัญชลี มีบุญ

ร้อยละ

51
37
9
3

51.00
37.00
9.00
3.00

100

100.00

าลัย
ราช

1.
2.
3.
4.

จ�ำนวน

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบบประเมินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการ
วางแผนการด�ำเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน
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ี
1.
2.
3.
4.

                          n = 100
x̄
S.D.
ระดับ

ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท
ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงาน
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฎิบัติงาน

3.35
3.20
4.00
3.32

ภาพรวม

3.51

ตารางที่ 8 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

0.51

2
4
1
3

มาก

เท่ากับ 4.00) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนา
ชนบท (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35) ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน
(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.32) และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการวางแผนการด�ำเนิน
กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20) ตามล�ำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

าลัย
ราช

สมมติฐาน

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ภัฏ
รำ

ตารางที่ 7 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล�ำดับตามค่าเฉลีย่
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย

0.90
0.62
0.48
0.54

อันดับ

ไพพ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รรณ

ตารางที่ 7 ผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�ำดับที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
		 ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน

ยอมรับสมมติฐาน ไม่ยอมรับสมมติฐาน
√
Sig = 0.65

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.23

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.21

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.61

วิทย

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.32

สมมติฐานที่ 6 ประชาชนทีม่ รี ายได้ตา่ งกันมีสว่ นร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√
Sig = 0.14

มหา

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกันมีสว่ นร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

ตารางที่ 8 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ประชาชนที่มี

สถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า เกษม อ� ำ เภอเมื อ งสระแก้ ว
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
อัญชลี มีบุญ
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2. อายุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า เกษม อ� ำ เภอเมื อ งสระแก้ ว
จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ผู้มีอายุมาก มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอื่น ๆ อย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้มีอายุมากกว่า
ความสนใจและประสบการณ์เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม การบริหารงาน
และการพัฒนาชุมชนมากกว่า หรือมีเวลาว่างมากกว่าวัยท�ำงาน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ในช่วงอายุอื่น ๆ จึงท�ำให้มีความสนใจในการติดตามและมีส่วนร่วม
งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลมากกว่า
3. สถานภาพ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหาร
จังหวัดสระแก้ว
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ งานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
บริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า เกษม อ� ำ เภอ จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามสถานภาพ พบว่า เนื่องจากสถานภาพ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โสดอาจไม่มีส่วนความสัมพันธ์ต่อส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต.
4. ระดับการศึกษา การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับมาก ด้านการมีสว่ นร่วม บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง
ส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษามีระดับการมี
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
ด้านการมีส่วนร่วมส�ำรวจปัญหาพัฒนาชนบท
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ และสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาต�่ำกว่าจะมี
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง โอกาสในการแสวงหาความรู้และข้อมูลมากกว่า และสามารถ
แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมทั้งด้านการแสดงความคิดเห็นที่มี
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ความเชื่อถือมากกว่า
ด้านการวางแผนการด�ำเนินกิจกรรม
5. อาชีพ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมสูงกว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี าชีพเกษตรกรรม และสูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี าชีพ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง อื่น ๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน นักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล เป็ น หน่ ว ยราชการซึ่ ง มี ธ รรมชาติ
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การบริหารและด�ำเนินงานในระบบราชการ ดังนั้นประชาชนที่มี
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีการรับทราบข่าวสาร
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง โครงการต่าง ๆ ได้ทันที และสามารถมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้มากกว่าอาชีพอื่น ๆ
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
6. รายได้ ต ่ อ เดื อ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ผลการเปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารงาน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอ
ส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตาม เพศ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ�ำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า
1. เพศ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด ข้อเสนอแนะส�ำหรับท�ำวิจัยครั้งต่อไป
สระแก้ว จ�ำแนกตามเพศ พบว่า โดยเพศหญิงมีระดับการมีสว่ นร่วม
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วม
มากกว่าเพศชาย
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
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มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน และประชาชน
ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีสว่ นร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แตกต่างกัน

อัญชลี มีบุญ
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2. ควรศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ จรัส สุวรรณมาลา. (2539). สภาต�ำบลและองค์การบริหาร
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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบ
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม
กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ กรรมการบริหารสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 19 คน และ
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 139 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กรรมการบริหาร
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มที่ 2 ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบที่ส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันและเคยได้รบั รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟันดาบระดับชาติ จ�ำนวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูล จากการบันทึกเทปที่ได้จากการสัมภาษณ์
เพื่อยกร่างแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ และยืนยันแนวทางที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อมูลจากการตีความของผู้วิจัย ด้วยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)
ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย มีแนวทาง
ในการด�ำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์กร ชมรมต้องด�ำเนินการจัดท�ำโครงสร้าง ก�ำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบาย
ในการพัฒนาชมรม (2) ด้านบุคลากรกีฬา ชมรมต้องด�ำเนินการจัดหาบุคลากรในการบริหารจัดการเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการจัดหาบุคลากรในการการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ให้กับ
นักกีฬารวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น (3) ด้านสนามและเครื่องอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา ชมรมต้อง
ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำชมรม ประกอบด้วย เครื่องตัดสินไฟฟ้า สนามฝึกซ้อมฟันดาบ และการจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำตัวนักกีฬา
ประกอบด้วย ดาบประจ�ำตัวนักกีฬา ชุดฟันดาบ เสื้อเกราะ เสื้อไฟฟ้า ถุงมือ ถุงเท้า (4) ด้านการด�ำเนินการ ชมรมต้องด�ำเนินการฝึกซ้อม
โดยมีแผนการฝึกซ้อมระยะสั้นและแผนการฝึกซ้อมระยะยาว ตลอดจนแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความเหมาะสมระหว่าง
รายการแข่งขันกับนักกีฬาแต่ละคน (5) ด้านผลสัมฤทธิข์ องความเป็นเลิศด้านกีฬา ชมรมต้องมีระบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
จากการก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานต่าง ๆ ที่ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของชมรม เพื่อสะท้อนคุณภาพและความส�ำเร็จ
ของความเป็นเลิศในกีฬาฟันดาบของชมรม
ค�ำส�ำคัญ : ฟันดาบ, กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
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The purpose of this research was to investigate the guidelines on development of fencing for excellence
for fencing clubs under Thailand Fencing Federation (TFF). The 139 populations in this study comprised 19 executive
boards of TFF and 120 fencing coaches registered with TFF. Semi-structured interview was used as a tool of this
study. The samples used in this study were five executive boards and five fencing coaches who used to send
the athletes to attend and they won the competitions certified by TFF. The data collection was conducted by
interview and focus group methods. The data from the interview were analyzed to create the guidelines on
development of fencing for excellence and confirmed by the focus group. The triangulation method was used to
examine the data in this study.
The findings revealed as follows:
The guidelines on development of fencing for excellence for fencing clubs under TFF consisted of five
aspects: (1) Organization - the clubs should set up the clear structure, vision and policy for development; (2) Sports
Personnel - the clubs should recruit the personnel for administration to support and make all the club activities
achieve its goals and the personnel for training to develop the athletes’ skills and techniques; furthermore, they
should gradually increase their personnel’s potential; (3) Facility and Equipment - the clubs should provide their
equipments including electronic judging machine, Piste (training stadium), and athletes’ personal equipment, swords
(Epee, Foil or Sabre), plastron, jacket, breeches or knickers, mask, breast or chest protector, lames, Sabre cuffs, and
gloves; (4) Implementation - the clubs should conduct training by making the short and long term training plans
along with the competition plans appropriate to each athlete in each event; (5) Fencing Excellence - the clubs
should settle the self-assessment system in accordance with the set vision, policy and action plans to construct
the indicators in order to reflect their quality and fencing excellence.
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การกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของวิถชี วี ติ ประชาชนทุกภาคส่วน
และเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในการท�ำตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25312539) จนมาถึงปัจจุบันฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งในแผน
พัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา
ของประเทศไทยไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชาติ เ กิ ด ความรู ้ และความตระหนั ก ถึ ง
การออกก�ำลังกาย และการเล่นกีฬาขัน้ พืน้ ฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนได้มีกิจกรรมการออกก�ำลังกาย และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดไปสู่ความส�ำเร็จในระดับ
อาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา
เพื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารการจั ด การ
ด้านการกีฬาของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ (กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกี ฬ า, 2560: จ-ช) การกี ฬ าจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ เยาวชน
ประชาชน และประเทศชาติ จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561-2580 ของรัฐบาลก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในชาติ โดยมุ่งเน้นให้คนไทย
ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ผลั ก ดั น เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะให้ ค นไทยทุ ก คนมี สุ ข ภาพที่ ดี ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561: 31) และเป็นที่ทราบกันดี
อยู่แล้วว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่ต้องการให้สุขภาพ
ร่างกายของตนเองอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดระยะเวลา และปราศจาก
การเจ็บไข้ได้ป่วย ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน จากความส�ำคัญข้างต้น
ท�ำให้เห็นว่าสมรรถภาพทางกาย เพราะเป็นพืน้ ฐานเบือ้ งต้นทีท่ ำ� ให้
มนุษย์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ได้อย่าง
มีคุณภาพ สมรรถภาพทางกายที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการ
ออกก�ำลังกายและการเล่นกีฬารวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำวัน
ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีส่ ง่ เสริมให้เป็นประชากรทีม่ สี ขุ ภาพชีวติ
ที่ดี สุขภาพพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ อันจะน�ำไปสู่การเป็น
พลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชาติสู่ความเจริญรุ่งเรื่องให้ทัดเทียมกับ
นานาประเทศ
ปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬาและพัฒนาไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และ
การประกอบอาชีพในด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประกอบ

ธุ ร กิ จ ทางการกี ฬ าเป็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ และ
ประชาชนสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล
อีกทางหนึง่ ด้วย นอกจากนี้ การพัฒนากีฬาของประเทศไปสูก่ ฬี าอาชีพ
ยังเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ
ได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต ามกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
ในด้านการพัฒนากีฬาขัน้ พืน้ ฐานของเยาวชนและประชาชนภายใน
ชมรมกีฬาต่าง ๆ ยังประสบความส�ำเร็จน้อย โดยเฉพาะการน�ำเอา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการ
พัฒนากีฬาทุกระดับอย่างจริงจัง ตลอดจนการบริหารการจัดการกีฬา
แบบบูรณาการที่ครบวงจร รัฐจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสนับสนุน
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพัฒนากีฬาไปสู่กีฬา
ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์, 2561: 3)
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความ
เป็นเลิศของประเทศไทย โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพ
เทียบเท่าระดับสากล มุง่ เน้นให้มกี ารบริหารจัดการด้านกีฬา ส่งเสริม
ให้มีการลงทุนและการพัฒนาด้านกีฬา โดยการสร้างแรงจูงใจ เพื่อ
กระตุ้นให้ภาคเอกชนเห็นประโยชน์ในการพัฒนา และการลงทุน
ในการกีฬา เช่น นโยบายด้านภาษีเพื่อสร้างการพัฒนากีฬา การร่าง
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกีฬาอาชีพ รวมทัง้ การสนับสนุนคุณภาพชีวติ
ของบุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาของประเทศ
(จุฑา ติงศภัทิย์, 2540: 4) อย่างไรก็ตาม การพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศให้ประสบความส�ำเร็จนั้น จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาตัวชี้วัด
ของกีฬาที่สามารถพัฒนากีฬาไปสู่เป้าหมายได้ส�ำเร็จ ซึ่งในปี พ.ศ.
2540 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ท�ำการศึกษาตัวชี้วัด
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีกรอบแนวคิด และลักษณะ
ของตัวชี้วัดไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านองค์กร 2) ด้านบุคลากร
กีฬา 3) ด้านสนามและเครื่องอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา
4) ด้านการด�ำเนินการ และ 5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2540 : 21) เพื่อน�ำมาเป็น
ข้อมูลในการประเมินศักยภาพและใช้เป็นเกณฑ์ส�ำหรับองค์กรกีฬา
ที่จะน�ำไปสู่การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามรูปแบบที่พัฒนา
ขึ้นให้มีมาตรฐานในระดับชาติสู่ระดับสากล
กี ฬ าฟั น ดาบ เป็ น กี ฬ าสากลที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ส มาคมกีฬา
ฟันดาบแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรทางการกีฬาที่มีสมาชิกชมรม
กีฬาฟันดาบทัว่ ประเทศ มีเป้าหมายทีจ่ ะน�ำนักกีฬาฟันดาบไทยไปสู่
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจส�ำหรับ
บุคลากรภายในชมรมฟันดาบของสมาคมฯ ได้มีแรงผลักดันในการ
พัฒนากีฬาฟันดาบให้มีความก้าวหน้า จึงควรท�ำการศึกษาแนวทาง
การพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศเพือ่ ให้สมาชิกชมรมต่าง ๆ
ได้น�ำแนวทางไปใช้พัฒนาชมรมตนเองให้มีความเป็นเลิศต่อไป
อย่างไรก็ตาม การพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ ไม่ใช่เรื่อง
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

ี

ไพพ

รรณ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬา
ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม
กี ฬ าฟั น ดาบแห่ ง ประเทศไทย โดยมี วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การวิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ
ในสังกัดสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึง่ มีขนั้ ตอนการด�ำเนินงาน
วิจัยครั้งนี้
1. ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัย
		
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ท�ำการศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬา
ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม
กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดประเด็นการศึกษา
โดยอาศัยตัวบ่งชี้การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ของ
(เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2540: 21) ดังนี้
			 1) ด้านองค์กร
			 2) ด้านการด�ำเนินการ
			 3) ด้านบุคลากรกีฬา
			 4) ด้านสนามและเครื่องอ�ำนวยความสะดวก/
อุปกรณ์กีฬา
			 5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศด้านกีฬา
		
1.2 ขอบเขตด้านประชากร
		 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เรือ่ ง แนวทางการพัฒนากีฬา
ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม
กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
			 1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบ
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 19 คน
			 2) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียนชมรม
ฟั น ดาบ ในสั ง กั ด ของสมาคมกี ฬ าฟั น ดาบแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 120 คน

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ง่ายเสมอไป การด�ำเนินงานย่อมมีปญ
ั หาและอุปสรรค ซึง่ ชมรมกีฬา
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงาน
ทีส่ นับสนุนการผลิตบุคลากรด้านกีฬาฟันดาบ เช่น นักกีฬา ผูฝ้ กึ สอน
หรือผู้ตัดสินในระดับขั้นต้น เพื่อผลักดันให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ แต่การด�ำเนินงาน
ทีผ่ า่ นมาชมรมกีฬาฟันดาบยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของสมาคมไม่ได้
เช่น ผลงานนักกีฬาฟันดาบไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
มีผลงานลดลง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิสรีย์
ศุภเลิศจารุภัทร์ ซึ่งท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาในการ
พัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมฟันดาบ สังกัด
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย พบว่า สภาพปัญหาของชมรม
ฟันดาบมีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับมาก และมีความต้องการในการแก้ปญ
ั หา
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยผลการวิจัย ชมรมมีความ
ต้องการในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศสูง แต่ยังขาดแนวทาง
ทีส่ ามารถชีน้ ำ� ว่าการพัฒนาดังกล่าวจะด�ำเนินการอย่างไรให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่ จ ะศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากี ฬ าฟั น ดาบเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
ของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบต่าง ๆ ให้มีความเป็นเลิศ
และเป็นรากฐานของสมาคมฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์ และเป็น
องค์กรกีฬาที่มีความเป็นเลิศระดับเอเชียต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

มหา

วิทย

เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากี ฬ าฟั น ดาบเพื่ อ ความ
เป็ น เลิ ศ ของชมรมกี ฬ าฟั น ดาบ ในสั ง กั ด สมาคมกี ฬ าฟั น ดาบ
แห่งประเทศไทย

ศิรินภา เพียรทอง

5

40 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565
		
1.3 กรอบแนวคิ
ดในการวิดจในการวิ
ัย
1.3 กรอบแนวคิ
จัย

ขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ

ี

รางแนวทาง

รรณ

ลจากการสนทนา ่ม
ข้อขมูอลมูจากการสนทนากลุ
กลุผูม้ทผูรงคุ
ทรงคุ
ณวุณฒวุิฒิ

แนวทางการพัฒนากีฬาฟนดาบเพื่อความเปนเลิศของชมรม
กีกีฬฬาฟัาฟนนดาบ
ในสังกัดสมาคมฟั
ดาบแห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย
ดาบในสั
สมาคมฟนดาบแห
1. ดานองคกร
2. ดานบุคลากรทางการกีฬา
3. ดานสนามและเครื่องอํานวยความสะดวก/อุปกรณกีฬา
4. ดานการดําเนินการ
5. ดานผลสัมฤทธิ์ของความเปนเลิศดานกีฬา

ไพพ

ตัวชี้วัดการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ
1. ดานองคกร
2. ดานบุคลากรทางการกีฬา
3. ดานสนามและเครื่องอํานวยความสะดวก/อุปกรณกีฬา
4. ดานการดําเนินการ
5. ดานผลสัมฤทธิ์ของความเปนเลิศดานกีฬา

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
การศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟนดาบเพื่อความเปนเลิศของชมรมกีฬาฟนดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬา
ฟ2.นดาบแห
ง
ประเทศไทย
มีรายละเอียดอดักกลุ
งตอ่มไปนี
้ าง
การก�ำหนดประชากรและการเลื
ตัวอย่
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรและกลุ
ม

ตั
ว
อย
า
ง
		 การศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ แนวทาง
ประชากร
ผู
ใ

ห
ข
อ

มู
ล
แบ
ง
เป
น
2
แบ
ง
เป
น
กลุ
ม

ประกอบด
ว
เป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่ง การพัฒนากีย ฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ
กรรมการบริ
หารสมาคมกีฬาฟนดาบแห
คน งประเทศไทย แบบกึ่งโครงสร้าง
ประเทศไทย มีรายละเอียกลุ
ด ดัมงทีต่่ อ1ไปนี
้
ในสังประเทศไทยจํ
งกัดสมาคมกีาฬนวน
าฟัน19
ดาบแห่
กลุมที่ 2่มตัผูฝวกอย่สอนกี
ฬาฟนดาบแหงประเทศไทย
1201คนชุด ซึ่งประกอบด้วย
		
ประชากรและกลุ
าง ฬาฟนดาบที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกี
(Semi-structured
interview)จํานวน
จ�ำนวน
กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลโดยการตอบการสัมภาษณ แบงเปน 2 กลุมประกอบดวย
		
ประชากร ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น 2 แบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม 3 ส่วน ดังนี้
กลุมที่ 1 กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
ประกอบด้โดยมี
วย เกณฑการคัดเลือก ไดแก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์
		 กลุ่มที่ 1 กรรมการบริ
หารสมาคมกีฬฬาฟั
ดาบแห่งงประเทศไทย
เกี่ยวกับกีจํฬานวน
าฟันดาบ
(1) นายกสมาคมกี
าฟนนดาบแห
1 คนเวลา สถานที่ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ประเทศไทย จ�ำนวน 19 คน (2) เลขาธิการสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย
สัมภาษณ์ จํานวน 1 คน
		 กลุ่มที่ 2 ผู้ฝึกสอนกี
ฬาฟันดาบทีห่ขารึ้นทะเบี
บ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบ
(3) กรรมการบริ
จํานวนยนกั
3 คน
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
นวน 120 ฬคนาฟนดาบที่ขึ้นทะเบีเพื
อ่ ความเป็
นเลิจํศาของชมรมกี
นดาบ ในสังอกักแบบเจาะจง
ดสมาคมกีฬาฟันดาบ
กลุมที่ 2 ผูฝจ�กำสอนชมรมกี
ยนกั
บสมาคมฯ
นวน 5 คน ฬไดาฟั
มาจากการเลื
โดยมีกลุ
เกณฑ
ารคัาดงเลืผูอ้ใกห้ได
ผูฝกสอนชมรมกีฬมาฟภาษณ์
นดาบที่สแห่
งนักงประเทศไทย
กีฬาฟนดาบเขจ�าำรแนก
วมการแข
และเคยไดวยรับ(1)
รางวัด้ลานองค์กร
		
่มตัวกอย่
ข้อแมูกลโดยการตอบการสั
5 ด้างนขันประกอบด้
ศกีฬาฟนดาบระดั
ดาบที
่สมาคมฯ
นหรือใหการรับอ่ รอง
แบ่งเป็น 2ชนะเลิ
กลุ่มประกอบด้
วย บชาติ โดยเปนรายการแขงขันกีฬาฟน(2)
ด้านบุ
คลากรกีจัดฬการแข
า (3) ด้งาขันสนามและเครื
งอ�ำนวยความสะดวก/
3.
เครื
อ
่
งมื
อ
ที
ใ
่
ช
ใ
นการวิ
จ
ย
ั
		
กลุ่มที่ 1 กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบแห่ง อุปกรณ์กีฬา (4) ด้านการด�ำเนินการ และ (5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของ
เครื่ อได้งมืมาจากการเลื
อ ในการวิ จั ยอกแบบเจาะจงโดยมี
ครั้ งนี้ เป น แบบสั ม ภาษณ
แนวทางการพั
ประเทศไทย จ�ำนวน 5 คน
ความเป็
นเลิศด้านกีฬฒานากี ฬ าฟ นดาบเพื่ อ ความเป นเลิ ศ
่งโครงสร
าง (Semi-structured
interview)
เกณฑ์การคัของชมรมกี
ดเลือก ได้ฬแาฟ
ก่ นดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย แบบกึ
ส่วนที
่ 3 ความคิ
ดเห็นและข้อเสนอแนะอื
น่ ๆ ตามตัวบ่งชี้
จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
		 (1) นายกสมาคมกี ฬ าฟั น ดาบแห่ ง ประเทศไทย ถึงแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศของชมรมกีฬา
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ให สั ม ภาษณ ประสบการณ เกี่ ย วกั บ กี ฬ าฟ น ดาบ เวลา สถานที่ และ
จ�ำนวน 1 รายละเอี
คน ยดตาง ๆ ในการสัมภาษณ
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
		 (2) เลขาธิสกวารสมาคมกี
งประเทศไทย
การสร้านงและหาคุ
ณภาพของเครื
อ่ งมืในสั
อทีใง่ ช้กัใดนการวิจยั
นที่ 2 ขอมูลฬเกีาฟั่ยนวกัดาบแห่
บแนวทางการพั
ฒนากีฬาฟนดาบเพื4.่อความเป
เลิศของชมรมกี
ฬาฟนดาบ
จ�ำนวน 1 สมาคมกี
คน ฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จําแนก 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดการสร้
ที่ใช้ในการวิจัย
านองคากงและหาคุ
ร (2) ดานบุณคภาพของเครื
ลากรกีฬา (3)่องมืดาอนสนาม
		และเครื
(3)่องอํกรรมการบริ
หาร จ�ำนวน
3 คน
นการสร้
างเครื
่องมือมทีฤทธิ
่ใช้ในการเก็
บรวบรวมข้
อมูฬลาเชิงคุณภาพ
านวยความสะดวก/อุ
ปกรณ
กีฬา (4) ดานการดําเนิเป็
นการ
และ(5)
ดานผลสั
์ของความเป
นเลิศดานกี
		
กลุ่มที่ 2 ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียน (Qualitative research) ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
กับสมาคมฯ จ�ำนวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมี 		 1. ศึ ก ษาเอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบที่ส่งนักกีฬา แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬา
ฟันดาบเข้าร่วมการแข่งขัน และเคยได้รบั รางวัลชนะเลิศกีฬาฟันดาบ ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ โดยเป็นรายการแข่งขันกีฬาฟันดาบที่สมาคมฯ จัดการ 		 2. ยกร่างการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์
แข่งขันหรือให้การรับรอง
		 3. น�ำแบบสัมภาษณ์เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัด
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
(Interview) และการสนทนากลุม่ (Focus Group) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ โดยเป็นคณะกรรมการบริหาร
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย และผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลการ
วิจัยดังนี้
1. ด้านองค์กร แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบ
ด้านองค์กร ควรด�ำเนินการดังนี้
		 1.1 การจัดท�ำโครงสร้าง ชมรมควรด�ำเนินการจัดท�ำ
โครงสร้างของชมรมเพื่อการพัฒนากีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศ
ของชมรม โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างทีส่ ำ� คัญ 2 ส่วน ประกอบ
ด้วย ส่วนแรกเป็นโครงสร้างด้านการบริหารจัดการชมรมที่เป็นไป
ตามองค์ประกอบและระเบียบของการเป็นสมาชิกสมาคมกีฬา
ฟันดาบแห่งประเทศไทย ที่มีหน้าที่ในการบริหารชมรม เช่น การ
บริหารและการวางเป้าหมายของชมรม การเงินและบัญชี การติดต่อ
สมาชิกระหว่างผู้ปกครองและผู้ฝึกสอน เป็นต้น ส่วนที่สองเป็น
โครงสร้างด้านของการฝึกซ้อม โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ
หัวหน้าผูฝ้ กึ สอน และผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ สอน มีหน้าทีใ่ นการวางแผนการฝึก
ซ้อมนักกีฬา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งโครงสร้างของชมรมกีฬา
ฟันดาบทั้งสองส่วนนี้ต้องด�ำเนินงานให้มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดี ย วกั น และแยกหน้ า ที่ ต ามบทบาทของตนเองตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
		 1.2 วิสัยทัศน์ และนโยบาย เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ชมรม
ต้องแสดงเจตจ�ำนง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรม ถึงสิ่งที่ชมรมก�ำลังจะท�ำ
และเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนานักกีฬา โดยวางวิสยั ทัศน์ ตลอดจน
นโยบายของการพัฒนาชมรม เพื่อให้นักกีฬาที่เข้ารับการฝึกซ้อม
ได้ เ ห็ น แนวทางในการพั ฒ นาตนเองไปสู ่ เ ป้ า หมายและทิ ศ ทาง
ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นเส้นทางเดียวกันกับชมรม ซึง่ วิสยั ทัศน์ และนโยบาย
จะเชือ่ มโยงกับความเข้มข้นในการวางแผนงานต่าง ๆ ของชมรม เช่น
การฝึกซ้อม การคัดเลือกรายการแข่งขัน หรือการพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านบุคลากรกีฬา แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬา
ฟันดาบ ด้านบุคลากรกีฬา ควรด�ำเนินการดังนี้
		 2.1 การจัดหาบุคลากร ชมรมควรด�ำเนินการจัดหา
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะทางและสอดคล้องกับโครงสร้างข้างต้น
ทั้งสองด้าน ดังนี้
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		 4. น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ไ ด้ จ ากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม		
		 5. ด�ำเนินการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
		 6. น�ำเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และ
ผ่านการรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตาม
หลักการและแนวทางปฏิบัติสากล (Declaration of Helsinki,
CIOMS International Ethical Guideline และ ICH GCP
เลขที่ใบรับรอง 019/2563 ไปด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
		 7. น�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ และแปลผล
ข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1. ติดต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ท�ำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟันดาบ
แห่งประเทศไทย และชมรมกีฬาฟันดาบ เพื่อขอความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 		
		 2. ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง โดยการจดบันทึก บันทึกเทป และการถ่ายภาพ เพื่อ
ประกอบเป็นหลักฐานในการสรุป และอภิปรายผล และยกร่าง
แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบ เพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬา
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
		 3. ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ในการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการจดบันทึก บันทึกเทป และการถ่ายภาพ ในการประกอบเป็น
หลักฐาน เพื่อสรุปผลถึงแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความ
เป็ น เลิ ศ ของชมรมกี ฬ าฟั น ดาบ ในสั ง กั ด สมาคมกี ฬ าฟั น ดาบ
แห่งประเทศไทย
6. การจัดกระท�ำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์และประมวลผล
		 1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น�ำมายกร่างแนวทาง
การพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ
ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย และยืนยันข้อมูล
แนวทางทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพือ่ ความเป็นเลิศของชมรมกีฬา
ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
		 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
น�ำมาสรุปตามประเด็นเนื้อหาในภาพรวม และท�ำการวิเคราะห์
ในเชิงเนื้อหาและเขียนพรรณนา ตีความหมายและสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันกับข้อมูลที่ได้มา ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับ
การตีความของผู้วิจัยโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า
(triangulation)
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ดาบเอเป้ ดาบฟอยล์ และดาบเซเบอร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและ
สร้างประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั นักกีฬา เพราะเครือ่ งตัดสินไฟฟ้า
จะสร้างความรูส้ กึ ให้กบั นักกีฬาเมือ่ มีการประลองการแข่งขันภายใน
ชมรม เครื่องตัดสินไฟฟ้าจะสามารถท�ำให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู้
เมื่อใบดาบปะทะหรือมีการสัมผัสกับจุดที่ท�ำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า
แสดงขึ้นมาในกรณีที่นักกีฬาคนนั้นได้คะแนนจากการประลอง
การแข่งขันครั้งนั้น อย่างไรก็ตามเครื่องตัดสินไฟฟ้าไม่ได้สร้าง
ประสบการณ์ที่ท�ำให้นักกีฬาเรียนรู้การได้คะแนนเพียงอย่างเดียว
แต่เครือ่ งตัดสินไฟฟ้ายังสามารถแสดงผลการแข่งขันในลักษณะของ
นักกีฬาที่ฟันดาบออกไปปะทะกับจุดที่มีการสัมผัสที่ไม่ใช่เป้าหมาย
ของการท�ำคะแนน สัญญาณไฟฟ้าจะแสดงผลลัพธ์ให้นักกีฬาทราบ
ซึง่ จะท�ำให้นกั กีฬารับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ กับจุดทีส่ มั ผัสแล้วเกิดสัญญาณไฟ
นอกเป้าหมายที่ท�ำให้นักกีฬาไม่ได้คะแนน
			 3.1.2 สนามฝึกซ้อมฟันดาบ เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ล�ำดับรองลงมาจากเครื่องตัดสินไฟฟ้า ชมรมควรมีสนามฟันดาบ
อย่างน้อย 1 สนาม เพื่อให้นักกีฬาได้ใช้ในการฝึกซ้อม และเป็นการ
สร้างประสบการณ์การแข่งขันระหว่างฝึกซ้อมภายในชมรม นักกีฬา
จะมีความคุ้นเคยกับระยะของเส้นต่าง ๆ บนพื้นสนามที่จะส่งผล
ต่อพัฒนาการของนักกีฬา ในด้านของการยืน การรุก การรับดาบ
แรงต้ า นจากพื้ น สนามระหว่ า งที่ เ กิ ด การเคลื่ อ นที่ เป็ น ต้ น
ซึ่งประสบการณ์บนสนามฝึกซ้อมนี้นักกีฬาสามารถน�ำไปใช้ในการ
แข่งขันบนสนามจริงได้อย่างไม่มีความแตกต่างจากการฝึกซ้อม
		 3.2 การจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำตัวนักกีฬา เป็นอุปกรณ์
ที่มุ่งสร้างทักษะและเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ให้กับนักกีฬา
ประกอบด้วย ดาบประจ�ำตัวนักกีฬาแยกตามประเภท ชุดฟันดาบ
ตามขนาดล�ำตัวนักกีฬา เสื้อเกราะ เสื้อไฟฟ้า ถุงมือ ถุงเท้า โดย
อุปกรณ์ทงั้ หมดเป็นอุปกรณ์ทเี่ น้นความปลอดภัยเป็นล�ำดับแรกของ
การฝึกซ้อม หรือการแข่งขัน ดังนั้นในการจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำตัว
นักกีฬา ให้ชมรมเน้นอุปกรณ์ที่มีการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์
ฟันดาบนานาชาติ โดยมีสัญญลักษณ์ประทับเป็นภาษาอังกฤษว่า
“FIE” อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานจะช่วยในเรื่องความ
ปลอดภัยได้แล้วนักกีฬาทีม่ อี ปุ กรณ์ประจ�ำตัวจะมีพฒ
ั นาการทีด่ กี ว่า
นักกีฬาที่ไม่มีอุปกรณ์ประจ�ำตัว โดยมีสาเหตุมาจากความคุ้นเคย
ในการใช้งานบ่อย ๆ สัดส่วนหรือรูปร่างทีม่ คี วามเหมาะสมกับขนาด
ตัวของนักกีฬา หรือแม้กระทั่งการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว จะช่วยให้
นักกีฬามีความถี่ในการฝึกซ้อมได้มากกว่านักกีฬาที่รออุปกรณ์
ในการหมุนเวียนระหว่างฝึกซ้อม เป็นต้น
4. ด้านการด�ำเนินการ แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬา
ฟันดาบ ด้านการด�ำเนินการ ควรด�ำเนินการดังนี้
		 4.1 การฝึกซ้อม เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการพัฒนา
กีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศ ชมรมฟันดาบที่ต้องการพัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ ควรวางแผนการฝึกซ้อมที่เป็นระบบและมีความ

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

			 2.1.1 บุคลากรด้านการบริหารจัดการ บุคลากร
ในด้านนี้ มีบทบาทและหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชมรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การจัดการและการ
บริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาความเป็นเลิศของ
ชมรม การเงินและบัญชี การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสื่อและ
อุปกรณ์การฝึกซ้อม เป็นต้น บุคลากรในด้านนี้ควรเป็นบุคลากรที่มี
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ส�ำหรับในกรณีที่บุคลากร
ไม่มคี ณ
ุ วุฒิ หรือคุณสมบัตขิ า้ งต้น บุคลากรส่วนนีค้ วรมีประสบการณ์
ในการบริ ห ารองค์ ก รทางการกี ฬ ามาช่ ว ยในการพั ฒ นาชมรม
ซึ่งประสบการณ์จะสามารถช่วยให้ชมรมพัฒนาได้อย่างมีแบบแผน
รวมถึงความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน�ำชมรม
ไปสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต
			 2.1.2 บุคลากรด้านการฝึกซ้อมกีฬา เป็นบุคลากร
ที่ท�ำหน้าที่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาโดยตรง ตั้งแต่
ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟันดาบไปจนถึงทักษะชั้นสูง โดยมีหัวหน้า
ผู้ฝึกสอนเป็นผู้วางแผนการซ้อมตั้งแต่ระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาว
และควรมีผฝู้ กึ สอนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญของแต่ละชนิดดาบ ทัง้ 3 ชนิด
คือ ผู้ฝึกสอนดาบเอเป้ ผู้ฝึกสอนดาบฟอยล์ และผู้ฝึกสอนดาบ
เซเบอร์ แยกการฝึกซ้อมตามทักษะของแต่ละดาบ ทีห่ วั หน้าผูฝ้ กึ สอน
วางแผนการฝึกซ้อมไว้ นอกจากนี้ชมรมควรมีนักวิทยาศาสตร์
การกีฬาประจ�ำชมรม หรือเป็นทีป่ รึกษาทีส่ ามารถให้คำ� แนะน�ำและ
เสริมสมรรถภาพทางกาย หรือเพิ่มความสามารถทางเทคนิคให้กับ
นักกีฬาของชมรมได้
		 2.2 การพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจส�ำคัญที่จะน�ำ
ชมรมไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ดังนั้นชมรมควรมีแผน
การพัฒนาบุคลากรของชมรม เพื่อให้บคุลากรของชมรมมีศักยภาพ
ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรด้านการฝึกซ้อมกีฬา ต้องหมั่นพัฒนา
ความสามารถให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อกฎกติกาที่มีการ
ปรับเปลี่ยนจากสมาพันธ์อยู่ทุกปี เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน
การฝึกซ้อม แผนการแข่งขัน ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนในแต่ละ
ดาบ ต้องผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานจากสมาคม
ฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นอย่างน้อย (C License) และควรพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถที่สูงขึ้น โดยการฝึกอบรมให้ผ่านหลักสูตร
ผู้ฝึกสอนขั้นสูง (A License) ในโอกาสต่อไป
3. ด้านสนามและเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์
กีฬา แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบ ด้านสนามและ
เครื่องอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา ควรด�ำเนินการดังนี้
		 3.1 การจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำชมรม ชมรมควรด�ำเนิน
การจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำชมรมทีม่ มี าตรฐานและมีความเพียงพอต่อ
นักกีฬา โดยเรียงจากผลการศึกษาที่มีความจ�ำเป็นมากที่สุด ดังนี้
			 3.1.1 เครื่องตัดสินไฟฟ้า ชมรมฟันดาบควรมี
เครื่องตัดสินไฟฟ้าที่สามารถตัดสินดาบได้ทุกชนิด ประกอบด้วย
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5. ด้านผลสัมฤทธิข์ องความเป็นเลิศด้านกีฬา แนวทาง
ในการพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบ ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา ควรด�ำเนินการดังนี้
การประเมินตนเอง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดส�ำหรับการหา
ค�ำตอบด้านผลสัมฤทธิข์ องความเป็นเลิศด้านกีฬา ชมรมควรมีระบบ
การประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากวิสัยทัศน์ นโยบาย
แผนงานต่ า ง ๆ โดยก� ำ หนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องชมรม
ที่สะท้อนความส�ำเร็จการด�ำเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
จ�ำนวนเหรียญรางวัลทีน่ กั กีฬาได้รบั จากการแข่งขันในแต่ละวงรอบ
หรือล�ำดับของนักกีฬาที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ฝึกสอนหรือบุคลากรของชมรมทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อให้
ชมรมได้รถู้ งึ ผลการด�ำเนินงานและได้นำ� ผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้สะท้อนผลสัมฤทธิข์ องความเป็นเลิศ
ด้านกีฬาอย่างแท้จริง
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ต่อเนื่อง โดยการฝึกซ้อมจะมอบบทบาทให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็น
บุคคลที่วางแผนการฝึกซ้อมตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะยาว ซึ่งการ
ฝึกซ้อมในแต่ละระยะต้องมีความสัมพันธ์กับรายการแข่งขันตลอด
ทั้ ง ปี เพื่ อ ให้ ผู ้ ฝ ึ ก สอนได้ น� ำ แผนการซ้ อ มไปก� ำ หนดโปรแกรม
การฝึกซ้อมที่มีความหนัก ความถี่ ความนานที่แตกต่างกันออกไป
กรณี ที่ มี ร ายการแข่ ง ขั น เก็ บ คะแนนสะสม Ranking ระยะสั้ น
ผู้ฝึกสอนต้องวางแผนการฝึกซ้อมที่มีความแตกต่างกับรายการ
แข่งขันทีเ่ หลือระยะเวลายาวนาน เช่น ในระยะสัน้ ทีต่ อ้ งส่งการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอนควรใส่เทคนิค หรือแทคติก เพื่อให้นักกีฬาน�ำไปใช้ในการ
แข่งขัน ส�ำหรับรายการแข่งขันระยะยาว ควรวางแผนการซ้อมทีเ่ น้น
สมรรถภาพทางกายทีเ่ ป็นเฉพาะกีฬาฟันดาบ เช่น ความเร็ว ปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองกลับ และความคล่องแคล่วว่องไว เป็นต้น
		 4.2 การแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาฟันดาบถือเป็น
สิ่งที่นักกีฬาฟันดาบทุกคนให้ความส�ำคัญและมีความใฝ่ฝันต้องการ
ทีจ่ ะเป็นผูร้ บั ชัยชนะ ดังนัน้ รายการแข่งขันกีฬาฟันดาบจึงเป็นสนาม
ทดลองความสามารถของนักกีฬา ภายหลังจากการได้รับการฝึกฝน
จนเกิดความช�ำนาญ หัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกสอนควรวางแผน
ร่วมกันในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์
รายการแข่งขันประจ�ำปีให้มีความสอดคล้องกับความสามารถของ
นักกีฬา พิจารณาจากคะแนนคูณทีส่ มาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้กับเจ้าภาพและรายการแข่งขันที่ด�ำเนินการในรายการ
นั้น ๆ เพื่อน�ำคะแนนของนักกีฬาภายหลังจากการแข่งขันมาใช้
ในการจัดล�ำดับนักกีฬาฟันดาบทั้งหมดของประเทศ เช่น รายการ
แข่งขันกีฬาฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันเป็นสมาคมฟันดาบฯ มีคะแนนคูณสาม X3 นักกีฬา จะมี
จ�ำนวนมาก และมีนักกีฬาที่มีฝีมือดีร่วมลงการแข่งขัน เพราะ
ต้องการเก็บคะแนนและตัวคูณที่สูงจากรายงานดังกล่าว ในท�ำนอง
เดียวกันรายการแข่งขันทีม่ คี ะแนนคูณน้อย เช่น คูณหนึง่ X1 จ�ำนวน
รายการแข่งขันจะมีการจัดการแข่งขันหลายรายการ และมีจำ� นวน
นักกีฬาไม่มาก ตลอดจนนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬามือใหม่
ท�ำให้รายการลักษณะนี้จึงมีความเหมาะสมกับนักกีฬามือใหม่ที่มี
ฝีมือใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม แม้รายการแข่งขันกีฬาฟันดาบจะมี
การจัดการแข่งขันอยู่มาก ผู้ฝึกสอนควรวางแผนการแข่งขันให้มี
ความเหมาะสมกับนักกีฬา เพราะถ้านักกีฬาลงแข่งขันกับรายการ
ที่ไม่เหมาะสมจะมีผลเป็นทางลบมากกว่าผลทางบวก เช่น นักกีฬา
มือใหม่ลงแข่งรายการที่มีคะแนนคูณมาก ต้องเจอกับนักกีฬาที่เก่ง
และฝีมือต่างกันมาก อาจท�ำให้มีผลการแข่งขันพ่ายแพ้ในรอบ
แรก ๆ ซึ่งอาจเกิดผลทางลบต่อด้านจิตใจกับนักกีฬา หรือนักกีฬา
ที่มีฝีมือดี ลงแข่งขันในรายการเล็ก เมื่อได้รับชัยชนะคะแนนคูณ
จะได้รับจ�ำนวนน้อย สู้กับรายการใหญ่เพียงหนึ่งรายการไม่ได้ ผล
ทางลบต่อนักกีฬา คือ ฝีมอื ไม่ได้พฒ
ั นาไปกับนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถ
ใกล้เคียงกัน และสิ้นเปลืองงบประมาณจ�ำนวนมากในการสมัคร
แข่งขันหลาย ๆ รายการ
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนา
กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัด
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษามีประเด็น
ที่น�ำผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ด้านองค์กร
ชมรมกีฬาฟันดาบควรด�ำเนินการจัดท�ำโครงสร้างของ
ชมรมเพื่อการพัฒนากีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศของชมรม โดย
มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญสองส่วน ประกอบด้วย โครงสร้างด้านการ
บริหารจัดการชมรม และโครงสร้างด้านการฝึกซ้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของวอร์เลย์ และ เฟเยอร์เฮิร์ม (Worley and
Feyerherm, 2003) ที่ได้ศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาองค์กร โดย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบไปด้วย โครงสร้าง
องค์กร การตัง้ เป้าหมาย การเรียนรูก้ ารถ่ายทอดความรู้ การวางระบบ
การวางนโยบายหรือกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับ ศราวุฒิ
อารีราษฎร (2561) กล่าวว่า ในการจัดการชมรมกีฬานั้นต้อง
สอดคล้องกับแผนงานและก�ำหนดเป้าหมาย ในการส่งเสริมกีฬา
เพือ่ ความเป็นเลิศ และกีฬาเพือ่ สุขภาพ นอกจากนีช้ มรมควรก�ำหนด
วิสัยทัศน์ และนโยบายของชมรมให้มีความชัดเจน เพราะวิสัยทัศน์
และนโยบายจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมองค์กร
ซึง่ สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ กันสิงห์ (2552) ทีก่ ล่าวว่า การจัดท�ำระบบ
ของชมรมกีฬา ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการจัดท�ำ
โครงสร้างที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการจัดตั้งชมรมกีฬา
ตลอดจนควรมีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการบริหาร
จัดการ
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มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องฝึกซ้อมทักษะและสมรรถภาพทางกาย
ให้มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
หรือการเปลีย่ นโอกาสของการเข้าท�ำหรือการตัง้ รับ เพือ่ ให้การโจมตี
เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้อง
กับ บงกช จันทร์สุขวงค์ (2562) กล่าวว่า แผนการฝึกซ้อมกีฬา
เพือ่ ความเป็นเลิศทีด่ ี ควรแบ่งออกเป็นระยะ กล่าวคือ ระยะการฝึก
ร่างกาย ระยะการฝึกทักษะ และระยะก่อนการแข่งขัน นอกจากนี้
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันก็มคี วามจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีแผนการส่ง
ให้สอดคล้องกับความสามารถของนักกีฬา โดยพิจารณาจากตัวคูณ
คะแนนที่ประกาศในระเบียบการแข่งขัน ซึ่งรายการแข่งขันกีฬา
ฟันดาบที่มีคะแนนคูณมาก นักกีฬาที่ลงแข่งขันจะเป็นกลุ่มที่มี
ความสามารถสูง จึงไม่เหมาะสมกับนักกีฬามือใหม่ เพราะการแข่งขัน
มีความเสี่ยงสูงที่จะตกรอบแรกและไม่ได้รับคะแนนสะสมจากการ
แข่งขัน ซึ่งจะท�ำให้นักกีฬาเสียก�ำลังใจ และสิ้นเปลืองงบประมาณ
จ�ำนวนมาก ผูฝ้ กึ สอนทีด่ จี งึ ควรวิเคราะห์รายการแข่งขันทีเ่ หมาะสม
กับความสามารถของนักกีฬารายบุคคล
5. ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศด้านกีฬา
ชมรมกีฬาฟันดาบควรสร้างระบบการประเมินตนเอง
เพราะการประเมิ น ตนเองเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง ผลการ
ด�ำเนินงานของชมรมและเป็นวิธีที่ดีที่สุดส�ำหรับการหาค�ำตอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศด้านกีฬา ชมรมควรประเมินตนเอง
(Self-Assessment) จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานต่าง ๆ ที่
สะท้อนความส�ำเร็จการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำผลที่ได้จากการประเมิน
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนากระบวนการด้านต่าง ๆ ในการขับเคลือ่ น
การท�ำงานของชมรมให้ประสบความส�ำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ของ
ความเป็นเลิศด้านกีฬาที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ตามวงจรเดมมิง่ (Deming, 1986) ทีม่ ขี นั้ ตอน
PDCA กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ขั้ น ตอนการตรวจสอบประเมิ น ผลงาน และขั้ น ตอนการน� ำ ผล
การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับ บงกช
จันทร์สุขวงค์ (2562) ที่กล่าวว่า องค์กรกีฬาควรควบคุม บริหาร
จัดการ และประเมินผลความเป็นเลิศทางการกีฬาในทุกมิติ จาก
ทิศทางนโยบาย แผนงาน แผนการฝึกซ้อมและพัฒนาความก้าวหน้า
ของนักกีฬา ตลอดจนความส�ำเร็จของนักกีฬาจากการแข่งขัน เพื่อ
ให้ชมรมได้น�ำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพการท�ำงานต่อไป
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2. ด้านบุคลากรกีฬา
ชมรมควรสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับโครงสร้างของ
ชมรม โดยสรรหาทีมบริหารชมรม เพื่อเป็นบุคลากรที่ท�ำหน้าที่
ในการบริหารและสนับสนุนการท�ำงานของผู้ฝึกสอน ทั้ง 3 ชนิด
กล่าวคือ ผูฝ้ กึ สอนดาบเอเป้ ผูฝ้ กึ สอนดาบฟอยล์ และผูฝ้ กึ สอนดาบ
เซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ รชต สุทธิจิตตกุล (2559) ที่กล่าวว่า
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของการจัดตั้งองค์กรกีฬาควรมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องอาศัยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและนักกีฬาของชมรมให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สอดคล้อง
กับสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย (2550) ทีก่ ล่าวว่า บุคลากร
กีฬาฟันดาบจะต้องมีการพัฒนาหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งการอบรม
การค้นคว้า เพราะความรูท้ นี่ ำ� มาใช้ในการปฏิบตั จิ ะต้องใช้ระยะเวลา
ในระดับหนึง่ จึงจะเห็นผลการเปลีย่ นแปลงของกระบวนการในด้าน
ต่าง ๆ โดยจะส่งผลต่อความส�ำเร็จและเกิดขึน้ ต่อการพัฒนาทีมของ
ตนเอง
3. ด้านสนามและเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก/อุปกรณ์
กีฬา
ชมรมกีฬาฟันดาบควรจัดหาอุปกรณ์ประจ�ำชมรม และ
อุปกรณ์ประจ�ำตัวนักกีฬา เพราะอุปกรณ์ดงั กล่าวมีความจ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานไปสู่ทักษาชั้นสูงของนักกีฬาฟันดาบ
อย่างยิ่ง สอดคล้องกับ ทัลเนอร์และคณะ (Turner and others,
2016) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญต่ออุปกรณ์กีฬาฟันดาบว่า นักกีฬา
ฟันดาบจะมีการเคลื่อนไหว บนสนามแข่งขันและต้องควบคุมพื้นที่
และทิศทางในระหว่างการเคลื่อนที่มากกว่า 250-1,000 เมตร เกิด
จ�ำนวนในการโจมตี ประมาณ 140 ครั้ง และเกิดการเปลี่ยนทิศทาง
ในการเคลื่อนที่ ประมาณ 400 ครั้ง ผลการศึกษาดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญต่อการฝึกซ้อมบนพืน้ สนามแข่งขันและเครือ่ ง
อ�ำนวยความสะดวก เพื่อให้นักกีฬามีความคุ้นเคยและสามารถน�ำ
ประสบการณ์ฝกึ ซ้อมไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ บงกช จันทร์สุขวงค์ (2562) กล่าวว่า สนามและ
อุ ป กรณ์ ก ารฝึ ก กี ฬ ามีความส�ำคัญ ต่อการพัฒนากีฬ าเพื่ อ ความ
เป็นเลิศ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัย จะช่วย
ในการสร้างมาตรฐานการฝึก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักกีฬา
ระหว่างฝึกซ้อมและการแข่งขัน
4. ด้านการด�ำเนินการ
ชมรมกี ฬ าฟั น ดาบควรวางแผนการฝึ ก ซ้ อ มและ
แผนการแข่งขันให้ความความสอดคล้องกันตลอดแผนงาน เพราะ
การฝึกซ้อมเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา
กีฬาฟันดาบเป็นกีฬาต่อสู้ที่ต้องมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง
ต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างสม�่ำเสมอ สอดคล้องกับ แกลแชม ฟีเกิล
(N. Gresham-Fiegel, 2012) ที่กล่าวว่า นักกีฬาฟันดาบที่ดี
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในต�ำบลบางสระเก้า
จ�ำนวน 262 ครัวเรือน และผู้น�ำชุมชน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การท่องเที่ยวท�ำให้มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การบริการด้านการท่องเที่ยว รองลงมาคือ การท่องเที่ยวท�ำให้คนในชุมชนมีงานท�ำมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยว มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาราคาสินค้าและค่าครองชีพ
ในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น รองลงมาคือ การท่องเที่ยวท�ำให้คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัญหาทีเ่ กิดจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว คือ สินค้าและบริการของชุมชนมีราคาสูงขึ้น การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง
และรายได้จากการท่องเที่ยวไม่แน่นอน ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา คือ 1) การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และก�ำหนดให้ร้านค้าปิดป้าย
แสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน 2) การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน 3) การจัดตัง้ ร้านค้าชุมชนหรือศูนย์
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4) การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชน และ 5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
โดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า
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The purposes of this study were : to survey the economic impacts from community based tourism at
Bang Sa Kao Subdistrict, Laem Sing District, Chanthaburi Province and to investigate the problems and solutions
from the economics impacts of community based tourism at Bang Sa Kao Subdistrict, Laem Sing District,
Chanthaburi Province. The samples were 262 households in Bang Sa Kao Subdistrict and 6 community leaders.
The research instruments employed in the study were: questionnaires and interviews. The descriptive statistics
were used to analyze the data including frequency, percentage, mean, standard deviation.
The results revealed that the positive economic impacts from community based tourism at Bang Sa Kao
Subdistrict, Laem Sing District, Chanthaburi Province had a high level. The highest mean score is the type of
tourism that boosted the investments in various fields for tourism capacity and services, followed by the tourism
that provided more job opportunities among villagers. The negative economic impacts of tourism, the overall
statistic data was at a moderate level. The highest mean score is the problems of product pricing and the higher cost
of living in the local community; as resulted by the tourism in the community followed by tourism causing higher
villagers’ expenses in the community respectively, Moreover, for the problems and solutions, it showed that the
problem caused by the economic impacts of tourism is the higher prices of community goods and services.
Additionally, the distribution of tourism income-which seemed to be the unpredictable income in the community-was
not equally distributed. The suggested solutions are as follows: 1) controlling the prices of goods and services,
and having clear price tags, especially at the local shops, 2) encouraging people in the community to participate in
community-based tourism management, 3) establishing a community shop or community product distribution center,
4) promoting the production of tourism products and services by the community and 5) promoting the public
relations for community-based tourism in Bang Sa Kao Subdistrict.
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ต�ำบลบางสระเก้า ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ จันทบุรี ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเนิน หมู่ที่ 2
ของประเทศไทย และยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตอย่าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 4 บ้านกองหิน และหมู่ที่ 5
ต่อเนื่อง นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านแถวนา เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ราบลุ่มปากแม่น�้ำ
ของประเทศไทยหลายประการ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว เชื่อมต่อสู่ทะเล ชาวบ้านในต�ำบลมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ
เชิงคุณภาพ การกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ วสูท่ อ้ งถิน่ การพัฒนา ท�ำนา ท�ำสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน ต�ำบลบางสระเก้า
การท่องเทีย่ วอย่างเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การยกระดับภาพลักษณ์ มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ของการท่องเทีย่ วไทยในสายตานักท่องเทีย่ วทัว่ โลก การใช้ประโยชน์ ทางวัฒนธรรม และรูปแบบการด�ำเนินชีวิต ทั้งด้านการเกษตร
จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวคิด การประมง และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะภูมิปัญญาในการทอ
“ไทยแลนด์ 4.0” การประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปี “การท่องเทีย่ ว เสือ่ กกบางสระเก้าทีม่ ชี อื่ เสียงมายาวนาน จากทรัพยากรทีม่ อี ยูเ่ ป็น
องค์ประกอบที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ต�ำบลบางสระเก้าเป็น
วิถีไทย” เป็นต้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559: 7)
ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในปี พ.ศ. 2562 ชุมชนท่องเที่ยว (ธงชัย ศรีเบญจโชติ และคณะ, 2558: 70) จาก
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปี ศักยภาพการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของต�ำบลบางสระเก้าท�ำให้ในปี
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการเดินทางของคนไทย พ.ศ. 2561 ต�ำบลบางสระเก้าได้รับเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว
ในประเทศมูลค่าประมาณ 1,120,000 ล้านบาท มีอัตราการ OTOP นวัตวิถี อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการ
ขยายตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมาตรการกระตุ้น ดังกล่าวมุ่งเน้นการน�ำแนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ของสินค้า
การท่องเทีย่ วภายในประเทศ ทีส่ ง่ ผลให้รายได้จากการท่องเทีย่ วของ OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เน้น
คนไทยเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัว สินค้าภายในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขอนแก่น มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 ท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็น
รองลงมาคือ บุรีรัมย์ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69 และจันทบุรี มี รายได้ โดยไม่ต้องแข่งขัน หรือน�ำผลิตภัณฑ์ออกไปจ�ำหน่ายนอก
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 ตามล�ำดับ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) ชุมชน เป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โครงการดังกล่าว
โดยในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรีมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ท�ำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลบางสระเก้าเป็นที่รู้จักของ
1,502,389 คน แบ่งเป็นนักท่องเทีย่ วชาวไทย จ�ำนวน 1,450,797 คน นักท่องเที่ยวมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการท่องเที่ยวโดยชุมชน สิ่งที่ตามมา
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ�ำนวน 51,592 คน มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 5,353.54 ล้านบาท (ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว ทั้งด้านบวก
และด้านลบ ซึ่งส่งผลต่อคนในชุมชน โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จังหวัดจันทบุรี, 2564)
การท่ องเที่ยวโดยชุม ชนเป็น การท่องเที่ยวที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ด้านบวกจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน เช่น ก่อให้เกิด
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีการก�ำหนด การจ้างงาน ท�ำให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน เป็นต้น ในขณะที่ผลกระทบ
ทิศทาง และการจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนมีบทบาท ทางเศรษฐกิจด้านลบก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ แก่คนในชุมชน เช่น
เป็นเจ้าของ มีสิทธิในการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ค่าครองชีพในชุมชนสูงขึ้น เป็นต้น
นอกจากนีก้ ารท่องเทีย่ วโดยชุมชนยังเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคน ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะส�ำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ ทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์
ของชุมชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูวัฒนธรรม สืบทอด จังหวัดจันทบุรี เพือ่ น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการท่องเทีย่ ว และ
เผยแพร่ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของแหล่ง ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์
ท่องเที่ยว หรือผู้คนในชุมชนกับผู้มาเยือน (ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, จังหวัดจันทบุรี ให้เกิดพัฒนาทีอ่ ย่างยัง่ ยืนและพึง่ พาตนเองได้ตอ่ ไป
2560: 30) ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงมีความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพท�ำให้เกิด วัตถุประสงค์การวิจัย
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
1. เพือ่ ส�ำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ ว
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ท�ำให้เกิด โดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
การหมุนเวียนรายได้ในชุมชน และเกิดการกระจายผลประโยชน์และ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
รายได้ในชุมชนต่อไป (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2562 : 7)
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ต� ำ บล
บางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เพ็ญศิริ สมารักษ์, นันทภัค บุรขจรกุล, เปรมปรีดา ทองลา
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รายได้จากการท่องเทีย่ วไปถึง ย่อมก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ชุมชน ลบ มีดังนี้ (นพรัตน พบลาภ และคณะ, 2551 : 15-20)
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		 1.2 ผลกระทบด้ า นลบของการท่ อ งเที่ ย วต่ อ
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1.1.4 การท่
งเที่ ย วก่
ให้ เ อกิงถิ
ด ประโยชน์
สร้างรายได้
ม�่ำเสมอตลอดปี
งจากเป็
กรรมตามฤดู
เงินตราตางประเทศเปนจํานวนมาก ชวยลดปญหาการขาดดุลการชํ
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ในการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้น�ำ จึงท�ำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถอยู่รอด
1.2 ผลกระทบดานลบของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจชุมชนการทองเที่ยว สามารถสรุปไดดังนี้
เงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจาก ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว
ชุมชน ท้องถิ่น ท�ำให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ อันเป็นการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นทางหนึ่ง
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มูลฝอย ค่าใช้จา่ ยในการบูรณะซ่อมแซมความเสียหายของทรัพยากร
การท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการจัดหาสาธารณูปโภค
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 นพรัตน์ พบลาภ และคณะ (2551: 75-79) ศึกษา
เรื่อง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิน่ ในจังหวัดสมุทรสาครซึง่ ได้รบั ผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อศึกษาปริมาณและ
การกระจายของผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ต่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น เกิดการ
สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนเพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้ไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีขึ้น มีการขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการทาง
ด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ
มาตรฐานการครองชีพของครัวเรือนอยูใ่ นระดับดีขนึ้ เกิดการกระตุน้
การผลิตของชุมชน ขายผลผลิตได้มากขึน้ และพัฒนาเทคนิควิธกี าร
ใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้า ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบจาก
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาราคา
ที่ ดิ น สู ง ขึ้ น การน� ำ เข้ า แรงงานจากต่ า งถิ่ น รายได้ เ ป็ น ฤดู ก าล
ไม่มีความแน่นอน การว่างงานนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ภาวะหนี้สิน
ของครอบครัว ค่าครองชีพสูงขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนต้องพึ่งพา
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเท่ า นั้ น และปั ญหาเกี่ ย วกั บส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์
		 ธมกร ธาราศรีสุทธิ (2555: 102-115) ศึกษาเรื่อง
แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
จากการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน�้ำท่าคา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน�้ำท่าคา
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
ตลาดน�้ ำ ท่ า คา ผลการศึ ก ษาพบว่ า การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบของภาพรวมในระดั บ ปานกลาง โดยมี
ผลกระทบทางบวกด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญตามระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ และภูมลิ ำ� เนา ส�ำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งประโยชน์
ระยะยาว เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สามารถ
พึง่ พิงตนเองด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ จัดกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ขายสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชน มีการกระจายรายได้ในชุมชนอย่าง
เป็นธรรม

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

			 1.2.2 การท่ อ งเที่ ย วก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาภาวะ
ว่างงานนอกฤดูกาลแก่ชุมชนท้องถิ่น เมื่อการท่องเที่ยวมีลักษณะ
เป็นฤดูกาล ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจึงต้องแสวงหาวิธีการต่าง ๆ
ทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจของตนเองอยูร่ อด เช่น การลดราคาสินค้าและบริการ
ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว การปลดคนงานออกบางส่วนในช่วง
นอกฤดูกาล เป็นต้น
			 1.2.3 การท่องเทีย่ วก่อให้เกิดปัญหาการถ่ายเท
แรงงานจากท้องถิ่นอื่น เข้ามาท�ำงานในชุมชนท้องถิ่นที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ท�ำให้แรงงานที่มีคุณภาพต�่ำส่วนหนึ่งเข้ามาขายบริการ
ในธุรกิจท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจท่องเที่ยวโดยส่วนรวม
จึงต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
			 1.2.4 การท่องเทีย่ วก่อให้เกิดปัญหาราคาและ
ค่าครองชีพสูงแก่ชุมชนท้องถิ่น เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
ในชุมชนท้องถิ่น ท�ำให้เกิดความต้องการต่อสินค้าและบริการทาง
การท่องเทีย่ ว ส่งผลให้ราคาของสินค้าและบริการทางการท่องเทีย่ ว
สูงขึ้น ท�ำให้ค่าครองชีพของชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้นตามไปด้วย
			 1.2.5 การท่องเทีย่ วก่อให้เกิดปัญหาการสัง่ ซือ้
สินค้าจากต่างประเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวก่อให้เกิด
การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วในการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร
ท่องเทีย่ ว มีการสัง่ ซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นวัตถุดบิ จากต่างประเทศมาบริการ
นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดปัญหาการขาดดุลการค้ามากขึ้น
			 1.2.6 การท่องเทีย่ วก่อให้เกิดปัญหาการแก่งแย่ง
ผลประโยชน์กันแก่ชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวมีผลน�ำไปสู่การ
แข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสนอง
ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การแก่ ง แย่ ง
ผลประโยชน์กันขึ้น อันเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม
			 1.2.7 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์อันควรได้ของชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวเปิดโอกาส
ให้บคุ คลภายนอกชุมชนเข้ามาด�ำเนินธุรกิจท่องเทีย่ วในชุมชน ท�ำให้
ชุมชนได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในอัตราส่วน
ค่อนข้างน้อย ซึง่ ผลประโยชน์จากการท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ควรตกอยู่
กับคนในชุมชนท้องถิ่น
			 1.2.8 การท่องเทีย่ วก่อให้เกิดปัญหาราคาทีด่ นิ
แก่ชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
ท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้ที่ดิน ท�ำให้ราคาที่ดิน
ในชุมชนสูงขึน้ ในระยะสัน้ เมือ่ ทีด่ นิ ราคาสูงอาจเป็นผลดีตอ่ เจ้าของ
ที่ดินในชุมชนท้องถิ่นที่สามารถขายที่ดินในราคาดี แต่ในระยะยาว
จะเป็นผลเสียต่อคนในชุมชนท้องถิ่น
			 1.2.9 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย
ในการจัดระเบียบชุมชนท้องถิ่น ปัญหาค่าใช้จ่ายที่ชุมชนท่องเที่ยว
ต้องจ่ายมีอยู่ 3 ประการ คือ ค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสียและขยะ
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ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และอาชีพหลักของหัวหน้า
ครัวเรือน ตัวแปรทัง้ สีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ ผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวของครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวทาง
การจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ คือ การส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมูบ่ า้ นแม่กลางหลวง
มีรายได้เพิ่มขึ้น ควรมีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ทาง
การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม ด้านสังคม คือ ควรมีกฎระเบียบหรือ
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอกที่ เข้ า มาประกอบอาชี พ หรื อ
ประกอบธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วภายในหมูบ่ า้ น ด้านวัฒนธรรม คือ
ควรมีการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น ควร
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ และควรส่งเสริมให้มี
การผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
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		 พันธ์เทวัช ยังดี, ศิริวรรณ กวงเพ้ง และสมมาตร
ผลเกิด (2558: 126-135) ศึกษาเรื่องผลกระทบการท่องเที่ยวต่อ
เศรษฐกิจชุมชนรอบปราสาทหินเขาพนมรุง้ และปราสาทหินเมืองต�ำ่
จังหวัดบุรรี มั ย์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลกระทบจากการท่องเทีย่ ว
ต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนรอบปราสาทหิน
เขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต�่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา
พบว่า การท่องเที่ยวของปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหิน
เมืองต�ำ่ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชนรอบปราสาท ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ทางตรงคือ กลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีพ่ กั ธุรกิจอาหาร
และเครือ่ งดืม่ มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชมุ ชน โดยมีการจ้างงาน
กับสมาชิกในชุมชน ทางอ้อมคือ การท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการ
กระจายรายได้และการสร้างงานแก่คนในชุมชนในหลายระดับ
การมีรายได้จากการท่องเทีย่ วยังสามารถกระจายไปสูท่ อ้ งถิน่ ได้ดว้ ย
การใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงบริการในท้องถิ่น
		 ศรันยา พรมจิโน, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค
เสาร์เสาวภาคย์ (2558: 51-65) ศึกษาเรือ่ ง ผลกระทบของการท่องเทีย่ ว
ที่มีต่อชุมชนในอ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่ออ�ำเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในด้าน
บวก คือ ประชาชนมีอาชีพทีห่ ลากหลายมากขึน้ มีการลงทุนภายใน
ชุมชนเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ายได้เพิม่ ขึน้ มีการจ้างงาน
ภายในชุมชนเพิ่มขึ้น ในส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจในด้านลบ
พบว่า ท�ำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายของ
คนในชุมชนสูงขึ้น ผลกระทบด้านสังคมในด้านบวก คือ ท�ำให้คน
ในชุมชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ ส่วนผลในด้านลบ คือ ปัญหา
ในเรื่องยาเสพติด ปัญหาความขัดแย้งท�ำให้ความร่วมมือในการท�ำ
กิจกรรมของคนในชุมชนลดลง ผลกระทบด้านวัฒนธรรมของชุมชน
พบว่า ผลกระทบในด้านบวก การน�ำเข้ามาของเทคโนโลยี สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก ท�ำให้ชาวบ้านได้รบั ประโยชน์ในการด�ำรงชีวติ มากขึน้
ส่วนผลกระทบด้านลบ คือ คนในชุมชนเกิดการเลียนแบบวัฒนธรรม
ต่างถิ่น ท�ำให้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เปลี่ยนแปลงไป
		 เกวลิน หนูสทุ ธิ์ (2559: 43-58) ศึกษาเรือ่ งการจัดการ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง
อ� ำ เภอจอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
สถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของหมู่บ้านแม่กลางหลวง ต�ำบล
บ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรูผ้ ลกระทบจากการท่องเทีย่ วของครัวเรือน
ในหมูบ่ า้ นแม่กลางหลวง และเพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ผลการศึกษา
พบว่า ตัวแปรที่อธิบายความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบจาก
การท่องเทีย่ วของครัวเรือน คือ ความคาดหวังผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว อายุของหัวหน้าครัวเรือน จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คื อ ครั ว เรื อ นที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นต� ำ บล
บางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 763 ครัวเรือน
และผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 6 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
		 1.1 กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการสัมภาษณ์ คือ ผู้น�ำ
ชุมชน จ�ำนวน 6 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จาก
ประชากร คือ ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 6 คน ท�ำการเก็บข้อมูลโดยแบบ
สัมภาษณ์
		 1.2 กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการเก็บแบบสอบถาม คือ
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี จ�ำนวน 262 ครัวเรือน โดยกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตร
ของทาโร ยามาเน ในกรณีทปี่ ระชากรมีจำ� นวนแน่นอน โดยก�ำหนด
ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 และที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ก�ำหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เริ่มต้นจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
คือ ครัวเรือนของต�ำบลบางสระเก้า จ�ำนวน 5 หมู่บ้าน หลังจากนั้น
ใช้วิธีสุ่มตัวแบ่งแบบโควตา เพื่อให้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างจากทั้ง
5 หมู่บ้าน มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ�ำนวนประชากร โดยก�ำหนด
สัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่างของแต่ละหมูบ่ า้ นให้ใกล้เคียงกัน และใช้วธิ ี
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าหรือสมาชิก
ในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ชุด จนครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 2.1 ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ คื อ การรวบรวมข้ อ มู ล จาก
การส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และ
การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
		 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ การรวบรวมจากเอกสาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เพ็ญศิริ สมารักษ์, นันทภัค บุรขจรกุล, เปรมปรีดา ทองลา
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1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
69.47 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.53 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มอี ายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมา
คือ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.72 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.73 รองลงมา คือ
มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 30.53 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 38.93 รองลงมา
ได้แก่ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.88 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.98 รองลงมา
คือ ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.90
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 51 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 35.11 รองลงมา คือ มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.56 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 48.85 รองลงมา
คือ มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.56 กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มรี ายได้ของครัวเรือนต่อเดือนต�ำ่ กว่า 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.75 รองลงมา คือ มีรายได้ของครัวเรือนต่อเดือนระหว่าง
10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.53 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีรายได้จากการท่องเทีย่ วของครัวเรือนต่อเดือนต�ำ่ กว่า 1,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 79.39 รองลงมา คือ มีรายได้จากการท่องเที่ยว
ของครัวเรือนต่อเดือน 3,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.92
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือนระหว่าง
5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.98 รองลงมา คือ มีรายจ่าย
ของครัวเรือนต่อเดือนต�่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.72
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ของครัวเรือนหลังจากมีการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครัวเรือนเท่าเดิม
คิดเป็นร้อยละ 78.63 รองลงมา คือ มีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 20.61
2. ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการท่ อ งเที่ ย วโดย
ชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
		 ผลศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี ดังแสดงในตารางที่ 1
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บางสระเก้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 3.1 แบบสอบถาม ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ครัวเรือนอาศัยอยู่ในต�ำบลบางสระเก้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพ
เศรษฐกิจของครัวเรือน และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจทัง้ ทีเ่ ป็นด้านบวกและด้านลบทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน โดยใช้มาตรวัดการรับรู้แบบ Likert’s Scale แบ่งออก
เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตามล�ำดับ
		 3.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้น�ำชุมชนของต�ำบลบางสระเก้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น
เกีย่ วกับผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ทีเ่ กิดจาก
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า และส่วนที่ 3 ความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด จากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ วโดยชุมชนต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และแปลผลความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ ว
ดังนี้ คะแนนระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ผลกระทบอยู่ในระดับ
ต�ำ่ มาก คะแนนระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ผลกระทบอยูใ่ นระดับ
ต�่ำ คะแนนระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง คะแนนระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง ผลกระทบอยู่ใน
ระดับสูง และคะแนนระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ผลกระทบอยู่ใน
ระดับสูงมาก
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว โดย
ชุมชนต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการรวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์
มาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสรุปเป็นผลการศึกษา
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ตารางที่ 1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

1) มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว
เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า
2) คนในชุมชนมีงานท�ำมากขึ้น		
3) มีการสร้างงานเพิ่มมากขึ้น		
4) คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น		
5) สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนมากขึ้น
6) มีการกระจายรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น
7) มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
8) คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
9) มีการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนมากขึ้น
10) มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของชุมชน

4.20

0.77

สูง

0.63
0.78
0.70
0.72
0.75
0.82
0.76
0.73
0.69

สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

ผลกระทบโดยรวม

3.74

0.75

สูง

ไพพ

ภัฏ
รำ

		

3.95
3.86
3.89
3.83
3.35
3.34
3.80
3.82
3.90

เพิม่ ขึน้ เกิดการสร้างงานเพิม่ ขึน้ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนมากขึน้
มีการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนมากขึน้ และท�ำให้คนในชุมชน
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ ส่วนผลกระทบระดับปานกลาง
ได้แก่ มีการกระจายรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น และมีการกระจาย
รายได้และผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

าลัย
ราช

จากตารางที่ 1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิด
จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า พบว่า ผลกระทบ
โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง เมือ่ พิจารณาผลกระทบย่อย พบว่า ส่วนใหญ่
มีผลกระทบในระดับสูง ได้แก่ มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การบริการด้านการท่องเที่ยว คนในชุมชนมีงานท�ำมากขึ้น มีการ
พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของชุมชน คนในชุมชนมีรายได้

ระดับของ
ผลกระทบ

ี

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)

รรณ

ค่าเฉลี่ย
(x̅ )

		ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการท่องเที่ยว

ตารางที่ 2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบที่เกิดจากจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ค่าเฉลี่ย
(x̅ )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)

ระดับของ
ผลกระทบ

ราคาสินค้าและค่าครองชีพในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น
คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
คนในชุมชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น		
คนในชุมชนมีแนวโน้มในการขายที่ดิน เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์
ทางการท่องเที่ยว
ราคาที่ดินในชุมชนสูงขึ้น		
เกิดปัญหาการว่างงานนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยวไม่มีความแน่นอน
เศรษฐกิจของชุมชนต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว
การสูญเสียการพึ่งพาตนเองของชุมชน
การแก่งแย่งผลประโยชน์กันในชุมชน

3.38
3.35
2.26
2.42

0.71
0.66
0.70
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง
ต�่ำ
ต�่ำ

3.32
2.57
3.25
2.58
2.53
2.47

0.73
0.63
0.75
0.76
0.76
0.93

ปานกลาง
ต�่ำ
ปานกลาง
ต�่ำ
ต�่ำ
ต�่ำ

ผลกระทบโดยรวม

2.81

0.64

ปานกลาง

1)
2)
3)
4)

มหา

5)
6)
7)
8)
9)
10)

วิทย

		ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบจากการท่องเที่ยว
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ี

ไพพ

รรณ

ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว ท�ำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ เกิดการกระจาย
รายได้ในชุมชน และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
			 3.1.3 เกิดการผลิตสินค้าและบริการและการ
พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของชุมชน โดยคนในชุมชนน�ำ
ทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชน มาผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ และมี
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยน�ำภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็น
จุ ด ขายในการดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ท� ำ ให้ สิ น ค้ า และบริ ก ารทาง
การท่องเที่ยวของชุมชนมีคุณภาพและมีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ทั้งยังมีการน�ำ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกไปจ�ำหน่ายนอกชุมชน สร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน และท�ำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มากขึ้น
		 3.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี
			 3.2.1 สินค้าและบริการในชุมชนมีราคาสูงขึ้น
เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในต�ำบลบางสระเก้า
เพิม่ ขึน้ ท�ำให้เกิดความต้องการซือ้ สินค้าและบริการของชุมชนมากขึน้
เช่น อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป เสื่อกก ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากกก สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น ส่งผลให้
สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น ท�ำให้คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าสูงขึ้น และมีค่าครองชีพสูงขึ้น
			 3.2.2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ทวั่ ถึง เนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เดินทางมาศึกษาดูงานเป็น
หมู่คณะ และมีเวลาศึกษาดูงานในชุมชนจ�ำกัด ท�ำให้นักท่องเที่ยว
ไม่ ส ามารถท่ อ งเที่ ย วในต� ำ บลบางสระเก้ า ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดย
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมเที่ยวชมหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
ส่งผลให้หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากแหล่งชุมชนมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทาง
เข้าไปท่องเที่ยวน้อย ท�ำให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง
			 3.2.3 รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วไม่ แ น่ น อน
ในช่วงทีม่ สี ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นักท่องเทีย่ ว
เดินทางมาท่องเที่ยวในต�ำบลบางสระเก้าลดลง ส่งผลกระทบต่อ
การขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของคนในชุมชน ท�ำให้
คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง
		 3.3 แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
			 3.3.1 แนวทางการแก้ไขราคาสินค้าและบริการ
ในชุมชนเพิ่มขึ้นขึ้น คือ การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และ
การก�ำหนดให้ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ต�ำบล

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

จากตารางที่ 2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบทีเ่ กิดจาก
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า พบว่า ผลกระทบ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาผลกระทบย่อย พบว่า
ส่วนใหญ่มีผลกระทบในระดับต�่ำ ได้แก่ เศรษฐกิจของชุมชนต้อง
พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว เกิดปัญหาการว่างงานนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว การสูญเสียการพึ่งพาตนเองของชุมชน การแก่งแย่ง
ผลประโยชน์ในชุมชน คนในชุมชนมีแนวโน้มในการขายที่ดิน เพื่อ
น�ำมาใช้ประโยชน์ทางการท่องเทีย่ ว และคนในชุมชนมีหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
ส่วนผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ ราคาสินค้าและค่าครองชีพ
ในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ราคาที่ดิน
ในชุมชนสูงขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวไม่มีความแน่นอน
3. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนต�ำบลบางสระเก้า
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
		 จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนบางสระเก้า ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ชุมชน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
ดังนี้
		 3.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ด้ า นบวกจากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี
			 3.1.1 การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ ค นในชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น และมี ก ารลงทุ น ภายในชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น
เดิมอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ เกษตรกรรม และการทอเสือ่ ซึง่ ถือ
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั ต�ำบลบางสระเก้า
หลังจากทีม่ กี ารท่องเทีย่ วโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า ชุมชนเป็นที่
รูจ้ กั ของนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ คนในชุมชนมีอาชีพเสริมจากการท่องเทีย่ ว
เช่น การขายอาหารท้องถิ่น อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป
ของที่ระลึก เสื่อกก สินค้าเกษตรกรรม เป็นต้น และการให้บริการ
ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การล่องเรือชมวิถีชีวิตในชุมชน
โฮมสเตย์ เป็นต้น
			 3.1.2 การกระจายรายได้ ใ นชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น
ต�ำบลบางสระเก้ามีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ในปี พ.ศ. 2561
ต�ำบลบางสระเก้าได้รับเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ท�ำให้ชมุ ชนบางสระเก้าเป็นทีร่ จู้ กั
และมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น คนในชุ ม ชน
มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วของคนในชุมชนให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น กิจกรรมเรียนรูก้ ารทอเสือ่ กกบางสระเก้า กิจกรรม
เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน เป็นต้น การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงการให้บริการทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ
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ชุมชน เป็นสิง่ ดึงดูดใจทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วสนใจเข้ามาเยีย่ มชม และ
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ
สืบสานประเพณีอันที่งามของชุมชนต่อไป
				
4) การส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า เช่น การประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่ วทางสือ่ ออนไลน์และสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้หลากหลาย รวมถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สรุปและอภิปรายผล

1. สรุปผล
		 ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ด้ า นบวกที่ เ กิ ด จากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพือ่ รองรับการบริการด้านการท่องเทีย่ ว
รองลงมา คือ คนในชุมชนมีงานท�ำมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบ
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เกิดปัญหาราคาสินค้าและ
ค่าครองชีพในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น รองลงมา คือ คนในชุมชน
มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ และผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัญหา
ที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว คือ สินค้าและ
บริการของชุมชนมีราคาสูงขึน้ การกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ไม่ทวั่ ถึง และรายได้จากการท่องเทีย่ วไม่แน่นอน ส่วนแนวทางแก้ไข
ปัญหา คือ 1) การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และก�ำหนดให้
ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน 2) การส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) การจัดตั้ง
ร้านค้าชุมชนหรือศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4) การส่งเสริม
การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน และ
5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า
2. อภิปรายผล
		 ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ด้ า นบวกที่ เ กิ ด จากการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี พบว่า การท่องเที่ยวท�ำให้มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว ท�ำให้คนในชุมชนมีงานท�ำ
มากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของชุมชน และ
คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศรันยา
พรมจิโน, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ (2558: 68)
ที่ศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนในอ�ำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในด้านบวก คือ

มหา
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าลัย
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ภัฏ
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บางสระเก้ามีตลาดสี่มุมเมรุเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าของ
คนในชุมชน โดยมีคณะกรรมการตลาดท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
ด�ำเนินนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ตลาด การก�ำหนดให้ร้านค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้า การควบคุม
ราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้ามีราคา
สูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการขายสินค้าทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน เพือ่ ป้องกันปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
			 3.3.2 แนวทางในการแก้ปัญหาการกระจาย
รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง คือ
				
1) การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า เพื่อเป็น
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ท�ำให้
คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากการท่องเทีย่ ว และท�ำให้มกี ารกระจาย
รายได้ในชุมชนมากขึ้น
				
2) การจัดเส้นทางการน�ำเที่ยวเพื่อน�ำ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเยี่ ย มชมวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนในแต่ ล ะหมู ่ บ ้ า นของต� ำ บล
บางสระเก้า โดยมีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิน่ เป็นผูน้ ำ� ชม และการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่น�ำวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตในชุมชนมาเป็น
จุดเด่นในการน�ำเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า
				
3) การจัดตั้งร้านค้าชุมชน หรือศูนย์
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชน
เป็นผู้ผลิตมาจ�ำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นการเพิ่มช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่คนในชุมชน ท�ำให้สามารถขายสินค้า
ได้มากขึ้น
			 3.3.3 แนวทางการแก้ ไขปั ญ หารายได้ จ าก
การท่องเที่ยวไม่แน่นอน คือ
				
1) การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการผลิต
สินค้าและบริการทางการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย การพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว
				
2) การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการปรับ
รูปแบบการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน จากเดิมเป็นการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในชุมชน เป็นการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ โดยการผลิตสินค้าน�ำออกไป
จ�ำหน่ายนอกพื้นที่ ทั้งในรูปแบบสินค้าออนไลน์ สินค้าฝากขาย
สินค้าผลิตตามค�ำสั่งซื้อ
				
3) การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และ
น�ำเสนอวิถีชีวิตชุมชน โดยการน�ำวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชน
มาเป็นจุดเด่นในการน�ำเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้าง
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและรักษาเอกลักษณ์ของ

เพ็ญศิริ สมารักษ์, นันทภัค บุรขจรกุล, เปรมปรีดา ทองลา

56 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

ี

ไพพ

รรณ

ท�ำให้มกี ารสร้างงานและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม นอกจาก
นี้ควรเพิ่มสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความ
หลากหลาย และการจัดตั้งศูนย์จ�ำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์
ของชุมชน เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของธมกร ธาราศรีสทุ ธิ (2555: 98-99) ทีศ่ กึ ษาแนวทาง
แก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน�้ำท่าคา พบว่า
ควรส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยมุง่ ประโยชน์ระยะยาว
เน้นการมีสว่ นร่วม สร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน สามารถพึง่ พิงตนเอง
ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ขายสินค้า
ที่ผลิตได้ในชุมชน มีการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะ

1. คนในชุมชนควรมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเทีย่ วเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน และกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ในชุมชนให้มีความหลากหลาย ให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่คน
ในชุมชน และเกิดการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างทั่วถึง
2. ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดสรรรายได้
ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้อย่าง
เป็นธรรม และหักรายได้จากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าสู่
กองทุนของหมูบ่ า้ น ซึง่ ต�ำบลบางสระเก้ามีการจัดตัง้ กองทุนอนุรกั ษ์
วิถีบางสระเก้าด้วยการท่องเที่ยวเพื่อน�ำมาเป็นทุนในการบริหาร
จั ด การการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน น�ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของต�ำบล
บางสระเก้า
3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยว ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว
แก่คนในชุมชน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อ
เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
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คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพทีห่ ลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้มกี าร
ลงทุนภายในชุมชนเพิ่มขึ้น ท�ำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และ
ท�ำให้คนในชุมชนมีงานท�ำ เกิดการจ้างงานภายในชุมชนมากขึน้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน์ พบลาภ และคณะ (2551: 8586) ที่ ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ ของการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสมุครสาคร พบว่า ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวท�ำให้
รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน
เพิ่มขึ้น และเกิดการกระจายรายได้ไปยังส่วนต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีการขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ
เพื่อรองรับการบริการทางด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ เกิดการกระตุ้นการผลิตของชุมชน ท�ำให้คน
ในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และมาตรฐานการครองชีพ
ของครัวเรือนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น
		 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน พบว่า การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาราคาสินค้าและ
ค่าครองชีพในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ราคาที่ดินในชุมชนสูงขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวไม่มีความ
แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน์ พบลาภ และคณะ
(2551: 86-87) ทีศ่ กึ ษาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสมุครสาคร พบว่า ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจด้านลบจากการท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวท�ำให้
ค่าครองชีพสูงขึ้น สินค้ามีราคาสูงขึ้น เกิดปัญหาราคาที่ดินสูงขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นฤดูกาลไม่มีความแน่นอน เกิดปัญหา
เกี่ยวกับส่วนแบ่งผลประโยชน์ การท่องเที่ยวท�ำให้เกิดการสูญเสีย
การพึง่ พาตนเองของชุมชน และท�ำให้เศรษฐกิจของชุมชนต้องพึง่ พา
รายได้จากการท่องเที่ยว
		 แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี คือ การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และก�ำหนดให้
ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน การส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การจัดตัง้ ร้านค้า
ชุมชนหรือศูนย์จำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน การส่งเสริมการผลิตสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชน และการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�ำบลบางสระเก้า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเกวลิน หนูสุทธิ์ (2559: 160) ที่ศึกษาการจัดการผลกระทบ
จากการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนในหมู ่ บ ้ า นแม่ ก ลางหลวง ต� ำ บล
บ้านหลวง อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ควรส่งเสริมให้
คนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน และ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือน
มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของครัวเรือน
ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และความสัมพันธระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ต�ำบลคลองพิไกร อ�ำเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยกลุมตัวอยางจํานวน 375 คน
ใชว ธิ กี ารสุม กลุม ตัวอยา งแบบชัน้ ภูมิ โดยเครือ่ งมือทีใ่ ชร วบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม และวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตคิ า ความถี่ ค่ารอ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธดวยคาไคสแควร ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชนในเขตพื้นที่ต�ำบลคลองพิไกร อ�ำเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�ำแพงเพชร สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ อายุ อาชีพ รายได้ และการเจ็บป่วยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหกับหนวยงานสุขภาพที่อยู่ในพื้นที่
ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ประชาชน
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This research were 1) to identify the factors and 2) food consumption behavior that influence the people
in Khlong Phikrai Sub-district, Phrankratai District Kamphaeng Phet Province. The number of people recruited to
participate in the study is 375 people. The sampling method used stratified random sampling. The tool in this study
used to collect data is a questionnaire and the data analyzed by using frequency, percentage, mean, standard
deviation, and correlation test with a chi-square value.
The result about the food consumption behavior of people in Khlong Phikrai Sub-district, Phrankratai
District, Kamphaeng Phet Province found that most of the people had a moderate level of food consumption. The
results showed that the personal factors related to food consumption behavior were age, occupation, income, and
illness on a statistically significant level of .05. As a result, this research can be used as guidance to promote food
consumption behavior for a health organization in the future.
Keywords : Personal factors, Food consumption behavior, People
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Gerini, F., Scozzafava, G. and Casini, L. 2018: 26-35) และ
อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญของการมีสุขภาพดีด้าน ยังพบผลการวิจยั ทีแ่ สดงถึงการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ดี
โภชนาการ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ต่อสุขภาพ กล่าวคือ รับประทานอาหารตามความชอบ (กระทรวง
แต่ดว้ ยความเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561: viii)
ส่งผลท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านอาหารและโภชนาการ และวิถี มีการรับประทานอาหารทีม่ รี สชาติหวาน มัน เค็ม (สมหวัง ซ้อนงาม
การด�ำเนินชีวติ ของประชากรอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จึงบรรจุไว้ในแผน และคณะ, 2556) ตลอดจนการแสดงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี โดยก�ำหนดเป็นเป้าหมาย ตามความเคยชิน หรือตามบริโภคนิสัยของตนที่มีมาตั้งแต่เด็ก
ที่ส�ำคัญเพื่อด�ำเนินการ และมาตรการเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงหลักโภชนาการอาหารมากนัก (กฤติน ชุมแก้ว และ
ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี (กระทรวง ชีพสุมน รังสยาธร, 2557: 16-29) ซึ่งจากรายงานส�ำรวจพฤติกรรม
สาธารณสุข, กรมอนามัย, ส�ำนักโภชนาการ, 2562: 30) นอกจากนี้ การบริโภคอาหาร พ.ศ. 2560 ยังพบอีกว่าในเกือบทุกกลุ่มอายุ
อาหาร และโภชนาการที่ดียังเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีของ การเลือกอาหารเพือ่ บริโภคอาหารนัน้ ขึน้ กับความชอบเป็นส่วนใหญ่
ทุกเพศ และทุกวัย ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาจนถึงวัยผู้สูงอายุ แต่ส�ำหรับจังหวัดก�ำแพงเพชรยังมีข้อมูลจ�ำกัดในเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการในปริมาณ การบริโภคอาหารของประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองพิไกร
ทีพ่ อเหมาะจะให้ทำ� ให้รา่ งกายได้รบั พลังงาน สารอาหาร เช่น โปรตีน อ�ำเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�ำแพงเพชร และมีงานวิจัยที่ว่าปัจจัย
วิตามิน แร่ธาตุ ที่เพียงพอกับความต้องและการท�ำงานของร่างกาย ส่วนบุคคลบางประการมีผลต่อการมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อ
รวมทั้งได้รับคุณประโยชน์อื่น ๆ จากอาหาร อาทิเช่น ใยอาหาร สุขภาพ (Wagner, M. G., Kim, Y. J. and Rhee, Y., 2017: 83-94)
สารต้านอนุมลู อิสระ (วันทนีย์ เกรียงสินยศ และคณะ, 2559) อีกด้วย จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาอาหารที่ประชาชนบริโภค และความถี่
หากร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีเพียงพอก็เป็นผลให้มีสุขภาพดี ในการบริโภคอาหารเหล่านั้น เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้เปนขอมูลพื้นฐาน
แต่ในทางกลับกันหากรับประทานอาหารทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ เกินความ เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผน และดําเนินการสรางเสริมพฤติกรรม
ต้องการของร่างกาย น�ำไปสูป่ ญ
ั หาสุขภาพตามมาได้ ซึง่ ปัจจุบนั ยังคง การบริโภคอาหาร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับ
มีรายงานวิจัยที่พบว่า คนไทยยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ ประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป
ไม่ถกู ต้อง และไม่เหมาะสมทัง้ ประเภท และปริมาณ จึงมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคที่ก�ำลังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ของประเทศ ไม่วา่ จะเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรความดันโลหิตสูง
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน
โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในเขตพื้ น ที่ ต� ำ บลคลองพิ ไ กร อ� ำ เภอพรานกระต่ า ย จั ง หวั ด
ไม่ถูกต้องที่ยังเป็นปัญหา คือ การบริโภครสชาติหวาน มัน เค็มมาก ก�ำแพงเพชร
เกินความต้องการของร่างกาย (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสนับสนุน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
บริการสุขภาพ, กองสุขศึกษา, 2558: 5, สุระเดช ไชยตอกเกี้ย, กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ต�ำบล
2558: บทคัดย่อ) รวมทัง้ บริโภคอาหารไม่ได้สดั ส่วน มองข้ามคุณค่า คลองพิไกร อ�ำเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�ำแพงเพชร
ทางโภชนาการ รวมถึงการมีพฤติกรรมบริโภคที่ปรุงรสชาติมาก
เกินพอดี (พิชศาล พันธุ์วัฒนา, 2562: 94)
การบริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงตามความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม กระแสนิยมบริโภคและความสามารถ
ในการเข้าถึงอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่ทั้งในเขตเมือง และ
เขตชนบทชีใ้ ห้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้อง ดังเช่น
ปัญหาในเขตเมืองที่มักพบว่า นิยมบริโภคอาหารประเภทตามสั่ง
บริโภคอาหารกล่องโฟม/พลาสติก (พิชศาล พันธุว์ ฒ
ั นา, 2562: 93)
บริโภคอาหารจานด่วน เพราะให้บริการรวดเร็ว และทันเวลา
(ผกามาศ เชื้อประดิษฐ์, 2561: บทคัดย่อ) ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวชี้ให้
เห็นว่าความสะดวกเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในการเลือกรับประทาน
อาหารของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน (Contini, C., Boncinelli, F.,
วสุนธรา รตโนภาส, ตรรกพร สุขเกษม
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ที่ 5ได้แก่ เพศ อายุ
คลองพิไกร อ�ำเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�ำแพงเพชร ทั้งเพศชาย โดยลักษณะค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)
บึงบอน หมูที่ 6 หนองเขน หมูที่ 7 วังเฉลียง หมูที่ 8 ดงชะอม หมูที่ 9 หนองออ และหมูที่ 10 วังจําปาทอง เปนตน
และเพศหญิง จํานวน 5,945 คน กลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตร ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
หลังจากนั้นทําการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ประกอบกับใชเกณฑคัดเขา-ออกของกลุมตัวอยาง ดังนี้
ของทาโรยามาเน (Yamane) ไดจํานวน 375 คน และสุมตัวอยาง การเจ็บป่วย
เกณฑคัดเขาของกลุมตัวอยาง
		
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
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Random Sampling) ประกอบกับใช้เกณฑคัดเขา-ออกของกลุม 		 การให้คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
		 3 หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค
ตัวอยาง ดัง2.นี้ ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 2 ประเภท ดังนี้
2.1
ตั
ว
แปรอิ
ส
ระ
คื
อ
ป
จ
จั
ย
ส
ว
นบุ
ค
คล
ประกอบด
ว
ยตั
ว
แปรย
อย ไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา
อาหารของประชาชนมาก
		
เกณฑคัดเขาของกลุมตัวอยาง
สถานภาพสมรส
กในครอบครั
และการเจ็
		
1. ตรายได
อ งเปน จํผูาท้ นวนสมาชิ
ภี่ มู ลิ ำ� เนาอยู
ใ นพืน้ ทีต่ ำ� วบลคลองพิ
ไกรบปวย		 2 หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค
2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อาหารของประชาชนปานกลาง
อ�ำเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�ำแพงเพชร
		 1 หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค
		 3. 2.เครื่อสามารถอ
งเขียจนภาษาไทยได้
งมือที่ใชาในฟ
นการวิ
ัย
อาหารของประชาชนน้
		 เครื3.่องมืสมัอทีค่ใรใจเข
จัยเกณฑ์ (Questionnaires)
ชการวิารจวัยมโครงการวิ
นี้เปนแบบสอบถาม
โดยแบงเปน 2 สวนอดัยงนี้
		 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนน
		
เกณฑคัดออกของกลุมตัวอยาง
		 1.00 - 1.67 หมายถึง ประชาชนมีพฤติกรรม
		 1. ไมสามารถที่จะอยูรวมจนจบโครงการวิจัย
		 2. เป็นผูท้ มี่ ภี าวะเจ็บป่วยไม่สามารถเขา รว มโครงการ การบริโภคอาหารในระดับที่ควรปรับปรุง
		 1.69 - 2.32 หมายถึง ประชาชนมีพฤติกรรม
วิจัยได
การบริโภคอาหารที่ในระดับปานกลาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังนี้
		 2.33 - 3.00 หมายถึง ประชาชนมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ในระดับดี
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สรุปผลและอภิปรายผล

ี

ไพพ

รรณ

1. สรุปผลการวิจัย
		 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 59.20 มีอายุอยูในชวง 40-59 ป
คิดเป็นรอยละ 57.60 มีสถานภาพสวนใหญ่ คือ สมรส คิดเป็น
รอ ยละ 53.33 มีระดับการศึกษาสว นใหญ่ คือ ประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 56.80 มีอาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ
34.40 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 6,001 - 9,000 บาท มีจ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วง 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20
ส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำตัว คิดเป็นร้อยละ 57.60 และโรคประจ�ำตัว
ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นรอยละ 18.93
		 1.2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับดี โดย 3 ล�ำดับที่มีค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากที่สุด
ได้ แ ก่ การรั บ ประทานน�้ ำ เปล่ า วั น ละ 6-8 แก้ ว (x̅ = 2.98,
S.D. = 0.44) การรับประทานผักและผลไม้ (x̅ = 2.86, S.D. = 0.35)
และการรับประทานนม นมถั่วเหลือง (x̅ = 2.61, S.D. = 0.49)
ตามล�ำดับ แต่เมือ่ พิจารณารายข้อยังพบว่า มีบางข้อทีย่ งั มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง โดย 3 ล�ำดับทีม่ คี า่ เฉลีย่
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ การรั บ ประทานอาหารมากกว่ า 3 มื้ อ /วั น
(x̅ = 1.63, S.D. = 0.62) การรับประทานน�้ำอัดลม (x̅ = 1.00,
S.D. = 0.50) และการรั บ ประทานชา กาแฟ (x̅ = 1.40,
S.D. = 0.55) ตามล�ำดับแสดงดังตารางที่ 1

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

		 การตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content
validity) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยใชคา IOC (Index of
Item Objective Congruence) เทากับ 0.78 และการตรวจสอบ
คุณภาพเครือ่ งมือ (Reliability) โดยการนาํ แบบสอบถามทีผ่ า นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาไปทดลองใชประชาชนต�ำบล
คลองพิไกรที่ไมใชกลุมตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนํามาหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา มีค่าเทากับ 0.84
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
		 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด�ำเนินการ
ดังนี้
		 4.1 ผู ้ วิ จั ย จะท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในช่ ว ง
มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564
		 4.2 ผูว้ จิ ยั เปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
อย่างอิสระโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที และรอรับคืน แบบสอบถาม
ทันที
		 4.3 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม
ก่อนน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะหขอมูล
		 5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
		 5.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
		 5.3 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรม
การบริโภคอาหารกับปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การทดสอบไคสแควร
(Chi - square test)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง (n = 375)
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

x̅

S.D.

รับประทานอาหารมากกว่าหนึ่งจานในแต่ละมื้อ
รับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อ/วัน		
รับประทานเนื้อสัตว์ติดมัน เช่น มันหมู หนังไก่
รับประทานอาหารจานด่วน เช่น พิชซ่า KFC
รับประทานอาหารกระป๋อง อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป เช่น ปลากระป๋อง มาม่า
รับประทานแกงกะทิ และขนมหวานใส่กะทิ เช่น แกงเขียนหวาน ขนมบัวลอย แกงบวช
รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 		
รับประทานอาหารทอด เช่น ปาท่องโก๋ กล้วยทอด
รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลที่มีรสหวานจัด เช่น มะม่วงสุก ล�ำไย
รับประทานเบเกอรี่ เช่น เค้ก โดนัท คุกกี้		
รับประทานขนมไทยที่มีรสหวาน เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด
รับประทานน�้ำอัดลม		
รับประทานน�้ำเปล่าวันละ 6-8 แก้ว 		
รับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ เหล้า
รับประทานขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั่งทอดหรอบ
รับประทานชา กาแฟ 		
รับประทานนม นมถั่วเหลือง		
รับประทานอาหารแปรรูป เช่น หมูยอ แหนม ไส้กรอก
รับประทานหมัก ดอง เช่น ผักกาดดอง ปลาร้า
รับประทานอาหารทะเล เช่น กุ้ง หมึก หอย ปู
รับประทานผักและผลไม้		

1.83
1.63
1.89
2.32
1.92
1.80
1.91
1.87
1.85
2.37
1.88
1.60
2.98
1.89
1.90
1.40
2.61
1.73
1.79
2.10
2.86

0.50
0.62
0.45
0.54
0.32
0.41
0.42
0.43
0.46
0.53
0.38
0.55
0.44
0.44
0.49
0.55
0.49
0.44
0.42
0.34
0.35

ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

ภาพรวม

2.35

0.33

ดี

ี

รรณ

ภัฏ
รำ

		

าลัย
ราช

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

แปลความ

ไพพ

		

		 1.3 ระดั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร พบว่ า ระดับปานกลาง (38-49 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 75.20 รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน อยูในระดับควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 12.53 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง (n = 375)

วิทย

ระดับพฤติกรรม

มหา

ดี (> 50 คะแนน)		
ปานกลาง (38 - 49 คะแนน)
พอใช้ (32 - 37 คะแนน)
ควรปรับปรุง (< 32 คะแนน)

		 1.4 ปจ จัยส่วนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธก บั พฤติกรรม
การบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง คือ อายุ อาชีพ รายได้ และ
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จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

5
282
41
47

1.34
75.20
10.93
12.53

การเจ็ บ ป่ ว ย อย  า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงดั ง
ตารางที่ 3
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เพศ		
อายุ		
สถานภาพสมรส		
ระดับการศึกษา		
อาชีพ		
รายได้		
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
การเจ็บป่วย		

5.815
22.484
9.746
16.618
54.586
66.206
7.852
18.206

		 *p < 0.05

.121
.007*
.136
.055
.000*
.000*
.549
.000*

มาก คือ ช่วงอายุ 15 ถึง 30 ปี โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง และคณะ
(2560) ที่พบว่าผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่ม
รสหวานต่อวันโดยเฉพาะในผูท้ มี่ อี ายุระหว่าง 15-24 ปี และผูม้ รี ะดับ
เศรษฐฐานะที่สูงขึ้นยิ่งมีโอกาสเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่อวัน
สูงขึ้น และสอดคล้องกับสุระเดช ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนที่มีน�้ำตาลเป็นส่วนผสมปฏิบัติ
บ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 15.81 บ่อยครัง้ คิดเป็นร้อยละ 19.21 และ
การรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อ/วัน (x̅ = 1.63, S.D. = 0.62)
ซึ่งขัดแย้งกับรายงานการส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชากร พ.ศ. 2560 ทีก่ ลับพบว่า กลุม่ อายุทพี่ บว่ามีการรับประทาน
อาหารมากกว่า 3 มื้อ คือ กลุ่มวัยเด็ก 6-14 ปี และจะลดลงตาม
กลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้นแต่กลับพบในรายงานฯ ว่ากลุ่มอายุ 25-59 ปี
มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าง สูงถึงร้อยละ 72.60 และ
ผลการวิจัยยังขัดแย้งกับสุระเดช ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 14.85 และนาน ๆ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 2.10 ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ครบ
3 มือ้ มากกว่ารับประทานอาหารเกิน 3 มือ้ และยังพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการรับประทานชา กาแฟ (x̅ = 1.40, S.D. = 0.55)
อาจเป็นเพราะการประกอบอาชีพของกลุม่ ตัวอย่างทีป่ ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท�ำไร่ ท�ำนา มื้อเช้าจึงเป็นการรับประทานเพียงอาหาร
รองท้อง และเพื่อความสดชื่น กระปรี่กระเปร่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ศุภณัฐ ลีฬหาวงศ์ (2557) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มชากาแฟ
เป็นประจําจะมีเวลาที่นิยมดื่มชาและกาแฟ เวลา 07.00 - 11.00 น.
และส่วนใหญ่มีความถี่ในการดื่มชา และกาแฟน้อยกว่า 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และมีสาเหตุสําคัญที่สุดในการดื่มชา และกาแฟเพื่อความ
สดชื่นตื่นตัว
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2. อภิปรายผลการวิจัย
		 2.1 พฤติก รรมการบริโภคอาหารเป็น พฤติ ก รรม
ทีเ่ กิดจากวิถกี ารใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะการใช้ชวี ติ ในวัฒนธรรม
ของแต่ละพื้นที่ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา กลุ่มตัวอย่างสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเป็นรอยละ 59.20 มีอายุอยู่ในชวง 40-59 ป คิดเป็น
รอยละ 57.60 มีสถานภาพสว นใหญ่ คือ สมรส คิดเป็นรอ ยละ 53.33
มีระดับการศึกษาสวนใหญ่ คือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.80
มีอาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.40 มีรายได้
ต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 6,001 - 9,000 บาท มีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัว
อยูใ่ นช่วง 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 ส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำตัว
คิดเป็นร้อยละ 57.60 และโรคประจ�ำตัวส่วนใหญ่เป็นเบาหวาน
คิดเป็นรอยละ 18.93 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุม่ ตัวอย่าง
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75.20 อาจเพราะรับประทาน
อาหารตามความเคยชิน เลือกหาอาหารจากครัวเรือน และท้องตลาด
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งสอดคล้องกับกฤติน
ชุมแก้ว และชีพสุมน รังสยาธร (2557) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง
อาจเป็นเพราะกลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามความ
เคยชิน ตามความสะดวก หรือตามบริโภคนิสัยของตนที่มีมาตั้งแต่
เด็ก ซึ่งไม่ได้ค�ำนึงถึงหลักโภชนาการอาหารมากนัก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับสุระเดช ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่พบว่า พฤติกรรม
การบริโภคอาหารภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่างอยูม่ พี ฤติกรรมเหมาะสม
ปานกลาง เมือ่ พิจารณารายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุม่
ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
(x̅ = 2.35, S.D. = 0.33) แต่เมือ่ พิจารณารายข้อยังพบว่า มีบางข้อ
ที่ยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้แก่
การรับประทานน�้ำอัดลม (x̅ = 1.60, S.D. = 0.55 ซึ่งสอดคล้องกับ
Arunee Nakmongkol (2009) ทีพ่ บว่า ช่วงอายุทมี่ กี ารดืม่ น�ำ้ อัดลม
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุมตัวอยาง (n = 375)
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		 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค
อาหารกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปจ จัยส่วนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ อายุ อาชีพ รายได้ และ
การเจ็บป่วย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สุระเดช ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่พบว่า อายุ โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสม
ดีกว่ากลุม่ อายุ 20-40 ปี เป็น 1.73 เท่า (95%CI 1.36 - 2.22) ระดับ
การศึกษา โดยพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสมดีกว่ากลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างเป็น 0.71 เท่า (95%CI 0.53 - 0.95) อาชีพ
โดยพบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ป ระกอบอาชี พ พ่ อ บ้ า น/แม่ บ ้ า น
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสมดีกว่ากลุม่ อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน
เป็น 2.16 เท่า (95%CI 1.05 - 4.46) เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
แต่ผลการศึกษาขัดแย้งกับวรรณวิมล เมฆวิมล (2555) ทีพ่ บว่า อายุ
ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งการวิจัยนี้
ศึกษากับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
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การวิ จัย เรื่องการศึก ษาแนวคิด ต่อผลิต ภัณฑ์ จ ากเปลื อ กทุ เรี ย นและการวิ จั ย ตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ากเปลื อ กทุเรียน
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด (3) ศึกษาความคิดเห็นและการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน โดยแยกการศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ 1) เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ 2) ถ่านอัดแท่ง
3) น�้ำมังคุด 4) แยมสละและแยมระก�ำ และ 5) อาหารสัตว์น�้ำ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับและตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน รอบที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นและการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่
จากเปลือกทุเรียน แต่ละรอบของการศึกษา ก�ำหนดตัวอย่างที่ศึกษาต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ 100 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และ 2) คนกลางทางการตลาด 3 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย (x̅) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า (1) แนวคิดผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนมีความแตกต่างตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารแนวคิด
จะมุง่ เน้นไปเรือ่ งของประโยชน์ การใช้งานและความคุม้ ค่าของราคา ผลิตภัณฑ์กลุม่ อาหาร แนวคิดจะมุง่ เรือ่ งรสชาติ สีสนั คุณค่าโภชนาการ
และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน ได้แก่ ความแปลกใหม่
ในการออกแบบ คุ้มค่าราคาถูก ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและคุณประโยชน์ที่มากกว่าเดิม
(3) ความคิดเห็นและการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน ในภาพรวมการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนอยู่ในระดับมาก
โดยเสนอแนะให้เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ปรับปรุงเรื่องความแข็งแรง ถ่านอัดแท่งต้องลดขนาดแท่งและน�้ำหนัก น�้ำมังคุดต้องปรับสีสัน
ลดปริมาณบรรจุต่อหน่วยและลดราคา แยมผลไม้ต้องปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และสีสันของเนื้อแยม อาหารสัตว์น�้ำต้องปรับขนาดของเม็ด
ให้เล็กลงและควรท�ำเป็นเม็ดกลมลอยน�้ำได้
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The research entitled “The study of Concept Test of Durian Rind Products and Market Research of the New
Product from Durian Rind” aimed : to study the concept of durian rind products from consumers and marketing
intermediaries, (2) to study factors affecting the consumer and marketing intermediaries acceptance and purchase
decision for durian rind products, and (3) to study suggestion and acceptance of new products from durian rind.
The study was separated into 5 products: equipment and packaging, charcoal briquettes, mangosteen juice, salak
and salacca jams and aquatic animal feed. The data collection was divided into two rounds: the first round,
collecting information about concepts and factors affecting the acceptance and purchase decision for durian rind
products, the second round, collecting information about the suggestion and acceptance of new products from
durian rind. Each round, the sample of studying was 100 consumers using questionnaire as a tool and 3 marketing
intermediaries with structured interviews. The statistics used to analyze quantitative data were percentage statistics
and mean (x̅) and content analysis for the qualitative data.
The results showed that (1) product concepts from durian rind were different according to the types of
products. For non-food products, the concept focused on benefits, usability and value for money. For food
products, the concept focused on taste, color, nutritional value and packaging. (2) Factors affecting the acceptance
and purchasing decisions of durian rind products were novelty in design, value, low prices in standard and greater
benefits. (3) The suggestions and acceptance of new durian rind products in overall were at the high level. The
suggestions were as follows : equipment and packaging should improve the strength ; charcoal briquettes had to
reduce bar size and weight ; mangosteen juice needed to adjust the color, reduced the pack size and price ; salak
and salacca jams needed to improve packaging and color of jam and aquatic animal feed must be adjusted to be
smaller in size and should be round and floatable.
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จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า ง
กว้างขวางเกี่ยวกับศักยภาพในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปริมาณผลผลิตทุเรียน ในปี 2562 จากการส�ำรวจ
พบว่า มีการผลิตทุเรียนได้ถึง 339,292 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561
ทีผ่ ลิตได้เพียง 279,075 ตัน ถึง 60,217 ตัน (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี, 2562: 6) ซึ่งผลผลิตทุเรียนส่วนหนึ่ง มากกว่าร้อยละ 70
จะมีการส่งออกและขายเป็นผลสด ที่เหลือจะมีการน�ำมาแปรรูป
เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม ซึ่งจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็น
เนื้อทุเรียนเท่านั้น ส่วนเปลือกทุเรียนคิดเป็นปริมาณร้อยละ 75
ของน�้ำหนักผลทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเนื้อทุเรียน
ไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ผู้ประกอบการบางส่วนต้องน�ำ
ไปฝังหรือทิง้ เป็นขยะ ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อมตามมา เปลือก
ทุเรียนเหลือทิ้งดังกล่าวหากน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมให้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและการน�ำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
ก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และเป็นการลดปริมาณ
ขยะเหลือทิ้งได้อีกด้วย
ในปี 2561 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ 10,000 ล้าน
บาท เพื่อการด�ำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
โดยจะคัดเลือกจากชุมชนที่มีศักยภาพใน 76 จังหวัด 878 อ�ำเภอ
อ�ำเภอละ 3-5 แหล่งท่องเที่ยว พร้อมเข้าไปสร้างความเข้าใจกับ
ชุมชน ทั้งช่วยวิเคราะห์ เสน่ห์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ของ
ชุมชนนัน้ ก�ำหนดเส้นทางท่องเทีย่ ว ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยพิจารณาศักยภาพของชุมชน ทัง้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นต้น ซึ่งในการด�ำเนินการต้องไม่เริ่มจากศูนย์ โดยสามารถ
ต่อยอดจากหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ วได้ หรือต่อยอดหมูบ่ า้ น
ที่ได้รับการสนับสุนนจาก อพท. เป็นต้น โดยเน้นการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์โอทอป มีจุดขายที่เป็นเสน่ห์ เช่น ลักษณะทางธรรมชาติ
ทัง้ แม่นำ�้ ภูเขา มีประวัตแิ ละต�ำนาน ดังนัน้ การส่งเสริมชุมชนให้เกิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้
ชุมชนเกิดต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์โอทอป
ที่สอดคล้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
ในการน�ำเปลือกทุเรียนไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งใน
รูปแบบของอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ การศึกษาผลของการเสริม
ใยอาหารจากเปลื อ กทุ เรี ย นด้ ว ยการทดแทนส่ ว นของแป้ ง สาลี
ต่อสมบัติด้านเคมีกายภาพและคุณสมบัติด้านประสาทสัมผัสของ
ขนมปังขาว ของ โศรดา วัลภา และคนอื่น ๆ (2552: 205-208)
พบว่า การเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในขนมปังสามารถท�ำได้
ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 และได้มีการตรวจสอบความเป็นพิษ

ของเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในสัตว์ทดลองพบว่า เส้นใย
อาหารจากเปลือกทุเรียนมีระดับ Acute Oral Minimum Fatal
Dose สูงกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อน�ำ้ หนัก ซึง่ บ่งชีว้ า่ มีความปลอดภัย
ในการน�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหาร
ในผลิตภัณฑ์อาหารให้สงู ขึน้ หรือแนวคิดในการผลิตเปลือกทุเรียนผง
เพื่อท�ำแป้งปั้นส�ำหรับการส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยเพื่อสร้าง
รายได้และอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจ
ชุมชน ของ อภิรัติ โสฬศ และคนอื่น ๆ (2563: 1-7) โดยการศึกษา
ผลของการทดแทนแป้งข้าวเหนียวด้วยเปลือกทุเรียนผงต่อคุณภาพ
ของแป้งปัน้ จากทดลองอบแห้งเปลือกทุเรียนพันธุห์ มอนทองเฉพาะ
ส่วนที่เป็นสีขาว ผลการทดสอบพบว่า การทดแทนแป้งข้าวเหนียว
ด้วยแป้งเปลือกทุเรียนผงที่ระดับร้อยละ 50 ได้รับการยอมรับ
ในคุณภาพด้านความเหนียว ความนิ่ม ความเนียนและการทรงตัว
ที่ความชอบในระดับมากถึงมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการน�ำเปลือกทุเรียนไปใช้
เพื่อท�ำผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร แม้ว่าจะเป็น
แนวคิดใหม่ทสี่ ร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์และเป็นทางเลือก
ที่ช่วยลดปัญหาขยะ แต่ปัจจัยส�ำคัญที่จะสะท้อนความส�ำเร็จของ
ผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมายทางการตลาดได้อย่างแท้จริง ดังนัน้
ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จ�ำเป็นต้องทดสอบแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ และความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกทุเรียนเหลือทิ้งต่อไป
จากเหตุผลและความส�ำคัญที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการน�ำแนวคิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกทุเรียนในหลากหลายรูปแบบไปทดสอบแนวคิดกับกลุ่ม
เป้ า หมาย โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเปลื อ กทุ เรี ย นที่ น� ำ มาใช้ ท ดสอบ
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน
โดยตรง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สอยและบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์
ถ่านอัดแท่ง 2) ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการสกัดส่วนประกอบจากเปลือก
ทุเรียนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น�้ำมังคุด
เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�ำ
โดยใช้สารเพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล และผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์น�้ำจากใยอาหารจากเปลือกทุเรียน เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะน�ำไปสู่กระบวนการผลิตจริง
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มผู้แปรรูปทุเรียน กลุ่มชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ในการน�ำไปสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มอาชีพ เพิ่ม
รายได้และพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป

ไพพ

บทน�ำ

บุษรา บรรจงการ, ยุทธนา พรรคอนันต์

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 69

ขอบเขตการวิจัย

มหา

ี

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

การวิจยั ครัง้ นี้ ก�ำหนดพืน้ ทีใ่ นการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ พืน้ ที่
ในจังหวัดจันทบุรแี ละจังหวัดตราด เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารท�ำการ
เพาะปลูกทุเรียนจ�ำนวนมาก โดยมุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนและการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
จากเปลือกทุเรียน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องใช้สอยและ
บรรจุภัณฑ์ ถ่านหุงต้ม แยมผลไม้ น�้ำมังคุด และอาหารสัตว์น�้ำ
กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ผูบ้ ริโภค
หมายถึง ประชาชนทั่วไปในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ที่มี
ความเกี่ยวข้องในการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันหรือการประกอบอาชีพ 2) คนกลางทางการตลาด ซึง่ เป็น
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เดิม 5 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดจันทบุรแี ละ
จังหวัดตราด

การศึ ก ษาแนวคิ ด และการยอมรั บ ของตลาดที่ มี ต ่ อ
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนเหลือ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ มี ก ารเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษา ออกเป็น 2 รอบ
คือ
รอบที่ 1 การศึกษาแนวคิดและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับ
และตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเปลื อ กทุ เรี ย น แนวค� ำ ถามหรื อ
ประเด็นทีพ่ จิ ารณา ประกอบด้วย แนวคิด (Concept) ความคิดเห็น
(Opinion) ความต้องการ (Need and Want) ทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์จาก
เปลือกทุเรียน และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน รวมทัง้ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New Product) จากเปลือกทุเรียน
รอบที่ 2 การทดสอบตลาด โดยน�ำผลิตภัณฑ์ทดี่ ำ� เนินการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามแนวคิดที่ได้จากการศึกษาในรอบที่ 1 ไป
ท�ำการทดสอบตลาด (Market Test) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน
โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1

รรณ

1. เพื่อศึกษาแนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน
ของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับและตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนของผูบ้ ริโภคและคนกลางทางการตลาด
3. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นและการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่
จากเปลือกทุเรียน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ไพพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 2 กลุม คือ
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70 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

จังหวัด
จันทบุรี
ตราด

จ�ำนวนประชากร

สัดส่วนประชากร

537,698
229,958
767,656

70%
30%
100%
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จ�ำนวนตัวอย่าง
แยกตามผลิตภัณฑ์
70
30
100

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
5
5

รวมจ�ำนวน
ตัวอย่าง
350
150
500
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนสัดส่วนประชากรและสัดส่วนขนาดตัวอย่าง

เท่ากับ 767,656 คน ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 95% ค่าความคลาดเคลือ่ น
ที่ยอมรับได้ +/- 5 และพบว่า ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์มี 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จึงท�ำการเพิ่มขนาด
ตัวอย่างเป็น 500 ชุด เพื่อความเหมาะสม ใช้การสุ่มตัวอย่างตาม
โควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งตัวอย่างเป็น 5 กลุ่มตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 100 ตัวอย่าง และแบ่งสัดส่วน
ตัวอย่างในแต่ละจังหวัดตามสัดส่วนประชากร ซึง่ สัดส่วนของจังหวัด
จันทบุรีเท่ากับ 70% หรือผลิตภัณฑ์ละ 70 ตัวอย่าง จังหวัดตราด
เท่ากับ 30% หรือผลิตภัณฑ์ละ 30 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 ซึ่งใน
แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเจาะจงเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทโดยตรง

ไพพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ท�ำการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
1. ผู้บริโภค ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยที่
ประชากรในจังหวัดจันทบุรี มีจ�ำนวน 537,698 คน และประชาชน
ในจังหวัดตราด จ�ำนวน 229,958 คน รวมทั้งสิ้น 767,656 คน
(กระทรวงมหาดไทย, 2563)
2. คนกลางทางการตลาดที่จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
กลุม่ ตัวอย่าง ในการก�ำหนดขนาดตัวอย่าง แบ่งกลุม่ ตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภค จากการเปิดตารางของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 727-728) ที่จ�ำนวนประชากร

มหา

วิทย

2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนกลาง เนื่องจากไม่ทราบขนาด
ประชากร จึงก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์ละ 3 ตัวอย่าง และใช้
การแบ่งตามโควตา (Quota Sampling) ตามสัดส่วนประชากร
จังหวัดจันทบุรี 2 ตัวอย่าง จังหวัดตราด 1 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปยังคนกลาง
ที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กลุ ่ ม ตัว อย่างที่เป็น ผู้บ ริโภค เครื่องมือที่ ใช้ ไ ด้ แก่
แบบสอบถาม โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 รอบ คือ
		 รอบที่ 1 การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิดและปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน (แยก
ตามประเภทผลิตภัณฑ์) ลักษณะค�ำถามเป็นแบบผสม คือ มีทง้ั แบบ
หลายตัวเลือก แบบตรวจสอบรายการ แบบประเมินค่า และค�ำถาม
ปลายเปิด ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละและการหาค่าเฉลี่ย (x̅ )
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
		 รอบที่ 2 การทดสอบความคิดเห็นและการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน (แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์)
ลักษณะค�ำถามเป็นแบบผสม คือ มีทั้งแบบหลายตัวเลือก แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบประเมินค่า และค�ำถามเป็นแบบกึ่งปิด
กึ่งเปิด มีค�ำตอบให้เลือกตอบพร้อม ค�ำอธิบายหรือเหตุผล ข้อมูล
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เชิงปริมาณใช้สถิตริ อ้ ยละและการหาค่าเฉลีย่ (̅x ) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น คนกลาง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ไ ด้ แ ก่
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยแบ่ง
การเก็บข้อมูลออกเป็น 2 รอบ คือ
		 รอบที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิดและปัจจัย
ที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน
(แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์) ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา
		 รอบที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน (แยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย

จากการศึกษา แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 การศึกษาแนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเปลือก
ทุ เรี ย นและศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ และตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน โดยน�ำแนวคิดผลิตภัณฑ์จากเปลือก
ทุเรียนที่กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาไปใช้เพื่อประกอบ
การเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า
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		 2.5 ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ควรเป็นถ่าน
ที่มีการเผาไหม้ที่นานกว่าถ่านทั่วไป ติดไฟง่าย มีรูปทรงที่เหมาะกับ
การใช้ ง านในหลาย ๆ ลั ก ษณะ ก้ อ นถ่ า นไม่ ใ หญ่ เ กิ น ไปและ
มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
3. แนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์น�้ำมังคุดเสริมใยอาหารจาก
เปลือกทุเรียน
		 3.1 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก น�้ำมังคุดที่ได้ควรมีรสชาติ
ที่ดี รสชาติคงทีแ่ ละได้รสชาติของมังคุด ให้ประโยชน์สูง เก็บได้นาน
ในอุณหภูมิห้อง มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีความสดใหม่
		 3.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ สีของน�้ำมังคุดไม่เข้ม
จนเกินไป มีกลิ่นอ่อน ๆ เป็นสีธรรมชาติ รสชาติไม่ฝาดเกินไป
อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
		 3.3 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ราคาน�้ำมังคุดไม่ควร
เกิน 80 บาทต่อ 1 หน่วยบรรจุ ในช่วงแรกควรมีราคาที่ถูกกว่าราคา
ตามท้องตลาดทัว่ ไป แต่หากต้องการสร้างจุดเด่นและความแตกต่าง
ให้แก่ผลิตภัณฑ์กค็ วรมีราคาแพงกว่าท้องตลาดและต้องมีการรับรอง
ด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริโภคอาจมีความ
กังวลเกีย่ วกับความสะอาดและสารตกค้างในเปลือกทุเรียน และเมือ่
ดื่มแล้วต้องไม่รู้สึกระคายจากเส้นใยของเปลือกทุเรียน
		 3.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ควรวางจ�ำหน่ายในร้านขาย
น�้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ร้านค้าออนไลน์ ร้านขายของฝาก และร้าน
สินค้า OTOP และควรพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�ำท้องถิ่น
หรือจังหวัด
		 3.5 ด้านศักยภาพเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ แสดงคุณสมบัติ
ที่เป็นจุดขายที่ชัดเจนโดยการให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นความแตกต่าง
การสร้างความแตกต่างอาจมีการเพิม่ เนือ้ ผลไม้หรือเนือ้ ว่านหางจระเข้
หรือวุ้นมะพร้าวเข้าไปในน�้ำมังคุดเพื่อท�ำให้ตัวผลิตภัณฑ์น่าสนใจ
4. แนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�ำโดย
ใช้สารเพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล
		 4.1 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก แยมผลไม้ตอ้ งอร่อย มีสแี ละ
กลิ่นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ เพิ่มเรื่องราวให้กับตัวสินค้าเป็นพิเศษ
ผ่านทางฉลากบนบรรจุภัณฑ์ เพิ่มคุณสมบัติเรื่องสุขภาพ เน้นการมี
กากใยสูงกว่าปกติ
		 4.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของแยม
ควรมีความน่าสนใจ สีของเนื้อแยมเป็นสีธรรมชาติ ไม่แต่งสีผสม
อาหาร ควรผลิตให้มีปริมาณตามความต้องการของท้องตลาด เพิ่ม
ขนาดบรรจุให้มีหลากหลายขนาด
		 4.3 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ราคาของแยมผลไม้
ไม่ควรเกิน 50 บาท (เฉลี่ยที่ปริมาณ 170 มิลลิลิตร) ไม่ควรมีราคา
ที่แพงกว่าท้องตลาด ผลิตภัณฑ์ควรมีการรับรองจากหน่วยงานที่ได้
มาตรฐานเรื่องความสะอาดและปลอดภัย
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ประเด็นที่ 1 แนวคิดทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน
ของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด จากการศึกษาภาพรวม
เกีย่ วกับแนวคิดทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน จากผูบ้ ริโภคและ
คนกลางทางการตลาด แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด พบว่า
1. แนวคิดทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สอยและบรรจุภณ
ั ฑ์
จากเปลือกทุเรียน
		 1.1 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของ
เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ต้องคงทนใช้ประโยชน์ได้มาก แข็งแรง
ทนทานเป็ น พิ เ ศษและมี ป ระโยชน์ ก ว่ า สิ น ค้ า อื่ น ในตลาด อายุ
การใช้งานนาน น�้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก
		 1.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบรูปร่าง
ทันสมัย สวย น่าสนใจ แปลกใหม่ เหมาะการใช้งาน สะดวกต่อการ
พกพาหรือเคลือ่ นย้าย แข็งแรงและรองรับน�ำ้ หนักได้ดี ใช้งานสะดวก
สามารถใช้งานร่วมกับสินค้าชนิดอื่นได้ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีความ
ซับซ้อนในการใช้งาน
		 1.3 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค าดหวั ง ราคาควรถู ก กว่ า
ท้องตลาด ถูกกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ราคาเครื่องใช้สอย
ไม่ควรเกิน 100 บาทต่อ 1 ชิ้น หรืออาจจะตั้งราคาแพงกว่าตลาด
เล็กน้อย แต่ต้องเน้นจุดขายเรื่องสินค้าชุมชนและอายุการใช้งาน
ที่นาน
		 1.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ควรเป็นร้านค้าที่หาซื้อง่าย เน้นขายในห้างสรรพสินค้า
ร้านขายของช�ำ ร้านค้าขายของฝาก หรือควรออกบูธในงานเทศกาล
ต่างในตัวจังหวัดหรือตามห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำในกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการเพิ่มชื่อเสียง และควรมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์
		 1.5 ด้ า นศั ก ยภาพเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ควรสร้ า ง
จุดขายเรื่องความแปลกใหม่เพื่อการซื้อเป็นของฝากของจังหวัด
และชู จุ ด เด่ น ของตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เรื่ อ งความแตกต่ า งจากการน� ำ
เปลือกทุเรียนมาใช้ผลิต
2. แนวคิดทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์ถา่ นอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน
		 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ถ่านอัดแท่งต้องติดไฟนาน
การเผาไหม้ที่ช้ากว่าถ่านไม้ทั่วไป ติดไฟนาน
		 2.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ถ่านอัดแท่งควรมี
รูปทรงกระบอก ไม่ใหญ่เกินไป เหมาะสมกับขนาดเตา และการใช้งาน
อื่น ๆ และบางส่วนเห็นว่ารูปทรงของถ่านอัดแท่งตามแนวคิดที่
น�ำเสนอเป็นรูปทรงที่แปลกเกินไป
		 2.3 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ราคาถ่านอัดแท่ง
ควรถูกกว่าถ่านไม้ตามท้องตลาด ราคาไม่ควรเกิน 15 - 20 บาท
ต่อกิโลกรัม และควรมีขนาดของก้อนถ่านหลายขนาดให้เลือกซื้อ
		 2.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ถ่านอัดแท่งควรมีช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายที่ครอบคลุม ทั้งร้านขายของช�ำ ร้านขายถ่าน
โดยเฉพาะ หรือมีการอัดแท่งออกมาเป็นหลายรูปทรงเพื่อความ
สวยงามในการใช้งานแบบอื่น เช่น เพื่อดูดกลิ่น

บุษรา บรรจงการ, ยุทธนา พรรคอนันต์
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ผลการศึกษาแยกตามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและกลุ่มผลิตภัณฑ์
พบว่า
1. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับและตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
จากเปลือกทุเรียนของผู้บริโภค
		 1.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จาก
เปลือกทุเรียน คือความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ท�ำให้เกิดความ
ต้องการทดลองใช้ และต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ราคา
ผลิตภัณฑ์ที่ต�่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในท้องตลาด ส่วนสิ่งที่จะ
ท�ำให้เกิดความไม่แน่ใจ คือ การไม่แน่ใจในมาตรฐานการผลิต
		 1.2 ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน คือ
ผลการทดลองใช้ ง าน ระยะเวลาในการให้ ค วามร้ อ นนานกว่ า
ถ่านทั่วไป ควันไม่เยอะ ระยะเวลาในการติดไฟเร็ว การรับประกัน
คุณภาพของถ่าน ราคาไม่แพง
		 1.3 ผลิตภัณฑ์น�้ำมังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือก
ทุเรียน คือ ความใหม่และความแตกต่าง การรับรองมาตรฐาน
การทดลองโดยการให้ชมิ ฟรี คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทมี่ ากกว่า
ของเดิม รสชาติของน�้ำมังคุด
		 1.4 ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�ำโดยใช้สาร
เพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล คือ ความต้องการทดลอง
ของใหม่ ความปลอดภั ย ที่ เ กิ ด จากมี ต รวจสอบจุ ลิ น ทรี ย ์ แ ละ
สารปนเปื้อน คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติและเนื้อสัมผัสของแยม
เช่น เนื้อระก�ำและสละ
		 1.5 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้ำ โดยใช้ใยอาหารจาก
เปลือกทุเรียนเป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียทีแ่ ยกได้
จากอาหารหมัก คือ คุณค่าทางด้านโภชนาการให้แก่สัตว์น�้ำและ
ความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลา
2. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับและตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
จากเปลือกทุเรียนของคนกลางทางการตลาด
		 2.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จาก
เปลือกทุเรียน คือ ผลิตภัณฑ์ต้องใช้งานได้จริงและมีราคาถูกกว่า
ท้องตลาดเพื่อกระตุ้นการซื้อและท�ำก�ำไรได้ สีสันสะดุดตาเพื่อจูงใจ
ให้ผู้บริโภคซื้อไปทดลองใช้ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องได้
มาตรฐาน
		 2.2 ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน คือ
ราคาผลิตภัณฑ์ถา่ นอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนถูกกว่าราคาถ่านทัว่ ไป
ในท้องตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจ รองลงมาคือ คุณภาพ
การเผาไหม้ของถ่าน
		 2.3 ผลิตภัณฑ์น�้ำมังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือก
ทุเรียน คือ ปัจจัยด้านความแปลกใหม่ รสชาติและความอร่อย
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพของลูกค้า
บรรจุภัณฑ์สวยงามโดดเด่น มีการรับฟังและยอมรับค�ำติชมและ
น�ำไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป
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		 4.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ แยมผลไม้ควรวางจ�ำหน่าย
ในร้านขายของช�ำ ร้านค้าออนไลน์ ร้านเบเกอรี่ ร้านสินค้า OTOP
ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน และออกบูธงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึง
สินค้าได้ง่าย
		 4.5 ด้ า นศั ก ยภาพเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การสร้ า ง
ความแตกต่าง ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจและดึงดูดสายตา
และเนือ้ แยมต้องมีความสวยงาม ควรมีการพัฒนาไปสูผ่ ลไม้ประเภท
อื่นด้วย เช่น แยมส้มและกล้วย ควรมีการเพิ่มคุณสมบัติอื่นเข้าไป
ด้วย เช่น การเพิ่มกรดอะมิโนเข้าไปจะได้ช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วย
5. แนวคิ ด ที่ มี ต ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสั ต ว์ น�้ ำ โดยใช้
ใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติก
แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก
		 5.1 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก อาหารสัตว์นำ�้ ควรย่อยสลาย
ง่าย ไม่เป็นพิษต่อระบบน�ำ้ (ท�ำลายระบบนิเวศน�ำ้ ) ช่วยเร่งการเจริญ
เติบโต มีโปรตีนสูง ไม่มีสารเจือปน เหมาะกับสัตว์น�้ำทุกชนิด
สามารถใช้เป็นอาหารส�ำหรับเลี้ยงปลาในกระชังได้
		 5.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์น�้ำควรมี
รูปทรงเม็ดกลม มีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของสัตว์น�้ำ
และลักษณะของสัตว์น�้ำประเภทต่าง ๆ
		 5.3 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค าดหวั ง อาหารสั ต ว์ น�้ ำ
ไม่ ค วรตั้ ง ราคาเกิ น 30 บาท ต่ อ กิ โ ลกรั ม และไม่ ค วรมี ร าคา
ทีแ่ พงกว่าท้องตลาดทัว่ ไป และควรมีบรรจุภณ
ั ฑ์หลายขนาดเพือ่ การ
เลือกซื้อได้เหมาะสมกับการใช้งาน
		 5.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ อาหารสัตว์น�้ำต้องมีการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เนือ่ งจากผูเ้ ลีย้ งปลาอาจจะไม่กล้าทดลองใช้ เพราะหาก
เกิดปัญหาจะเสี่ยงต่อการขาดทุน และควรจ�ำหน่ายตามร้านขาย
อาหารสัตว์น�้ำ ร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไป และร้านค้าออนไลน์
		 5.5 ด้านการสร้างความแตกต่าง เพิ่มสีสันให้กับ
เม็ดอาหารเพือ่ สร้างความแตกต่าง ควรเป็นอาหารสัตว์นำ�้ แบบลอย
และควรลอยได้นานกว่าอาหารสัตว์นำ้� เดิม มีคณ
ุ ค่าอาหารทีค่ รบถ้วน
ในอนาคตควรมีอาหารสัตว์น�้ำแบบแผ่นเพิ่มขึ้นเพื่อกลุ่มผู้เลี้ยงปลา
สวยงาม
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจ
ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเปลื อ กทุ เรี ย นของผู ้ บ ริ โ ภคและคนกลาง
ทางการตลาด
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนของผูบ้ ริโภคและคนกลางทางการตลาด
ได้แยกการศึกษาออกเป็น 2 กลุม่ เนือ่ งจากมีสถานการณ์การตัดสินใจ
ซื้อที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ การใช้งานในลักษณะผูใ้ ช้คนสุดท้าย (End User)
และ 2) คนกลางทางการตลาด ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อน�ำไปจ�ำหน่าย

บุษรา บรรจงการ, ยุทธนา พรรคอนันต์

ความอรอย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ประโยชนที่มีตอสุขภาพของลูกคา บรรจุภัณฑสวยงามโดดเดน มีการรับฟงและ
ยอมรับคําติชมและนําไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑตอไป
2.4 ผลิตภัณฑแยมสละและแยมระกํ
าโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสรางเจล คือปจจัย
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 73
ดานความแปลกใหมนาสนใจ รสชาติของแยมดีขึ้น บรรจุภัณฑที่สวยงามสะดุดตา ปลอดภัยไมมีสารเจือปน
2.5 ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ําโดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเปนพรีไบโอติกรวมกับโพรไบโอติก
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เนื้ออาหารและราคาประหยัด คุมคากับการลงทุนเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํา

ี

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน
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เพิ่มขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เพื่อการดื่มครั้งเดียวหมดก็เป็น
ทางเลือกที่ดี บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามแต่ฉลากมีรายละเอียด
คุณประโยชน์และข้อมูลโภชนาการน้อยเกินไปควรเพิม่ ข้อมูลให้มากขึน้
ราคาที่ก�ำหนดไว้ค่อนข้างแพงส�ำหรับการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องดื่ม
อาจเป็นเพราะปริมาณมากจึงท�ำให้ราคาแพง แต่ถา้ หากลดปริมาณ
การบรรจุลงและขายราคาถูกลงตามปริมาณการบรรจุ จะเป็น
ทางเลือกทีด่ แี ละท�ำให้ตดั สินใจซือ้ ได้งา่ ยขึน้ และควรมีเครือ่ งหมาย
รับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย อย. และเครื่องหมาย ฮาลาล
4. ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�ำโดยใช้สารเพกติน
จากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล เนื้อแยมมีสีอ่อนเกินไปดูไม่น่า
รับประทาน ควรปรับปรุงสีของเนื้อแยมให้เข้มขึ้น เนื้อแยมมีความ
หนืดน้อยเกินไป ค่อนข้างเหลว ควรท�ำให้มีความหนืดมากกว่าเดิม
บรรจุภัณฑ์ของแยมขนาดเหมาะสมแต่ผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑ์
มีความลื่นเกินไปเวลาหยิบถือ ควรปรับปรุงให้ลื่นน้อยกว่าเดิม
ขาดฉลากรายละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ควรเพิม่ ฉลากผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างการจดจ�ำและเกิดความ
สวยงาม ราคาทีก่ ำ� หนดมีความเหมาะสมกับปริมาณ เพราะเป็นราคา
ทีส่ อดคล้องกับแยมผลไม้ทวั่ ไปในท้องตลาด และควรมีเครือ่ งหมาย
รับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย GMP และเครื่องหมาย อย.
5. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้ำ โดยใช้ใยอาหารจากเปลือก
ทุเรียนเป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกได้จาก
อาหารหมัก ขนาดของเม็ดอาหารใหญ่และยาวเกินไปควรท�ำให้
เล็กลง และควรปรับปรุงเป็นอาหารสัตว์น�้ำแบบลอยน�้ำมากกว่า
เนื่องจากสะดวกต่อผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำในการสังเกตการณ์กินอาหาร
ของสัตว์น�้ำที่เลี้ยง และควรแยกให้ชัดเจนว่าเป็นอาหารปลาหรือกุ้ง
เนื่องจากอาหารปลาควรเม็ดใหญ่ กลมและลอยน�้ำ แต่ถ้าอาหารกุ้ง
ควรเม็ดเล็กกว่าและจมน�้ำ ขนาดบรรจุแบบกระสอบ 20 กิโลกรัม
ราคา 250 บาท เป็นขนาดบรรจุที่เหมาะสมและถูกกว่าท้องตลาด
เครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ควรมี คือ เครื่องหมาย GMP และ
เครื่องหมาย HACCP
ประเด็นที่ 2 การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน
ในการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน
ได้แบ่งการยอมรับออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านประโยชน์หลักของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ 2) ด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และแยกศึ ก ษา
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ออกจากกันเพื่อให้ได้ข้อมูล
ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ผลการวิจยั แสดง
ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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รำ

การเก็บข้อมูลรอบที่ 2 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น
คื อ 1) ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ากเปลื อ กทุ เรี ย น
เป็นการศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมจากผู้บริโภคและคนกลาง
ทางการตลาด และ 2) การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน
เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภค เนื่องจากเป็นผู้ที่
อุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์โดยตรง ผลการวิจัยพบว่า
ประเด็นที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ใหม่จากเปลือกทุเรียน
1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จากเปลือก
ทุเรียน แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
		 1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ส อยจากเปลื อ กทุ เรี ย น
ไม่คอ่ ยแข็งแรง ไม่สามารถใช้งานได้จริง ควรมีการปรับปรุงด้านความ
แข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ตัวผลิตภัณฑ์ไม่น่าใช้ ขาด
สีสนั ควรท�ำให้มสี สี นั ทีห่ ลากหลายและสดใสมากขึน้ ขาดเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ควรพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น ด้านราคา
ที่ก�ำหนดไว้ เป็นระดับราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไป แต่หากมีการ
ปรับลดราคาลงอีกก็จะเป็นการดี ทั้งนี้ต้องดูเรื่องความแข็งแรง
ทนทานหลังการใช้งานประกอบด้วย และควรมีเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก.
		 2) บรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน ผิวสัมผัสหยาบ
ควรท�ำให้ผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑ์เรียบกว่าเดิม สีของบรรจุภัณฑ์
เข้มเกินไปควรท�ำให้สีอ่อนลงเพื่อให้ดูสวยงามน่าใช้และควรเพิ่ม
ความหนาของบรรจุภัณฑ์ให้มากกว่าเดิม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์
บางเกินไปจนไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรจุอาหารได้ ด้านราคามีความ
เหมาะสมและควรขายเป็นแพ็คมากกว่าการขายเป็นชิ้น และควรมี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก.
2. ผลิตภัณฑ์ถา่ นอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน ถ่านอัดแท่ง
มีขนาดของแท่งถ่านใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการใช้งาน น�ำ้ หนักมาก
เกินไป ขนาดบรรจุต่อ 1 ห่อ น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ควรท�ำออกมาจ�ำหน่ายหลายขนาดบรรจุเพือ่ สร้างทางเลือกแก่ผซู้ อื้
ราคาค่อนข้างสูง ควรปรับให้ราคาอยู่ประมาณกิโลกรัมละ ไม่เกิน
15 บาท และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย
มอก.
3. ผลิตภัณฑ์น�้ำมังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
น�้ำมังคุดสีซีดเกินไปไม่น่าดื่ม ควรท�ำให้มีสีม่วงเข้มมากกว่าเดิมเพื่อ
สือ่ ถึงความเป็นน�ำ้ มังคุด ขนาดบรรจุทผี่ ลิตมานัน้ ปริมาณมากเกินไป
ต่อการบริโภคหมดใน 1 ครั้ง ควรท�ำขนาดบรรจุให้น้อยลงกว่าเดิม
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ี

4.21
4.51
4.16
4.45

0.624
0.823
0.929
0.869

รรณ

x̅
x̅
SD
ประเด็นที่ยอมรับน้อยที่สุด
SD
3.97 0.858 ความง่ายในการท�ำความสะอาดและ 3.52 0.959
ดูแลรักษา
3.90 0.823 ดูแลรักษาง่าย
3.67 0.888
ใช้งานสะดวก ไม่เลอะมือ
ท�ำให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการ
สามารถรับประทานได้จริง
ใยอาหารจากเปลื อ กทุ เรี ย นเป็ น
พรีไบโอติกสามารถเป็นอาหารให้กบั
จุลนิ ทรียท์ อี่ ยูใ่ นอาหารสัตว์นำ�้ ได้จริง

2.89
4.45
3.62
4.42

ไพพ

ประเด็นที่ยอมรับมากที่สุด
ความใหม่และความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
ความใหม่และความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์
ถ่านอัดแท่ง
ไม่มกี ลิน่ จากเปลือกทุเรียนรบกวน
น�้ำมังคุด
ไม่มีกลิ่นจากเปลือกทุเรียนปะปน
แยมสละและแยมระก�ำ ไม่มีกลิ่นจากเปลือกทุเรียนปะปน
อาหารสัตว์น�้ำ
ความใหม่และความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์

1.043
0.845
0.862
0.878

ภัฏ
รำ

ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้สอย

2) บรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคให้การยอมรับในเรื่องการดูแลรักษาง่าย
น้อยที่สุด 3) ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่อง
ใช้งานสะดวกไม่เลอะมือน้อยที่สุด 4) ผลิตภัณฑ์น�้ำมังคุด ผู้บริโภค
ให้การยอมรับเรื่องการท�ำให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการน้อยที่สุด
5) ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�ำ ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่อง
แยมสามารถในการรับประทานได้จริงน้อยที่สุด และ 6) ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์นำ�้ ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับเรือ่ งใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
สามารถเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารสัตว์น�้ำได้จริง
น้อยที่สุด

าลัย
ราช

จากตารางที่ 2 การยอมรั บ ด้ า นประโยชน์ ห ลั ก ของ
ผลิตภัณฑ์ แยกตามผลิตภัณฑ์ พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย
บรรจุภณ
ั ฑ์และอาหารสัตว์นำ�้ ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับเรือ่ งความใหม่
และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มากทีส่ ดุ 2) ผลิตภัณฑ์ถา่ นอัดแท่ง
ผลิตภัณฑ์น�้ำมังคุด และผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�ำ ผู้บริโภค
ให้การยอมรับเรื่องการไม่มีกลิ่นจากเปลือกทุเรียนปะปนมากที่สุด
ส่ ว นด้ า นประโยชน์ ห ลั ก ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ น้ อ ยที่ สุ ด แยกตาม
ผลิตภัณฑ์ พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้สอย ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับ
เรื่ อ งความง่ า ยในการท� ำ ความสะอาดและดู แ ลรั ก ษาน้ อ ยที่ สุ ด

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์

x̅
ประเด็นที่ยอมรับมากที่สุด
SD
ประเด็นที่ยอมรับน้อยที่สุด
เครือ่ งใช้สอยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 4.19 0.791 ความสวยงามของการออกแบบ
มีความสวยงาม
3.88 0.729 ความหนาของบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสม
ถ่านอัดแท่ง
เนื้อถ่านมีความละเอียดอัด แน่ น 4.13 0.597 ถ่านอัดแท่งมีน�้ำหนักเบา
มีรูพรุนน้อย
เคลื่อนย้ายง่าย
น�้ำมังคุด
บรรจุภัณฑ์ออกแบบสวยงาม
4.57 0.742 สีของน�้ำมังคุดน่ารับประทาน
แยมสละและแยมระก�ำ ฝาเปิด-ปิดของบรรจุภัณฑ์ใช้งาน 4.25 0.716 สีของแยมสละและระก�ำสวยงาม
ง่ายและสะดวก
น่ารับประทาน
อาหารสัตว์น�้ำ
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา
4.46 0.869 รูปทรงของอาหารสัตว์น�้ำเหมาะสม
กับการใช้เลี้ยงสัตว์น�้ำ

มหา

วิทย

ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้สอย
บรรจุภัณฑ์

x̅
SD
3.83 0.682
3.65 0.892
3.05 1.067
4.48 0.870
3.24 1.026
4.35 0.936
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ี

ไพพ

รรณ

4. ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�ำโดยใช้สารเพกติน
จากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
รสชาติของแยมผลไม้ มีสีและกลิ่นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ เพิ่ม
คุณสมบัติเรื่องสุขภาพ เน้นการมีกากใยสูงกว่าปกติ มีการรับรอง
จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย
ควรมีการพัฒนาไปสู่ผลไม้ประเภทอื่นด้วย เช่น แยมส้มและกล้วย
ควรมีการเพิม่ คุณสมบัตอิ นื่ เข้าไปด้วย เช่น การเพิม่ กรดอะมิโนเข้าไป
จะได้ช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยและราคาต้องไม่แพงเกินไป
5. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้ำ โดยใช้ใยอาหารจากเปลือก
ทุเรียนเป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกได้จาก
อาหารหมัก ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับเรื่องการย่อยสลายง่าย
ไม่เป็นพิษต่อระบบน�้ำ (ท�ำลายระบบนิเวศน�้ำ) ช่วยเร่งการเจริญ
เติบโต มีโปรตีนสูง ไม่มีสารเจือปน มีรูปทรงเม็ดกลมและมีหลาย
ขนาด และควรลอยได้นานกว่าอาหารสัตว์น�้ำเดิม
จากแนวคิดผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการศึกษา พบว่า สอดคล้อง
กับแนวคิดผลิตภัณฑ์ ที่กล่าวไว้ว่า การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ต้องคิดถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างกันไปในแต่ละระดับ
ของการท�ำงานหรือการตอบสนองผู้บริโภค ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
1) ประโยชน์หลัก (Core Benefit) หมายถึง ผลประโยชน์หรือบริการ
ที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการได้รับจากการซื้อ 2) ตัวตนของผลิตภัณฑ์
(Actual Product) เป็ น ระดั บของการพั ฒ นาประโยชน์ ของ
ผลิตภัณฑ์ไปสูก่ ารมีตวั ตน ได้แก่ รูปร่าง การออกแบบ ระดับคุณภาพ
ชือ่ ตราสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ และ 3) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย Product) เป็นคุณค่าเพิม่ เติมทีน่ กั การตลาดจัดเตรียมให้กบั ผูบ้ ริโภค
เพื่ อ สนองความต้ อ งการสู ง สุ ด รวมไปถึ ง การเสนอคุ ณ ค่ า และ
ตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ศึกษาแนวคิดทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์ การบริการให้ลูกค้าเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง สิ่งที่นักการตลาด
จากเปลือกทุเรียนของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด โดย สามารถเสนอควบคู่กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การบริการหลังการขาย
การรับประกัน การติดตั้ง การส่งมอบและการให้สินเชื่อ (Kotler
แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า
1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จากเปลือก and Armstrong, 2008: 206) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทุเรียน ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและ อภิรพร รุ่งเรือง และทักษญา สง่าโยธิน (2559) ที่ได้ท�ำการศึกษา
ความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบรูปร่างทันสมัย สวยงาม แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบรสต้มย�ำ
น่าสนใจ แปลกใหม่ สะดวกต่อการพกพาหรือเคลื่อนย้าย แข็งแรง ทะเลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงบ้านช้างข้าม
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
และรองรับน�้ำหนักได้ดี
2. ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน ผู้บริโภค ตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบรสต้มย�ำทะเล ได้แก่ 1) ด้านประโยชน์หลัก
ให้ความส�ำคัญกับเรื่องการเผาไหม้ท่ีนานกว่าถ่านทั่วไป ติดไฟง่าย ให้ความส�ำคัญเรื่องรสชาติที่อร่อยของข้าวเกรียบรสต้มย�ำทะเล
มีรปู ทรงทีเ่ หมาะกับการใช้งานในหลาย ๆ ลักษณะ ก้อนถ่านไม่ใหญ่ 2) ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงฉลากให้มี
ความสวยงาม 3) ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ให้ความส�ำคัญกับการเพิม่ ซอส
เกินไปและมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและราคาไม่แพง
3. ผลิตภัณฑ์น�้ำมังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ปรุงรส 4) ด้านศักยภาพเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เสนอแนะให้มกี ารพัฒนา
ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับเรื่องรสชาติที่ดีและรสชาติคงที่ สัมผัสได้ ข้ า วเกรี ย บรสชาติ ใ หม่ แ ละต้ อ งการให้ มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ถึงรสชาติของมังคุด เก็บได้นานในอุณหภูมิห้อง มีประโยชน์ต่อ ให้ได้การรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา
ร่างกาย ราคาไม่แพง

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

จากตารางที่ 3 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การยอมรับ
มากที่สุดแยกตามผลิตภัณฑ์ พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย
ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด
2) บรรจุภณ
ั ฑ์ ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับเรือ่ งมีความสวยงามมากทีส่ ดุ
3) ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องเนื้อถ่าน
มีความละเอียดอัดแน่น มีรพู รุนน้อยมากทีส่ ดุ 4) ผลิตภัณฑ์นำ�้ มังคุด
ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องบรรจุภัณฑ์ออกแบบสวยงามมากที่สุด
5) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ยมสละและแยมระก� ำ ผู ้ บ ริ โ ภคให้ ก ารยอมรั บ
เรือ่ งฝาเปิด-ปิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้งานง่ายและสะดวกมากทีส่ ดุ และ
6) อาหารสัตว์น�้ำ ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับราคามากที่สุด ส่วนด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ
น้อยที่สุดแยกตามผลิตภัณฑ์ พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย
ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับเรือ่ งความสวยงามของการออกแบบน้อยทีส่ ดุ
2) บรรจุภณ
ั ฑ์ ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับในเรือ่ งความหนาของบรรจุภณ
ั ฑ์
มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ 3) ผลิตภัณฑ์ถา่ นอัดแท่ง ผูบ้ ริโภคให้การ
ยอมรับเรื่องมีน�้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่ายน้อยที่สุด 4) ผลิตภัณฑ์
น�้ำมังคุด ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องสีของน�้ำมังคุดน่ารับประทาน
น้อยที่สุด 5) ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�ำ ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับเรือ่ งสีของแยมสละและระก�ำสวยงามน่ารับประทานน้อยทีส่ ดุ
และ 6) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นำ�้ ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับเรือ่ งรูปทรง
ของอาหารสัตว์น�้ำเหมาะสมกับการใช้เลี้ยงสัตว์น�้ำน้อยที่สุด
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อาทิตย์กวิน (2564) ที่ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์น�้ำพริกเผาล�ำไยเพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเวียงสวรรค์
พบว่า ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส�ำคัญด้านผลิตภัณฑ์ทคี่ าดหวังมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ด้าน
ประโยชน์หลัก ด้านศักยภาพของสินค้าและเหตุผล ด้านรูปลักษณ์
และในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากเปลือกทุเรียน จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ใช่เพียง
ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผูบ้ ริโภคจะพิจารณาผลประโยชน์ทตี่ นเองจะได้รบั จากภาพรวมของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นทุ ก ระดั บ ทั้ ง ด้ า นประโยชน์ ห ลั ก ด้ า นตั ว ตนของ
ผลิตภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์ควบ

ภัฏ
รำ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับและตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนของผูบ้ ริโภค
และคนกลางทางการตลาด พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
จากเปลือกทุเรียน มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ ผู้บริโภคและคนกลาง
ทางการตลาดให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งราคา คุณภาพและประสิทธิภาพ
การใช้งาน แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร ความส�ำคัญจะอยู่ที่
เรือ่ งรสชาติ ความปลอดภัย มาตรฐานการผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ ปัจจัย
ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชชล ทะสะระ (2563) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 3 ปัจจัย
คือ ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยความไว้วางใจ และปัจจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการศึกษาสอดคล้องกับหลักการของ
คุณสมบัติที่ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ที่จะท�ำให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ
ประกอบด้วย 1) คุณภาพผลิตภัณฑ์ 2) ลักษณะทางกายภาพของ
สินค้า 3) ราคา 4) ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า 5) บรรจุภัณฑ์
6) การออกแบบ 7) การรับประกัน 8) สีของผลิตภัณฑ์ 9) การให้
บริการ 10) วัตถุดิบ 11) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และภาระ
จากผลิตภัณฑ์ 12) มาตรฐาน 13) ความเข้ากันได้ 14) คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ และ 15) ความหลากหลายของสินค้า (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์
และคณะ, 2546: 53-55)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากจากเปลือกทุเรียน พบว่า
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนที่มีการพัฒนาได้รับการ
ยอมรับในระดับมาก แต่ยังคงมีหลายประเด็นที่ผู้บริโภคเห็นว่า
จ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขและพัฒนา 1) เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์
จะต้องพัฒนาในเรื่องของรูปร่าง การออกแบบและความแข็งแรง
ทนทานต่อการใช้งาน 2) ถ่านอัดแท่ง ต้องพัฒนาในเรื่องรูปร่าง
น�้ำหนัก 3) น�้ำมังคุดต้องพัฒนาในเรื่องสีของน�้ำมังคุดและข้อมูล
โภชนาการ 4) แยมผลไม้ ต้องปรับปรุงเรื่องสีสัน ความเหนียวและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ 5) อาหารสัตว์นำ�้ ต้องปรับปรุงเรือ่ งรูปทรงของเม็ดและ
คุณสมบัตดิ า้ นการลอยน�ำ้ ด้านราคา พบว่า ราคาผลิตภัณฑ์ทผี่ บู้ ริโภค
ให้การยอมรับน้อย คือ ราคาถ่านหุงต้ม เนื่องจากเห็นว่าแพงเกินไป
เมื่อเทียบกับถ่านทั่วไป ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การยอมรับด้านราคา
อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่จะท�ำให้เกิดการ
ยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ก็คือ ความน่าเชื่อถือของร้านค้า
จ�ำหน่าย และการวางจ�ำหน่ายอย่างกว้างขวาง ตามร้านค้าทัว่ ไปและ
ร้านค้าออนไลน์ การส่งเสริมการตลาด โดยใช้การโฆษณาและการ
ลดราคา การผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP และส่งเสริม
ให้เป็นของฝากประจ�ำท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรักษ์
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1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
		 1) แนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรให้
ความส�ำคัญกับองค์ประกอบอื่นด้วยนอกเหนือจากวัตถุดิบ เช่น
บรรจุภณ
ั ฑ์ ความปลอดภัย ความทันสมัย ความยากง่ายในการใช้งาน
ความคุ้มค่าและการตั้งราคาที่เหมาะสม
		 2) การสร้างแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ ควรต้องมีการศึกษารูปแบบและ
พฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสียก่อน เนื่องจากแนวคิดของผู้บริโภค
กับแนวคิดของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
		 3) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ และตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบอื่นด้วย ได้แก่
ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด รวมไปถึง
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย
		 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ควรให้ความส�ำคัญ
กับบรรจุภัณฑ์ รวมถึงฉลากและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่าง
ชัดเจน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค
		 5) หลังการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดสอบตลาดแล้ว
ควรน�ำข้อคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์
และทดสอบซ�้ำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับและผู้บริโภค
เกิดความต้องการอย่างแท้จริง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 1) การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน
		 2) การศึกษาแนวโน้มและความต้องการผลิตภัณฑ์
ใหม่จากเปลือกทุเรียนและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ
บุษรา บรรจงการ, ยุทธนา พรรคอนันต์
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้กฎหมายทั่วไปในการเรียน
รายวิชากฎหมายทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน 2) เพือ่ น�ำผลสัมฤทธิท์ ไี่ ด้จากการเรียนรูเ้ กีย่ วกับความรูก้ ฎหมายทัว่ ไปในการเรียนรายวิชากฎหมาย
ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ในการสอนครั้งต่อไป 3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�ำความรู้ด้านกฎหมาย
ไปปรับใช้กบั กรณีทเี่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวันได้ เพือ่ รูเ้ ท่าทันกฎหมายอย่างถูกต้องและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูอ้ นื่ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน ในภาคเรียนที่ 2/2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 38 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไป
ในชีวิตประจ�ำวัน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยและ
อัตนัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที
ผลวิจัยพบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหลังเรียน คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาก่อนเรียนวิชา
กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน คะแนนเต็ม 30 นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 20.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 ส่วนหลังจากที่เรียน
วิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันแล้วท�ำการสอบนักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 13.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.1 เมื่อน�ำคะแนนมา
เปรียบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาแทรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันไม่ดีขึ้น ท�ำให้ผลวิจัยนี้
ไม่ดีขึ้นหรือไม่พัฒนาขึ้น
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The purposes of this research were: 1) to develop learning achievements of general law knowledge in
General Law in Daily life course, 2) to apply the learning achievement of general law knowledge in General Law
in Daily Life course as a model for learning development in the next teaching, and 3) to apply student’s knowledge
of the law to the cases that occur in daily life and prevent being exploited by others. The samples used in this
research were 38 second-year students majoring Business enrolled in General Law in Daily Life in the second of
semester of the academic year 2020, Faculty of Humanities and Social Sciences Rambhai Barni Rajabhat University,
Chanthaburi. The sample was by selected a specific method (Purposive Sampling). The tools were 1) Integrated
learning management by inserting general knowledge related to the content of General Law in Daily Life course.
2) An achievement test consisted of multiple choice and subjective test. The descriptive statistics used for data
analysis were: mean, standard deviation and T-test.
The results found that the results of the pre-test had higher average scores than post-test, that was the
students had on the pre-test (M = 20.42, S.D. = 1.99). After taking the exam, the students had an average score on
the post-test (M = 13.47, S.D. = 4.77). When comparing the scores, it was found that the students’ achievements in
general law knowledge of General Law in Daily Life course of Business English students that has been integrated
learning management, inserting general knowledge related to the content of General Law in Daily Life course has
not improved. It meant that this research has no improvement and development.

มหา

วิทย

าลัย
ราช

Keywords : General Law, General Law in Daily Life course, Learning Achievement

ทรงพร ประมาณ, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์ เนืองนอง

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 81

บทน�ำ

ี

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ไพพ

รรณ

และจารีตประเพณีทชี่ มุ ชนนัน้ ประพฤติปฏิบตั ถิ า่ ยทอดสืบต่อกันมา
มนุษย์เป็นสัตว์สงั คม โลกเผ่าพันธุท์ มี่ วี วิ ฒ
ั นาการก้าวหน้า จนเป็นกฎหมายประเภทหนึง่ แต่มไิ ด้บนั ทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
มาโดยส�ำคัญอย่างน่ามหัศจรรย์ใจปัจจัยอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้ เมื่อสังคมนั้นเจริญเติบโตมากขึ้น สภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไป
มนุษย์สามารถด�ำรงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนสืบมาจนปัจจุบันนี้ได้ คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะตัดสินได้ด้วย
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social animal) หมายความว่า มนุษย์นิยม จารีตประเพณี จ�ำเป็นต้องบัญญัตกิ ฎหมายบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
ั หาเป็นเรือ่ ง ๆ ไป (ชมชืน่ มัณยารมย์, 2544: 5)
ที่อยู่เป็นหมู่ เป็นพวก รวมกันเป็นกลุ่มก้อนและการรวมตัวกัน อักษรส�ำหรับแก้ปญ
กฎหมายจึงเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น
เป็นสังคม มนุษย์นเี้ องเป็นผลให้มนุษย์มคี วามแข็งแกร่ง มีสติปญ
ั ญา
ร่วมกันและมีพลังเป็นปึกแผ่นเพื่อฝ่าอุปสรรคภยันอันตรายนานา กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปใน
ประการมาได้โดยตลอดรอดฝั่งเรื่อยมา เมื่อมนุษย์ได้มาอยู่ร่วมกัน ท�ำนองเดียวกัน ท�ำให้สงั คมมีระเบียบ วินยั และสงบเรียบร้อย หาก
เป็นสังคม การติดต่อสมาคมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัยอันจ�ำเป็น ไม่มีกฎหมาย มนุษย์ซึ่งมักจะชอบท�ำอะไรตามใจตนเอง ถ้าต่างตน
ในการด�ำรงชีวติ ก็เกิดขึน้ ในแต่ละสังคมจึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งสร้าง ต่างท�ำตามใจและการกระท�ำนัน้ ท�ำให้ผอู้ นื่ ได้รบั ความเสียหาย ก็จะ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้น เพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม เกิดปัญหา ความขัดแย้ง มีการล้างแค้นได้ โต้ตอบกันไปโต้ตอบกัน
ให้เป็นไปตามท�ำนองเดียวกัน และรักษาความเป็นระเบียบตลอดจน มาไม่มีที่สิ้นสุด เพราะไม่มีกฎหมายเข้าไปจัดการให้ความเป็นธรรม
ความสงบ ความเรียบร้อยของสังคมไว้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่สังคม ในที่สุดสังคมนั้นประเทศนั้นก็จะล่มสลายไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้
มนุษย์ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความวุน่ วายและความเสียหาย ปัจจุบันนี้ในชีวิตประจ�ำวันของเรา ไม่ว่าใครจะท�ำอะไรก็จะต้องมี
ต่าง ๆ ก็เกิดขึน้ และเป็นเหตุนำ� ไปสูค่ วามพินาศของสังคมนัน้ ในทีส่ ดุ กฎหมายเข้ามาเกีย่ วข้องด้วยตลอดเวลา เช่น เมือ่ มีคนเกิดก็ตอ้ งแจ้ง
เกิด ต้องตั้งชื่อ ต้องเข้าโรงเรียน อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ก็ต้องไปท�ำ
(วิษณุ เครืองาม, 2541: 1)
เพื่อให้คนอยู่ในสังคมได้ สังคมนั้นต้องมีระเบียบระบอบ บัตรประจ�ำตัวประชาชน นักเรียนที่อายุย่างเข้าปีที่ 18 ต้องไป
การปกครองขึน้ มนุษย์จงึ ต้องสร้างกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ขึน้ เพือ่ ใช้ควบคุม ลงบัญชีทหารกองเกิน การสมรสอยู่กินเป็นครอบครัว การกู้ยืมเงิน
ความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในท�ำนองเดียวกัน ซื้อขาย การท�ำสัญญาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย
เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ก�ำหนดไว้ทั้งสิ้น (มานิตย์ จุมปา, 2563: 22)
รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดให้ ป ระชาชนมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
เรียกว่า บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบด้วย
1. วิถชี าวบ้าน (Folkways) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติ กฎหมาย การรู้กฎหมายจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์
ที่อยู่ในรูปของประเพณีนิยม ที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมา แก่ประชาชนทุกคน ที่จะได้ทราบถึงของเขตของสิทธิ และหน้าที่
ถ้าใครไม่ปฏิบตั ติ ามก็จะถูกติฉนิ นินทาว่าร้าย เช่น การแต่งกาย กิรยิ า ของตน ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด เมื่อรู้
กฎหมายก็จะได้ไม่ท�ำผิดกฎหมาย และไม่ถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบ
มารยาททางสังคมในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น
2. จารีต (Mores) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติทยี่ ดึ หลัก โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ แม้แต่การท�ำผิดกฎหมาย หรือปัญหา
ความดีความชั่ว กฎเกณฑ์ทางศาสนา เป็นเรื่องของความรู้สึกว่า ข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
สิง่ ใดผิดสิง่ ใดถูก หากใครละเมิดฝ่าฝืนจะได้รบั การต่อต้านจากสมาชิก หรือประชาชนกับข้าราชการซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามทีเ่ ป็นข่าว
ในสังคมอย่างจริงจัง อาจถูกกีดกันออกจากสังคม หรือไม่มใี ครคบค้า ฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันนั้น มีสาเหตุมาจากความไม่รู้กฎมาย
สมาคมด้วย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การเนรคุณบิดามารดา หรือ ทั้งสิน และเมื่อกระท�ำความผิดแล้วจะกล่าวอ้างแก้ตัวว่าที่กระท�ำ
ลงไปนัน้ เป็นเพราะไม่รกู้ ฎหมาย เพือ่ ให้คนหลุดพ้นจากความรับผิด
ผู้มีพระคุณ เป็นต้น
3. กฎหมาย (Laws) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มี ก็ไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่รู้กฎหมายจริง ๆ ก็ตาม เนื่องจากในทาง
การบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แน่นอน ว่ากระท�ำอย่างไร เป็นความผิด กฎหมายมีหลักเกณฑ์ส�ำคัญประการหนึ่งว่า “ความไม่รู้กฎหมาย
ฐานใด จะได้รบั อย่างไร เช่น ผูใ้ ดฆ่าผูอ้ นื่ ต้องระวางโทษประหารชีวติ ไม่เป็นข้อแก้ตวั ” เพราะถ้าหากว่าให้มกี ารกล่าวอ้างแก้ตวั ได้ ทุกคน
เป็นต้น (ดิเรก ควรสมาคม, 2562: 16-17) เมือ่ ผูค้ นได้มาอยูร่ ว่ มกัน ก็จะแก้ตวั ว่าไม่รกู้ ฎหมายกันหมด เพือ่ ให้คนหลุดพ้นจากความรับผิด
เป็นสังคม มีการสัมพันธ์ติดต่อกันแล้ว ย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้น ในที่สุดกฎหมายก็จะขาดความศักดิ์สิทธิ์ และบังคับใช้กับใครไม่ได้
เนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งจะก่อความไม่สงบในสังคม อีกต่อไป (รวินท์ สีละพัฒนะ, 2562 : 18)
กฎหมายของสังคมสมัยใหม่จึงมีสองประเภท ประเภท
ได้ “ทีไ่ หนมีสงั คม ทีน่ นั่ ย่อมมีกฎหมาย” แปลมาจากภาษาลาตินว่า
“Ubi societas, ibi jus” หมายความว่า เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็น หนึง่ คือ เป็นกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นรูปของจารีตประเพณี อีกประเภทหนึง่
หมู่คณะ จะต้องมีกฎระเบียบ แต่เดิมกฎระเบียบนั้นก�ำหนดมาจาก เป็นกฎหมายทีบ่ นั ทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ดังนัน้ การมีกฎหมาย
ความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดีของคนในสังคม คือเป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม เพื่อให้เกิดการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมจึงมีความจ�ำเป็น
ทรงพร ประมาณ, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์ เนืองนอง
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ทั้งนี้ ในบริบทของกฎหมายนั้นผู้คนมักมีความคิดที่ว่า
คนที่ได้ศึกษากฎหมายเท่านั้นจึงจะเป็นคนรู้กฎหมาย หรือคนที่
ประกอบอาชีพโดยใช้กฎหมายเป็นหลัก เช่น ต�ำรวจ ทนายความ
อัยการ และผู้พิพากษา และการเรียนรู้กฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้ความเข้าใจค่อนข้างมาก บุคคลทั่วไปจึงไม่สนใจที่จะเข้าใจ
กฎหมาย แต่เมื่อในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาของสังคม รูปแบบ
การใช้ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ผูค้ นต่างมีความหวงแหน
สิทธิ เสรีภาพ หรือแม้แต่หลักเกณฑ์ทางราชการทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม
ในบางครัง้ อาจเกิดความไม่พอใจหรือได้รบั ความเดือดร้อนเท่าทีค่ วร
แต่ผคู้ นไม่สามารถแก้ไขหรือโต้แย้งอะไรได้มากนัก ดังนัน้ การเรียนรู้
และเข้าใจกฎหมายจึงเป็นสิ่งส�ำคัญกับทุกคนที่เป็นพลเมืองของ
ประเทศ ไม่เพียงเฉพาะคนทีศ่ กึ ษาหรือประกอบอาชีพด้านกฎหมาย
เท่านัน้ ปัจจุบนั จึงเห็นได้ชดั ว่า กฎหมาย เริม่ เข้ามามีบทบาทในชีวติ
ประจ� ำ วั น ของประชาชนมากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ ่ ม นั ก เรี ย นและ
นักศึกษา เริม่ ให้ความสนใจในการเรียนกฎหมายด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็นกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และอีก
มากมาย ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ อี ทิ ธิพลในชีวติ ประจ�ำวัน และกฎหมาย
ในชีวิตประจ�ำวันนั้นประกอบไปด้วยหลายเรื่อง เช่น กฎหมาย
ครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน กฎหมายมรดก กฎหมาย
ระหว่างประเทศเบื้องต้น กฎหมายอาญา นิติกรรม และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ประชาชนควรรู้ (ภูมิชัย สุวรรณดี, 2549: 20)
จากปัญหาดังกล่าว พบว่า การเข้าถึงกฎหมายของแต่ละ
บุคคลยังมีไม่เท่ากัน อาจเป็นเพราะภาษาและเนื้อหาของกฎหมาย
เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน ดังนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่าควรน�ำรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันมาศึกษา
เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปปรับใช้กบั ชีวติ ประจ�ำวันได้ โดยเฉพาะนักศึกษาทีเ่ ป็น
ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเป็นบุคคลในสังคมที่ควรรู้และเข้าใจกฎหมาย
อย่างจริงจังมากขึ้น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดเพือ่ ทีจ่ ะศึกษาความรู้ ความเข้าใจ
ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กฎหมายเบื้ อ งต้ น ก่ อ นการเรี ย นรายวิ ช า
กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน ว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
มากน้อยเพียงใด และเมื่อทราบผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาดังกล่าว
แล้ว จากนั้นผู้วิจัยจะด�ำเนินการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้
ความเข้าใจของกฎหมายทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้อง และ
หลังจากการสอนผูว้ จิ ยั จะศึกษาผลสัมฤทธิท์ ไี่ ด้จากการเรียนรายวิชา
กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงหรือไม่
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และส�ำคัญอย่างยิ่งในรัฐที่มีอ�ำนาจอธิปไตย เพราะการมีกฎหมาย
เป็นการแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่
รัฐก�ำหนด แต่ทงั้ นีก้ ฎหมายจะต้องไม่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
มากจนเกินไป (พูลศักดิ์ วรรณพงษ์, 2534: 7-8) เนือ่ งจากกฎหมาย
เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ใช้ควบคุมคนในสังคมให้อยู่ในกฎ และ
ระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้ เพราะกฎหมายเป็นกฎทีส่ ถาบันหรือผูม้ อี ำ� นาจ
สูงสุดในประเทศตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศและเพื่อใช้บังคับบุคคล
ให้ปฏิบตั ติ าม นอกจากนีก้ ฎหมายยังมีความส�ำคัญในการสร้างความ
สงบเรียบร้อยในสังคมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศจะมีทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
ในสังคมให้อยูใ่ นระเบียบแบบแผนทีด่ งี าม เพือ่ ปกป้องและรักษาชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน กฎหมายจึงมีความส�ำคัญ ดังนี้
1. กฎหมายสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคม
และประเทศชาติ เมื่อทุกคนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
แล้วย่อมไม่เกิดปัญหา และข้อพิพาทระหว่างกัน สังคมย่อมเป็น
ระเบียบและมีความสุขอันจะเป็นผลดีต่อประเทศสืบต่อไป
2. การบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองบ้านเมือง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเทศใดประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จะท�ำให้การบริหารประเทศ
เป็นไปด้วยดี และมีส่วนท�ำให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น เมื่อประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนที่มี
ต่อประเทศชาติก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วน
เช่นหน้าที่ในการป้องกันประเทศ หน้าที่ในการเสียภาษี หน้าที่
ในการเป็นทหารรับใช้ชาติ เป็นต้น
3. สังคมจะสงบสุขเมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และ
รู้ว่าตนมีสิทธิของตนอยู่เพียงไรไม่ไปล่วงล�้ำสิทธิของผู้อื่น ถ้าทุกคน
ปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมายก็จะไม่การทะเลาะวิวาทกัน เช่น
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด การเขียน แต่ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
ขอบเขต ไม่ดหู มิน่ เหยียดหยามผูอ้ นื่ เพราะอาจท�ำให้เกิดการกระทบ
กระทั่งกันได้
4. กฎหมายสร้างความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์
เพราะกฎหมายจะมีข้อบังคับแก่ทุกคน ดังนั้น ไม่ว่าใครก็ตามที่
ประพฤติผิดกฎหมายหรือถูกผู้อื่นเอาเปรียบ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมี
ฐานะร�่ำรวย ฐานะยากจน หรือเป็นผู้ที่มีต�ำแหน่งหน้าที่การงาน
ระดับสูงเพียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ ต้อง
รับโทษตามความผิด
5. กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดความ
ยุตธิ รรมในกรณีทเี่ กิดการกระทบกระทัง่ กันขึน้ มีการฟ้องร้องคดีกนั
เพื่ อ ขอความยุ ติ ธ รรมจากศาล ศาลก็ ต ้ อ งตั ด สิ น โดยยึ ด ตั ว บท
กฎหมายเป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณาคดี เ พื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ รั บ ความ
ยุติธรรมเท่าเทียมกัน (จิตรา เพียรล�้ำเลิศ, 2562: 2)

ทรงพร ประมาณ, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์ เนืองนอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เกี่ยวกับความรู้กฎหมายทั่วไปในการเรียนรายวิชากฎหมายทั่วไป
ในชีวิตประจ�ำวัน
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2. เพื่อน�ำผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้
กฎหมายทั่วไปในการเรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน
เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ในการสอนครั้งต่อไป
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน� ำ ความรู ้ ด ้ า นกฎหมาย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ไปปรับใช้กบั กรณีทเ่ี กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวันได้ เพือ่ รูเ้ ท่าทันกฎหมาย
อย่างถูกต้องและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อตัื่นวแปรอิสระ
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ตัวแปรอิสระ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
เนือ้ หารายวิชากฎหมายทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา ตัวแปรตาม
กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิต
ำวัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร
การจัดการเรียนรูแบบบูประจ�
รณาการ
ความรูพื้นฐานในการเรีย
สอดแทรกความรูทั่วไปที่
รายวิชากฎหมายทั่วไปใน
เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
ชีวิตประจําวัน
กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน
ตัวแปรตาม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ไพพ

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ

สมมติฐานการวิจัย

อุปกรณ และวิธีดาํ เนินการวิจัย
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1. การเลือกเอกสารที่นํามาใชในการศึกษา ไดผลสั
แกมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ความรูกษาจากเอกสารกฎหมายทั
พื้นฐานในการเรียน
1.1 เอกสารชั้นรองหรือเอกสารทุติยภูมิ โดยศึ
่วไป เชน หนังสือ บทความ
สอดแทรกความรูทั่วไปที่
รายวิชากฎหมายทั่วไปใน
เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา งานวิจัย เปนตน
2. การเลือกกลุมตัวอยาง
ชีในชี
วิตประจํ
าวันำวัน
วิตประจ�
กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน
นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันในภาคการศึกษา 2/2563 คณะมนุษยศ
ภาษาอั
ปที่ 2 มหาวิดทในการวิ
ยาลัยราชภั
จัย ฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิ
จภาพประกอบ
ัยงกฤษธุรกิจ ชั1้นกรอบแนวคิ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
อุปกรณ และวิธีดาํ เนินการวิจัย
3.1 การจัด การเรียนรูแ บบบูรณาการสอดแทรกความรูทั่วไปที่เกี่ ยวข องกับเนื้ อหารายวิช ากฎห
ในการศึ
วิธีด�ำเนินการวิจ1.ัยการเลือกเอกสารที่นํามาใช
ชีวิตประจํ
าวันกษา ไดแก 		 3.3 ผูว้ จิ ยั ให้นกั ศึกษาท�ำการแบบทดสอบในสัปดาห์
เอกสารชั่น้น�ำรองหรื
อเอกสารทุ
ิย3.2
ภูแมก่แบบวั
ิ โดยศึดกผลสั
ษาจากเอกสารกฎหมายทั
สือ งบทความ
ทีม่ ฤทธิ
1 (ก่์กออนเรี
และสั่วปไป
ี่ หนั
16นงแบบทดสอบที
(หลั
เรียน) ่ผวิูวทิจยานิ
นเรียยน)นและหลั
งดาห์
เรีเช
ยนนทเป
ัยสรพานธ
งขึ้นเอง
1. การเลือ1.1
กเอกสารที
มาใช้ในการศึ
กษาตได้
งานวิ
จ
ย
ั
เป
น
ต
น
มีลตักิยษณะเป
นแบบทดสอบปรนั
ยและอัตนัย3.4
ครอบคลุ
หาสาระตามผลการเรี
งที่กําหนดไวในแผ
ผู้วิจมัยเนื
น�ำ้อผลสั
มฤทธิ์ทางเรียนก่ยอนรูนเรีที่คยาดหวั
น และ
		 เอกสารชั้นรองหรือเอกสารทุ
ภูมิ โดยศึ
กษาจาก 		
2. การเลือกกลุมตัวอยางเรียนรู ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
เอกสารกฎหมายทั่วไป เช่น หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หลังเรียนมาเปรียบเทียบกันตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชี
วันในภาคการศึ
กษา 2/2563
ษยศาสตร
สาขา
ผูวิจัยวใหิตนประจํ
ักศึกาษาทํ
าการแบบทดสอบในสั
ี่ 1 (กอนเรี
ยน) และสั
ปดาหที่ 16 (หลังเรียน)
4. แบบแผนการวิ
จปัยดาหทคณะมนุ
เป็นต้น ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ3.3
รํ
า
ไพพรรณี
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
3.4 ผูวจิ ัยนําผลสั		
มฤทธิ์ทางเรียรูนก
อนเรียน และหลั
งเรียนมาเปรี
บเทียบกันอตามวั
ปแบบของการวิ
จยั โดยใช้
กลุม่ เดียยวทดสอบก่
น-หลัตงถุประสงคที่กําหน
2. การเลื
กกลุ
ง จัย
3. อเครื
่องมื่มตัอวทีอย่
่ใชใานการวิ
4. แบบแผนการวิจ(One
ัย group, Pretest - Posttest design) มีลักษณะของการ
		 นั ก ศึ ก3.1
ษาทีการจั
่ เรี ย นรายวิ
่ ว ไปในชี วิ ต
ด การเรีชยากฎหมายทั
นรูแ บบบูรณาการสอดแทรกความรู
ทั่วไปที
องกับเนือ้ อน-หลั
หารายวิ
ากฎหมายทั
ไปใน - Posttest design
รูปแบบของการวิจัยโดยใช
กลุม่เเดีกี่ ยยวข
วทดสอบก
ง ( ชOne
group , ่วPretest
ทดสอบนั
ก
เรี
ย
นก่
อ
นเรี
ย
น
(Pretest)
และทดสอบหลั
ง เรี ย น
ประจ�ำวัชีนวิตในภาคการศึ
ษยศาสตร์
ประจําวัน กษา 2/2563 คณะมนุ
ของการทดสอบนั
กเรีแยละ
นกอนเรียน ( Pretest ) และทดสอบหลังเรียน ( Posttest )
สังคมศาสตร์ สาขาภาษาอั
งกฤษธุดรผลสั
กิจ มชัฤทธิ
น้ ปีท์กี่ 2อนเรี
มหาวิ
ทยาลัยราชภั
3.2 แบบวั
ยนและหลั
งเรียนฏ เปน(Posttest)
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
มีลักจัษณะเป
ยและอัตนัย ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในแผนการจัดการ
ร�ำไพพรรณี
งหวัดจันนแบบทดสอบปรนั
ทบุรี
O1 x O2
เรีย3.นรูเครื
 ผูว่อิจัยงมืตรวจสอบคุ
ณภาพของแบบทดสอบ
อที่ใช้ในการวิ
จัย
เมืา่อการแบบทดสอบในสั
การจั ด การเรีปยดาห
นรูเมืท แ่อี่ บบบู
ณาการสอดแทรกความรู
 ทั่ วงเรีไปที
ช ากฎหม
3.3 ผูดวการเรี
ิจัยใหนยักนรูศึก้แษาทํ
1X(กอรนเรี
ยน)ดการเรี
และสัยปนรู
ดาห้แบบบู
ที่ 16ร(หลั
ยน)่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เนื้ท้ อั่วหารายวิ
การจั
ณาการสอดแทรกความรู
ไป
		 3.1 การจั
บบบู
รXณาการสอดแทรก
ชีว์ทิตางเรี
ประจํยนก
าวันอนเรียน และหลังเรียนมาเปรี
จิ ัย้อนํหารายวิ
าผลสัมฤทธิ
ถุประสงคช ากฎหมายทั
ที่กําหนด ่ ว ไปในชี วิ ต
ที่ เยกีบเที
่ ย วข้ยอบกังกันบตามวั
เนื้ อตหารายวิ
ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้3.4
องกัผูบวเนื
ชากฎหมายทั
่วไปในชีวิต
เมื่อ O1 แทนการทดสอบกอนเรียน ( Pretest )
4.
แบบแผนการวิ
จ
ย
ั
ประจ�ำวัน
ประจ�ำวัน
เมื่อ O2
งเรีงย(นOne
( Posttest
รูปแบบของการวิจัยโดยใช
กลุมแทนการทดสอบหลั
เดียวทดสอบกอน-หลั
group ), Pretest - Posttest design ) มีลักษณะ
		 3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลั
งเรียนบเป็
น เมือ่อมูลO1 แทนการทดสอบก่อนเรียน ( Pretest )
5.
การเก็
รวบรวมข
ของการทดสอบนักเรียนกอนเรียน ( Pretest ) และทดสอบหลังเรียน ( Posttest )
เมื่อกษาการจั
O2 แทนการทดสอบหลั
ยน ( Posttest )
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนั
5.1 ผูวิจัยทํยาการศึ
ดการเรีย นรูแบบบูงเรีรณาการสอดแทรกความรู
ด านกฎหมายที่ เกี่ยวขอ
5.
การเก็
บ
รวบรวมข้
อ
มู
ล
และอัตนัย ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามผลการเรี
ย
นรู
้
ท
่
ี
ค
าดหวั
ง
รายวิชากฎหมายทั่ วไปในชีวิตประจํ าวัน เพื่ อการนําไปใช กับให นั กศึกษาที่ เรี ยนรายวิช ากฎหมายทั่ วไปในชีว
O1 x		
O2
5.1รี ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
ที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจมหาวิ
ัยตรวจสอบคุ
ณภาพของ
ทยาลัยราชภั
ฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุ
เมื่อ X การจั ด การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการสอดแทรกความรู
 ทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เนื้ อ้ดหารายวิ
ช ากฎหมายทั
ไปใน
บูรณาการสอดแทรกความรู
้านกฎหมายที
่เกี่ยวข้อ่ วงกั
บเนื้อหา
แบบทดสอบ
ชีวิตประจําวัน
เมื่อ O1 แทนการทดสอบกอนเรียน ( Pretest )
เมื่อ O2 แทนการทดสอบหลังเรียน ( Posttest )
ทรงพร ประมาณ, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์ เนืองนอง
5. การเก็บรวบรวมขอมูล

N

= จํานวนนักเรียน

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ใชสัญลัก-ษณ
ทางสถิต2565
ิวา S.D. สูตรการวิเคราะหคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีดังนี้
84 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม
เมษายน

ี

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ไพพ

รรณ

รายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อการน�ำไปใช้ให้กับ
∑ f(x − x�)�
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นรายวิ ช ากฎหมายทั่ ว ไปในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
S. D. = �
n−1
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี			
		 5.2 น�ำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนการสอน 			 เมื่อ		 S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน 					f
= ความถี่
เมื่อ
S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ท� ำ แบบวั ด 					x
= จุดกึ่งกลางชั้น
f
= ความถี่
ผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน
					
x̅ ้น = ค่าเฉลี่ย
x
= จุดกึ่งกลางชั
		 5.3 ตรวจแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ก ่อนการเรี ย น แจ้ ง 					
= จ�ำนวนนักเรียน
x�
= คาเฉลี่ย n
คะแนนก่อนการเรียนให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไป 			
สถิกตเรีิที่ใยช้นในการทดลองสมมติฐานการวิจัย
n
= จํา3.นวนนั
ในชีวิตประจ�ำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุร3.ี สถิ				
สูตฐรานการวิ
t- dependent
ติที่ใชในการทดลองสมมติ
จัย
ได้ทราบคะแนน
สูตร t- dependent
∑ 𝐷𝐷
		 5.4 ทดลองการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
�𝑁𝑁∑𝐷𝐷� − (∑𝐷𝐷)�
บูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
𝑁𝑁 − 1
กฎหมายทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน ภายใต้การสอนของผูว้ จิ ยั เรียนเสร็จ
ครบถ้วนตามเนื้อหาให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไป 			 เมื่อ		 ∑x
แทน การเอาผลต่ า งของ
ในชีวิตประจ�ำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี คะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียนแต่ละคนมาบวกกัน
เมื่อ

แทน การเอาผลตางของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียน
ท� ำ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง การเรี ย นเพื่ อ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ 					N
แทน จ�ำนวนนักเรียนในกลุม่
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ใชในนวัตกรรม
ทางการเรียนอีกครั้ง
ทดลองที่ใช้ในนวั� ตกรรม
างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนัก
𝑁𝑁𝐷𝐷 แทน การนําเอาผลต
∑D2 แทน การน�ำเอาผลต่างของ
		 5.5 บั น ทึ ก คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท� ำ แบบทดสอบ
					
N
กําลังสองแลวนํามาบวกกัน
ระหว่างก่อนเรียน-หลังเรียนเพื่อไปใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คะแนนครั
้งหลั�งกับแทน
ครั้งแรกของนั
กเรียานแต่
ละคนมายกก�
การนําเอาผลต
งของคะแนนครั
้งหลัำลังกังสอง
บครั้งแรกของนักเรีย
(𝐷𝐷)
		 5.6 น�ำผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกั
บ
ผล
แล้
ว
น�
ำ
มาบวกกั
น
แลวจึงยกกําลังสอง
สัมฤทธิ์หลังเรียน โดยใช้สูตร t-test dependent ที่ทดสอบเพื่อ 					(∑D)2 แทน การน�ำเอาผลต่างของ
ท�ำการทดสอบสมมติฐานโดย t-test dependentผลการวิ
(กลุ่มตัวจอย่ัยาง คะแนนครัง้ หลังกับครัง้ แรกของนักเรียนแต่ละคนมาบวกกัน แล้วจึง
จากการเปรียกก�
ยบเที
บผลสัมฤทธิ์กอนและหลัง การเรียนวิชากฎหมายทั่ วไปในชีวิตประจําวันข
เดียว) นีใ้ ช้เปรียบเทียบผลคะแนนก่อน-หลังการทดสอบ เป็นคะแนน
ำลังยสอง
รายวิ
ช
ากฎหมายทั
่
ว
ไปในชี
ว
ิ
ต
ประจําวัน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาแทรกความรูทั่วไปเกี่ยวขอ
รายบุคคลจากคะแนนก่อนและหลังเรียน
ประจําวันจของนั
6. สูตรสถิติที่ใช้รายงานผลการวิจัย กฎหมายทั่วไปในชีวิตผลการวิ
ัย กศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2/2563 ผูวจิ
ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน ขอ
		 6.1 สูตรสถิติที่ใช้รายงานผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ อ่ นและหลังการเรียนวิชา
สาขาวิ
ช
าอั
ง
กฤษธุ
ร
กิ
จ
ชั
้
น
ป
ท
่
ี
2 ปการศึกษา 2/2563 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาแทรกความ
			 1. สูตรค่าเฉลี่ย (Mean) x̅
กฎหมายทั
เนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชี่ ววิตไปในชี
ประจําวิ ต ประจ� ำ วั น ของนั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นรายวิ ช า
						 ∑x
กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
			 x̅ = ___
คะแนนทดสอบ
n ท้ วั่ ไปเกีย่ วข้
S.D.ชากฎหมายทั
t ว่ ไป df
X องกับเนือ้ หารายวิ
						
N
บูรณาแทรกความรู
ำวัน ของนักศึ20.42
กษาสาขาภาษาอั1.99
งกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2
กอนเรียน ในชีวิตประจ�38
			 เมื่อ		 x̅
= ค่าเฉลี่ย
13.97 37.00 0
ปีการศึกษา 2/2563 ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
					x
= คะแนน
หลังเรียน
38 เปรียบเที13.47
2.1 งการเรียนวิชา
ตาราง
ยบผลสัมฤทธิก์ อ่ นและหลั
					∑x = ผลรวมของคะแนน
จากตารางนีกฎหมายทั
้ พบวา ค่วาเฉลี
่ยคะแนนของนั
กษากยอนของนั
นเรียนวิกชศึากฎหมายทั
ไปในชี
วิตประจ�ำวันกศึของเรี
กษาสาขาวิช่วาไปในชีวิตประจํา
					 N
= จ�ำนวนนักเรียน
นักศึกษาไดคะแนนเฉลี
20.42
อัง่ยกฤษธุ
รกิจและส
ชัน้ ปีวทนเบี
ี่ 2 ปี่ยกงเบนมาตรฐาน
ารศึกษา 2/25631.99
ทีไ่ ด้สรวบั นหลั
การจักดจากที
การเรี่เรียยนรูนวิ้ ชากฎหมายทั่ว
			 2. ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานแลว(Standard
ทําการสอบนั กศึกษาไดคะแนนเฉลี่ ย 13.47 และมี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.1 เมื่ อนํ าคะแนนม
แบบบูรณาแทรกความรู้ท่ัวไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากฎหมาย
Deviation) ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติว่า S.D. สูตผลสั
รการวิ
เคราะห์
มฤทธิ
์ทางการเรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทั่วไปในชีวิตประจ�
วัน ่ยวของกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันไมด
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีดังนี้
จัดการเรียนรูแบบบูรณาแทรกความรู
ทั่วำไปเกี
คะแนนทดสอบ

n

สรุปและอภิปรายผล

x̅

S.D.
t ที่ ขอบังคับ หรือdf
Sig ควบคุมพฤติกรรมขอ
เนื่องจากกฎหมายเป
นกฎเกณฑ
ระเบียบที่สังคมกําหนดให
กรอบอันดี และปฏิ1.99
บัติตามเพื่อใหเกิดแนวทางเดียวกัน แตเนื้อหาของกฎหมายนั้นยังไมเผยแพรใหคนในสังคม
ก่อนเรียน
38
20.42
นัก จึงเกิดปญหาของการเรียนและรูก13.97
ฎหมายในกรณีที่เป37.00
นบุคคลทั่วไป จึงมีค0.00**
วามจําเปนที่จะตองมีการเรีย
หลังเรียน
38
13.47
2.1
เบื้องตน
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาหาขอมู ลเห็นไดวากลุมตัวอย างนั กศึกษาสาขาวิ ชาภาษาอัง
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 38 คน นั้น ผลการศึกษาพบวา
ทรงพร ประมาณ, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์ เนืองนอง1. ดานระบบการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID 19
เนื่องจากสถานการณ COVID 19 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดมีประกาศใหการเรียนก
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เนื่องจากกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ที่สังคมก�ำหนดให้ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ในกรอบ
อันดี และปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดแนวทางเดียวกัน แต่เนื้อหาของ
กฎหมายนั้นยังไม่เผยแพร่ให้คนในสังคมทราบโดยทั่วกันมากนัก
จึงเกิดปัญหาของการเรียนและรู้กฎหมายในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้กฎหมายทั่วไปในเบื้องต้น
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเห็นได้ว่า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ชั้ น ปี ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 38 คน นัน้
ผลการศึกษาพบว่า
1. ด้ า นระบบการเรี ย นการสอนภายใต้ ส ถานการณ์
COVID 19
		 เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี ได้มีประกาศให้การเรียนการสอนสามารถท�ำได้
3 รูปแบบ กล่าวคือ
		 1. รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 100%
		 2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสม คือ การเรียน
การสอนที่มีนักศึกษาเรียนในห้องและออนไลน์อย่างละกึ่งจ�ำนวน
ของนักศึกษาทั้งหมด
		 3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
			 ทั้งนี้ รวมถึงการสอบปลายภาคแบบปกติด้วย
ท�ำให้นกั ศึกษากลุม่ ตัวอย่างนีจ้ ำ� ต้องสอบในห้องเรียนแบบปกติ ทัง้ ที่
ตลอดปีการศึกษามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ซึ่ง
เท่ากับว่าการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์แต่สอบแบบปกติ จึง
ท�ำให้เกิดปัญหากับนักศึกษาเกีย่ วกับผลสอบทีไ่ ม่ดขี นึ้ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีนี้มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนโดยไม่สามารถสื่อสาร อ่าน
เขียน เป็นภาษาไทยได้ ท�ำให้เกิดปัญหาต่อการเรียนและด้วยค�ำศัพท์
ของกฎหมายที่ยากจะเข้าใจท�ำให้เกิดปัญหาตามมาว่า อาจารย์
ผู้สอนไม่สามารถใช้สื่อการสอนแค่ภาษาไทยเท่านั้น แต่ต้องมีภาษา
อังกฤษด้วยเพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายมากขึ้นของนักศึกษา

2. ด้านสื่อการเรียนการสอน วิธีการสอน
		 เนื่องจากเป็นสถานการณ์ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19
จึงต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติเป็นรูปแบบ
การเรี ย นการสอนออนไลน์ โดยใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น power point, line, google meet, google
classroom เป็นต้น ทั้งนี้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้น
อาจสะดวกในเรื่องของการไม่ใช้กระดาษ (paperless) เพราะ
นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาจากไฟล์ ง านที่ อ าจารย์ ผู ้ ส อนส่ ง ให้ ใ น
google classroom หลัก
3. ด้านปัจจัยจากตัวผู้เรียน
		 ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หลังเรียน ท�ำให้ผลวิจัยนี้ไม่ดีขึ้นหรือไม่พัฒนาขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
จากการวิเคราะห์ผลค่าคะแนนดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของ
สถานการณ์ของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในรอบที่ 2 เนื่องจาก
เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ปัจจัยที่ท�ำให้นักศึกษาเรียนรู้นั้น
แตกต่างออกไป กล่าวคือ การเรียนการสอนออนไลน์ทำ� ให้เกิดปัญหา
ที่นักศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ อีกทั้งการเรียนกฎหมาย
ที่มีเนื้อหาและศัพท์ทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะทาง ท�ำให้ยาก
ต่อการเรียนรูแ้ ละเข้าใจแบบทัว่ ไปได้ และขณะทีม่ กี ารเรียนการสอน
ออนไลน์ทำ� ให้นกั ศึกษาอาจไม่เกิดระเบียบวินยั หรือไม่มคี วามตัง้ ใจ
อย่างจริงจังเหมือนในห้องเรียน และยากแก่การที่อาจารย์ผู้สอน
จะตรวจสอบถึงการมีวินัยในการเรียนและรวมถึงการจับทุจริต
ในการสอบได้
		 ด้วยเหตุผลและปัจจัยทีก่ ล่าวมาจึงท�ำให้ผลการทดสอบ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 38 คน ก่อนเรียน
มีค่าเฉลี่ยคะแนนดีกว่าหลังเรียน ท�ำให้ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่มีการ
พัฒนา

ไพพ

จากตารางนี้ พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนของนักศึกษาก่อนเรียน
วิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน คะแนนเต็ม 30 นักศึกษาได้
คะแนนเฉลี่ย 20.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 ส่วน
หลังจากทีเ่ รียนวิชากฎหมายทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวันแล้วท�ำการสอบ
นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 13.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.1
เมื่อน�ำคะแนนมาเปรียบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันของนักศึกษา สาขาวิชาภาษา
อังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาแทรก
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิต
ประจ�ำวันไม่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เมื่ อ การเรี ย นรู ้ ก ฎหมายเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง
ทีค่ นในสังคมจ�ำต้องเรียนรู้ รายวิชากฎหมายทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน
จึงเป็นอีกวิชาหนึง่ ในหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาคณะหรือสาขาอืน่ สามารถ
เลือกเข้ามาเรียนรู้และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิต
ประจ�ำวันได้
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า จากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ กี่ ย วกั บ
ผลสัมฤทธิก์ อ่ นและหลังการเรียนวิชากฎหมายทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน
ของนักศึกษาทีเ่ รียนรายวิชากฎหมายทัว่ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน ทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาแทรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
รายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน ของนักศึกษาสาขาภาษา
อังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563 ท�ำให้เกิดข้อเสนอแนะ
ดังนี้
ทรงพร ประมาณ, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์ เนืองนอง
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1. เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ ไวรั ส โคโรนา หรื อ โควิ ด -19
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และท�ำให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ 100% นั้น ดังนั้น เมื่อมีการเรียนการสอนออนไลน์
เต็มรูปแบบแล้ว การสอบกลางภาคและปลายภาคควรจะให้สอบ
ออนไลน์ 100% ด้วย
2. การเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีปัจจัยที่ท�ำให้เกิด
ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การไม่มีวินัยของนักศึกษา การทุจริต
ในการสอบ แม้กระทั่งการตรวจข้อสอบส�ำหรับอาจารย์ในบางกรณี
ที่ ข ้ อ สอบเป็ น แบบข้ อ เขี ย นที่ ใช้ ร ะบบ paperless ดั ง นี้ ทาง
มหาวิทยาลัยควรเอื้ออ�ำนวยความสะดวกให้กับระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ เช่น การจัดหาอาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์
ส�ำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่
ต้องการหรือไม่พร้อมในเรื่องของสัญญาณ Internet
ในการท�ำวิจยั ในครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั เห็นว่า รายวิชากฎหมาย
ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันจะเป็นอีกวิชาหนึ่งที่จะต้องมีการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้ทราบผลของการพัฒนา
ในการเรียนรูข้ องนักศึกษาต่อไป ยิง่ ไปกว่านัน้ ในกรณีทภี่ าคการศึกษา
ใดมีนกั ศึกษาต่างชาติเข้าเรียนด้วย อาจารย์ประจ�ำรายวิชากฎหมาย
ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันสามารถท�ำสื่อการสอนและออกข้อสอบเป็น
ภาคภาษาอังกฤษได้
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ และ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จ�ำนวน 240 คน ได้มาจากสุ่มตัวอย่างแบบ
สองขัน้ ตอน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ
พบว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ มีค่าเท่ากับ 3.53 (ค่าไค-สแควร์
(Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 187.25 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) มีค่าเท่ากับ 53) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.90 ตามล�ำดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องสัมพันธ์ (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI)
มีค่าเท่ากับ 0.95 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.08 และอิทธิพลรวมความฉลาดทางสังคมได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดมากจากความฉลาด
ทางอารมณ์ (0.58) รองลงมาคือ การปรับตัว (0.53) และความสัมพันธภาพในครอบครัว (0.53) เท่ากัน
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The researcher aimed to study social intelligence among students in Faculty of Education Thailand
National Sport University and to analyze the structural equation model social intelligence among students in
Faculty of Education Thailand National Sport University. The subjects were 240 undergraduate students in Faculty
of Education Thailand, National Sport University the Academic years 2021. The subjects were selected by two-stage
random sampling. The research instrument was a rating-scale questionnaire. The data were analyzed by terms of
mean, standard deviation, Structural Equation Model: (SEM).
Research Findings were as follows: 1) the social intelligence among students in Faculty of Education,
Thailand National Sport University were at a high level. 2) the structural equation of model social intelligence
students in Faculty of Education Thailand National Sport University showed that relative chi-square value was 3.53
(chi-square = 187.25; degrees of freedom = 53); goodness of fit index (GFI) = 0.90; Normal Fit Index (NFI) = 0.95;
Comparative Fit Index (CFI) = 0.95 and the root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.08. To conclude,
a goodness of fit and the total effects on students social intelligence had the highest total which were influenced
from emotional intelligence (0.58), inferior adaptation (0.53) and family relationship (0.53) equally.
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ความฉลาดทางสั ง คม (social intelligence) เป็ น
พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีความรู้เรื่องราวของสังคม มีทักษะในการแสดงออกตาม
สภาพการณ์ได้อย่างถูกต้อง สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข มีทศั นคติในเชิงเมตตา
กรุ ณ า และเห็ น อกเห็ น ใจผู ้ อื่ น รวมทั้ ง จะต้ อ งมี ทั ก ษะในการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ดังที่ Bar-On
(2005) กล่าวว่า ผูท้ มี่ คี วามฉลาดทางสังคมจะเกิดความรูส้ กึ ทางบวก
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง และสามารถเลื อ กวิ ธี ใ นการจั ด การกั บ
ความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ นักศึกษาต้องได้รบั การปลูกฝัง
ให้เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถเชิงวิชาชีพควบคูก่ บั การมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีความอดทนซื่อสัตย์ รู้จักปรับตัว และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะสําคัญของผู้ที่มีความฉลาดทางสังคม ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ทีเ่ ป็นการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนทีส่ มบูรณ์
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ค่านิยมทีด่ ี มีจติ สาธารณะ และ
มีความสุข โดยมีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่ มี ทั ก ษะความรู ้ ค วามสามารถและพั ฒ นาตนเองได้ ต ่ อ เนื่ อ ง
ตลอดชีวติ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากเดิมชื่อ สถาบัน
การพลศึกษา ในปี พ.ศ. 2562 มีภารกิจหน้าที่โดยตรงในการผลิต
และพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ตอบสนองและแก้ปัญหาตามนโนบายแห่งรัฐ ท�ำหน้าที่จัดการ
ศึกษาอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยท�ำการผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ
นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรม ด�ำเนินการให้บริการแก่สังคม ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้ บ้าน และกีฬาไทย โดยคณะศึกษาศาสตร์มจี ดุ มุง่ หมาย
ในการผลิตครูสขุ ศึกษาและครูพลศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ในการเรียนการสอนนั้นจะมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นครูที่ดี ซึ่งในปัจจุบันการที่นักศึกษาจะประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนั้น นักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา
แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และการบอกเหตุผลในการคิด
ตัดสินใจในการอภิปรายร่วมกับเพือ่ นอย่างสมเหตุสมผล มีความเป็น
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถเรียนและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จึงต้องอาศัยศิลปะความ

เข้าใจถึงธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเข้าใจความรู้สึกนึกคิด
จิตใจในส่วนลึกของผู้ร่วมงาน ท�ำให้คนอยากร่วมงานด้วยความ
เต็มใจ สามารถจัดการความคิดของคนจ�ำนวนมากในเวลาเดียวกัน
ได้เป็นอย่างดี ใช้ความฉลาดในการเข้าสังคม ใช้พลังสมองทั้งหมด
ใช้ภาษากาย เพือ่ การติดต่อสือ่ สารและอ่านใจบุคคลอืน่ ต้องมีความ
สามารถในการกระตุน้ ให้ผอู้ นื่ รูส้ กึ อยากเปิดเผย อยากสนทนา หรือ
อยากเป็นเพื่อน นอกจากรู้จักสร้างมิตรภาพแล้วยังต้องรู้จักที่จะ
รักษามิตรภาพนั้นไว้คือข้อส�ำคัญอย่างยิ่งของพลังฉลาดทางสังคม
(ทองทิพภา วิริยะพันธ์, 2553; นภัส ศรีเจริญประมง และวราลี
ถนอมชาติ, 2562; Buzan, 2003; Sukdee, 2021)
จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมของ
นักเรียนและนักศึกษามีนอ้ ยมาก โดยส่วนใหญ่จะศึกษากับผูบ้ ริหาร
องค์กรแต่ในความเป็นจริงแล้วแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
ฉลาดทางสังคม สามารถน�ำมาศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาได้ ประกอบกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมไทยที่สื่อสังคมออนไลน์เกือบทุกช่องทาง การสื่อสารทั้ง
ทางเทคโนโลยีและทางสังคมที่ส�ำคัญ แต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็น
ต้นเหตุสำ� คัญของปัญหาทางสังคมด้วย อันเนือ่ งมาจากการขาดความ
ฉลาดทางสังคมออนไลน์ สื่อต่าง ๆ เหล่านี้ เปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้สื่อสารกันมากขึ้นรวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น
แต่ขณะเดียวกันการสื่อสารที่มากขึ้น และการแสดงความคิดเห็น
ที่มากขึ้นนั้นก็น�ำไปสู่ปัญหาทางสังคมได้ ซึ่ง ศิริญพร บุสหงส์,
ชนัดดา แนบเกสร และจิณห์จฑุ า ชัยเสนา ดาลลาส (2562) พบว่า
ความสามารถในการปรับตัวด้านการเรียน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางสังคม ประภาศ ปานเจีย้ ง
(2558) พบว่า สภาพการเลี้ยงดูของครอบครัวส่งผลต่อความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา และ
มะลิ ประดิษฐแสง (2561) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทาง
อารมณ์และความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับสูง และภัทริณี คงชู,
สมพงษ์ ปั้นหุ่น และไพรัตน์ วงษ์นาม (2562) พบว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่อความฉลาดทางสังคม
และ ดวงใจ วัฒนสินธุ์, สิริพิมพ์ ชูปาน, ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ และ
รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี (2561) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มี
อิทธิพลโดยตรงทางบวกกับความฉลาดทางสังคม ส่วนการปรับตัว
ของนักศึกษา และสัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความฉลาดทางสังคม
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปเเบบสมการโครงสร้าง
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การกีฬาเเห่งชาติ โดยน�ำความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัว และ
ความสัมพันธภาพในครอบครัว มาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับ
ความฉลาดทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาด
ทางสังคมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถเพิ่ม
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ธิติพงษ์ สุขดี, ภานุวัฒน์ ศรีวรรณ, ชลิตา ชมสีดา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ
2. เพื่อวิเคราะห์สมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคม
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

ขอบเขตของการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework)

ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ รู ป แบบการปรั บ ตั ว (MA) ของ Roy &
Andrews (1999) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การปรับตัวด้านร่างกาย
(Physiologic mode: PM) 2) การปรั บตั ว ด้ า นอั ต มโนทัศ น์
(Self-concept mode: SM) 3) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่
(The role function mode: FM) 4) การปรับตัวด้านการพึ่งพา
อาศัย (Interdependence mode: IM) รูปแบบความสัมพันธภาพ
ในครอบครัว (FR) ของ Friedman, Bowden & Jones (2003)
1) สัมพันธภาพที่เสริมกัน (Complementary relationships: CR)
2) สัมพันธภาพที่สมดุลกัน (Symmetrical relationships: SR)
และรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของกรมสุขภาพจิต (2543)
ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ด้านเก่ง Smartness: SN) 2) ด้านดี
(Goodness: GN) 3) ด้านสุข (happiness: HN) มาหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลกับความฉลาดทางสังคม (SI) ของ กาญจน์กมล สุวทิ ยารัตน์,
ทศวร มณีศรีข�ำ, พาสนา จุลรัตน์ และอุทัยวรรณ สายพัฒนะ
(2556) ประกอบด้วย การตระหนักรูท้ างสังคม (Social Awareness:
SA)รัตการรู
้คิดทางสั
SC) ทการมี
ทักษะทาง
น ทศวร
มณีงศคมรีขํา(Social
พาสนาCognition:
จุลรัตน และอุ
ัยวรรณ
สังคม
(Social
ดังภาพประกอบ
1
สายพั
ฒนะ skills:
(2556)SS)ประกอบด
วย การตระหนั
กรูทาง
สั ง คม (Social Awareness: SA) การรู คิ ด ทางสั ง คม
(Social Cognition: SC) การมีทักษะทางสังคม (Social
skills: SS) ดังภาพประกอบ 1
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ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์สมการโครงสร้างความฉลาดทาง
สังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (survey research) เน้นการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ โดยมีประชากร
เป็นนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2564 จ�ำนวน 8,003 คน โดยขนาดกลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับ
การวิเคราะห์สมการโครงสร้างใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of
Thumb) ของ Hair.; et al., (2018) and Schumacker & Lomax
(2016) ที่เสนอว่า เกณฑ์ขั้นตํ่าในการก�ำหนดขนาดตัวอย่างในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation
Model : SEM) เป็น 5 : 1 ถึง 20 : 1 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี 12 ตัวแปร
ก�ำหนดอัตราส่วนเป็น 20 : 1 ได้ขนาดกลุ่ม จ�ำนวน 240 คน ได้มา
จากสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage Sampling) ดังนี้
1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประกอบด้
วย ป17แบบความฉลาดทางอารมณ
วิทยาเขต ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย
เพราะ
และรู
(EQ) ของกรม
ฉะนั้นนักสุศึขกภาพจิ
ษาในทุต ก(2543)
วิทยาเขตจะมี
บริบท คุณลัวกยษณะใกล้
เคียงกั
ซึ่ ง ประกอบไปด
1) ด า นเก
งน
ผูว้ จิ ยั จึงSmartness:
ท�ำการสุม่ ตัวอย่
ม่ (Cluster
sampling)
SN)างแบบกลุ
2) ด า นดี
(Goodness:
GN) 3)ได้ดตวั าแทน
น
8 วิทยาเขต
สุข (happiness: HN) มาหาความสัมพันธเชิงเหตุผลกับ
ความฉลาดทางสังคม (SI) ของ กาญจนกมล สุวิทยา
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2. ท�ำการสุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
8 วิ ท ยาเขต จ� ำ นวน 240 คน ได้ ม าจากการสุ ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น
(Stratified random sampling) ได้วิทยาเขตละ 30 คน
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยค�ำนึงถึงการยินยอมของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นส�ำคัญ คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการขอจริยธรรมส�ำหรับโครงการวิจยั ทีท่ ำ�
ในมนุษย์ โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและได้ใบอนุญาตตามหนังสือรับรอง
เลขที่ 006/2564

รรณ

ประสิทธิภาพของนักศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป

PM
SM
FM

SN
MA

EQ

มหา

IM

CR
SR

GN
HN
SA

FR

SI

SC
SS

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
3. แบบสอบถามความสั ม พั น ธภ าพใน
สมมุตฐิ านการวิจัย
ธิติพงษ์ สุขดี, ภานุผู ววิ จัฒั ยน์ไดศรี
ว
รรณ,
ชลิ
ต
า
ชมสี
ด
า
กํา หนดสมมุติฐ านการวิจั ยหลั กคื อ
ครอบครัว (IOC = 0.60 – 1.00, α = 0.87, r = 0.33 โมเดลสมการโครงสร า งความฉลาดทางสั ง คมของ
0.76)
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สมมติฐานการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดสมมติฐานการวิจยั หลัก คือ โมเดลสมการ
โครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าเเห่ ง ชาติ สอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัย เป็นแบบสอบถามรูปเเบบ
สมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ มีลกั ษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ หาคุณภาพเครือ่ งมือ โดยหาความเทีย่ งตรง
เนื้อหา โดยใช้บุคคลประเมินค่าเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) กับผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน และน�ำไปการทดลองใช้
(try out) กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน เพื่อหา
ค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient)
ของ Cronbach และหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยการหาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวม (Item Total Correlation)
ดังนี้
1. แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์
		 (IOC = 0.80 - 1.00, α = 0.88, r = 0.33 - 0.70)
2. แบบสอบถามการปรับตัว
		 (IOC = 0.60 - 1.00, α = 0.87, r = 0.35 - 0.77)
3. แบบสอบถามความสัมพันธภาพในครอบครัว
		 (IOC = 0.60 - 1.00, α = 0.87, r = 0.33 - 0.76)
4. แบบสอบถามความฉลาดทางสังคม
		 (IOC = 0.80 - 1.00, α = 0.87, r = 0.35 - 0.75)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. น�ำข้อมูลจากแบบสอบถามรูปเเบบสมการโครงสร้าง
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การกีฬาเเห่งชาติ มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล
ความหมาย แล้วน�ำเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยได้มี
การตรวจสอบข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ SEM คือ การ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ Bartlett’s
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test of Sphericity และค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measures of
Sampling Adequacy (MSA) โดย SEM เป็นเทคนิคการวิเคราะห์
สมมติฐานระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variable) หลาย ๆ ปัจจัย
พร้อมกัน ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
สมการโครงสร้างไว้ก่อนล่วงหน้า จากการทบทวนวรรณกรรม
ซึ่งการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเป็นวิธีที่ผสมกันระหว่าง 2 วิธี
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) และ 2) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis: PA) ดังนี้
		 1) การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร
สังเกต (Observed Variable) กับตัวแปรแฝง (Latent Variable)
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) ท�ำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
จ�ำนวน 12 ตัวแปร กับตัวแปรแฝงจ�ำนวน 4 ตัวแปร
		 2) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variable) โดยการทดสอบ
สมมติฐานระหว่างตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ความฉลาดทาง
สังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัว ความสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
สถิติส�ำคัญใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-Square/df)
โดยมีเกณฑ์คือค่า < 2.00 สอดคล้องกลมกลืนดี, 2.00-5.00
สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ ดัชนี GFI (Goodness of Fit Index)
NFI (Normal Fit Index) และ CFI (Comparative Fit Index) โดย
มีเกณฑ์คือค่า ≥ .95 สอดคล้องกลมกลืนดี, 0.90-0.95 สอดคล้อง
กลมกลืนพอใช้ได้ และค่า RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation) โดยมีเกณฑ์ คือ ค่า < 0.05 สอดคล้องกลมกลืน
ดี, 0.05-0.08 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ (Diamantopoulos &
Siguaw, 2000; Joreskog; & Sorbom, 1996)

สรุปผลการวิจัย

1. ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ
		 โดยรวมทุกด้าน

มหา

รายการ
การตระหนักรู้ทางสังคม
การรู้คิดทางสังคม
การมีทักษะทางสังคม
รวม

x̅

4.31
4.26
4.21
4.26

S.D.
0.51
0.36
0.46
0.21

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ี

ไพพ

SM

0.74**

FM

0.66**

IM

SN

0.72**

0.64**

MA

ภัฏ
รำ

PM

เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบในเกณฑ์ดีมาก จึงได้น�ำไป
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ โดยการน�ำเสนอรูปเเบบสมการ
โครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ สถิติส�ำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-Square/df) ดัชนี GFI (Goodness of
Fit Index) ดัชนี NFI (Normal Fit Index) ดัชนี CFI (Comparative
Fit Index) และค่า RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation) ดังภาพประกอบ 2 และตารางที่ 2-4

รรณ

จากตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความฉลาดทางสั ง คมของนั ก ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21
2. วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยได้มี
การตรวจสอบข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ SEM คือ
การตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนี KaiserMayer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (MSA) มีค่า
เท่ากับ 0.811 และค่าสถิติของ Bartlett’s test of Sphericity
มีค่าเท่ากับ 366.700 มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = .00) ซึ่งมีความ

0.53**

0.23**

0.45**

EQ

SR

0.52**
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0.28**

าลัย
ราช

0.67**

SI
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0.62**
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0.77**

SA

0.57**
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0.58**

0.43**
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0.64**

0.63**
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**** pp <<.01.01
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มหาวิทยาลัมหาวิ
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ฬาเเห่
งชาติฬาเเหงชาติ

มหา

วิทย

ชนีความกลมกลื
คค่าสถิ
สรุปสรุ
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คาไค-สแควร
3.53
สอดคล
องกลมกลื
นพอใช
ได ได้
ค่าไค-สแควร์
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3.53
สอดคล้
องกลมกลื
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สอดคล
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สอดคลองกลมกลืนดี
CFI
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0.08
สอดคลองกลมกลืนพอใชได
RMSEA
0.08
สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหรูปเสมการโครงสราง
คาดัชนีความสอดคลองสัมพันธ (NFI) มีคาเทากับ 0.95
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร
คาดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์รูปเสมการโครงสร้าง สอดคล้องสัมพันธ์ (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีความสอดคล้อง
มหาวิทยาลั ยการกีฬาเเหงชาติ พบวา คาไค -สแควร
0.95 และ ค า RMSEA มี ค า เท า กั บ 0.08 จึ ง สรุ ป ว า
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 และ ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ
สั ม พั ท ธ มี ค า เท า กั บ 3.53 (ค า ไค – สแควร (Chiยอมรับสมมุติฐานหลักที่วา รูป แบบสมการโครงสราง
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(Chi-Square)
มีค่ามีเท่คา ากัเทบ า187.25
ความฉลาดทางสั
ศึกษาคณะศึ
(degrees
of freedom)
กั บ 53) ทีค่ชาั้นดัแห่
ช นีงความ
วั ด
มหาวิ ท ยาลังยคมของนั
การกี ฬกาเเห
ง ชาติ ทกี่ ษาศาสตร์
ผู วิ จั ย สร ามหาวิ
งขึ้ นทยาลัย
เป็นอิสระระดั
(degrees
of freedom)
ค่าดัตามลํ
ชนีวดั าระดั
ฬาเเห่องกลมกลื
งชาติที่ผนู้วกัิจบัยขสร้อมูาลงขึเชิ้นงสอดคล้
บความกลมกลื
น (GFI)มีมีคคา่ าเท่เทาากักับบ53)
0.90
ดับ บ การกี
สอดคล
ประจักษองกลมกลืนกับข้อมูล
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.90 ตามล�ำดับ ค่าดัชนีความ เชิงประจักษ์
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

MA
		
		
		

PM
SM
FM
IM

               น�้ำหนักองค์ประกอบ
b
B
SE
0.35
0.72
0.03
0.36
0.74
0.03
0.31
0.66
0.03
0.37
0.45
0.05
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SR

0.42
0.29

0.67
0.52

0.05
0.04

9.15**
7.21**

0.44
0.27

EQ
		
		

SN
GN
HN

0.24
0.26
0.24
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0.64
0.62

0.03
0.03
0.02

9.98**
9.98**
9.58**

0.41
0.41
0.39

SI
		
		

SA
SC
SS

0.26
0.17
0.19

0.77
0.57
0.63

0.02
0.02
0.02

12.02**
9.35**
10.66**

0.59
0.33
0.40

** p < .01

ไพพ

0.52
0.54
0.44
0.20

ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมด และมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

าลัย
ราช

จากตาราง 3 แสดงผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
เชิ ง ยื น ยั น รู ป เเบบสมการโครงสร้ า งความฉลาดทางสั ง คมของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พบว่า
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t
12.02**
12.38**
10.67**
6.76**

ภัฏ
รำ

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
			

ตารางที่ 4 อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของ
		 รูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ
ตัวแปร

อิทธิพล

0.74

DE
IE
TE
DE
IE
TE

วิทย
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R2

SI

0.91

MA
0.53**
0.53**
0.23**
0.30**
0.53**

ตัวแปรเชิงสาเหตุ
FR
0.43**
0.43**
0.28**
0.25**
0.53**

EQ
0.58**
0.58**

** p < .01

มหา

จากตาราง 4 อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total
effects: TE) ของรูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พบว่า
ความฉลาดทางสังคมได้รบั อิทธิพลทางตรงสูงสุดมาจากความฉลาด
ทางอารมณ์ (0.58) รองลงมาคือ ความสัมพันธภาพในครอบครัว

(0.28) และการปรับตัว (0.23) ตามล�ำดับ และได้รบั อิทธิพลทางอ้อม
สูงสุดมาจากการปรับตัว (0.30) และความสัมพันธภาพในครอบครัว
(0.25) ตามล�ำดับ และได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดมากจากความฉลาด
ทางอารมณ์ (0.58) รองลงมาคือ การปรับตัว (0.53) และความ
สัมพันธภาพในครอบครัว (0.53) เท่ากัน
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1. ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความฉลาดทาง
สังคมสูงสุด เพราะความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการ
ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผู้อื่น สามารถ
บริหารหรือจัดการกับอารมณ์ของตนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้ตนเองในการเผชิญกับสถานการณ์ทที่ าํ ให้เกิดความคับข้องใจ รูจ้ กั
อดทนอดกลั้น รวมทั้งสามารถที่จะสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้
อย่างดีส่งผลให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความต้องการ
ของสังคม การมองโลกในแง่ดี การให้ความช่วยเหลือผู้คนในสังคม
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม
สามารถด�ำเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิด
ของเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (2558) และทัชชา สุริโย (2559)
ทีก่ ล่าวไว้วา่ ความฉลาดทางสังคม คือ ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะ
อยูร่ ว่ มกับบุคคลอืน่ ในสังคม มีความสามารถในการรับรูอ้ ารมณ์และ
ความต้องการของผู้อื่น สังคมรอบตัว และมีความสามารถในการ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ตระหนักถึงความต้องการของสังคม การมองโลก
ในแง่ดี การให้ความช่วยเหลือผู้คนในสังคม การมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมอันน�ำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมต่อ
สังคม เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั บุคคลในสังคม มีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม ท�ำให้สามารถด�ำเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทริณี
คงชู, สมพงษ์ ปั้นหุ่น และไพรัตน์ วงษ์นาม (2562) พบว่า โมเดล
การวัดพหุระดับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู และโมเดล
ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความ
ฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู และสอดคล้องกับดวงใจ วัฒนสินธ์,ุ
สิริพิมพ์ ชูปาน, ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ และรัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
(2561) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มอี ทิ ธิพลโดยตรงทางบวกกับ
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Trigueros et al., (2020) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคม เน้นการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคม เพือ่ พยายามหยุด
พฤติกรรมการกลัน่ แกล้งในห้องเรียน และโมเดลการวิจยั สอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับ Al-Tamimi &
Al-Khawaldeh (2016) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความ
สัมพันธ์กบั ความฉลาดทางสังคมในทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
และสอดคล้องกับ มะลิ ประดิษฐแสง (2561) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับสูง
2. การปรับตัวมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางสังคมเป็น
ล�ำดับที่สอง เพราะการปรับตัวเป็นความสามารถในการคิด มีสติ
และมีความหมาย ซึง่ การปรับตัวเพือ่ ให้สามารถอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่เป็นปัญหาและสามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต

ของตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงท�ำให้มี
อิทธิพลต่อความฉลาดทางสังคม สอดคล้องกับ ไหมไทย ไชยพันธุ์
และจิระสุข สุขสวัสดิ (2557) ที่กล่าวว่า กระบวนการปรับหรือ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลในสถานการณ์ ห รื อ ในภาวะ
คับข้องใจให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้น ๆ ได้
บุคคลใดที่สามารถปรับตัวได้ดีก็จะทําให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความ
รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในการทํางาน และเป็นที่ยอมรับได้ แต่ใน
ทางกลับกันหากบุคคลไม่สามารถปรับตัวหรือเผชิญต่อสถานการณ์
นั้น ๆ ได้ก็จะทําให้บุคคลนั้นเกิดความไม่สบายใจ เกิดความยุ่งยาก
ในการดําเนินชีวิต ขาดความเชื่อมั่น ขาดความรับผิดชอบ ท้ายที่สุด
แล้วก็จะส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายและทางจิตใจ ดังนัน้
หากบุคคลต้องการทีจ่ ะใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขก็ตอ้ งรูจ้ กั ทีจ่ ะเรียนรู้
ปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสถานการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความไม่สบายใจเพราะ
เมือ่ สมาชิกในสังคมอยูอ่ ย่างมีความสุข สังคมก็จะเกิดการพัฒนาและ
เกิดความสันติสุข สอดคล้องงานวิจัยของกับศิริญพร บุสหงส์,
ชนัดดา แนบเกสร และจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส (2562)
พบว่า ความสามารถในการปรับตัวด้านการเรียน สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางสังคม และ
สอดคล้อง Sukdee, & Chankuna (2021) พบว่า การเลียนแบบ
เพื่อนมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนวิชาพลศึกษาและกีฬา
หลังสถานการณ์โรคโควิด 19 ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
3. ความสัมพันธภาพในครอบครัว มีอิทธิพลต่อความ
ฉลาดทางสังคมเป็นล�ำดับที่สองเช่นกัน เพราะความสัมพันธภาพ
ในครอบครัวเป็นความรัก ความผูกพัน การเอาใจใส่ ช่วยเหลือ
เอื้ออาทรต่อกัน เข้าอกเข้าใจในความรู้สึก และปรับตัวเข้าหากัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มุ่งเน้นให้สมาชิกมีการแสดงออกทาง
อารมณ์และการถ่ายทอดความรู้สึกที่เหมาะสม สามารถแสดง
บทบาท และหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตนอย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ตลอดจนมีการติดต่อสือ่ สารทีด่ รี ะหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว
จึงท�ำให้มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางสังคม ซึ่งศิริญพร บุสหงส์,
ชนัดดา แนบเกสร และจิณห์จฑุ า ชัยเสนา ดาลลาส (2562) พบว่า
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาด
ทางสังคม และสอดคล้องกับ Habib (2019) พบว่า มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและความฉลาดทาง
สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทมา ธรรมเจริญ, จิระพงศ์
หลาวเพ็ชร, ปวีณา วรไชย, นิตยา ทองหนูนุ้ย และญาดาภา
โชติดิลก (2563) พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว กับปัจจัยด้านสังคม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีมคี วามสัมพันธ์กนั ทางบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ อัฐฉญา แพทยศาสตร์
และพัชรินทร รุจริ านุกลู (2562) ได้เสนอแนวทางการสง เสริมความ
ฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอื่นและฝกปฏิบัติ นภัส ศรีเจริญประมง และวราลี ถนอมชาติ. (2562). การพัฒนา
ในเรื่องมารยาท การแสดงออกทางดาน ความรูสึกและการสราง
ทักษะการคิดโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานเพือ่ ส่งเสริมความเป็น
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น การเปนผูนํา การสื่อสาร และการรับฟง
พลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู. วารสาร
ผูอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ และ Kadr & BenSefiane (2019)
วิจัยร�ำไพพรรณี, 13(3), 182-190.
พบว่ า ความฉลาดทางสั ง คมเป็ น ความสามารถในการเข้ า ใจ ประภาศ ปานเจี้ยง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทาง
พฤติกรรมและความรูส้ กึ และชืน่ ชมแรงจูงใจของผูอ้ นื่ และพฤติกรรม
อารมณ์และรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ที่ดีในทัศนคติทางสังคมและการจัดการกับข้อมูลทางสังคมและ
ของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในจั ง หวั ด สงขลา.
ทักษะทางสังคม โดยที่บุคคลจะได้รับความพึงพอใจและความรู้สึก
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขา
มีความสุขและชีวิตที่ดี และสรุปได้ว่า ความฉลาดทางสังคมท�ำให้มี
วิชาการบริหารการศึกษา. สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย
คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี
มหาวิทยาลัยสงขลา.
ภัทริณี คงชู, สมพงษ์ ปั้นหุ่น และไพรัตน์ วงษ์นาม. (2562). การ
พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของ
ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางสังคมของนักศึกษา
จากผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางสังคมได้รบั อิทธิพล
ครู. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 32(112), 47-54.
รวมสูงสุดมากจากความฉลาดทางอารมณ์ รองลงมาคือ การปรับตัว
และความสัมพันธภาพในครอบครัว เท่ากัน จึงควรน�ำผลการวิจัย มะลิ ประดิษฐแสง. (2561). ความฉลาดทางอารมณ์และความ
ฉลาดทางสังคมของอาจารย์ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดน
ไปเสนออาจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต รและคณาจารย์ ผู ้ ส อนคณะ
ใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สามารถน�ำผล
การวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานบริหารหลักสูตรของ วิทมา ธรรมเจริญ, จิระพงศ์ หลาวเพ็ชร, ปวีณา วรไชย, นิตยา
ทองหนูนุ้ย และญาดาภา โชติดิลก. (2563). ปัจจัยที่มี
ระดับปริญญาตรีไปสู่การวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสังคมของ
ความสั ม พั น ธ์ ต ่ อ พฤติ ก รรมการติ ด เกมออนไลน์ ข อง
นักศึกษา ท�ำให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิต
2561. วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี, 14(1), 182-190.
เฉพาะทาง และคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำ
รูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะ ศิริญพร บุสหงส์, ชนัดดา แนบเกสร และจิณห์จุฑา ชัยเสนา
ดาลลาส. (2562). ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความฉลาด
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ เป็นตัวอย่างประกอบ
ทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิชาการ
การเรียนการสอนนักศึกษาได้
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสี เทิรน์ , 16(1),
26-38.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว การด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี เลือกศึกษา
บ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน 20 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสนทนากลุม่ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ กี ารสร้างข้อสรุปจากวิธกี ารวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางน้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั เิ พือ่ สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ธรรมนูญ
สุขภาพหมูบ้านคลองอาราง เป็นธรรมนูญที่ท�ำให้ชุมชนได้เรียนรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท ค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ
2 เงื่อนไขพื้นฐาน คือ การมีความรอบรู้ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการด�ำเนินการ ซึ่งน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ
ของหมูบ้านคลองอาราง คือ การดึงจุดเดน จุดแข็ง นั่นคือ วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนมาเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง พบว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางได้มีการ
ด�ำเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดย
ชุมชนคลองอารางจึงถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน สามารถพัฒนาโดยใช้แนวทาง
“ธรรมนูญสุขภาพ” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการแกไขปัญหาจนเกิดเป็นรูปธรรมได้ ข้อค้นพบที่ส�ำคัญคือ 1. ชุมชนมีกลไกคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ น เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นสามารถน�ำพาหมูบ่ า้ นทีม่ ปี ญ
ั หาไปสูห่ มูบ่ า้ นทีม่ คี วามเข้มแข็ง 2. การมีสว่ นร่วมจากทุกหลังคาเรือน
ทุกกลุม่ วัยทีช่ ดั เจน 3. การมีกระบวนการทีช่ มุ ชนทีส่ ามารถสร้างปรากฏการณ์ชมุ ชนเข้มแข็งได้ดว้ ยความสามารถในการพึง่ ตนเอง 4. ชุมชน
ต้นแบบบ้านคลองอารางมีผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด 5. การมีบทเรียนที่สามารถขยายผลไปยัง
ชุมชนอื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางสามารถขยายบทเรียนทั้งในชุมชนและยังเป็นศูนย์เรียนรู้ส�ำหรับชุมชน
ต่าง ๆ โดยที่ส�ำคัญ คือ มีการน�ำไปขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ จุดเด่นส�ำคัญที่น�ำธรรมนูญสุขภาพมาใช้ คือ กระบวนการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการคิด การตัดสินใจ และการก�ำหนด “ข้อตกลงร่วมกัน” แก้ไขปัญหา สร้างและปรับสมดุลใหม่ในวิถีชุมชน
อย่างยั่งยืนบนกระแสของความเปลี่ยนแปลง
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา, รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง
นงนุช ศรีสุข, เบญญาดา กระจ่างแจ้ง
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The purposes of this research were to study a model development of community empowerment
management according to sufficiency economy philosophy for Ban Khtong Arang ideaI community, Sakaew Province.
This research was a qualitative study using a specific case study method in Ban Khtong Arang, Sakaew Province.
The research instrument was an in-depth interview of 20 key informants. The data were collected by using in-depth
interviews and group discussion analyzed by generating conclusion from content analysis.
The research found that Ban Khlong Arang ideal community applying the sufficiency economy philosophy
to strengthen the community through Ban Khtong Arang health constitution. This leaded the community to be aware
of the facts and had a developing model based on the middle way and carefulness, sufficiency awareness,
rationality and self-immunity. Moreover, attaining two basic conditions of knowledge and morality for planning,
making a decision and operating the whole thing brought about the success of Ban Khtong Arang community; the
model on community empowerment resulted from strength of traditional cultural ways of community.
The results of applying sufficiency economy philosophy to strengthen the community, revealed that Ban
Khlong Arang community increased community potentiality, encouraged participation and managed locals’ Learning.
Therefore, it was the ideal community of tripartite organization including community, government, and supportive
partners. Also, health constitution was used as the crucial instrument for community development and problem
resolution concretely. The important findings were as following: firstly, the community village committee modified
problem into empowerment village; second, people in all ages had participation obviously; third, the community
had the process to empower the community with self-sufficiency; forth, there were observable changes and
development of Ban Khtong Arang community; and finally, community lessons could be expanded in the
community and to other communities as community [earning center which confirmed the ideal community of Ban
Khtong Arang couple with updating new knowledge. The most outstanding point was the usage of health constitution
to support people participation in the community including thinking, decision making and determination in ‘common
agreement’ in order to solve the problem, created and balance a sustainable community in the current change.
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“โลกาวิวัฒน์” สร้างระบบทุนนิยมโดยใช้กลไกลตลาด
เพือ่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเน้นเศรษฐกิจเป็นตัววัด
ปัจจัยของการเจริญเติบโต และการแสดงว่าประเทศพัฒนาจะใช้
รายได้ประชาชาติต่อหัวเป็นตัวตัดสิน ดังนั้น จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า
การแข่งขัน การชิงไหวชิงพริบ การแก่งแย่ง เพื่อให้น�ำมาซึ่งความ
ร�่ำรวยของประเทศตน สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาก็คือ ทรัพยากรของ
โลกถูกท�ำลายโดยน�้ำมือมนุษย์ เพื่อที่จะสนองความต้องการ ความ
ยิ่งใหญ่ จนเกิดภาวะเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจ
และเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย การพัฒนาประเทศไทยภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504
เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบนั มีขอ้ เท็จจริงและเป็นทีย่ อมรับกันดังข้อสรุป
ทีว่ า่ “เศรษฐกิจ สังคมมีปญ
ั หาการพัฒนาไม่ยงั่ ยืน” เป็นภาพสะท้อน
ความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ของตะวันตก
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุลอย่างรุนแรง (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2542 :1)
ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณจากการมุง่ เน้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก กล่าวคือ จากการทีส่ งั คมไทยปรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การท�ำให้ทันสมัยภายใต้แนวทาง
ทุนนิยมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแบบเสรีอย่างแนบแน่น การเน้น
ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น หลั ก ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะหนี้ สิ น ต่ า งประเทศ
ตลอดจนต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก (สุภางค์ จันทวานิช
และวรรณี ไทยนันท์, 2539: 136) กลายเป็นสังคมแห่งการบริโภค
มุ่งความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
แบบกระจุกตัวเฉพาะบางพืน้ ทีบ่ างชุมชน โดยไม่กระจายความเจริญ
ไปยังพืน้ ทีห่ รือชุมชนอืน่ ด้วยอย่างสมดุลเกิดช่องว่างระหว่างคนรวย
กับคนจนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550:
44) ผลการพัฒนาที่ผ่านมานอกจากท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำของ
การกระจายรายได้และท�ำให้ปญ
ั หาความยากจนทวีความรุนแรงขึน้
ยั ง เกิ ด ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น ซึ่งท�ำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น
สังคมไทยตกอยูใ่ นกระแสวัตถุนยิ มบริโภคนิยม ท�ำให้เกิดวิกฤต ด้าน
ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นปัญหาด้านสังคมมากยิ่งขึ้น (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: 10)
เมื่อต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจ
ทุนนิยมที่เป็นธุรกิจการค้า การเงิน การลงทุนอุตสาหกรรม ประสบ
ภาวะล้มละลาย ปิดกิจการ ปลดคนงาน สังคมไทยจึงได้น้อมน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทีค่ ำ� นึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนสามารถปรับตัวให้พร้อมรับ
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ โดยมุง่ การพัฒนาทีส่ มดุลทัง้ คน สังคม เศรษฐกิจ

และสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความอยูด่ มี สี ขุ ร่วมกันของคนในสังคมทุกระดับ
ทั้งระดับบุคคล ชุมชน ประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้ถกู น�ำมาเป็นพืน้ ฐาน
ของการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ในขณะนั้น
และเป็นพืน้ ฐานของฉบับต่อ ๆ มาโดยตลอด องค์ประกอบของความ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล และการมีภมู คิ มุ้ กัน
ในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไข คือ ความรอบรู้ และการมีคุณธรรม ซึ่งมัก
จะเรียกง่าย ๆ ว่า สามห่วง สองเงื่อนไข (กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2546)
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ และ
วิถีปฏิบัติ โดยทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรมาโดยตลอด
เป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวิถีการด�ำเนินชีวิตที่ชุมชนใน
ชนบทจ� ำ นวนมากปฏิ บั ติ ต ่ อ เนื่ อ งกั น มาตั้ ง แต่ อ ดี ต ต่ อ มาได้ มี
กระบวนการการขับเคลื่อนสถานะแนวคิดนี้เป็นปรัชญาน�ำทางของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้นอ้ มน�ำ
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ
ยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสูค่ วามสมดุล
และยัง่ ยืน (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2553)
ส�ำหรับรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ 1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
บุคคลทั่วไป เป็นความสามารถในการด�ำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน
มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพและ
ที่ส�ำคัญไม่หลงใหลตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพในการประกอบ
อาชีพเดินทางสายกลาง ท�ำกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ 2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร
เป็นเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรจะใช้
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดิน โดยเฉพาะแหล่งน�้ำ
และกิจกรรมการเกษตร ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพืน้ ที่
และความต้องการของเกษตรกรเองด้วยการน�ำเรื่องทฤษฎีใหม่
ขั้นที่หนึ่ง : ฐานการผลิตความพอเพียง มาใช้ในไร่นาของตนเอง
โดยเริ่มจากการผลิต จะต้องท�ำในลักษณะพึ่งพาอาศัยทรัพยากร
ในไร่นาและทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ให้มคี วามหลากหลาย
ของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา มีกิจกรรมเกื้อกูลกัน กิจกรรมเสริม
รายได้ ใช้แรงงานในครอบครัวท�ำงานอย่างเต็มที่ลดต้นทุนการผลิต
ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง
ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)
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100 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565
จังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้น้อมน�ำแนวคิด
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มาก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถี
พอเพียง (SA Kaeo Happiness Model) ในปี 2557-2561 ทั้งนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้วในหลายด้าน ดังนั้นจึง
จ�ำเป็นต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ
ไปพร้อมกัน โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท�ำข้อตกลง จัดท�ำโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้
4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และ
สิ่งแวดล้อมดี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ระดมความคิดเห็น ในการท�ำยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุข
ภายใต้ 4 ดี วิถพี อเพียง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด บ้านคลองอาราง
ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่
เข้าร่วมโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง
ในปี พ.ศ. 2557 ที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน�ำไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านและผู้น�ำชุมชน คือ
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็นผูข้ บั เคลือ่ นกิจกรรมของชุมชน ท�ำให้เกิดกระบวนการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการชุมชนที่ควบคู่
ไปกับการพัฒนาหมูบ่ า้ น สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนทีจ่ ะไป
สู่เป้าหมายชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดั่งเช่นมีวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน
คือ หมูบ่ า้ นคนดี วิถอี อมชอม ป่าพร้อมอนุรกั ษ์ พิทกั ษ์ธรรมาภิบาล
ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่ ฟื้นฟูประเพณี สุขภาพดีล�้ำ ค�ำพ่อต้องพอเพียง
จากความส�ำคัญที่กล่าวมาท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษา “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของชุ ม ชนต้ น แบบบ้ า นคลองอาราง
จังหวัดสระแก้ว” เพือ่ ศึกษาการน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ
เพือ่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง การน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั เิ พือ่
สร้างชุมชนเข้มแข็ง แนวทางพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรและ
ครัวเรือน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ การจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรในชุมชน เพือ่ การ
ฟืน้ ฟูชมุ ชน การปรับตัวของชุมชน และการด�ำรงอยูข่ องชุมชนต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ใช้วิธีการศึกษา “เชิงคุณภาพแบบก�ำหนดพื้นที่ศึกษา”
เป็นวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
จ�ำนวน 20 คน ประกอบด้วย 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติในส่วน
ราชการ จ�ำนวน 5 คน ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา การส่งเสริม การบริหารจัดการ
ในชุมชน ทั้งผู้น�ำเป็นทางการ ผู้น�ำตามธรรมชาติ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก
เยาวชน องค์กรชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ งานวิจัยนี้เลือกศึกษาการพัฒนา
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ตามแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว
ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัด
สระแก้ว”
ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยนี้ท�ำการเก็บรวมรวม
ข้อมูลตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลการวิจัยที่ก�ำหนดในแผนการท�ำวิจัยที่
ต้องสิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู้วิจัยไม่สามารถลงพื้นที่
เก็บข้อมูลทีบ่ า้ นคลองอาราง จังหวัดสระแก้วได้ จึงจ�ำเป็นต้องขยาย
เวลาในการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจนเก็บข้อมูล
ได้สมบูรณ์
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview)
ซึ่งผ่านการค�ำนวณค่าความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ โดยมีค่า
IOC = 0.94 เพือ่ ศึกษานโยบาย รูปแบบและผลการน�ำนโยบายเรือ่ ง
การน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน น�ำไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งได้ และใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีรูปแบบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน การสนทนากลุ่มที่โดยก�ำหนดประเด็นส�ำคัญตามกรอบแนวคิด
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านคลองอาราง การวิจัย เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน การมีส่วนร่วม ศักยภาพ
ของทุนชุมชน และการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสระแก้ว
ในการบริหารจัดการชุมชน ปัจจัยปัญหาและอุปสรรค
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ธรรมนูญสุขภาพ” มาเป็นเครือ่ งมือในการแก้ไขปัญหา มีการก�ำหนด
ข้อตกลงเพื่อน�ำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งธรรมนูญ
ทีช่ าวบ้านร่วมกันเขียนขึน้ นัน้ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น จากการด�ำเนินงาน
ดังกล่าวท�ำให้คนในชุมชนมีพนื้ ทีใ่ นการแสดงความคิดเห็น ได้พดู คุย
ทุ ก คนได้ รั บ รู ้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เยาวชนก็ มี ค วามส่ ว นร่ ว มในการ
แลกเปลี่ยนปัญหาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความคิดของคนในชุมชน เมื่อ
มีคนท�ำผิดก็มีการตักเตือนแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนทุกคน
สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลไม่จำ� เป็นต้องรอให้เจ้าหน้าทีม่ าจัดการ
เพราะชุมชนสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้
โดยพบว่ า ชุ ม ชนคลองอารางถื อ เป็ น ชุ ม ชนต้ น แบบ
ที่เกิดขึ้นจากชุมชนเล็ก ๆ ชุมชนกระตือรือร้นและเข้มแข็งจึงพัฒนา
และน� ำ ธรรมนู ญ มาใช้ เ ป็ น รู ป ธรรมจนได้ รั บ รางวั ล จากคณะ
อนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประการแรกคือ
บ้ า นคลองอารางมี ก ลไกคณะกรรมการหมู ่ บ ้ า นเป็ น กลไกหลั ก
ในการขับเคลื่อนสามารถน�ำพาหมู่บ้านที่มีปัญหาไปสู่หมู่บ้าน ที่มี
ความเข้มแข็ง ประการที่สองคือ การมีส่วนร่วมจากทุกหลังคาเรือน
ทุกกลุม่ วัยของบ้านคลองอารางทีช่ ดั เจนถือเป็นกระบวนการท�ำงาน
ที่ ส� ำ คั ญ ประการที่ ส ามคื อ การมี ก ระบวนการที่ นี่ เ ป็ น ชุ ม ชน
ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยผู้น�ำคือ
ผู้ใหญ่บ้านที่มีประสบการณ์ มีทักษะในการจัดกระบวนการ มีความ
เป็นนักบริหารกระบวนการท�ำให้การท�ำงานเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
ประการที่สี่คือ มีผลการพัฒนาเกิดขึ้นชัดเจน และเห็นได้ถึงการ
เปลีย่ นแปลง ประการทีห่ า้ มีบทเรียนทีส่ ามารถขยายผลไปยังชุมชน
อื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง
มีบทเรียนในการพัฒนาและสามารถขยายบทเรียนทั้งในชุมชนและ
ตัวบุคคล การได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจ�ำปี 2557
ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันได้วา่ บ้านคลองอารางมีบทเรียนในการพัฒนาและ
สามารถขยายบทเรียน ทั้งในชุมชนและตัวบุคคล รวมทั้งบ้านคลอง
อารางยังเป็นศูนย์หรือพื้นที่เรียนรู้ที่มีคนจากต่างถิ่น ภาคีเครือข่าย
ที่ ส นใจน� ำ ธรรมนู ญ สุ ข ภาพไปใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับการด�ำเนิน
งานธรรมนูญสุขภาพที่บ้านคลองอาราง เป็นตัวอย่างของการจัดท�ำ
ธรรมนูญในระดับหมู่บ้านที่ก�ำหนดข้อปฏิบัติชัดเจนและด้วยการ
ตกลงร่วมกันของทุกคนในหมูบ่ า้ น ท�ำให้สามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
ในหมู่บ้านน�ำไปสู่ความสุข สงบ ร่มเย็น ของคนในหมู่บ้านเป็นการ
จัดท�ำธรรมนูญและการน�ำไปใช้ที่ได้ประโยชน์เป็นรูปธรรม โดย
นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 คลองอาราง กล่าวถึงที่มา
ของธรรมนู ญ สุ ข ภาพว่ า “จากการที่ ต ้ อ งการเห็ น คนในชุ ม ชน
มีความสุข จึงได้นำ� “ธรรมนูญสุขภาพ” มาเป็นเครือ่ งมือในการแก้ไข
ปัญหา มีการก�ำหนด “ข้อตกลงร่วม” เพือ่ น�ำไปสูก่ ารอยูร่ ว่ มกันอย่าง
มีความสุข ซึง่ ธรรมนูญสุขภาพฉบับนีจ้ ะเป็นแหล่งเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญของ
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การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนและ
วิธีการดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ให้เป็นมาตรฐาน และได้ขอ้ มูลตรงกับความเป็นจริง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
เก็บข้อมูลจาก 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั ใิ นส่วนราชการในระดับ
จังหวัด ระดับอ�ำเภอ และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และพระสงฆ์ จ�ำนวน 5 คน ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) 2) ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการพัฒนา การส่งเสริม การบริหารจัดการในชุมชน ทั้งผู้น�ำ
เป็นทางการ ผู้น�ำตามธรรมชาติ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน องค์กร
ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จ�ำนวน 15 คน จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธี
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ขัน้ ที่ 2 ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 3 น�ำแบบสัมภาษณ์ไปด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ ม าด� ำ เนิ น การสู ่
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) ข้อมูลที่ได้จากเอกสารการทบทวนวรรณกรรมเพื่อน�ำใช้
ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว โดยผู้วิจัย
ได้ด�ำเนินการน�ำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์เป็นหลัก
โดยน�ำข้อมูลมาเรียบเรียงและจ�ำแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน�ำมา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ต่าง ๆ ที่รวบรวมได้

มหา

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ใช้วิธีการศึกษา “เชิงคุณภาพแบบก�ำหนดพื้นที่ศึกษา”
เป็ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาเฉพาะกรณี (Case Study) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัด
สระแก้ว”นั้น ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า ในอดีตหมู่บ้านคลองอาราง มีปัญหา
หลายด้าน เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ปัญหายาเสพติด รวมถึง
ปัญหาสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดก�ำเนิดแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหา จึงเกิดการ
ระดมความคิดโดยมุง่ หมายทีจ่ ะให้คนในชุมชนมีความสุข “จึงได้นำ�
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ประการที่สอง

ประการที่สาม

สามารถน�าำพาหมู
พาหมูบ่บา้านที
นที่ม่มีปีปญัญหาไปสู
หาไปสูห่หมูมูบ่บา้านที
น ่มีความ
• ชุมชนมีกลไกคณะกรรมการหมู่บ ้า น ซึ่งเป็
เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนสามารถนํ
ง มแข็ง
ทีเข่มมีคแข็
วามเข้
นร่วมจากทุกหลังคาเรือนทุกกลุ่ม วัยที่ชัดเจน ถือว่วาเป็
• การมีสว่ นร
เปนกระบวนการท�
การบวนการทํำางานที่ส�ำําคัญ

• การมีกระบวนการที่ชุมชนที่สามารถสร
งปรากฏการณชุมชนเข
ไดด้ว ยความสามารถในการพึ่งตนเอง
ามารถสร้างปรากฏการณ์
ชนเข้มแข็งได้
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ธรรมนูญสุขภาพที่บานคลองอาราง เปนตัวอยางของการจัดทําธรรมนูญในระดับหมูบานที่กําหนดขอปฏิบัติชัดเจนและ
ดวยการตกลงรวมกันของทุกคนในหมูบาน ทําใหสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในหมูบานนําไปสูความสุข สงบ รมเย็น ของ
คนในหมูบานเปนการจัดทําธรรมนูญและการนําไปใชที่ไดประโยชนเปนรูปธรรม โดยนายพัฒนา พรมเผา ผูใหญบานหมู
102 วารสารวิ
ัยร�งำทีไพพรรณี
ปีที่ 16ญสุฉบั
บที่ 1าเดื“จากการที
อนมกราคม่ตอ-งการเห็
เมษายนนคนในชุ
2565 มชนมีความสุข จึงไดนํา “ธรรมนูญ
16 คลองอาราง
กลาจวถึ
่มาของธรรมนู
ขภาพว
สุขภาพ” มาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา มีการกําหนด “ขอตกลงรวม” เพื่อนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่ง
ญสุาขงข้
ภาพฉบั
ะเปนแหล
ยนรูที่สําคัญของตํ
อบัอญมญัๆติใกันธรรมนู
ตองมาจากความคิ
เห็น สิ่งนี้คือ
ต�ำบล ธรรมนู
และการร่
อบัญญับตนีิใ้จนธรรมนู
ญต้งเรี
องมาจากความคิ
ดเห็านบล และการร
ขยายผลต่างข
อพร้
บการสร้ญางการเรี
ยนรู้ใหม่อยูด่เสมอ
หรือความต
องการของชาวบ
าคัญ คณะกรรมการหมู
านดํ
เนินการรางธรรมนู
สุขภาพขึ
หรือความต้
องการของชาวบ้
านมาเป็านมาเป
นส่วนส�นำสคัวญนสํคณะกรรมการ
เหตุผบลที
่บ้าานคลองอารางได้
รับญรางวั
ลในครั้น้งมาตามความ
นั้นและได้รับรางวัล
ตอำงการของชาวบ
าน เพื
คนในชุ
มชนปฏิบัติตอามอย
างเต็มใจอืตั่น้งๆแตอีปก มากมายตามมาจนถึ
2549 เปนตนมา ดวงยวิ
หมูบ่ า้ นด�
เนินการร่างธรรมนู
ญสุ่อขใหภาพขึ
น้ มาตามความต้
งการของ
ปัจสจุัยบทัันศ”นของหมูบานที่วา
นคนดี
วิถมีอชนปฏิ
อมชอม
พรอมอนุ
งบานนาอยู้ ข้ ฟอนค้ฟูนปพบที
ระเพณี
ภาพดีลจ้ําัยคํชุามพชนต้
อ นแบบ
ชาวบ้า“หมู
น เพืบ่อาให้
คนในชุ
บัตปิตาามอย่
างเต็มรักใจษ ตัพิ้งทแต่ักษปธี รรมาภิ
2549 บาล รวมสรานอกจากนี
่ส�ำคัญสุขจาการวิ
่สําคับ่ ญา้ มีนที
การนํ
าไปขยายผลต
อม ๆ กับการสร
างการเรี
นรูใหมอำยูธรรมนู
เสมอ ญสิมาใช้
่งนี้คือใเหตุ
เป็นต้นตมาองพอเพี
ด้วยวิสยยั ง”และที
ทัศน์ของหมู
ว่ า่ “หมู
บ่ า้ นคนดี วิอถพร
อี อมชอม
ทีส่ ามารถพั
ฒยนาและน�
ห้เกิผดลที
เป็น่บรูาปนคลอง
ธรรม ประกอบ
อารางได
ร
บ
ั
รางวั
ล
ในครั
ง
้
นั
น
้
และได
ร
บ
ั
รางวั
ล
อื
น
่
ๆ
อี
ก
มากมายตามมาจนถึ
ง
ป
จ
จุ
บ
น
ั
”
ป่าพร้อมอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่ ฟื้นฟู ด้วยสิ่งส�ำคัญ 5 ประการ ดังภาพที่ 1
นอกจากนี
คน พบที
่สํา คัญ จาการวิ
ั ย ชุ มำชนต
ประเพณี สุขภาพดี
ล�้ำ ค�ำพ่อ้ ต้ขอองพอเพี
ยง”และที
่ส�ำคัญมีกจารน�
ไป น แบบที่ สามารถพั ฒนาและนํ า ธรรมนู ญมาใช ใ ห เกิ ดเป น
รูปธรรม ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 5 ประการดังภาพที่ 1

ประการที่สี่

ผลการพัผลการพั
ฒนาที่เกิฒ
ดขึนาที
้นชัด่เเจน
ารเปลีและมี
่ยนแปลงอย่
างเห็
นได้ชัด างเห็นไดชัด
นแบบานคลองอารางมี
• ชุชุมมชนต้
ชนตนแบบบ้
บานคลองอารางมี
กิดขึและมี
้นชัดกเจน
การเปลี
่ยนแปลงอย

ประการที่หา

ยนยนในการ
• มีบทเรียนที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้
ได ซึ่งเป็
เปนสิ่งที่ยืนยันได้
ไดว่า ชุมชนต้
ชนตนแบบบ้
แบบบานคลองอารางมี
นคลอง อารางมีบทเรี
บทเรี
พัฒนาและสามารถขยายบทเรี
ยนทั้งในชุ
วบุคคลวบุคคล
ในการพั
ฒนาและสามารถขยายบทเรี
ยนทัม้งชนและตั
ในชุมชนและตั

าลัย
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ภาพที
ภาพที่ 1่ 1แสดงข
แสดงข้ออคค้นนพบที
พบที่ส่สํา�ำคัคัญญจาการวิ
จาการวิจจัยัยชุชุมมชนต
ชนต้นนแบบที
แบบทีส่ ่สามารถพั
ามารถพัฒฒนาและนํ
นาและน�าำธรรมนู
ธรรมนูญญมาใช
มาใช้ใใหห้เเกิกิดดเปเป็นนรูรูปปธรรม
ธรรม
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ชุมชนตนแบบบานคลองอารางนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งโดยใชธรรมนูญ
สุขภาพหมู
นคลองอาราง
เปนธรรมนู
ญทีำหลั
่ทําให
ทุกคนในชุ
เรียำนรู
ทาทันสิบ่งต้านคลองอาราง
าง ๆ เปนแนวทางในการพั
ชุมชนต้บนาแบบบ้
านคลองอารางน้
อมน�
กเศรษฐกิ
จ มชนได
ความส�
เร็จเของหมู
คือ การดึงจุฒดนาที
เดน่ จุดแข็ง
้ งอยู บนพื
และความไม
เหตุ ผนลแนวทางในการสร้
การสราง
พอเพียตังไปปฏิ
บัติเ้ นพืฐานของทางสายกลาง
่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้
ธรรมนูญปสุระมาท
ขภาพ โดยคํ
นั่นคืาอนึ งวิถึถงีวความพอประมาณ
ัฒนธรรมดั้งเดิมของชุความมี
มชนมาเป็
าง
ภู
ม
ค
ิ
ม

ุ
กั
น
ที
ด
่
ใ
ี
นตั
ว
ตลอดจนใช
ค
วามรู
ค

วามรอบคอบ
2
เงื
อ
่
นไขพื
น
้
ฐาน
คื
อ
การมี
ค
วามรอบรู

และคุ
ณ
ธรรม
ประกอบการ
หมูบ้านคลองอาราง เป็นธรรมนูญที่ท�ำให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง
สินใจ และการดํฒาเนิ
นการ
ามาซึ
่งความสําเร็จของหมูบจากผลการวิ
านคลองอาราง
คือ การดึ
งจุดเดางแบบจ�
น จุดแข็ำลองการพั
ง นั่น ฒนา
เท่าทันวางแผน
สิ่งต่าง ๆการตั
เป็นดแนวทางในการพั
นาที
่ตั้งอยูซึ่บ่งนํนพื
้นฐานของ
จยั สามารถน�
ำมาสร้
คือ วิถีวและความไม่
ัฒนธรรมดั้งเดิ
มของชุโดยค�
มชนมาเป
มแข็ง ห ารจั ด การชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ตามแนวคิ ด ปรั ช ญา
ทางสายกลาง
ประมาท
ำนึงถึนงแนวทางในการสร
ความพอประมาณางชุมรูชนเข
ป แบบการบริ
จากผลการวิ
างแบบจําคลองการพั
นารูปแบบการบริ
ารจัดนการชุ
มแข็งตามแนวคิ
ความมีเหตุผล การสร้
างภูมิคจัยุ้มสามารถนํ
กันที่ดีในตัาวมาสร
ตลอดจนใช้
วามรู้ ฒเศรษฐกิ
จพอเพียงชุมหชนต้
แบบบ้มาชนเข
นคลองอาราง
จังหวัดดสระแก้ว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตนแบบบานคลองอาราง จังหวัดสระแกว ดังภาพที่ 2
ความรอบคอบ 2 เงือ่ นไขพืน้ ฐาน คือ การมีความรอบรู้ และคุณธรรม ดังภาพที่ 2
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการด�ำเนินการ ซึ่งน�ำมาซึ่ง

นงนุช ศรีสุข, เบญญาดา กระจ่างแจ้ง

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 103

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนตนแบบบานคลองอาราง
จังหวัดสระแกว

ี

ภัฏ
รำ

ความสําเร็จของบานคลองอาราง
การดึงจุดเดน จุดแข็ง วิถีวฒ
ั นธรรม
ดั้งเดิมของชุมชนมาเปนแนวทางในการ
สรางชุมชนเขมแข็ง

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

สามหวง - ความพอประมาณ
- ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน
สองเงื่อนไข - ความรู
- คุณธรรม

ไพพ

ชุมชนเขมแข็งแบบไตรภาคี
องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ
องคกรภาคีสนับสนุน

รรณ

ธรรมนูญสุขภาพ
กระบวนการมีสวนรวม ไดคิด
ตัดสินใจ กําหนด “ขอตกลงรวม”
แกไขปญหา สรางและปรับสมดุลใหม
ในวิถีชุมชน
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ภาพที่ 2 แบบจ�ำลองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพที่ 2 แบบจําลองการพัฒนารู
แบบการบริ
ารจัดการชุมชนเข
งตามแนวคิ
ชุมปชนต้
นแบบบ้าหนคลองอาราง
จังหวัมแข็
ดสระแก้
ว ดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนตนแบบบานคลองอาราง จังหวัดสระแกว

สรุสรุ
ปและอภิ
ปรายผล
ปและอภิ
ปรายผล

มหา
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เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อมีปัญหาก็ร่วมประชุมกันแก้ไขปัญหา ร่วมหา
แนวทางในการไขปัญหา เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ผลการวิ
จยั พบว่
า ชุมชนต้
แบบบ้
านคลองอารางน้
อมน�ำ อมนํ
ผลการวิ
จัย พบว
า ชุมนชนต
นแบบบ
านคลองอารางน
า หลักเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปปฏิบัติเพื่ อสรางชุ มชน
แลกเปลีย่ นกันของชาวบ้านในหมูบ า้ นคลองอาราง สามารถถ่ายทอด
หลัเข
กเศรษฐกิ
จ
พอเพี
ย
งไปปฏิ
บ
ั
ต
ิ
เ
พื
่
อ
สร้
า
งชุ
ม
ชนเข้
ม
แข็
ง
โดยใช้
มแข็งโดยใชธรรมนูญสุขภาพหมูบานคลองอารางเปนธรรมนูญที่ทําใหทุกคนในชุมชนไดเรียนรูเทาทันสิ่งตาง ๆ เปน
ห้กับประชาชนและชุ
มชน และมีหน่วยงานที
่สนใจได้เข้ามา
ธรรมนู
ญสุขภาพหมูฒบนาที
้านคลองอารางเป็
นธรรมนูญที่ท�ำใหทุกและความไม
คน ความรูป้ใระมาท
แนวทางในการพั
่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง
โดยคํานึงถึงความพอประมาณ
ความมี
งเรียนรู
้ที่ได้รับรางวั
ลต้นแบบแห่ง
ในชุเหตุ
มชนได้
รียนรูเ้ ทาางภูทันมสิิคง่ ุมต่กัานง ทีๆ่ดเป็ีในตั
นแนวทางในการพั
นาทีต่คงั้ วามรอบคอบ
อยู่ ศึกษาดู2งาน
ผล เการสร
ว ตลอดจนใชคฒวามรู
เงื่อจนกลายเป็
นไขพื้นฐานนคืแหล่
อ การมี
ความรอบรู
 และ
นที่ยอมรั
ของชุมานคลองอารางคื
ชนอื่น ๆ อย่างต่อ อการดึ
เนื่องเกิ
บนพื
และความไม่
โดยค�ำานึเนิงถึนงการ ความดี
คุณ้นฐานของทางสายกลาง
ธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดปสินระมาท
ใจ และการดํ
นํามาซึ่งเป็ความสํ
าเร็บจของบ
ง ดเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่
างองค์กรชุมชน องค์
และองค์
ความพอประมาณ
การสร้้งาเดิงภูมมของชุ
ิคุ้มกัมนชนในการพึ
ที่ดีในตัว ่ งพาตนเองมาเป
จุ ดเดน จุ ดแข็ง นัความมี
่นคือ วิเถหตุีวัฒผลนธรรมดั
นแนวทางในการสร
า งชุกมรภาครั
ชนเขฐมแข็
ง กรภาคี
สนุนต่าง ๆ ท�ำให้จพอเพี
เกิดสามารถพึ
างความเข้มแข็ง
ตลอดจนใช้
ความรูบ้ าความรอบคอบ
เงื่อคนไขพื
้นฐาน
ชาวบานในหมู
นคลองอารางมีค2วามรู
วามเข
าใจเกีคื่ยอวกัการมี
บแนวคิดสนั
ปรัชบญาของเศรษฐกิ
ยงและนํง่ าตนเองและสร้
มาปรับใชในการ
้านคลองอาราง
สอดคล้
งกัมบีกผลการวิ
ดํารงชีว้ ิตและคุ
ประจํณาธรรม
วัน เชประกอบการวางแผน
น การปลูกผักสวนครัการตั
ว รั้วดกิสินนไดใจเกืและ
อบทุกครัให้วกเรืับอหมู
น บนอกจากนี
้ยังมีการส
งเสริมอให
ารทําบัญจัยชีของจันทนา
ความรอบรู
(2555)
ศึกษาวิใจหัยกเรืับ่อตนเองและสร
ง การจัดการชุ
มชนเข้มแข็ง ตาม
ครัำวเนิเรืนอการ
น มีน�กำารออมทรั
พยำเปเร็นจกองทุ
ของหมูบานไวคืใอชใการดึ
นยามฉุ
สรางรายได
างรายได
การด�
มาซึง่ ความส�
ของบ้นานคลองอาราง
ง กเฉิอินทฉิมีกมารใช
ใหนกับจุชุดมแข็ชนง นัจนเกิ
วนรวมของชาวบ
บานคลองอาราง
วมคิด รวมทําจพอเพี
รวมตัยดงสิ:นกรณี
ใจและร
วมรัศูบนย์การเรียนรู้
ดปรัชญาของเศรษฐกิ
ศึกษา
จุดเด่
่นคือดวิการมี
ถีวัฒสนธรรมดั
้งเดิมของชุามนในหมู
ชนในการพึ
่งพา แนวคิในการร
ผลประโยชน
รวมกันในการจัาดงชุกิมจชนเข้
กรรมมแข็
โดยชาวบ
นทุกคนมี
วมแสดงความคิ
ดเห็จนพอเพี
และตัยงดต�สิำนบลบางปลา
ใจ เชน ในการเลื
อก จังหวัด
ชญาของเศรษฐกิ
อ�ำเภอบางพลี
ตนเองมาเป็
นแนวทางในการสร้
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กันแกไขปญสมุ
หาทรปราการ
รวมหาแนวทางในการไขป
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ผลการวิจัยได้ข้อญค้หา
นพบว่
รูปแบบของการจัดการ
คลองอารางมี
ค วามรู
้ ค วามเข้
บ แนวคิ
ด ปรั ชมญาของ
เรี
ย
นรู

ด

ว
ยตนเองและแลกเปลี
่
ย
นกั
น
ของชาวบ
า
นในหมู

บ

า
นคลองอาราง
สามารถถ
า
ยทอดความรู

ใ
ห
ก
ั
บ
ประชาชนและ
เศรษฐกิจพอเพียงและน�ำมาปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน เช่น ชุมชนเข้มแข็ง คือ 1) การมีสว่ นร่วม 2) การพึง่ ตนเอง 3) กระบวนการ
ชุมชน
หนววยงานที
มาศึ
งาน จนกลายเป
ี่ไดรับ5)รางวั
แบบแหวงมมื
ความดี
ยนรูง้เรี4)ยผูนรู
น้ ำ� ทและ
เครือลข่ตานยความร่
อ ถือว่เป
าเป็นนทีปั่ จจัยส�ำคัญ
การปลู
กผักและมี
สวนครั
รั้วกินได้่สนใจได
เกือบทุเขกาครั
วเรืกอษาดู
น นอกจากนี
้ยังมี นเรีแหล
ยอมรับของชุมชนอื่น ๆ อยางตอเนื่องเกิดเครือขายความรวมมือระหวางองคกรชุมชน องคกรภาครัฐ และองคกรภาคี
การส่งเสริมให้มีการท�ำบัญชีครัวเรือน มีการออมทรัพย์เป็นกองทุน ที่ขับเคลื่อนให้การจัดการชุมชนเข้มเข้มอย่างยั่งยืน
สนับสนุนตาง ๆ ทําใหเกิดสามารถพึ่งตนเองและสรางความเขมแข็งใหกับหมูการประยุ
บานคลองอาราง
องกับผลการวิ
จัยยงเพื่อเสริม
กต์ใช้หลัสอดคล
กปรัชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
ของหมูบ่ า้ นไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน มีการใช้สร้างรายได้ให้กบั ตนเองและ
ของจัน ทนา อิ นทฉิม (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการชุ มชนเข มแข็ ง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง :
มแข็ง พบว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางได้มีการ
สร้ากรณี
งรายได้
ให้กศูบั นชุยมกชนารเรี
จนเกิ
สว่ นร่วมของชาวบ้
านในหมู
น สร้างความเข้
ศึกษา
ยนรูดปการมี
รัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ตํบ าา้ บลบางปลา
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
ด�ำเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริม
คลองอาราง
ในการร่
วมคิด ร่วมท�ำดการชุ
ร่วมตัมดชนเข
สินใจและร่
ไดขอคนพบว
า รูปแบบของการจั
มแข็ง คืวอมรั1)บ การมีสวนรวม 2) การพึ่งตนเอง 3) กระบวนการเรียนรู
การมี
ส่วนร่
วม ดการจั
ละการเรี
ผลประโยชน์
รว่ มกั5)นเครื
ในการจั
ดกิจกรรมวมมื
โดยชาวบ้
นทุนกปคนมี
4) ผูนํา และ
อขายความร
อ ถือวาาเป
จจัยสสํว่ านร่
คัญวมที่ขับเคลื
่อนให
การจั
การชุดมการความรู
ชนเขมเขม้แอย
างยั่งยืนยนรู้ของคนในหมู่บ้าน
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เช่น ในการเลือกกิจกรรมและ สามารถพัฒนาและน�ำธรรมนูญมาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ ข้อค้นพบ
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สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบ
ความสัมพันธ์ และมีแนวทาง ในการน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 3) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทาง
ด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และ
แนวทางด้านการด�ำรงอยู่ของชุมชน

ไพพ

ข้อเสนอแนะในการน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ
บ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยมีประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อ
ให้เกิดการยอมรับและความร่วมมือในการจัดการชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้
1. ชุมชนอื่น ๆ สามารถน�ำรูปแบบการบริหารจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ธรรมนูญ
สุ ข ภาพของชุ ม ชนต้ น แบบบ้ า นคลองอาราง จั ง หวั ด สระแก้ ว
ไปประยุกต์ใช้โดยการเรียนรู้เพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง สามารถ
ด� ำ รงอยู ่ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ยั่ ง ยื น ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลง
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. ควรส่งเสริมให้มกี ารน�ำธรรมนูญสุขภาพสุขภาพมาใช้
ในทุกชุมชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ได้คิด ตัดสินใจ
ก�ำหนด “ข้อตกลงร่วม” แก้ไขปัญหา สร้างและปรับสมดุลใหม่ในวิถี
ชุมชนเพื่อการสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชน
3. หน่วยงานของรัฐควรอบรม ให้ความรูเ้ กีย่ วกับเกีย่ วกับ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาดดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบ
บ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว กับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอื่น ๆ เพื่อหาจุดร่วมและจุดต่างของการจัดการ
ชุมชนเข้มแข็ง ในบริบททีแ่ ตกต่างกัน มีความหลากหลาย ซึง่ อาจจะ
เป็นประเด็นส�ำคัญที่นอกเหนือจากการวิจัยดังกล่าวนี้ เพื่อให้ได้
รูปแบบการจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง สมบู ร ณ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
มากยิ่งขึ้นต่อไป
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ที่ส�ำคัญคือ ประการแรก ชุมชนมีกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสามารถน�ำพาหมู่บ้านที่มีปัญหา
ไปสู่หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ประการที่สอง คือ การมีส่วนร่วมจาก
ทุกหลังคาเรือนทุกกลุ่มวัยที่ชัดเจน ถือว่าเป็นการบวนการท�ำงาน
ทีส่ ำ� คัญ ประการทีส่ าม คือ การมีกระบวนการทีช่ มุ ชนทีส่ ามารถสร้าง
ปรากฏการณ์ชุมชนเข้มแข็งได้ด้วยความสามารถในการพึ่งตนเอง
ประการที่สี่ พบว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางมีผลการพัฒนา
ทีเ่ กิดขึน้ ชัดเจน และมีการเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั และประการ
สุดท้าย คือ มีบทเรียนทีส่ ามารถขยายผลไปยังชุมชนอืน่ ได้ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวิทยา จันทร์แดง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า นโยบาย
การน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
มี ก ารด� ำ เนิ น การในด้ า นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพขององค์ ก รชุ ม ชน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของ
คนในชุมชน ผลการวิจยั ครัง้ นีค้ น้ พบสิง่ ทีย่ นื ยันได้วา่ ชุมชนต้นแบบ
บ้านคลองอารางมีบทเรียนในการพัฒนาและสามารถขยายบทเรียน
ทั้งในชุมชนและตัวบุคคล รวมทั้งบ้านคลองอารางยังเป็นศูนย์หรือ
พื้นที่เรียนรู้ที่มีคนจากต่างถิ่นและที่ส�ำคัญมีการน�ำไปขยายผลต่อ
พร้อม ๆ กับการสร้างการเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิด
ของนภาภรณ์และคณะ (2550) ที่กล่าวถึงความเข้มแข็งของมิติ
ทางด้านสังคมของชุมชนคือความสามารถของชุมชนทีจ่ ะจัดระเบียบ
ทางสังคมของชุมชนให้เอื้อต่อการที่สมาชิกของชุมชนจะอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข สามัคคี เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ชุมชน
สามารถสร้างกลไกที่จะท�ำให้คนมีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม มีความ
ผูกพันกับสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�ำรงรักษา
การจัดระเบียบความสัมพันธ์แบบเดิม
น�ำมาสูก่ ารพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านคลองอารางเป็นแบบ
การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุนแนวคิด โดยใช้
แนวทาง “ธรรมนูญสุขภาพ” เขา มาเป็นเครือ่ งมือในการแกไ ขปญ
 หา
มีการก�ำหนดข้อตกลงเพื่อน�ำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ซึ่งธรรมนูญที่ชาวบ้านร่วมกันเขียนขึ้นนั้นมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
จุดเด่นที่ส�ำคัญ คือ น�ำธรรมนูญสุขภาพมาใช คือ กระบวนการ
มีสวนร่วมของคนในชุมชน ได้คิด ตัดสินใจ ก�ำหนด “ขอตกลงร่วม”
แกไขปญหา สร้างและปรับสมดุลใหม่ในวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนบน
กระแสของความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิทยา
จันทร์แดง (2555) การวิจัยในครั้งนี้น�ำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ
1) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน 2) ระบบ
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กลุ ่ ม พั ฒ นากรอบแนวคิ ด ทางทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง. (2546). กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
กรุงเทพมหานคร.
จันทนา อินทฉิม. (2555). การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ศูนย์การ
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การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์ม และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์ม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ�ำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
เครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพ
ของแพลตฟอร์มโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 4) แบบสอบถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัด
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.35/82.46 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ผลการประเมิน
คุณภาพของแพลตฟอร์มจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะใช้กับผู้เรียน 3) ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ .8959 (89.59%) และ 4) ผู้เรียนที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการวิจัยท�ำให้ได้แพลตฟอร์ม
ส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และท�ำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายตามที่ได้ออกแบบไว้
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The objectives of this research were: 1) to develop an online teaching-learning platform on Network
Security using flipped classroom learning management techniques for undergraduate students of the Faculty of
Information Technology(IT); 2) to evaluate the efficiency of online teaching-learning platforms in comparing with
standard criteria of 80/80; 3) to evaluate the effectiveness index of online teaching-learning platforms; and
4) to access the achievement of study and satisfaction of using developed online teaching-learning platforms.
Twenty-four undergraduate students were selected through purposive sampling technique. The tools used in this
research included: 1) online teaching-learning platforms on Network Security developed from activity-based learning
management techniques; 2) effectiveness evaluation form; 3)quality assessment form for experts and 4) satisfactory
evaluation and interview form for students. The collected data were analyzed through a statistical software and
reported in percentage, mean, standard deviation and p-values.
The research results revealed that: 1) the efficiency of developed online teaching-learning platform on
Network Security was 81.35/82.46 which are consistent with standard criteria of 80/80 recommended by the experts;
2) the score level of platform obtained from experts was 4.17 indicating that the developed platform is suitable to
be used as online LMS lesson; 3) the effectiveness index of this platform was .8959 (89.59%) and the student’s
achievement score was significantly higher (score level 4.28), by comparing before and after using the platform, with
significance level of .05. This study indicated that the developed online teaching-learning platforms on Network
Security using flipped classroom learning method is suitable and useful for undergraduate students for their learning
in Network Security.
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มีการพัฒนาชีวติ ของตนเอง ดังนัน้ การพัฒนาความสามารถในการคิด
การอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีบทบาทและความสาํ คัญ จึงเป็นส่วนส�ำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมที่มี
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เนือ่ งจากเป็นการศึกษาระดับ การเปลีย่ นแปลงรอบด้านอย่างมีความสุข (ดรุณี ปัญจรัตนากร และ
ที่สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คณะ, 2563)
แนวคิดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
“สอนความเป็นมนุษย์” ให้มีสติปัญญาและรอบรู้เพียงพอที่จะนํา
ปัญหาไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ตนต้องเผชิญ Classroom) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้มีการน�ำมาใช้ในการพัฒนา
ตลอดชีวติ มหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรูใ้ หม่จากการวิจยั ขัน้ สูงและ การเรียนการสอนและแก้ปัญหาการเรียนการสอนในยุคที่มีแหล่ง
ให้บริการสังคมทั้งในและระหว่างประเทศให้แก่หน่วยงาน องค์กร ข้อมูลข่าวสารและสื่อเทคโนโลยีไอซีทีที่หลากหลาย (Baytiyeh,
และสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง (Fumasoli 2017) เนือ่ งจากรูปแบบเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมุง่ เน้น
et al., 2020) การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในยุคแห่งการ การสร้างองค์ความรูข้ องผูเ้ รียนตามทักษะ ตามความรูค้ วามสามารถ
ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานวัตกรรมทางการ และสติปัญญาของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งยังให้อิสระกับผู้เรียน
ศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ถอื เป็นหัวใจส�ำคัญของ ในด้านความคิดและรูปแบบการแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งการเรียนรู้
การจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต สถาบันอุดมศึกษาใช้กลไกการ นอกชั้นเรียน สนับสนุนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาและการมี
ประกันคุณภาพในการบริหารงานวิชาการและวิจยั ทัง้ ด้านการพัฒนา ปฏิสมั พันธ์กนั ของผูเ้ รียนจะเน้นการสืบค้นให้การเรียนรูท้ มี่ กี ารส่งเสริม
หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา สนับสนุนผูเ้ รียนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ซึง่ รูปแบบดังกล่าวสอดรับ
นักศึกษา การวัดผลและประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น อย่ า งยิ่ ง
รวมถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมทางการศึ ก ษาสมั ย ใหม่ (Chew et al., 2018) นอกจากนี้ ใ นศตวรรษที่ 21 การจั ด
(Sinlarat, 2020) ณ สถานการณ์ปัจจุบันควรมีการจัดการด้านการ กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นผู้จัด
อุดมศึกษาทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ นักออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการ
บุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม เรียนรู้ (Pedagogy) ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้และสร้าง
นานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ องค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator)
บริ ห ารจั ด การที่ มีป ระสิทธิภ าพ มีความเป็น อิสระทางวิ ช าการ และเสนอแนะเครือ่ งมือการเข้าถึงองค์ความรูผ้ า่ นวิธกี ารต่าง ๆ โดย
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System:
ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ LMS) ที่เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (สุริยะ
มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม วชิรวงศ์ไพศาล และคณะ, 2563) ความรู้ที่ได้จะมาแลกเปลี่ยนกับ
เป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่ นในห้องเรียนเชิงรุก (Active Learning) ดังนัน้ รูปแบบห้องเรียน
อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะ กลับด้านจึงมีการประยุกต์ใช้มากเพราะรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
ขัน้ สูงในการประกอบวิชาชีพ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็ น วิ ธี ก ารสอนที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21
ซึง่ เป็นการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทีท่ นั สมัยและการให้ผเู้ รียน
วิจัยและนวัตกรรม, 2562)
การเรียนการสอนยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย (Smith, 2021)
ความมัน่ คงปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) เป็น
(Education Disruption) ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทีห่ ลากหลายทีใ่ ช้นำ� มาส่งเสริมและแก้ปญ
ั หาการจัดการศึกษาในด้าน หัวข้อหลักของรายวิชาในหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส การจั ด การเรี ย นการสอนทางด้ า นการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สารสนเทศ เนื่ อ งจากเป็ น รายวิ ช าที่ เ น้ น การสร้ า งความมั่ น คง
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความ ปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ โดย
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะความสามารถ ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายเป็นประด็นส�ำคัญในการ
ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการแสวงหา พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ส�ำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น
ความรู้ได้อย่างเต็มที่ หลักการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา การบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยเครือข่าย ต้องใช้ความรูแ้ ละ
พ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่า ทักษะกระบวนการคิดยังเป็นส่วนส�ำคัญ ประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังต้องได้รบั การส่งเสริมให้กบั ผูเ้ รียน เนือ่ งจากการคิดเป็นปัจจัย (Lemieux et al., 2020) การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ภายในทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกระท�ำและการแสดงออกของบุคคล ผูท้ มี่ ี เข้าเรียนในห้องเรียนปกติ นักศึกษามีอุปสรรคต่อการเรียนรู้และ
ความสามารถในการคิดสูงก็สามารถแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ลุลว่ งไปได้และ การฝึกประสบการณ์การบริหารเป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีแหล่งข้อมูล
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สนับสนุนที่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
และการเรียนรูบ้ นเว็บ ซึง่ เป็นระบบบริหารจัดการกระบวนการด้าน
การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนมาสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งก็คือ
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและปรากฏในปัจจุบันเป็นการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์นนั่ เอง นอกจากนี้ หากมีการประยุกต์
ใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านมาสนับสนุนด้วยแล้วก็สามารถที่จะ
ท�ำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ค ณะผู ้ วิ จั ย สนใจพั ฒ นา
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัย
เครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้
วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)
เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแบบผสมผสานกิจกรรมร่วม
ในการเรี ย นการสอนโดยอาศั ย เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
ห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ เสริ ม ในการจั ด การเรี ย นการสอน
ในรายวิ ช าดั ง กล่ า ว โดยใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
บนเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งน�ำมาใช้ในการ
ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสร้างบรรยากาศให้เป็นดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital for
Learning) โดยคาดหวังว่าแพลตฟอร์มและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน
ในชัน้ เรียนออนไลน์เพือ่ สร้างสมรรถนะแห่งการเรียนรู้ และเพือ่ เป็น
แนวทางในการพัฒนาความรู้ให้แพร่หลายในแวดวงการศึกษา
ของสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ใช้ระบบไอซีทีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาต่อไป
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การวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D) โดยมี
องค์ประกอบและขอบเขตการวิจัยดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�ำนวน
24 คน จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดชลบุรี ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วย 1) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) แบบประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์ม และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อแพลตฟอร์ม
การออกแบบเครื่ อ งมื อ โดยศึ ก ษาจากงานวิ จั ย ของ
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และปรางทิพย์ เสยกระโทก (2556) และงาน
วิชาการของ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2560) การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามจะเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความเหมาะสม
ของภาษาและการใช้ถ้อยค�ำแล้วน�ำไปทดลองใช้ จากนั้นน�ำมา
ทดสอบหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อโดยหาค่า Item total Correlation ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .924
ขั้นตอนการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเรียนการสอน
ได้แก่
1) ศึกษาหลักสูตร/รายวิชาและวิเคราะห์เนือ้ หารายวิชา
การจัดการธุรกิจดิจิทัล (BCS348) เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัย
เครือข่าย ประกอบด้วย หลักการเครือข่าย การใช้งานเครือข่าย
ภัยคุกคามต่อเครือข่าย แนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ เครือข่าย และแนวทางการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของอุปกรณ์
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการ เครือข่าย เป็นต้น
2) ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อก�ำหนดขอบข่าย
เรี ย นรู ้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ก�ำหนดรูปแบบในการน�ำเสนอเนื้อหาตามหลักการ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียน
การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้ ของการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
4) เขียนผังงาน (Flowchart) บทเรียนออนไลน์เพื่อ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้นโดย
ก�ำหนดช่องทางการสื่อสารภายใน
ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
5) ออกแบบ Storyboard ตามโครงสร้างแบบล�ำดับชั้น
3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์ม
4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่
ของผู ้ เรี ย นที่ มี ต ่ อ การเรี ย นด้ ว ยแพลตฟอร์ ม การเรี ย นการสอน (1) การก� ำ หนดยุ ท ธวิ ธี เ พิ่ ม พู น ประสบการณ์ (Experiential
ออนไลน์ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย เครื อ ข่ า ยโดยใช้ เ ทคนิ ค Engagement) โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เพื่อเรียนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทั้งการใช้กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
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และประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 ในภาพรวมโดยมีขั้นตอน ได้แก่
1) น�ำแพลตฟอร์มไปให้ผู้เรียนทดลองใช้เป็นเวลา 1 เดือน โดยจัด
ประชุมให้ความรู้ก่อนและหลังการทดลอง 2) สัมภาษณ์ผู้เรียน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้งานสม�ำ่ เสมอเกีย่ วกับการใช้งาน และ 3) วิเคราะห์
ผลสรุปจากการพัฒนาบทเรียนในลักษณะความเรียงและปรับปรุง
แก้ไขแพลตฟอร์มให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยด�ำเนินการดังนี้
1) การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
		 1.1 การประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มการเรียน
การสอนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจโดยผู้เรียน โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้
เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์
การแปลความหมาย ได้แก่ 4.51 - 5.00 เหมาะสมมากที่สุด
3.51 - 4.50 เหมาะสมมาก 2.51 - 3.50 เหมาะสมปานกลาง
1.51 - 2.50 เหมาะสมน้อย และ 1.00 - 1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด
		 1.2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม
การเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียน
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ (1) หาค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งได้จากแบบทดสอบแต่ละหน่วยการเรียนและคะแนน
วัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน (2) หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(3) หาดัชนีประสิทธิผล (4) วิเคราะห์เปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช้ ส ถิ ติ t-test และ
(5) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยแพลตฟอร์ม
การเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านดังกล่าว โดย
หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และน�ำค่าเฉลี่ย
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน ได้แก่ (1) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination)
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามแบบอิงเกณฑ์ของ Brennan (2) ค่าระดับ
ความยาก (Difficulty) (3) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
ทดสอบแต่ ล ะข้ อ โดยใช้ สู ต ร IOC และ (4) ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์
ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson)
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ที่ก�ำหนดขึ้นเองจากสถานการณ์จ�ำลอง สื่อปฏิสัมพันธ์ และการ
ทดลอง (2) การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept
Exploration) โดยผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะให้กับผู้เรียนจากสื่อหรือ
กิจกรรมหลายประเภท เช่น สือ่ วิดโี อบันทึกการบรรยาย สือ่ ออนไลน์
และกระดานสนทนาออนไลน์ (Chats) (3) การสร้างองค์ความรู้
อย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยผู้เรียนเป็นผู้บูรณาการ
สร้างทักษะองค์ความรู้จากสื่อที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างกระดานความรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ
(Tests) การใช้สอื่ สังคมออนไลน์และกระดานอภิปรายแบบออนไลน์
(4) การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration) เป็นการสร้าง
องค์ความรู้โดยผู้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท�ำเป็น
โครงงานและผ่านกระบวนการน�ำเสนอผลงานทีเ่ กิดจากการรังสรรค์
งานเหล่านั้น
6) พัฒนารูปแบบโดยใช้ LMS Tool Box และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
7) น�ำรูปแบบไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข
8) ประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ขั้นตอนการด�ำเนินการทดลองและเก็บข้อมูล
1. การเตรียมการทดลอง ได้แก่ (1) ขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลและทดลองใช้แพลตฟอร์ม (2) เตรียมแพลตฟอร์ม
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วใส่ไว้ในเว็บไซต์ SPUC Online ส่งข้อมูลขึน้ เครือ่ งแม่ขา่ ย
และทดสอบการใช้งาน และ (3) เตรียมสถานที่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เชื่อมต่อ และก�ำหนดเวลาที่ท�ำการทดลอง
2. การด�ำเนินการทดลอง โดยการน�ำแพลตฟอร์มทีผ่ า่ น
การประเมิ น โดยผู ้ เชี่ ย วชาญแล้ ว ไปทดลองใช้ เ พื่ อ ประเมิ น หา
ประสิทธิภาพโดยมีการทดลองตามรูปแบบดังนี้
- ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing)
ทดลองกับผู้เรียนที่เคยเรียนวิชานี้มาก่อนในภาคการเรียนที่ผ่านมา
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพ
E1/E2 หาข้อบกพร่องและน�ำไปปรับปรุงแก้ไข
- ทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Testing) ทดลอง
กับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาก่อนในภาคการเรียนที่ผ่านมา
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 9 คน ประเมินประสิทธิภาพ
E1/E2 หาข้อบกพร่องและน�ำไปปรับปรุงแก้ไข
- ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยเลือกผู้เรียน
กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 24 คน ซึง่ ด�ำเนินการตามล�ำดับดังนี้ (1) ทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest) โดยให้ผู้เรียนทดสอบจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี 5 หน่วยการเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ
(2) ให้ ผู ้ เรี ย นเรี ย นโดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ ละสื่ อ การสอน
(3) ให้ผู้เรียนท�ำแบบฝึกหัดจากรูปแบบการเรียนรู้และสื่อการสอน
จ�ำนวน 10 ข้อ และ (4) ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยให้ผู้เรียน
ทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวน 40 ข้อ
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างของคะแนนผลการทดสอบ
(4) เมนู
จัดการรายวิ
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(4) เมนู
จัดการรายวิชาและกระดานข
∑ 𝐷𝐷 าว และ (5) การบานและแบบทดสอบ
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างแพลตฟอรมแสดงดังภาพที่ 1 ประกอบดวย (1) หนาหลัก (2) เมนูรายวิชา (3) เนื้อหาและเอกสารประกอบ
ายวิชาและกระดานขาว และ (5) การบานและแบบทดสอบ
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หาและเอกสารประกอบ
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ภาพที่ 1 ตัวอยางแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนรายวิชาการจัดการธุรกิกิจจดิดิจจิทิทัลัล
ภาพที่ 1 ตัวอย่างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
ผลการวิ
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จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเกี่ยวกับบความมั
ความมั่่นนคงปลอดภั
คงปลอดภัยยเครื
เครืออขขาายย
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เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายเท่ากับร้อยละ 81.35 และ
จากการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน มีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 82.46
การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้ จึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามความมุง่ หมายในการวิจยั
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียนระดับ ที่ตั้งไว้
3. ผลการหาค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแพลตฟอร์ ม
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” สามารถแสดงผลการวิจัย
การเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
และการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการ ขึ้นเท่ากับ .8959
4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียน
เรี ย นรู ้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามวิธกี ารและขัน้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคง
ทีไ่ ด้นำ� เสนอมานี้ สามารถมัน่ ใจได้ในเรือ่ งคุณภาพทีเ่ พียงพอส�ำหรับ ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
การน�ำแพลตฟอร์มการเรียนรู้นี้ไปใช้งานได้จริงส�ำหรับการเรียนรู้ กลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้แพลตฟอร์ม
ในรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียน ด้วยสถิติ t-test พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้ .05 (p = 0.001) มีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ 15.26 จากคะแนน
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีประสิทธิภาพ เต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 38.15 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า แพลตฟอร์มนี้มีประสิทธิภาพ 32.14 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 80.35 เมื่อน�ำคะแนน
81.35/82.46 หมายความว่า แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ เฉลี่ยที่ได้ไปทดสอบด้วย t-test (t = 41.223) พบว่า คะแนน
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการ หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า คะแนนก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
เรี ย นรู ้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยแพลตฟอร์ม
ผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
		

n
24
24

x̅

15.26
32.14

S.D.
0.588
0.616

t
41.223

p-value
.001

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. ผลการศึกษาเพือ่ ประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่มีต่อแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่ า คุ ณ ภาพของแพลตฟอร์ ม โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
(x̅ = 4.28, S.D. = 0.76) ส่วนผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รียน
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ที่มีต่อแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาในการน�ำเสนอ (x̅ = 4.33, S.D. =
0.75) ด้านเทคนิคกระบวนการออกแบบ (x̅ = 4.25, S.D. = 0.75)
และด้านทัศนคติ (x̅ = 4.27, S.D. = 0.80) แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นในการใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา
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4.25
4.20
4.46
4.25
4.21
4.29
4.22

0.75
0.86
0.72
0.80
0.78
0.81
0.81

4.27

0.81

4.25

0.85

4.33

0.78

4.27
4.28

0.80
0.76

ี

4.24
4.38
4.33
4.30
4.35
4.52
4.22
4.48
4.15
4.33
4.21
4.25
4.23
4.27
4.29
4.53
4.17
4.11
4.22

S.D.
0.75
0.77
0.82
0.71
0.76
0.72
0.76.
0.78
0.75
0.75
0.74
0.74
0.74
0.81
0.75
0.72
0.76
0.76
0.76
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ค�ำอธิบายการใช้บทเรียนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันในบทเรียนง่ายต่อการใช้งาน
การเรียงล�ำดับเมนูมีความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าใจง่าย
รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรมีความชัดเจน
ภาพ/ตาราง/วีดีโอประกอบสามารถสื่อความหมายได้
การออกแบบหน้าจอเหมาะสมและดูสบายตา
กราฟิกและสีสันในการออกแบบบทเรียนมีความเหมาะสม
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอย่างเหมาะสม
มีการควบคุมล�ำดับในการเรียนอย่างเหมาะสมและสะดวกในการเชือ่ มโยง
ข้อมูลภายในบทเรียน
ภาพรวมด้านเทคนิคกระบวนการออกแบบ
3. ด้านทัศนคติ
3.1 บทเรียนมีความน่าสนใจและท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน
3.2 บทเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ
3.3 บทเรียนท�ำให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน
3.4 ผู้เรียนมีความพอใจต่อบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
3.5 หลังจากศึกษาจนจบบทเรียนแล้วผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละความเข้าใจมากขึน้
3.6 การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมีความน่าสนใจมากกว่าการจัดการเรียนรู้
ตามปกติในห้องเรียน
3.7 บทเรียนมีการเชือ่ มโยงไปสูแ่ หล่งข้อมูลอืน่ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ น
อย่างหลากหลายและเหมาะสม
3.8 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสามารถเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้
3.9 ลักษณะการจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน
โดยภาพรวม
ภาพรวมด้านทัศนคติ
รวม

มหา

x̅

ไพพ

1. ด้านเนือ้ หาในการน�ำเสนอ 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
ภาพรวมด้านเนื้อหาในการน�ำเสนอ
2. ด้านเทคนิคกระบวนการ 2.1
ออกแบบ
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

หัวข้อประเมิน
ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์
ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน
ความชัดเจนและความถูกต้องในการอธิบายเนื้อหา
การจัดล�ำดับเนื้อหามีความต่อเนื่องท�ำให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
รูปแบบการน�ำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูเ้ นือ้ หาจากบทเรียนร่วมกันได้สะดวกและรวดเร็วขึน้
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหาและความเหมาะสม
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1. ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม
การเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.35/82.46 หมายความว่า แพลตฟอร์มนี้
ท�ำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เท่ากับร้อยละ 81.35 และมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนรูห้ รือประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้
และสื่อการสอนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเท่ากับ
ร้อยละ 82.46 แสดงว่า แพลตฟอร์มทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80 สามารถช่ ว ยให้ ผู ้ เรี ย นเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมความก้าวหน้าทางการเรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ญาณินท์ อุดมสุขถาวร (2562) และ Zainuddin & Perera (2018)
และที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
		 1.1 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกีย่ วกับ
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ เพราะ
ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม อย่ า งเป็ น ระบบตั้ ง แต่ ก ารศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้กระบวนการแบบจ�ำลอง ADDIE การออกแบบ
เนือ้ หาเกีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยเครือข่ายในรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจทิ ลั อาศัยขัน้ ตอนการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเนือ้ หาแล้วปรับปรุงแก้ไขการเขียนผังงาน แล้วน�ำไปทดลองกับ
กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ประเมินหาประสิทธิภาพและน�ำผลทีไ่ ด้มาปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งเป็นวิธีการด�ำเนินการผลิตสื่อและรูปแบบการเรียนรู้ตาม
กระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการอาศัย LMS
Tool Box ของการสร้างเนื้อหาและส่วนปฏิสัมพันธ์จากการอาศัย
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Baytiyeh (2017) และ Zainuddin et al. (2019)
ตามแนวคิดของห้องเรียนกลับด้านโดยการกลับด้านการเรียนทีบ่ า้ น
ท�ำการบ้านที่ผ่านระบบออนไลน์ในชั้นเรียนกลับด้านชั้นเรียนโดย
เรียนเนือ้ หาทีบ่ า้ นผ่านสือ่ วีดโี อรวมถึงบทเรียนทีอ่ ยูบ่ นระบบการจัด
การเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตและมาท�ำการบ้านผ่านระบบออนไลน์
ในชัน้ เรียนโดยมีผสู้ อนท�ำหน้าทีเ่ ป็นโค้ชช่วยเหลือในการท�ำภาระงาน
รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ดังนั้นผู้เรียนจึงมีความเข้าใจในการเรียนรู้
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายในรายวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
		 1.2 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกีย่ วกับ
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนา
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6. ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
ต้นแบบแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกีย่ วกับความมัน่ คง
ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ประเด็น ปรากฏผลดังนี้
		 6.1 ความรู้และการน�ำไปใช้งาน พบว่า นักศึกษา
มีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนในประเด็น
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายของรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
โดยมีเนือ้ หาต่าง ๆ ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชา เนือ่ งจาก
การเรี ย นรู ้ มี รู ป แบบเหมื อ นกั บ ห้ อ งเรี ย นเสมื อ นจริ ง (Virtual
Classroom) และสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
		 6.2 พฤติกรรมและการตอบสนอง พบว่า นักศึกษา
ใช้ระบบค้นหาและบันทึกความรูต้ ลอดจนประเมินความรูไ้ ด้ผลตาม
กระบวนการจัดการความรู้สมัยใหม่ ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองและ
เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัล
เป็นอย่างดี ส่วนผลการตอบสนองเชิงบวก พบว่า นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักบริหารเครือข่าย
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่ก�ำหนด
		 6.3 การมีสว่ นร่วม พบว่า ระบบสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้นกั ศึกษาเข้ามาใช้งานเพือ่ ท�ำให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละถ่ายทอดความรูร้ ว่ มกันในสังคมออนไลน์ โดยอาศัยความ
ร่วมมือและมีการอภิปรายประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาเพื่อน�ำไปสู่การค้นพบวิธีการแก้ปัญหานั้นเพื่อน�ำไปสู่
ความรู้ชัดแจ้ง
		 6.4 ผลการใช้งาน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อระบบโดยภาพรวม มีการน�ำความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย
เครือข่ายของรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและกรณีศึกษาของ
สมาชิกคนอืน่ ไปปรับใช้บา้ งตามความเหมาะสม ซึง่ มีสว่ นช่วยให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้การจัดการธุรกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
		 6.5 ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
ต้องการให้มีระบบการปรับแต่งหน้าจอด้วยตนเองให้สวยงามและ
น่าดึงดูดใจมากขึ้นเมื่อเข้าใช้งานระบบเช่นเดียวกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อนื่ ๆ รวมถึงการพัฒนาไปสูก่ ารตัง้ ประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเนือ้ หาวิชาเพือ่ เชือ่ มโยงไปสูก่ ารสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดย
สมบูรณ์
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม การเรี ย น
การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียนระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปและอภิปรายผล
ในประเด็นต่อไปนี้
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ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียน
การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในด้านเนื้อหา
ในการน�ำเสนออยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D. = 0.75) แสดงว่า
แพลตฟอร์มมีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Lento (2016) ด้านเทคนิคกระบวนการออกแบบก็อยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.25, S.D. = 0.75) แสดงว่า กระบวนการออกแบบสามารถ
สร้างรูปแบบการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพได้ และผูเ้ รียนมีความพอใจ
ต่อเนื้อหาที่น�ำมาสร้างแพลตฟอร์ม ส่วนด้านทัศนคติก็อยู่ในระดับ
มากเช่นกัน (x̅ = 4.27, S.D. = 0.80) แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า
ผู้เรียนมีความพอใจต่อการใช้งานและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ด้วยแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการรูปแบบใหม่
ในการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jian
(2018) และ Das et al. (2019) เนื่องจากการใช้งานและทัศนคติ
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในการปรับปรุง
คุณภาพของแพลตฟอร์มและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งใน
ชั้นเรียนปกติและห้องเรียนออนไลน์ ท�ำให้ทราบถึงความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกที่จะ
เรียนสิ่งใดด้วยตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ดี
และท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบกลับด้านได้ดี
ยิ่งขึ้น
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านส�ำหรับผูเ้ รียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ตามวิ ธีก ารที่ไ ด้ น�ำ เสนอมานี้ สามารถมั่ น ใจได้ ในเรื่ องคุณ ภาพ
ที่เพียงพอส�ำหรับการน�ำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายในรายวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลไปใช้งานได้จริงส�ำหรับการเรียนรู้รายวิชาการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างแท้จริง
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จากแนวคิดของ Zainuddin et al. (2019) ในการออกแบบ LMS
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา 2) การออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอนตามหลักการห้องเรียนกลับด้านโดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกัน (Collaborative Learning) ได้แก่ (1) ระบุปัญหาการเรียน
ที่ ต ้ อ งการวิ เ คราะห์ (2) การรวบรวมและประมวลผลข้ อ มู ล
(3) พั ฒนาแนวทางการแก้ป ัญ หาที่เป็น ไปได้ (4) น�ำ แนวทาง
แก้ปัญหาไปทดสอบ และ (5) เลือกรูปแบบการเรียนที่ดีที่สุดไปใช้
หาค�ำตอบ 3) การก�ำหนดกิจกรรมร่วมและการประมวลความรู้
4) การด�ำเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบและสื่อการสอนโดย
อาศั ย ช่ อ งทางในการสื่ อ สารที่ จั ด ไว้ และ 5) การทดสอบหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยพิจารณาจากคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนแบบฝึกหัดท้ายบท
		 1.3 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกีย่ วกับ
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
การตรวจสอบว่าผูเ้ รียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับความมัน่ คง
ปลอดภัยเครือข่ายในรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจทิ ลั ทีก่ ำ� หนดทัง้ ทาง
ด้านเนือ้ หา การค้นคว้า การประมวลความรู้ การสนทนา การคิดเชิง
วิพากษ์การประเมินเพือ่ การพัฒนา (Formative Assessment) และ
การประเมินผลรวบยอด (Summative Assessment)
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์มการเรียนการสอน
ออนไลน์เกีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัด
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส�ำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ .8959 หมายความว่า
หลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้นี้มีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 89.59 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zainuddin et al.
(2019) ที่เป็นเช่นนี้เพราะสื่อนี้มีรูปแบบการน�ำเสนอที่เหมือนกับ
การเรี ย นกั บ ครู ผู ้ ส อนโดยตรง มี ก ารเพิ่ ม ความเข้ า ใจโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ท�ำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้
ไม่รู้สึกเบื่อ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเสริมแรงโดยอาศัยแนวคิด
จากทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ที่ว่ารูปแบบการเรียน
การสอนได้ออกแบบให้มกี จิ กรรมและสถานการณ์ทที่ า้ ทายให้ผเู้ รียน
โดยมีเป้าหมายการเรียนรู้เชิงวิพากษ์ ผู้เรียนเกิดจินตนาการเป็นตัว
กระตุน้ การน�ำเสนอทีแ่ ปลกใหม่สามารถดึงดูดความสนใจอยูต่ ลอด
เวลา ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นในลักษณะของความ
ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่บนฐานเทคโนโลยี (Biswas,
2020) จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามรู ้ แ ละเข้ า ใจ
ในเนือ้ หารายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดดิจทิ ลั มากยิง่ ขึน้ โดยไม่รสู้ กึ
เบื่อหน่าย รวมถึงสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3. การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน
ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้และพัฒนา เพื่อให้
แพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ควรพิจารณา
ถึงวิธีการน�ำไปใช้และพัฒนา ประกอบด้วย 1) เนื้อหาของบทเรียน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรูต้ ามมาตรฐานของหลักสูตร
2) บอกจุดประสงค์การเรียนรูก้ บั ผูเ้ รียนอย่างชัดเจน 3) การออกแบบ
โครงสร้างและวางแผนเส้นทางการเข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีโดยมีการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็นระยะ ๆ 4) มีระบบตรวจสอบ
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ว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก�ำหนด รวมถึงการสร้าง
ระบบติดตามหรือแจ้งเตือนเป็นบางโอกาส 5) ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้
แบบ Non-Linear Approach, Active Learning และ Blended
Learning 6) การพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์และวิพากษ์
โดยการเพิม่ เติมกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้งานได้จริงในอนาคต 7) จัดให้มีแบบฝึกปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
และมีการโต้ตอบกลับทันทีทนั ใด 8) การบันทึกข้อมูลการเข้าถึงและ
ผลการประมวลความรู้โดยอาศัยรูปแบบการประมวลความรู้ตาม
มาตรการเรียนรู้ที่ก�ำหนด 9) การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์
ในรูปแบบมาตรฐานบนเครือ่ งมือและอุปกรณ์การสือ่ สารต่าง ๆ เช่น
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน เป็นต้น และ
10) การเลือกใช้ซอฟ์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ประกอบด้วย
1) ควรมีการวิจยั พัฒนาแพลตฟอร์มนีใ้ ห้มอี งค์ประกอบ
ที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนรู้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จะท�ำให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกเพือ่ น�ำมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) ควรมีการวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั โดยอาศัย
รูปแบบการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน (Blended Learning) ทีส่ ามารถ
ท�ำให้ผเู้ รียนในลักษณะออนไลน์มคี วามรูส้ กึ และจินตนาการเชิงบวก
มากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนามัลติมีเดียที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ให้ดีขึ้น
3) ควรมีการวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียน
การสอนรายวิ ช าอื่ น ๆ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ทรั พ ยากร
การเรียนรูส้ มัยใหม่รวมถึงการใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์ ที่ ใ ห้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลส� ำ หรั บ
การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อไป

ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 117

ี

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ไพพ

รรณ

Jian, Q. (2018). Effects of digital flipped classroom Zainuddin, Z., Haruna, H., Li, X., Zhang, Y. and Chu, S.K.W.
teaching method integrated cooperative
(2019). A systematic review of flipped
learning model on learning motivation and
classroom empirical evidence from different
outcome. The Electronic Library. 37(5): 842-859.
fields: what are the gaps and future trends?.
Lento, C. (2016). Promoting active learning in
On the Horizon. 27(2): 72-86.
introductory financial accounting through the Zainuddin, Z. and Perera, C.J. (2018). Supporting
flipped classroom design. Journal of Applied
students’ self-directed learning in the flipped
Research in Higher Education. 8(1): 72-87.
classroom through the LMS TES Blend Space.
Lemieux, V.L., Rowell, C., Seidel, M.-D.L. and Woo, C.C.
On the Horizon. 26(4): 281-290.
(2020). Caught in the middle? Strategic Zainuddin, Z., Zhang, Y., Li, X., Chu, S.K.W., Idris, S. and
Information Governance Disruptions in the
Keumala, C.M. (2019). Research trends in
era of Blockchain and Distributed Trust.
flipped classroom empirical evidence from
Records Management Journal. 30(3): 301-324.
2017 to 2018: A content analysis. Interactive
Sinlarat, P. (2020). The Path to Excellence in Thai
Technology and Smart Education. 16(3): 255-277.
Education. RICE Journal of Creative
Entrepreneurship and Management. 1(2):
60-75.
Smith, K.D. (2021). Is it face time or structure and
accountability that matter? Moving from a
flipped to a flipped/hybrid classroom. Journal
of Applied Research in Higher Education. 13(2):
609-621.

ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

รรณ

คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
Quality of Life of Grassroots Economy People
In Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces

ี

118 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

ภัฏ
รำ

ไพพ

พิศิษฐ์  ชัยสุวรรณถาวร*1, ธัญญาณี นิยมกิจ2, ศตวรรษ ทิพโสต2, วิฆเนศวร ฑะกอง3, สุทธินันท์ โสตวิถ4ี
Pisit Chaisuwanthavorn, Thunyanee Niyomkij, Sattawat Thipsot, Wikhanesuan Tagong, Suttinun Sotwitee
1
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
3
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
4
สาขาวิชาธุรกิจบันเทิง การแสดงและการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
1
Economics, Faculty of Management Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000 Thailand
2
Department of Business Administration (Marketing), Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000 Thailand
3
Department of Mass Communications, Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University,
Chanthaburi 22000 Thailand
4
Department of Entertainment Business Shows and Travel, Faculty of Communication Arts,
Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000 Thailand
*Corresponding author E-mail: pisit.c@rbru.ac.th
(Received: August 5 2021; Revised: September 20 2021; Accepted: September 29 2021)

าลัย
ราช

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรีระยอง และตราด และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ
ฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีอายุ 20-60 ปี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยใช้แบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
ฉบับภาษาไทย พบว่า ด้านสุขภาพร่างกาย มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านจิตใจ มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีและ คุณภาพชีวิตโดยรวม มีระดับคุณภาพชีวิต
ในระดับดี ผลการทดสอบความแตกต่างรายคูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ โดยรวมจ�ำแนกตามรายจังหวัด จังหวัดระยองมีคณ
ุ ภาพชีวติ สูงกว่าจังหวัดตราด
และจังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าจังหวัดตราด
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The objectives of the study, “Quality of life of Grassroots Economy people of Chantaburi, Rayong and Trat
province”, were to investigate quality of life of grassroots economy people in Chanthaburi, Rayong, and Trat
provinces and to compare quality of life of grassroots economy people in Chanthaburi, Rayong and Trat provinces.
This study was a quantitative research using questionnaire for collecting data. The sample was 400 people between
the ages of 20 to 60 years old and was selected by using simple random sampling method. According to the quality
of life’s indicators from World Health Organization in the brief Thai version, the results revealed that the qualities of
life’s levels for grassroots economy people in Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces were at the good levels in
term of physical, psychological, social interactive and environmental and overall aspects.The pair comparison’s results
classified by province showed that the quality of life in rayong Province was higeher than Trat Province whereas the
quality of life in Chanthaburi Province was higher than trat Province.
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ระยองในปี พ.ศ. 2556 มีค่าเท่ากับ 0.38 และในปี พ.ศ. 2560 มีค่า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. เท่ากับ 0.361 และจังหวัดตราดมีจ�ำนวนคนจนในปี พ.ศ. 2556
2560 - พ.ศ. 2564) ได้ยึดหลักส�ำคัญของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ มีจ�ำนวน 45.2 พันคน และลดลงเหลือจ�ำนวน 22.3 พันคน และ
พอเพียง การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และคนเป็นศูนย์กลาง ทีด่ ำ� เนินนโยบาย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของคนในจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2556 มีค่าเท่ากับ 0.398 และใน
แห่งชาติฉบับที่ 9 จนถึง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559) ที่มี ปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 0.449 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความเสมอภาค
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ แก้ไขปัญหา ของรายได้ยังไม่ลดลง แต่จ�ำนวนคนจนมีแนวโน้มที่ลดลง แสดง
ความยากจน การขับเคลือ่ นกลุม่ เศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามเข้มแข็ง ให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ทรัพยากร และบริการทาง ระยอง และตราด จึงต้องมีการมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวติ
สังคมอย่างเสมอภาค นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปี พ.ศ. 2560 กลุม่ เศรษฐกิจฐานรากเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
จ�ำนวนคนจนของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก เศรษฐกิจแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
จ�ำนวน 7.3 , 7.1 , 4.8 , 5.8 และ 5.325 ตามล�ำดับ แต่คา่ สัมประสิทธิ์ แห่งชาติ, 2562)
ดั ง นั้ น ในการวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต กลุ ่ ม เศรษฐกิ จ ฐานราก
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ของคนไทย ในปี
พ.ศ. 2556 มีค่าเท่ากับ 0.465 ในปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ 0.445 เป็นการช่วยสะท้อนคุณภาพชีวิตกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ทางด้าน
และในปี พ.ศ.2560 มีค่าเท่ากับ 0.453 ค่าซึ่งสัมประสิทธิ์ความ สุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่เสมอภาคของรายได้ของคนไทยกลับมีค่าที่สูงขึ้น มีทิศทางที่ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีภ่ าครัฐบาลน�ำไปใช้วางแผน การก�ำหนดนโยบาย
สวนทางกับจ�ำนวนคนจนทีม่ แี นวโน้มทีล่ ดลง เป็นการสะท้อนให้เห็น และมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของกลุ่มเศรษฐกิจ
ถึงปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่ยังมีอยู่ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากทางด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธทางสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ภาครัฐบาล
และสังคมแห่งชาติ, 2562)
โดยความเหลื่อมล�้ำเป็นความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง สามารถด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ในการขับเคลือ่ นพัฒนาประเทศ (โดย
ประชาชนผู ้ ที่ มี โ อกาสและประชาชนผู ้ ที่ ไ ม่ มี โ อกาสในการใช้ ใช้เกณฑ์องค์การอนามัยโลก)
ทรัพยากรและสวัสดิการต่าง ๆ ในสังคมเนื่องจากประชาชนผู้ที่มี
โอกาสและผู้ที่ไม่มีโอกาส มีต้นทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพ วัตถุประสงค์
แวดล้อมที่แตกต่างกัน จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญการขับเคลื่อนยกระดับ ฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
คุณภาพชีวิตกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่งคงและยั่งยืน เพื่อ
2. เพื่อ เปรียบเทียบคุ ณภาพชี วิตของประชาชนกลุ่ม
ให้กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้ มีความกินดีอยู่ดีสามารถ เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
ช่วยเหลือและพึง่ พาตนเองได้ เพือ่ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ให้ประเทศขับเคลือ่ น
ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการวัดคุณภาพชีวิตกลุ่มเศรษฐกิจ นิยามศัพท์
ฐานรากเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง เพื่อที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวิตกลุ่ม
กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่ประกอบ
เศรษฐกิจฐานรากจากการใช้นโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ภาครัฐบาล อาชีพ พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างที่มีรายได้
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ต�่ำกว่า 15,000 บาท ผู้ประกอบการรายย่อยห้องแถว/โชห่วย กลุ่ม
แห่งชาติฉบับที่ 12
วิสาหกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในการด�ำรงชีวิต
จ�ำนวนคนจนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด มีแนวโน้มที่ การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
ลดลง นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 66.4 พันคน ลดลงเหลือจ�ำนวน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ในด้านคุณภาพชีวิต
22.3 พันคน ในปี พ.ศ. 2560 แต่ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ทางด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ภาพทางสังคม
(Gini Coefficient) ของรายได้ของคนในจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. และด้านสิ่งแวดล้อม (ปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์, 2559)
2556 มีค่าเท่ากับ 0.476 และในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 0.526
1) ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกาย
จ�ำนวนคนจนในจังหวัดระยองในปี พ.ศ. 2556 มีจำ� นวน 24.1 พันคน ส่วนบุคคลในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การรับรูส้ ภาพของร่างกายทีแ่ ข็งแรง
และลดลงเหลือ 16.3 พันคนในปี พ.ศ. 2560 ค่าสัมประสิทธิ์ สมบูรณ์ ความรู้สึกสุขกาย ไม่มีความเจ็บป่วยทางร่างกาย การรับรู้
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ของคนในจังหวัด พละก�ำลังในการใช้ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การรับรู้การได้นอนหลับ
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สถานภาพชีวติ ของตนเองตามบริบทของวัฒนธรรมและค่านิยมทีใ่ ช้
ชีวิตอยู่และสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ ความคาดหวัง มาตรฐานและ
ความกังวลสนใจที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ คุณภาพชีวิตเป็นมโนมติที่ขอบเขต
กว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพ
ทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ทางสังคม ความเชื่อส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม (WHO พบใน ทิพย์วัลย์ เรืองขจร, 2554)
คุณภาพชีวิต คือ การรับรู้ถึงความพอใจในการด�ำรงชีวิต
การมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีในด้านต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการด�ำรงชีวิตและ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในทิศทางทีด่ ี ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และการมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคม (ปรางทิพย์
ภักดีคีรีไพรวัลย์, 2559)
ดั ง นั้ น ความหมายคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมมา
ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ การด�ำรงชีวิตมนุษย์ที่จะคุณภาพชีวิต
ที่ดีในความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน ทางด้านความพึงพอใจในการด�ำรง
ชีวิตทางด้านวัตถุ และความพึงพอในการด�ำรงชีวิตทางด้านจิตใจ
ที่ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในทางที่ดี ได้แก่ สุขภาพกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและสังคม
แนวคิดเศรษฐกิจฐานราก
คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิน่ ทีส่ ามารถพึง่ ตนเอง
ภายในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกัน
และกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ระบบ
เศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน เป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบ
ที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่าง
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่น มิใช่เป็นเฉพาะเศรษฐกิจแนวดิ่งแบบปัจเจก
แต่สามารถท�ำให้เกิดความร่วมมือ เกิดโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเศรษฐกิจร่วมของชุมชนกับเศรษฐกิจของปัจเจก เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่มีลักษณะความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนสร้างความสัมพันธ์
ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและในระดับที่กว้างขวางอื่น ๆ และภายนอก
ระบบเศรษฐกิจฐานราก จะต้องมีแนวทางการพัฒนาและการ จัดการ
โดยชุมชนท้องถิ่น ให้ครบวงจรมากที่สุด มีการสร้างทุนและกองทุน
ที่เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด
การผลิตอาหาร และความจ�ำเป็นพื้นฐานเพื่อการด�ำรงชีวิต การอยู่
ร่วมกัน ส�ำหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง และพัฒนาเป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคมหรือธุรกิจของชุมชนในมิติของการเกื้อกูล เอื้อเฟื้อ การมี
ส่วนร่วมของคนในต�ำบลต่าง ๆ ทัง้ ขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ขนึ้ โดย
ใช้ทั้งความรู้ที่สั่งสมในพื้นที่ หรือที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของ
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ทีด่ ี การรับรูค้ วามพึงพอใจในการท�ำกิจกรรมในใช้ประจ�ำวัน การรับรู้
ว่าตนเองไม่ตอ้ งพึง่ พายาหรือการรักษาทางการแพทย์ การรับรูค้ วาม
สามารถในท�ำกิจวัตรปะจ�ำวัน การรับรู้ด้วยตนเองและไม่ต้องพึ่งพา
ผู้อื่น เป็นต้น
2) ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น การรับรูค้ วามพึงพอใจในชีวติ ทีม่ คี วามสงบ ความสุข
และมีความหวัง การรับรู้ความภูมิใจที่มีสมาธิที่ดีในการท�ำงาน
การรับความพึงพอใจภาพลักษณ์ความภูมิใจในตนเอง การรับรู้
ทัศนคติทางบวกที่มีต่อตนเองและการรับรู้ความเชื่อมั่นและมั่นใจ
ตนเอง เป็นต้น
3) ด้ า นสั ม พั น ธ์ ภ าพทางสั ง คม คื อ การรั บ รู ้ ส ภาพ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอืน่ ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การรับรู้
ว่าตนเองรับรูก้ ารเข้าสังคมผูกมิตรกับคนอืน่ การรับรูถ้ งึ การทีไ่ ด้เป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และการรับรู้ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์
และอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น
4) ด้านสิง่ แวดล้อม คือ การรับรูส้ ภาพเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ในสังคมต่อการใช้ชีวิตในประจ�ำวัน เช่น การับรู้ว่าตนเองมีอิสระ
ในการใช้ชีวิตที่มีความมั่นคงและปลอดภัย การรับรู้ว่าตนเองมีที่อยู่
อาศัยทีด่ ี การรับรูว้ า่ ตนเองมีชวี ติ ในการจับจ่ายใช้สอยในการด�ำเนิน
ชีวิต การรับความสะดวกสบายในทางด้านการบริการทางสุขภาพ
การรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ� ำ เป็ น ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในประจ� ำ วั น
การรับรู้ว่าตนเองได้มีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมในเวลา
ยามว่าง การรับรู้ว่าตนเองได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและสามารถ
เดินทางไปไหนอย่างสะดวกสบายและมีอิสระ เป็นต้น
ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก หมายถึง ประชาชนที่
อาศัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 60 ปี และเป็นกลุม่ ประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพ พ่อค้าแม่คา้
หาบเร่แผงลอย รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างที่มีรายได้ต�่ำกว่า 15,000 บาท
ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยห้ อ งแถว/โชห่ ว ย กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
(ปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์, 2559)
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Cofficent) เป็น
เครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเที่ยมในรูปของสัดส่วน Gini ratio
ซึ่ ง ค่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 0 กั บ 1 ยิ่ ง เข้ า ใกล้ 1 มากเท่ า ไรแสดงว่ า
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยงิ่ มากขึน้ โดยค�ำนวณจากการใช้คา่
ของพื้นที่ Lorenze curve ของการกระจายรายได้สัมบูรณ์เป็น
ตัวตั้งและค่าของพื้นที่ใต้เส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์ท้ังหมด
เป็นตัวหาร (สถิติแห่งชาติ, 2562)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ความหมายคุณภาพชีวิต
การรั บ รู ้ ห รื อ ความเข้ า ใจของปั จ เจกบุ ค คลที่ มี ต ่ อ

พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร, ธัญญาณี นิยมกิจ, ศตวรรษ ทิพโสต, วิฆเนศวร ฑะกอง, สุทธินันท์ โสตวิถี
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ความรูใ้ นสังคมอืน่ ๆ มีคณ
ุ ภาพ มีความมัน่ ใจทีจ่ ะให้ความรูค้ วามเห็น
ร่วมคิด ร่วมท�ำ ตืน่ รู้ มีความสร้างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมพืน้ ฐาน
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้
มากที่สุด (พัฒนาชุมชน, 2562)
แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิต
กลุม่ องค์การอนามัยโลกได้พฒ
ั นาเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพชีวติ
ฉบับย่อโดยใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเหลือเพียง
26 ตัวชี้วัด โดยข้อค�ำถามในฉบับย่อเป็นค�ำถามที่มีอยู่ในสังคม
การรับรู้คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น วัฒนธรรมและค่านิยมจะส่งผล
กับเป้าหมายและความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
ด้านสุขภาพ คือ การรับรูส้ ภาพทางด้านร่างกายของบุคคล
ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ�ำวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย การรับรู้ถึงความสามารถในการท�ำงานของตนเอง เป็นต้น
ด้านจิตใจ คือ การรับรู้ทางสภาพจิตใจของตนเอง เช่น
การรับรู้ความรู้สึกทางบวกและทางลบที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้
ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความคิด การตัดสินใจและ
ความสามารถในการเรียนรู้ของตน เป็นต้น
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรูเ้ รือ่ งความสัมพันธ์
ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือและ
ได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อการด�ำเนินชีวิต การรับรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ
สภาพแวดล้อม การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระมีความปลอดภัย
และมัน่ คงในชีวติ เป็นต้น ส�ำหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล ตาม
แนวคิดของ (Power, Bullinger and WHOQOL Group พบใน
ชุมพร ฉ�ำ่ แสง และคณะ, 2555) เครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) โดยใช้
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย และอัตวิสัย จะประกอบด้วย
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน
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พื้นที่ และมีการพัฒนาให้ทันสมัย พร้อมกับมีเทคนิค วิทยาการและ
ความรู้ เทคโนโลยี มาพัฒนาเพิม่ เติมให้เหมาะสมกับตลาด หรือสังคม
เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ผู้คนและชุมชนท้องถิ่นโดยรวม
สามารถพึ่งตนเอง มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และสามารถพัฒนา
เป็นผูผ้ ลิต ผูส้ ร้างงานบริการต่าง ๆ จากท้องถิน่ ทีเ่ ข้มแข็ง สร้างสรรค์
หลากหลาย มีเอกลักษณ์ ทันสมัย และเชือ่ มโยงกับระบบตลาดอย่าง
มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจฐานราก จะต้องมีความหลากหลาย
พอเพียง เพื่อเปิดโอกาสและแบ่งปันให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถ
มี พื้ น ที่ แ ละมี โ อกาสในการร่ ว มพั ฒ นาได้ อ ย่ า งผสมผสานและ
สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้
อย่างดี อย่างมีฉนั มิตร เป็นธรรม และมีความสัมพันธ์อย่างเท่าเทียม
องค์ประกอบส�ำคัญของเศรษฐกิจฐานรากทีเ่ ข้มแข็ง 1) มีการรวมกลุม่
เพือ่ สร้างพลังในการท�ำงานร่วมกัน ความสามารถทีจ่ ะเจรจาต่อรอง
และประสานงานทั้งภายใน และกับภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีการจัดการระบบการเงินของชุมชน การบูรณาการทุนร่วมกัน
มีกองทุนของชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกการเงินของชุมชน
ในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคม อาชีพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน และของคนในชุมชน 3) มีระบบการจัดการทุนชุมชนที่
ครอบคลุมทุนทางสังคม ทุนคน ฟื้นฟูทรัพยากร วิถีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ 4) มีระบบ
ข้อมูลที่ทันสมัยรอบด้านทั้งภายในและภายนอก เพื่อการวิเคราะห์
ระบบของท้องถิ่น อาชีพ รายได้ รายจ่าย การผลิต ฐานเศรษฐกิจ
ที่ดิน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ข้อมูลความรู้ระบบเศรษฐกิจ
เกีย่ วข้องภายนอก เป็นฐานส�ำคัญในการวางแผนชุมชน การวางแผน
เพื่อการตัดสินใจ การติดตามวัดผลและรายงานผล 5) มีระบบ
การผลิ ต ของชุ ม ชนทั้ ง ขั้ น พื้ น ฐานและก้ า วหน้ า ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
มี มู ล ค่ า เพิ่ ม และสามารถเชื่ อ มโยงระบบเศรษฐกิ จ ภายนอกได้
6) สร้างความร่วมมือในทุกระดับและทุกมิติ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ
ให้บรรลุเป้าหมายและสัมพันธภาพที่ดี ทั้งระดับกลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่ม
กับชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน์ หรือรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายประเด็นต่าง ๆ ได้ เช่น เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่าย
ข้ า ว เครื อ ข่ า ยประมงพื้ น บ้ า น เครื อ ข่ า ยท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
เครือข่ายภูมนิ เิ วศน์วถิ วี ฒ
ั นธรรม หรือการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 7) มีระบบการอยู่ร่วมกัน หรือ
เคารพกติกา จารีตประเพณีในการอยู่ร่วมกัน ระบบสวัสดิการ
การดูแลซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสังคมใหญ่
อย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูล 8) มีคุณธรรม จริยธรรมในการท�ำ
กิจกรรม การประกอบกิจการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม หรือการ
ด�ำรงชีวิต 9) มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยคนในชุมชนร่วมทุน
ร่วมกิจกรรมหรือกิจการในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
มีส�ำนึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน 10) คนในพื้นที่ของชุมชน
สามารถมีส่วนร่วม มีความรู้ เรื่องราวการพัฒนาในพื้นที่รวมทั้ง

สมมติฐานการวิจัย

กลุม่ ประชากรกลุม่ เศรษฐกิจฐานรากทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัด
ที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนเศรษฐกิจ
ฐานรากมีอายุระหว่าง 20-60 ปี ทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดจันทบุรี ระยอง
และตราด มีจ�ำนวนเท่ากับ 901,542 คน
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รรณ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน�ำเครื่องมือไป
ทดลองใช้กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน และน�ำมาหา
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดลอง
มีค่า 0.754 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
การด�ำเนินการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้พจิ ารณาและผ่านการรับรอง
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี (ใบรับรองที่ 24/2563)
และได้ด�ำเนินการศึกษาภายใต้ขอบข่ายของโครงการวิจัย เข้าพบ
กลุม่ ตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั อธิบายให้เข้าใจในวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และอนุญาตท�ำการสัมภาษณ์ หลังจากที่ด�ำเนินการขอ
อนุญาต และผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงจะเริม่ สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามทีจ่ ดั
เตรียมไว้ ทัง้ นีก้ ารน�ำเสนอข้อมูลจะไม่มผี ลกระทบต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ
หากประเด็นใดผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์ก็สามารถ
ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ได้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้การสุ่มตัวอย่าง
โดยขั้นตอนแรกจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างของประชาชนกลุ่มเศรษกิจ
ฐานราก เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มประชาชนเศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดระยอง จ�ำนวน 134 คน กลุม่ ที่ 2 คือ กลุม่ ประชาชนเศรษฐกิจ
ฐานรากจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 133 คน และกลุ่มที่ 3 ประชาชน
เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราด จ�ำนวน 133 คน รวมเป็นทั้งหมด
400 คน และขั้นตอนที่สองท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึงช่วงอายุ 60 ปี ผู้วิจัยด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์และท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด โดยใช้สถิติเชิงพรรณา คือ ค่าเฉลี่ย และ
เปรียบเทียบคุณภาพประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิต
เชิงอนุมาน จ�ำแนกตามรายจังหวัด โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ด้วยสถิติ F-test และถ้ามีความแตกต่างรายคู่ ใช้วิธีการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟร์ในการทดสอบ
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กลุ่มตัวอย่าง
การหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างใช้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามวิธกี าร
ของ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก�ำหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน
กลุ่มตัวอย่างถูกก�ำหนดจากประชาชนที่อาศัยในจังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ขั้นตอนแรกใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง จังหวัดระยอง จ�ำนวน 134 คน
จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 133 คน และจังหวัดตราด จ�ำนวน 133 คน
รวมเป็นทั้งหมด 400 คน และขั้นตอนที่สองท�ำการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึงช่วงอายุ 60 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด มีลักษณะค�ำถามแบบปลายปิดแบบเลือกตอบ จ�ำนวน 8 ข้อ
ได้แก่ เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพกลุ่ม
เศรษฐกิจฐานราก จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนทัง้ หมด จ�ำนวนรายได้
ต่อเดือน แบบสอบถามส่วนที่ 2 ค�ำถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิต
ทัว่ ไปของประชาชนกลุม่ เศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด ระยอง จันทบุรี
และตราด จ�ำนวน 26 ข้อ โดยใช้แบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ภาพทางสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ซึ่งแปลคะแนนดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง
1.00 - 1.80
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง
1.81 - 2.60
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง
2.61 - 3.40
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง
3.41 - 4.20
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง
4.21 - 5.00
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
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1. จันทบุรี
2. ระยอง
3. ตราด
คุณภาพชีวิตโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.84
3.82
3.55
3.74

มีคา่ เท่ากับ 3.55 และค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74

ภัฏ
รำ

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจันทบุรี มีค่ามากที่สุด คือ 3.84
รองลงมาจั ง หวั ด ระยอง มี ค ่ า เท่ า กั บ 3.82 และจั ง หวั ด ตราด

ระดับคุณภาพชีวิต
ดี
ดี
ดี
ดี
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คุณภาพชีวิตรวม
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ภาพรวม

ี

ผลการวิจัย

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย
ตารางที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ด้านสุขภาพกาย
จังหวัด

าลัย
ราช

1. จันทบุรี
2. ระยอง
3. ตราด
คุณภาพชีวิตโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.72
3.67
3.47
3.74

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพกายของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจันทบุรี
มีค่าเท่ากับ 3.72 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี จังหวัดระยอง
มีค่าเท่ากับ 3.67 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีและจังหวัดตราด

ระดับคุณภาพชีวิต
ดี
ดี
ดี
ดี

มีค่าเท่ากับ 3.47 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง และ
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม่ เศรษฐกิจฐานราก
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
ตารางที่ 3 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ด้านจิตใจ

วิทย

จังหวัด
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1. จันทบุรี
2. ระยอง
3. ตราด
คุณภาพชีวิตโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
3.84
3.89
3.73
3.82

ระดับคุณภาพชีวิต
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิต มีค่าเท่ากับ 3.73 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี และค่าเฉลี่ยของ
ด้านจิตใจของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจันทบุรี มีค่า ระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม่ เศรษฐกิจฐานรากในภาพรวม
เท่ากับ 3.84 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี จังหวัดระยอง มีค่า มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.82 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี
เท่ากับ 3.89 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี และจังหวัดตราด

พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร, ธัญญาณี นิยมกิจ, ศตวรรษ ทิพโสต, วิฆเนศวร ฑะกอง, สุทธินันท์ โสตวิถี

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 125

ี
ค่าเฉลี่ย
3.96
3.94
3.40
3.77

1. จันทบุรี
2. ระยอง
3. ตราด
คุณภาพชีวิตโดยรวม

ตราด มีคา่ เท่ากับ 3.40 มีระดับคุณภาพชีวติ ในระดับปานกลาง และ
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม่ เศรษฐกิจฐานราก
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี

ภัฏ
รำ

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสัมพันธภาพทางสังคมของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
ในจันทบุรี มีค่าเท่ากับ 3.96 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี จังหวัด
ระยอง มีคา่ เท่ากับ 3.94 มีระดับคุณภาพชีวติ ในระดับดี และจังหวัด

ระดับคุณภาพชีวิต
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

ไพพ

จังหวัด

รรณ

คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ตารางที่ 4 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ด้านสังคม

คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 5 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ด้านสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

ค่าเฉลี่ย
3.86
3.76
3.59
3.74

าลัย
ราช

1. จันทบุรี
2. ระยอง
3. ตราด
คุณภาพชีวิตโดยรวม

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิต
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจันทบุรี
มีค่าเท่ากับ 3.86 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี จังหวัดระยอง
มีค่าเท่ากับ 3.76 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี และจังหวัดตราด

ระดับคุณภาพชีวิต
ดี
ดี
ดี
ดี

มีค่าเท่ากับ 3.59 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง และ
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม่ เศรษฐกิจฐานราก
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี

การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัดกับคุณภาพชีวิต
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวม โดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย ชุดย่อ จ�ำแนกตามราย
		 จังหวัด
จังหวัด

n

ระยอง
จันทบุรี
ตราด

133
134
133

วิทย

รายการ

คุณภาพชีวิตโดยรวม

มหา

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
โดยรวม จ�ำแนกตามรายจังหวัด พบว่า จังหวัดระยอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 จังหวัดจันทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และจังหวัด
ตราด มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.55 เมือ่ น�ำค่าเฉลีย่ มาทดสอบเปรียบเทียบ

x̅
3.84
3.82
3.55

S.D

F

Sig.

0.467
0.308
0.492

19.662

0.000*

ความแตกต่างด้วยเครื่องมือทางสถิติ one way anowa พบว่า
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์
(Sig = 0.00) ดังนั้น จังหวัดที่แตกต่างกันจะมีผลของคุณภาพชีวิต
โดยรวมที่แตกต่างกัน
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คุณภาพชีวิตโดยรวม

x̅
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

ตราด

3.84

ระยอง
3.82

จังหวัด
จันทบุรี
3.55

3.84
3.82
3.55

-

0.854
-

0.000*
0.000*
-

ผลักดันให้เกิดแหล่งท�ำมาหากิน และพัฒนาส่งเสริมในการประกอบ
อาชีพเสริม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิม่ เติมเป็นการสร้างโอกาสในการหารายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ในอีก
ช่องทางหนึ่ง
2. หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรน�ำเอา
เทคโนโลยีด้านจัดเก็บข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้าน
ต่าง ๆ ของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ด้านสุขภาพกาย ด้าน
จิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ
เพือ่ เป็นการจัดเก็บระบบแบบองค์รวม ท�ำให้สามารถตรวจสอบและ
วิเคราะห์สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
ตรงจุดยิ่งขึ้น
3. ด้ า นสุ ข ภาพกาย ควรส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนกลุ ่ ม
เศรษฐกิจฐานรากได้รับการดูแลสุขภาพกายให้ได้รับสิทธิในการ
รักษาสุขภาพทั้งจากนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานที่เข้าไปบริการ
เพิ่มเติมให้กับประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ วิธีการป้องกัน และดูแลตนเองเบื้องต้น
เพื่ อ การมี สุข ภาพที่ ดี ใ นระยะยาวของประชาชนกลุ ่ มเศรษฐกิจ
ฐานราก เพราะจากการศึกษาพบว่า มีประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ
ฐานรากยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
4. ด้านจิตใจ ควรด�ำเนินการนโยบายการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพจิ ต เพราะจากการท� ำ วิ จั ย พบว่ า
ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากสุขภาพจิตความรู้สึกไม่ค่อยดี
ท้อแท้ หดหู่ กังวล ซึมเศร้า เป็นต้น ควรมีการส่งเสริมดูแลให้
ความรูใ้ นการด�ำเนินชีวติ ทีด่ ี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มคี วามรูส้ กึ
ผ่อนคลายและการสร้างมุมมองในแง่บวกในการด�ำเนินชีวติ รัฐบาล
ควรมีนโยบายเข้ามาส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ความรูก้ บั ประชาชน
กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ควรมีการส่งเสริมในด้าน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมและส่งเสริม โดยให้ความส�ำคัญการท�ำ
กิจกรรมร่วมกันในชุมชนและต่างชุมชน เพือ่ เป็นส่งเสริมกระตุน้ สร้าง
ความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชนและต่างชุมชน ควรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเน้นและให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น

ภัฏ
รำ

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่คุณภาพชีวิตโดยรวมจ�ำแนกตามรายจังหวัด พบว่า ค่าเฉลี่ย
จังหวัดระยอง มีคา่ เท่ากับ 3.84 ค่าเฉลีย่ จังหวัดจันทบุรี มีคา่ เท่ากับ
3.82 และค่าเฉลี่ยจังหวัดตราด มีค่าเท่ากับ 3.55 เมื่อน�ำค่าเฉลี่ยมา
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ด้วยเครือ่ งมือทางสถิติ Scheffe พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จ�ำนวน
2 คู่ ได้แก่ จังหวัดระยองมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าจังหวัดตราด และ
จังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าจังหวัดตราด

ไพพ

จังหวัด

รรณ

ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิตโดยรวม โดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย ชุดย่อ
		 จ�ำนวนโดยกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก จ�ำแนกรายจังหวัด

สรุปและอภิปรายผล

มหา

วิทย

าลัย
ราช

คุณภาพชีวติ ของประชาชนกลุม่ เศรษฐกิจฐานรากจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
แยกตามรายองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คุณภาพชีวิตของประชาชน
กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ทางด้าน
สุขภาพร่างกาย มีระดับคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับดี คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
ด้านจิตใจ มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม มีระดับคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับดี แต่จงั หวัด
ตราดมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิต
โดยรวม จ�ำแนกตามที่อยู่อาศัยตามรายจังหวัด ด้วยเครื่องมือ
ทางสถิติ Scheffe พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวน 2 คู่ ได้แก่ จังหวัดระยองมีคุณภาพ
ชีวิตสูงกว่าจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตสูงกว่า
จังหวัดตราด

อภิปรายผล

1. หน่วยงานภาคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
ส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง
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1. ควรมีการท�ำวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
เกาะคา จังหวัดล�ำปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในทุกจังหวัด เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลที่น�ำมาใช้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ในการพิจารณาเพื่อพัฒนานโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ส�ำหรับ
ทิพย์วัลย์ เรืองขจร. (2554). วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต.
ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต
สงขลา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัย
2. ควรท�ำงานวิจัยเชิงคุณภาพ ติดตามกลุ่มประชาชน
ราชภัฏสงขลา.
เศรษฐกิจฐานรากทางด้านมิติด้านเศรษฐกิจ เพื่อน�ำข้อมูลมาวาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (2559). การจัดท�ำดัชนีคณ
ุ ภาพชีวติ
ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ของประชาชนฐานรากปี 2559. เอกสารวิจัย เสนอต่อ
ธนาคารออมสิน.
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6. ด้านสิง่ แวดล้อม ควรมีสำ� รวจหรือการส่งเสริมนโยบาย
การให้ บ ริ ก ารทางด้ า นสาธารณสุ ข และสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ และสามารถเสนอแนะแนวทางวิธีการ
ตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ
ห้องชุด จ�ำนวน 55 บริษัท และกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบห้องชุด จ�ำนวน 30 คน โดยการใช้วิธีการ
วิจัยแบบสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหนังสือ ต�ำรา เอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท�ำการ
เรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ผล และสรุปผล จากผลการวิจัยพบว่าการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ สามารถแบ่งพื้นที่ในการ
ตรวจสอบห้องชุดได้เป็น 5 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่ห้องนั่งเล่น 2) พื้นที่ห้องนอน 3) พื้นที่ห้องน�้ำ 4) พื้นที่ห้องครัว และ 5) พื้นที่ระเบียง จาก
การวิเคราะห์พื้นที่การตรวจสอบแต่ละพื้นที่ พบว่า สามารถแบ่งหมวดงาน และวิธีการตรวจสอบได้ 10 หมวดงาน คือ 1) หมวดงานพื้น
ตรวจสอบเรื่องการยวบ ยุบตัว โก่งงอของพื้น และรอยบิ่น หรือรอยแตกร้าว โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
2) หมวดงานผนัง ตรวจเรื่องรอยแตกร้าว และความเรียบร้อยในการทาสี โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การสัมผัสตามพื้นที่ และการใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3) หมวดงานฝ้าเพดาน ตรวจเรื่องระดับของฝ้าเพดาน รอยต่อของฝ้าเพดาน และการรั่วซึม โดยการสังเกตด้วย
ตาเปล่า และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 4) หมวดงานประตู ตรวจเรื่องรอยบิ่นหรือรอยแตกร้าว งานทาสี และการใช้งาน โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า การสัมผัสตามพืน้ ที่ และการใช้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ 5) หมวดงานหน้าต่าง ตรวจเรือ่ งการติดตัง้ และการรัว่ ซึม โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 6) หมวดงานระบบ ตรวจเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน�้ำทิ้ง โดยการ
สังเกตด้วยตาเปล่า การทดสอบการใช้งาน และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 7) หมวดงานบัวเชิงผนัง ตรวจเรื่องรอยต่อของบัวเชิงผนัง
งานทาสี และรอยด่าง โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 8) หมวดงานช่องเปิด หรือช่องระบายอากาศ ตรวจสอบโดยการทดสอบการใช้งาน
9) หมวดงานสุขภัณฑ์ ตรวจเรื่องความเรียบร้อยในการติดตั้ง และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการทดสอบการใช้งาน และ
10) หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ และเคาน์เตอร์ครัว ตรวจเรื่องความเรียบร้อยในการติดตั้ง และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และ
การทดสอบการใช้งาน
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This research aimed to study the condominium inspection before transferring ownership and the guideline
for condominium inspection before transferring ownership. The sample group consisted of condominium inspection
service companies and 30 experts of condominium inspection. The research instruments use in this research were :
interview books, documents, journals, articles or related research to conclude research’s objectives. The obtained
data was the quality data as it was from opinions and facts about condominium inspection that followed the
opinions from interviewees’ working experiences. The results found that condominium inspection before transferring
ownership was able to divide the areas of inspection in 5 areas which were : 1) Lobby area 2) Bedroom area
3) Toilet area 4) Kitchen area and 5) Balcony area. From the analyzation of each area inspection, it found that it was
able to divide into 10 working categories and inspection methods which were : 1) Floor - inspect the collapse, bend,
chip or crack by visual observation or equipment usage. 2) Wall - inspect the crack and paint neatness by visual
observation, touching or equipment usage. 3) Ceiling - inspect the ceiling level, ceiling joints and leaking by visual
observation or equipment usage. 4) Door - inspect the crack or chip paint and usage by visual observation, touching
or equipment usage. 5) Window - inspect the installment and leaking by visual observation or equipment usage.
6) System - inspect electrical system, plumbing system and draining system by visual observation or equipment
usage. 7) Baseboard - inspect the joint, paint and stain by visual observation. 8) Vent hole - inspect by usage.
9) Sanitary ware - inspect the installment and usage by visual observation and usage. 10) Furniture and kitchen ware
- inspect the installment neatness by visual observation and usage. by visual observation and usage. 10) Furniture
and kitchen ware - inspect the installment neatness by visual observation and usage.
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กรรมสิทธิ์

1. เพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอน

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบห้องชุดก่อน
รับโอนกรรมสิทธิ์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกลุ่มประชากรดังนี้
		 1.1 บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบห้องชุด โดยผู้วิจัย
ได้สืบค้นรายชื่อบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง
อาคารจากอิ น เทอร์ เ น็ ต และมี ก ารสั มภาษณ์ เ บื้ อ งต้ น เกี่ยวกับ
ขอบเขตการให้บริการของบริษัท
		 1.2 ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นสถาปั ต ยกรรม และด้ า น
วิศวกรรม โดยเป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ คือ บริษทั
เอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจงบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบห้องชุด จ�ำนวน 55 บริษัท และ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม
จ�ำนวน 15 คน และด้านวิศวกรรม จ�ำนวน 15 คน
ขั้นตอนในการด�ำเนินการศึกษา
1. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการเอกสาร หนังสือ ต�ำรา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษารายงานการตรวจสอบ
คุณภาพห้องชุด โดยใช้แบบบันทึกในการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถ
ก�ำหนดขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย และเพื่อก�ำหนดแนวทางการ
เก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
		 1. บริษทั ทีใ่ ห้บริการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง
อาคาร จ�ำนวน 55 บริษัท
		 2. ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสถาปัตยกรรม จ�ำนวน 15 ท่าน
		 3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม จ�ำนวน 15 ท่าน
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การสั ม ภาษณ์ ผู ้ บ ริ ห าร กรรมการผู ้ จั ด การ
ผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการ หัวหน้างาน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาจ�ำนวน 5 พื้นที่ในเก็บข้อมูล ดังนี้
		 1.1 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ห้องนั่งเล่น
		 1.2 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ห้องนอน
		 1.3 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ห้องน�้ำ
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ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด
พักอาศัยในปัจจุบนั มีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในพืน้ ที่
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้รับความนิยม
จากผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น อย่ า งมาก จากผลการวิ จั ย ของศู น ย์ ข ้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ พบว่า ในปี 2563 มีสัดส่วนจ�ำนวนหน่วยการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด มากที่ สุ ด (ศู น ย์ ข ้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์, 2562) โดยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือส่งมอบ
ห้องชุดให้กับผู้ซื้อ ผู้ประกอบการจะให้ผู้ซื้อตรวจความเรียบร้อย
โดยรวมของห้องชุด ซึ่งในการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคนั้น
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการเร่งปิดการขาย จึงใช้กลยุทธ์จูงใจ
ผู้บริโภคเพื่อเร่งการรับโอนกรรมสิทธิ์ โดยการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ
ได้แก่ ส่วนลดราคาขาย เฟอร์นิเจอร์ครบชุดพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เป็นต้น และก�ำหนดระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเร่งการรับโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งก่อนการส่งมอบห้องชุด ทาง
โครงการจะนัดให้ผบู้ ริโภคเข้าตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์
จากการศึกษาการร้องเรียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ “อาคารชุด” เป็นอสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีคนร้องเรียนมากที่สุด จ�ำนวน 970 ราย จาก
ทั้งหมด 2,384 ราย (ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,
2563) และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยปัญหาการร้องเรียน
สามารถแบ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็น 2 ช่วง คือ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการโอนกรรมสิทธิ์
โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกร้องเรียนหลังการโอนกรรมสิทธิ์ คือ การ
ช�ำรุดหลังการก่อสร้าง การก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เก็บงานไม่เรียบร้อย
ข้อจ�ำกัดของการใช้วสั ดุสำ� เร็จรูป การก่อสร้างไม่เหมือนห้องตัวอย่าง
เป็นต้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2563) เพื่อ
เป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามมาภายหลัง ในแต่ละ
โครงการจะให้สทิ ธิกบั ผูบ้ ริโภคในการตรวจสอบห้องชุดแตกต่างกัน
ออกไป บางโครงการให้ สิ ท ธิ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคในการจ้ า งบริ ษั ท ที่ มี
ประสบการณ์การท�ำงานด้านการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอน
กรรมสิทธิ์ เข้ามาตรวจสอบห้องชุดอย่างละเอียด เพื่อให้วัสดุได้
มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการใช้งาน และบางโครงการไม่อนุญาตให้
ผู้บริโภคจ้างบริษัทเข้ามาตรวจสอบห้องชุด (บุญธรรม ทองขลิบ,
2563) ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องท�ำการตรวจสอบห้องชุดเอง ซึ่งอาจ
ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง เนื่องจากผู้บริโภคยังขาด
ความรูใ้ นด้านการตรวจสอบห้องชุด จากปัญหาข้างต้นผูว้ จิ ยั เล็งเห็น
ถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงท�ำการศึกษาแนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อน
รับโอนกรรมสิทธิ์ และสามารถเสนอแนวทางวิธีการตรวจสอบห้อง
ชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ผลการวิจัย

		 1.4 ประตู ห้องนัง่ เล่นโดยทัว่ ไปจะใช้ประตูประเภท
ไม้อัดยาง หรือวัสดุสังเคราะห์จากเศษไม้ผสมเรซิน โดยตรวจสอบ
ความเรียบร้อยในการติดตัง้ รอยบิน่ หรือรอยแตกร้าว งานทาสี และ
การใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และ
การทดสอบการใช้งานโดยการลอง เปิด-ปิด ประตู ต้องมีลักษณะ
การเปิด-ปิด ไม่ตดิ ขัด ไม่ฝดื ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเลือ่ นและ
บานพับ ระบบล็อกท�ำงานได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้
		 1.5 หน้าต่าง ห้องนั่งเล่นโดยทั่วไปเป็นหน้าต่าง
บานเลื่ อ น และใช้ วั ส ดุ ป ระเภทกระจกกรอบอะลู มิ เ นี ย ม โดย
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง การรั่วซึม และการทดสอบ
การใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า
บานหน้าต่างต้องติดตั้งเรียบร้อย มีอุปกรณ์ครบ และทดสอบ
การใช้งานโดยการเลื่อนเปิด-ปิด หน้าต่าง และลองล็อก
		 1.6 งานระบบ ห้องนัง่ เล่นจะประกอบไปด้วยระบบ
ไฟฟ้า สิ่งที่ท�ำการตรวจสอบ คือ ตู้เมนไฟฟ้า สวิทซ์ไฟ และปลั๊กไฟ
ซึง่ สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า ดูการต่อสายไฟ
การทดสอบการใช้งาน โดยการทดลองเปิด-ปิดสวิตช์ไฟ หรือใช้
ทีช่ าร์จแบตเสียบเข้ากลับปลัก๊ ไฟ และตรวจสอบโดยการใช้เครือ่ งมือ
ช่วยในการตรวจสอบ คือ การใช้ไขควงวัดไฟ หรืออุปกรณ์ตรวจสอบ
ประจุไฟฟ้า
		 1.7 บัวเชิงผนัง ห้องนัง่ เล่นโดยทัว่ ไปจะใช้บวั เชิงผนัง
ประเภทยางและไม้ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง
รอยต่อของบัวเชิงผนัง งานทาสี และรอยด่าง โดยการสังเกตด้วย
ตาเปล่ า การติ ด ตั้ ง บั ว เชิ ง ผนั ง ต้ อ งมี ลั ก ษณะแนบสนิ ท กั บ ผนั ง
ไม่ตกขอบผนัง และต้องเก็บงานทาสีเรียบร้อย
		 1.8 เฟอร์นเิ จอร์ โดยทัว่ ไปเฟอร์นเิ จอร์ทที่ างโครงการ
แถมมาให้ จะตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง ความสะอาด
และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
ต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่มรี อยบิน่ หรือรอยแตก
และตรวจสอบโดยการทดสอบการใช้งาน
2. พื้นที่ห้องนอน
		 2.1 พื้ น ห้ อ งนอนโดยทั่ ว ไปจะใช้ วั ส ดุ ปู พื้ น ชนิ ด
ไม้สงั เคราะห์จำ� พวกลามิเนตและเอนจิเนียร์วดู โดยตรวจสอบความ
สวยงามในการปูพื้น ความเรียบร้อยในการปูพื้น รอยต่อของแผ่น
ลามิเนตหรือแผ่นเอนจิเนียร์วูด การยวบ ยุบตัว และโก่งงอของพื้น
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการเดินไป
ตามบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ หากวัสดุปูพื้นมีการช�ำรุดจะสังเกตเห็นได้
และรู้สึกได้เมื่อทดสอบโดยการเดิน
		 2.2 ผนัง ห้องนอนโดยทัว่ ไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ โดย
ตรวจสอบการฉาบปูนผนัง รอยแตกร้าว การรัว่ ซึม การเก็บงานทาสี
รอยด่าง การร่อนของสี การติดตัง้ วอลล์เปเปอร์ และรอยฉีกขาดของ
วอลล์เปปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า

ไพพ

		 1.4 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ห้องครัว
		 1.5 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ระเบียง
		 ผู้วิจัยท�ำการทดสอบแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละกลุ่มในการเก็บข้อมูล และทดสอบค่าเที่ยงตรงของค�ำถาม
ในแบบสัมภาษณ์ และด�ำเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ และสรุปผล
จากขอบเขตเนื้อหาการศึกษาพื้นที่ห้องชุด จ�ำนวน 5 พื้นที่ พบว่า
สามารถตรวจสอบโดยการแบ่งตามหมวดงานได้จำ� นวน 10 หมวดงาน
ดังนี้ 1) หมวดงานพื้น 2) หมวดงานผนัง 3) หมวดงานฝ้าเพดาน
4) หมวดงานประตู 5) หมวดงานหน้าต่าง 6) หมวดงานระบบ
7) หมวดงานเชิงผนัง 8) หมวดงานช่องเปิด 9) หมวดงานสุขภัณฑ์
และ 10) หมวดงานเฟอร์นิเจอร์
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ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์บริษทั ทีใ่ ห้บริการตรวจสอบ
คุณภาพการก่อสร้างอาคาร จ�ำนวน 55 บริษัท และกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม จ�ำนวน 15 คน และด้านวิศวกรรม
จ�ำนวน 15 คน ผู้วิจัยสามารถแบ่งพื้นที่การตรวจสอบห้องชุดออก
เป็น 5 พื้นที่ และแต่ละพื้นที่มีแนวทางการตรวจสอบ ดังนี้
1. พื้นที่ห้องนั่งเล่น
		 1.1 พื้น ห้องนั่งเล่นโดยทั่วไปจะใช้วัสดุปูพื้นชนิด
ไม้สงั เคราะห์จำ� พวกลามิเนต และเอนจิเนียร์วดู โดยตรวจสอบความ
สวยงามในการปูพื้น ความเรียบร้อยในการปูพื้น รอยต่อของแผ่น
ลามิเนตหรือแผ่นเอนจิเนียร์วูด การยวบ ยุบตัว และโก่งงอของพื้น
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการเดินไป
ตามบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ หากวัสดุปูพื้นมีการช�ำรุดจะสังเกตเห็นได้
และรู้สึกได้เมื่อทดสอบโดยการเดิน
		 1.2 ผนัง ห้องนั่งเล่นโดยทั่วไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ
โดยตรวจสอบการฉาบปูนผนัง รอยแตกร้าว การรั่วซึม การเก็บงาน
ทาสี รอยด่าง การร่อนของสี การติดตั้งวอลล์เปเปอร์ และรอย
ฉีกขาดของวอลล์เปปอร์ ซึง่ สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วย
ตาเปล่า การสังเกตโดยอาศัยจากแสงทีต่ กกระทบกับผนังเพือ่ ดูงาน
ทาสี และการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น
สเกลวัดรอยร้าว หรือการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น เพื่อตรวจ
หาความชื้นตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง
		 1.3 ฝ้าเพดาน ห้องนั่งเล่นโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปูนฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเก็บ
งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน และรอยต่อของฝ้าเพดาน ซึง่
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจากแสง
ที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสีและการใช้เครื่องมือช่วยในการ
ตรวจสอบ เช่น ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดานกับผนัง
และพื้น และการวัดระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า
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3. พื้นที่ห้องน�้ำ
		 3.1 พื้น ห้องน�้ำโดยทั่วไปจะใช้วัสดุปูพื้นประเภท
กระเบือ้ ง โดยตรวจสอบความสวยงามในการปูพนื้ รอยบิน่ หรือรอย
แตกร้าว ปูนใต้กระเบื้อง และความลาดเอียงของพื้น ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การใช้ไม้ หรือเหรียญเคาะ
ลงบนพื้นกระเบื้อง หากมีเสียงก้อง แสดงว่าปูนใต้พื้นกระเบื้อง
ไม่เต็มหน้ากระเบื้อง และการใช้ดินน�้ำมันอุดรูระบายน�้ำเพื่อตรวจ
ทิศทางการไหลของน�้ำ
		 3.2 ผนัง ห้องน�้ำโดยทั่วไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ โดย
ตรวจสอบการฉาบปูนผนัง รอยแตกร้าว การรัว่ ซึม การเก็บงานทาสี
รอยด่าง การร่อนของสี การติดตัง้ วอลล์เปเปอร์ และรอยฉีกขาดของ
วอลล์เปปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า
การสังเกตโดยอาศัยจากแสงทีต่ กกระทบกับผนังเพือ่ ดูงานทาสี และ
การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น สเกลวัด
รอยร้าว หรือการใช้อปุ กรณ์ตรวจวัดความชืน้ เพือ่ ตรวจหาความชืน้
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง
		 3.3 ฝ้าเพดาน ห้องน�้ำโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปูนฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเก็บ
งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน รอยต่อของฝ้าเพดาน และ
การรั่วซึม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า
หรือใช้มอื ในการสัมผัสกับฝ้าเพดาน และการใช้เครือ่ งมือช่วยในการ
ตรวจสอบ การรั่วซึมบริเวณบนเพดาน
		 3.4 ประตู ห้องน�้ำโดยทั่วไปจะใช้วัสดุประเภทพีวีซี
โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตัง้ รอยบิน่ หรือรอยแตกร้าว
งานทาสี และการใช้งาน ซึง่ สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วย
ตาเปล่า และการทดสอบการใช้งานโดยการลองเปิด-ปิด ประตู
ต้องมีลกั ษณะเปิด-ปิดแล้วไม่ตดิ ขัด ไม่ฝดื ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจาก
รางเลื่อนและบานพับ ระบบล็อกท�ำงานได้ดี และสามารถไขกุญแจ
คลายล็อกได้
		 3.5 ช่องระบายอากาศ โดยทัว่ ไปจะตรวจสอบพัดลม
ของช่องระบายอากาศ จากการทดสอบการใช้งาน โดยการเปิด-ปิด
พัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ
		 3.6 งานระบบ ห้องน�ำ้ จะประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า
ระบบประปา และระบบระบายน�้ำทิ้ง โดยระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ
ด้วยการทดสอบการใช้งานจริง ลองเปิด-ปิด สวิตช์ไฟ ระบบประปา
ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งาน และการสังเกตการรั่วซึมของ
ท่อด้วยตาเปล่า ส่วนการตรวจสอบระบบระบายน�้ำทิ้งนั้น สามารถ
ตรวจสอบได้โดยการใช้ดินน�้ำมันอุดรูระบายน�้ำ และเปิดน�้ำบริเวณ
พื้นที่ที่ท�ำการตรวจสอบให้เต็ม และน�ำดินน�้ำมันออกเพื่อดูการ
ระบายน�้ำ
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การสังเกตโดยอาศัยจากแสงทีต่ กกระทบกับผนังเพือ่ ดูงานทาสี และ
การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น สเกลวัด
รอยร้าว หรือการใช้อปุ กรณ์ตรวจวัดความชืน้ เพือ่ ตรวจหาความชืน้
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง
		 2.3 ฝ้าเพดาน ห้องนอนโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปูนฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเก็บ
งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน และรอยต่อของฝ้าเพดาน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจาก
แสงที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสีและการใช้เครื่องมือช่วย
ในการตรวจสอบ เช่น ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดาน
กับผนังและพื้น และการวัดระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า
		 2.4 ประตู ห้องนอนโดยทั่วไปจะใช้ประตูประเภท
ไม้อัดยาง หรือวัสดุสังเคราะห์จากเศษไม้ผสมเรซิน โดยตรวจสอบ
ความเรียบร้อยในการติดตัง้ รอยบิน่ หรือรอยแตกร้าว งานทาสี และ
การใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และ
การทดสอบการใช้งานโดยการลองเปิด-ปิด ประตู ต้องมีลกั ษณะการ
เปิด-ปิด ไม่ติดขัด ไม่ฝืด ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเลื่อนและ
บานพับ ระบบล็อกท�ำงานได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้
		 2.5 หน้ า ต่ า ง ห้ อ งนอนโดยทั่ ว ไปเป็ น หน้ า ต่ า ง
บานเลื่ อ น และใช้ วั ส ดุ ป ระเภทกระจกกรอบอะลู มิ เ นี ย ม โดย
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง การรั่วซึม และการทดสอบ
การใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า
บานหน้าต่างต้องติดตั้งเรียบร้อย มีอุปกรณ์ครบ และทดสอบ
การใช้งานโดยการเลื่อนเปิด-ปิด หน้าต่าง และลองล็อก
		 2.6 งานระบบ ห้องนอนจะประกอบไปด้วยระบบ
ไฟฟ้า สิ่งที่ท�ำการตรวจสอบ คือ ตู้เมนไฟฟ้า สวิตช์ไฟ และปลั๊กไฟ
ซึง่ สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า ดูการต่อสายไฟ
การทดสอบการใช้งาน โดยการทดลองเปิด - ปิดสวิตช์ไฟ หรือใช้ที่
ชาร์จแบตเสียบเข้ากลับปลั๊กไฟ และตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือ
ช่วยในการตรวจสอบ คือ การใช้ไขควงวัดไฟ หรืออุปกรณ์ตรวจสอบ
ประจุไฟฟ้า
		 2.7 บัวเชิงผนัง ห้องนอนโดยทั่วไปจะใช้บัวเชิงผนัง
ประเภทยางและไม้ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง
รอยต่อของบัวเชิงผนัง งานทาสี และรอยด่าง โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า การติดตั้งบัวเชิงผนังต้องมีลักษณะ แนบสนิทกับผนัง
ไม่ตกขอบผนัง และต้องเก็บงานทาสีเรียบร้อย
		 2.8 เฟอร์ นิ เจอร์ โดยทั่ ว ไปเฟอร์ นิ เจอร์ ที่ ท าง
โครงการแถมมาให้ จะตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง ความ
สะอาด และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การติดตั้ง
เฟอร์นิเจอร์ต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่มีรอยบิ่น
หรือรอยแตก และตรวจสอบโดยการทดสอบการใช้งาน
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ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งานจริง ลองเปิด-ปิด สวิตช์ไฟ
ระบบประปา ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งาน และสังเกต
การรัว่ ซึมของท่อด้วยตาเปล่า ส่วนการตรวจสอบระบบระบายน�ำ้ ทิง้
นั้น สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ดินน�้ำมันอุดรูระบายน�้ำ และ
เปิดน�้ำบริเวณพื้นที่ที่ท�ำการตรวจสอบให้เต็ม และน�ำดินน�้ำมันออก
เพื่อดูการระบายน�้ำ
		 4.7 บัวเชิงผนัง ห้องครัวโดยทั่วไปจะใช้บัวเชิงผนัง
ประเภทยางและไม้ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง
รอยต่อของบัวเชิงผนัง งานทาสี และรอยด่าง โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า การติดตั้งบัวเชิงผนังต้องมีลักษณะ แนบสนิทกับผนัง
ไม่ตกขอบผนัง และต้องเก็บงานทาสีเรียบร้อย
		 4.8 เฟอร์นิเจอร์หรือเคาท์เตอร์ครัว โดยทั่วไปจะ
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง ความสะอาด การทดสอบ
การใช้งานโดยการเปิด-ปิด อุปกรณ์ในครัว และการสังเกตซิลิโคน
ที่ใช้ในการติดตั้งด้วยตาเปล่า
5. พื้นที่ส่วนระเบียง
		 5.1 พื้น ระเบียงโดยทั่วไปจะใช้วัสดุปูพื้นประเภท
กระเบือ้ ง โดยตรวจสอบความสวยงามในการปูพนื้ รอยบิน่ หรือรอย
แตกร้าว ปูนใต้กระเบื้อง และความลาดเอียงของพื้น ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การใช้ไม้ หรือเหรียญเคาะ
ลงบนพื้นกระเบื้อง หากมีเสียงก้อง แสดงว่าปูนใต้พื้นกระเบื้อง
ไม่เต็มหน้ากระเบื้อง และการใช้ดินน�้ำมันอุดรูระบายน�้ำเพื่อตรวจ
ทิศทางการไหลของน�้ำ
		 5.2 ผนัง ระเบียงโดยทั่วไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ โดย
ตรวจสอบการฉาบปูนผนัง รอยแตกร้าว การรัว่ ซึม การเก็บงานทาสี
รอยด่าง การร่อนของสี การติดตัง้ วอลล์เปเปอร์ และรอยฉีกขาดของ
วอลล์เปปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า
การสังเกตโดยอาศัยจากแสงทีต่ กกระทบกับผนังเพือ่ ดูงานทาสี และ
การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น สเกลวัด
รอยร้าว หรือการใช้อปุ กรณ์ตรวจวัดความชืน้ เพือ่ ตรวจหาความชืน้
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง
		 5.3 ฝ้าเพดาน ระเบียงโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปูนฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเก็บ
งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน และรอยต่อของฝ้าเพดาน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจาก
แสงที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสีและการใช้เครื่องมือช่วย
ในการตรวจสอบ เช่น ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดาน
กับผนังและพื้น และการวัดระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า
		 5.4 ประตู ระเบียงโดยทั่วไปเป็นประตูบานเลื่อน
และใช้วัสดุประเภทกระจก โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการ
ติดตั้ง รอยบิ่นหรือรอยแตกร้าว งานทาสี การใช้งาน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการทดสอบการใช้งาน
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		 3.7 สุขภัณฑ์ โดยทัว่ ไปจะตรวจสอบความเรียบร้อย
ในการติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน ตรวจสอบโดยการสังเกตด้วย
ตาเปล่าถึงความเรียบร้อยในการติดตั้งสุขภัณฑ์ และการทดสอบ
การใช้งานจริง
4. พื้นที่ห้องครัว
		 4.1 พื้น ห้องครัวโดยทั่วไปจะใช้วัสดุปูพื้นชนิดไม้
สังเคราะห์จ�ำพวกลามิเนตและเอนจิเนียร์วูด โดยตรวจสอบความ
สวยงามในการปูพื้น ความเรียบร้อยในการปูพื้น รอยต่อของแผ่น
ลามิเนตหรือแผ่นเอนจิเนียร์วูด การยวบ ยุบตัว และโก่งงอของพื้น
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการเดินไป
ตามบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ หากวัสดุปูพื้นมีการช�ำรุดจะสังเกตเห็นได้
และรู้สึกได้เมื่อทดสอบโดยการเดิน
		 4.2 ผนัง ห้องครัวโดยทั่วไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ โดย
ตรวจสอบการฉาบปูนผนัง รอยแตกร้าว การรัว่ ซึม การเก็บงานทาสี
รอยด่าง การร่อนของสี การติดตัง้ วอลล์เปเปอร์ และรอยฉีกขาดของ
วอลล์เปปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า
การสังเกตโดยอาศัยจากแสงทีต่ กกระทบกับผนังเพือ่ ดูงานทาสี และ
การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น สเกลวัด
รอยร้าว หรือการใช้อปุ กรณ์ตรวจวัดความชืน้ เพือ่ ตรวจหาความชืน้
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง
		 4.3 ฝ้าเพดาน ห้องครัวโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปูนฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเก็บ
งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน และรอยต่อของฝ้าเพดาน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจาก
แสงที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสีและการใช้เครื่องมือช่วย
ในการตรวจสอบ เช่น ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดาน
กับผนังและพื้น และการวัดระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า
		 4.4 ประตู ห้องครัวโดยทั่วไปเป็นประตูบานเลื่อน
และใช้วสั ดุประเภทกระจก โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตัง้
รอยบิน่ หรือรอยแตกร้าว งานทาสี การใช้งาน ซึง่ สามารถตรวจสอบ
ได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการทดสอบการใช้งานโดยการ
ลองเปิด-ปิด ประตู ต้องมีลักษณะเปิด -ปิด แล้วไม่ติดขัด ไม่ฝืด
ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเลื่อนและบานพับ ระบบล็อกท�ำงาน
ได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้
		 4.5 หน้าต่าง ห้องครัวโดยทัว่ ไปเป็นหน้าต่างบานเลือ่ น
และใช้วัสดุประเภทกระจกกรอบอะลูมิเนียม โดยตรวจสอบความ
เรี ย บร้ อ ยในการติ ด ตั้ ง การรั่ ว ซึ ม และการทดสอบการใช้ ง าน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า บานหน้าต่าง
ต้องติดตั้งเรียบร้อย มีอุปกรณ์ครบ และทดสอบการใช้งานโดยการ
เลื่อนเปิด-ปิด หน้าต่าง และลองล็อก
		 4.6 งานระบบ ห้องครัวจะประกอบไปด้วยระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน�้ำทิ้ง โดยระบบไฟฟ้า
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จากผลการวิจยั สามารถวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผล
จากการตรวจสอบห้องชุดในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด จ�ำนวน 5 พื้นที่
คือ 1. พื้นที่ห้องนั่งเล่น 2. พื้นที่ห้องนอน 3. พื้นที่ห้องน�้ำ 4. พื้นที่
ห้องครัว และ 5. พื้นที่ระเบียง ผู้วิจัยพบว่า พื้นที่ห้องชุดแต่ละพื้นที่
มีการใช้วสั ดุเหมือนกัน จึงได้แบ่งหมวดงานในการตรวจสอบห้องชุด
ออกตามลักษณะงานเป็นจ�ำนวน 10 หมวดงาน โดยมีรายละเอียด
ในการตรวจสอบห้องชุดแต่ละหมวดงาน ดังนี้
1. งานพื้ น ตรวจสอบความสวยงามในการปู พื้ น
ความเรียบร้อยในการปูพื้น รอยต่อของแผ่นลามิเนต หรือแผ่น
เอนจิเนียร์วูด การยวบ การยุบตัว การโก่งงอ งานทาสี รอยบิ่นหรือ
รอยแตกร้าว ปูนใต้กระเบือ้ ง ยาแนว และระดับ หรือความลาดเอียง
ของพืน้ ซึง่ สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การเดิน
ไปตามบริเวณพื้นที่ที่ท�ำการตรวจสอบ หรือการใช้ลูกแก้วกลิ้งไป
ตามบริเวณพื้นที่ที่ท�ำการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบของ
พื้น การใช้ไม้ หรือเหรียญเคาะลงบนพื้นกระเบื้อง หากมีเสียงก้อง
แสดงว่า ปูนใต้พนื้ กระเบือ้ งไม่เต็มหน้ากระเบือ้ ง และการใช้ดนิ น�ำ้ มัน
หรือเศษผ้าในการอุดรูระบายน�้ำ เพื่อตรวจทิศทางไหลของน�้ำ
ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมการตรวจสอบห้องชุดก่อน
รับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน
(วิญญู วานิชศิริโรจน์, 2561) พื้นโดยทั่วไปที่พบในห้องชุดส่วนใหญ่
เป็นพื้นลามิเนต พื้นเอนจิเนียร์วูด และพื้นกระเบื้องเซรามิค ซึ่งจาก
การทบทวนวรรณกรรมได้ระบุไว้ว่า พบพื้นหลายชนิดที่นิยมใช้
ในห้องชุด และการตรวจสอบพื้นในปัจจุบันนั้น ได้มีการใช้อุปกรณ์
อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น การใช้ดินน�้ำมัน หรือเศษผ้า
ในการอุ ด รู ร ะบายน�้ ำ เพื่ อ ดู ร ะดั บ และทิ ศ ทางของพื้ น (กรกฎ
เพชรนุ้ย, 2555)
2. งานผนัง ตรวจสอบการฉาบปูนผนัง รอยแตกร้าว
การรัว่ ซึม ความชืน้ การเก็บงานทาสี รอยด่าง รอยเปือ้ น รอยขีดข่วน
การร่ อ นของสี การติ ด ตั้ ง วอลล์ เ ปเปอร์ และรอยฉี ก ขาดของ

วอลล์เปเปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า
หากมีการฉาบปูนไม่ดจี ะสามารถมองเห็นรอยแตกร้าวจากภายนอกได้
การสั ม ผั ส โดยใช้ มื อ สั ม ผั ส บริ เวณผนั ง หากผนั ง ไม่ เรี ย บเนี ย น
จะรู ้ สึ ก ถึ ง การขรุ ข ระของผนั ง การสั ง เกตโดยอาศั ย จากแสง
ที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสี การใช้สเกลวัดรอยร้าวเพื่อวัด
รอยร้าวที่เกิดขึ้นตามผนัง และการใช้อุปกรณ์วัดความชื้นหรือ
กล้องอินฟาเรด เพือ่ ตรวจหาความชืน้ ตามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ที่จะเกิดความชื้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุด
ก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อน
รับโอน (วิญญู วานิชศิริโรจน์, 2561) พบว่า ผนังโดยทั่วไปที่พบ
ในห้องชุดเป็นผนังฉาบเรียบ โดยการตรวจสอบผนังในปัจจุบันนั้น
นอกเหนือจากการใช้การสังเกตและการสัมผัส ยังได้ใช้เครือ่ งมือและ
เทคนิคอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบผนังมากขึ้น เพื่อป้องกัน
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เช่น การตรวจหา
รอยร้าวโดยใช้เครื่องมือสเกลวัดรอยร้าว การตรวจหารอยรั่วซึม
โดยใช้อุปกรณ์วัดความชื้นหรือกล้องอินฟาเรด การดูงานทาสีโดย
การอาศัยจากแสงที่ตกกระทบกับผนัง
3. งานฝ้ า เพดาน ตรวจสอบการฉาบปู น ฝ้ า เพดาน
รอยแตกร้าว รอยต่อระหว่างฝ้าเพดาน การรัว่ ซึม ความชืน้ การเก็บ
งานทาสี การร่อนของสี รอยด่าง รอยเปื้อน รอยขีดข่วน และระดับ
ของฝ้าเพดาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า
โดยอาศัยจากแสงที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสี หรือการใช้มือ
สัมผัสกับฝ้าเพดาน และการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น
ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดานกับผนัง และการวัด
ระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบ
ห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโด
ก่อนรับโอน (วิญญู วานิชศิรโิ รจน์, 2561) พบว่า ฝ้าเพดานทีน่ ยิ มใช้
ในห้องชุดทัว่ ไปในปัจจุบนั เป็นฝ้าเพดานฉาบเรียบ โดยการตรวจสอบ
ฝ้ า เพดานในปั จ จุ บั น นั้ น ก็ เช่ น เดี ย วกั น กั บ การตรวจสอบผนั ง
ที่นอกเหนือจากการใช้การสังเกตแล้ว ยังได้ใช้เครื่องมือและเทคนิค
อื่น ๆ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบฝ้าเพดานมากขึ้น เช่น การตรวจ
หารอยร้าวโดยใช้เครื่องมือสเกลวัดรอยร้าว การตรวจหารอยรั่วซึม
โดยใช้อุปกรณ์วัดความชื้นหรือกล้องอินฟาเรด (กรกฎ เพชรนุ้ย,
2555)
4. งานประตู สามารถแบ่งประเภทของวัสดุเป็น 3 ส่วน
วัสดุประเภทไม้อดั ยาง วัสดุสงั เคราะห์จากเศษไม้ผสมเรซิน และวัสดุ
ประเภทพีวีซี โดยจะตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง รอยบิ่น
หรือรอยแตกร้าว รอยเปือ้ น รอยขีดข่วน งานทาสี อุปกรณ์ประกอบ
ประตู และการใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วย
ตาเปล่าหรือการใช้มอื สัมผัสบริเวณบานประตู การทดสอบการใช้งาน
โดยการลองเปิด-ปิด ประตู ต้องมีลกั ษณะการ เปิด-ปิดแล้วไม่ตดิ ขัด
ไม่ฝืด ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเลื่อนและบานพับ ระบบล็อก

ไพพ

โดยการลองเปิด-ปิด ประตู ต้องมีลักษณะเปิด -ปิด แล้วไม่ติดขัด
ไม่ฝืด ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเลื่อนและบานพับ ระบบล็อก
ท�ำงานได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้
		 5.5 งานระบบ ระเบียงจะประกอบไปด้วยระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน�้ำทิ้ง โดยระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งานจริง ลองเปิด-ปิดสวิตช์ไฟ
ระบบประปา ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งาน และสังเกต
การรัว่ ซึมของท่อด้วยตาเปล่า ส่วนการตรวจสอบระบบระบายน�ำ้ ทิง้
นั้น สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ดินน�้ำมันอุดรูระบายน�้ำ และ
เปิดน�้ำบริเวณพื้นที่ที่ท�ำการตรวจสอบให้เต็ม และน�ำดินน�้ำมันออก
เพื่อดูการระบายน�้ำ
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เนื่องจากเป็นหน้าที่ของทางโครงการที่ต้องท�ำการตรวจสอบมา
อยู่แล้ว
7. งานบัวเชิงผนัง โดยทั่วไปจะใช้วัสดุประเภทยางและ
ไม้ โดยจะท�ำการตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง รอยต่อ
ระหว่างชิ้นของบัวเชิงผนัง รอยด่าง รอยเปื้อน รอยขีดข่วน และ
งานทาสี ซึ่ ง สามารถตรวจสอบได้ โ ดยการสั ง เกตด้ ว ยตาเปล่ า
การติดตั้งบัวเชิงผนังต้องแนบสนิทกับผนัง ไม่ตกขอบผนัง และต้อง
เก็บงานทาสี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับ
โอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน
(วิญญู วานิชศิริโรจน์, 2561) โดยจากการทบทวนวรรณกรรมได้มี
การตรวจสอบห้องชุดในลักษณะเดียวกัน (กรกฎ เพชรนุ้ย, 2555)
8. งานช่องเปิด หรือช่องระบายอากาศ โดยทั่วไปจะ
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้งพัดลมของช่องระบายอากาศ
และการใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบการใช้งาน
โดยการเปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ และ
การสังเกตด้วยตาเปล่า ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุด
ก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อน
รับโอน (วิญญู วานิชศิริโรจน์, 2561) พบว่า งานช่องระบายอากาศ
จะอยูใ่ นส่วนของห้องน�ำ้ หรือทีเ่ รียกว่า พัดลมระบายอากาศ เป็นการ
ทดสอบการใช้งานทั่วไป เนื่องจากในสมัยก่อนจะใช้เป็นช่องระบาย
อากาศ ไม่มีพัดลมช่วยในการระบายอากาศ จากการทบทวน
วรรณกรรมการตรวจสอบห้องชุดมีความแตกต่างจากการตรวจสอบ
จริงในปัจจุบัน (กรกฎ เพชรนุ้ย, 2555)
9. งานสุขภัณฑ์ โดยทั่วไปจะตรวจสอบความเรียบร้อย
ในการติดตั้ง รอยบิ่น รอยแตกร้าว รอยเปื้อน รอยขีดข่วน และการ
ใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่าถึงความเรียบร้อยในการติดตั้ง
สุขภัณฑ์ และการทดสอบการใช้งานจริง โดยการใช้เศษขนมปังแทน
สิง่ ปฏิกลู เพือ่ ตรวจสอบการท�ำงานของโถสุขภัณฑ์ ซึง่ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิต์ ามหนังสือคูม่ อื
ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน (วิญญู วานิชศิริโรจน์, 2561)
เป็นการตรวจสอบการติดตั้งสุขภัณฑ์ และการใช้งานทั่วไป โดย
จากการทบทวนวรรณกรรมมีการตรวจสอบห้องชุดเช่นเดียวกันกับ
การตรวจสอบจริงในปัจจุบัน (กรกฎ เพชรนุ้ย, 2555)
10. งานเฟอร์นิเจอร์และเคาน์เตอร์ครัว โดยทั่วไป
เฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการแถมมาให้ จะตรวจสอบความเรียบร้อย
ในการติดตั้ง ความแข็งแรงในการติดตั้ง ความสะอาด รอยบิ่น รอย
แตกร้าว รอยเปื้อน รอยขีดข่วน งานทาสี และการใช้งาน โดย
การสังเกตซิลิโคนที่ใช้ในการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ และทดสอบ
การใช้งานของเฟอร์นเิ จอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ตรวจสอบความสะอาด
ตรวจสอบการใช้งานโดยการเปิด-ปิด เฟอร์นิเจอร์จ�ำพวกเครื่องใช้
ไฟฟ้า และสังเกตการติดตัง้ เฟอร์นเิ จอร์ดว้ ยตาเปล่า โดยเฟอร์นเิ จอร์
ต้ อ งมี ค วามแข็ ง แรงปลอดภั ย ต่ อ การใช้ ง าน ไม่ มี ร อยบิ่ น หรื อ

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ท�ำงานได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิต์ ามหนังสือคูม่ อื
ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน (วิญญู วานิชศิริโรจน์, 2561)
ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมได้ระบุไว้เพียงแต่การตรวจสอบประตู
ทีเ่ ป็นประตูทางเข้า-ออกหลักของห้องชุด แต่ในปัจจุบนั ได้มกี ารติดตัง้
ประตูอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประตูทางเข้า-ออกหลักที่เป็นประตู
บานเปิด นัน่ คือ ประตูบานเลือ่ นกระจก ซึง่ เอาไว้กนั้ ระหว่างห้องนอน
ห้องครัว และระเบียง นอกจากนี้ยังมีประตูที่กั้นระหว่างส่วนเปียก
กับส่วนแห้งในห้องน�้ำ ซึ่งมีวิธีในการตรวจสอบคล้ายคลึงกับประตู
บานเลื่อน (กรกฎ เพชรนุ้ย, 2555)
5. งานหน้าต่าง โดยทั่วไปเป็นหน้าต่างบานเลื่อน และ
ใช้วัสดุประเภทกระจก กรอบอะลูมิเนียม โดยจะตรวจสอบความ
เรียบร้อยในการติดตั้ง รอยบิ่น รอยแตกร้าว รอยเปื้อน รอยขีดข่วน
อุปกรณ์ประกอบหน้าต่าง การใช้งาน การรั่วซึม และซิลิโคนขอบ
หน้าต่าง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า บาน
หน้าต่างต้องติดตั้งเรียบร้อย มีอุปกรณ์ครบ และทดสอบการใช้งาน
โดยการเลือ่ นเปิด-ปิด หน้าต่าง และลองล็อก ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎี
การตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจ
สุขภาพคอนโดก่อนรับโอน (วิญญู วานิชศิรโิ รจน์, 2561) ซึง่ หน้าต่าง
ที่นิยมใช้โดยทั่วไปในห้องชุดในปัจจุบัน คือ หน้าต่างบานเลื่อน
กระจก มีวิธีตรวจสอบเหมือนกันประตูบานเลื่อน โดยเป็นการ
ทดสอบการใช้งาน และสังเกตความเรียบร้อยในการติดตัง้ หรือความ
สวยงามในการติดตั้ง เช่นเดียวกันกับที่ระบุไว้จากการทบทวน
วรรณกรรม
6. งานระบบ ประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา
และระบบระบายน�้ำทิ้ง ซึ่งระบบไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้โดย
การตรวจสอบตูเ้ มนไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และปลัก๊ ไฟฟ้า โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า ดูความเรียบร้อยในการติดตั้ง การต่อสายไฟฟ้า การ
ทดสอบการใช้งาน โดยการทดลองเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟฟ้า หรือใช้
ที่ ช าร์ จ แบตเสี ย บเข้ า กั บ ปลั๊ ก ไฟฟ้ า และตรวจสอบโดยการใช้
เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ คือ การใช้ไขควงวัดไฟ หรืออุปกรณ์
ตรวจสอบประจุไฟฟ้า ระบบประปา ตรวจสอบโดยการสังเกต
การรั่วซึมในการท่อด้วยตาเปล่า และระบบระบายน�้ำทิ้ง ตรวจสอบ
โดยการใช้ดินน�้ำมันหรือเศษผ้าอุดรูระบายน�้ำ และเปิดน�้ำบริเวณ
พื้นที่ที่ท�ำการตรวจสอบให้เต็มพื้นที่ และน�ำดินน�้ำมันหรือเศษผ้า
ออก เพื่อดูการระบายน�้ำ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบ
ห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโด
ก่อนรับโอน (วิญญู วานิชศิริโรจน์, 2561) โดยการตรวจสอบของ
บริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นไปทางการตรวจสอบการใช้งาน
ในเบือ้ งต้น และความสวยงามในการติดตัง้ เนือ่ งจากบางบริเวณทีไ่ ด้
ระบุไว้จากการทบทวนวรรณกรรม ในการตรวจสอบจริงไม่สามารถ
เข้าตรวจสอบบางบริเวณที่ระบุไว้จากการทบทวนวรรณกรรมได้
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ตารางที่ 1 แสดงรายการเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์

พื้นกระเบื้อง
อื่น ๆ ...............

ฝ้าเพดานฉาบเรียบ
อื่น ๆ ...............

มหา

วิทย

3. งานฝ้าเพดาน

ผนังฉาบเรียบ
อื่น ๆ ...............

าลัย
ราช

2. งานผนัง

รายการตรวจสอบ
การปูพื้น/ความสวยงาม
ความเรียบของพื้น
รอยต่อระหว่างพื้น
การยวบ ยุบตัว และโก่งงอ
งานทาสี
อื่น ๆ ...............
การปูพื้น/ความสวยงาม
ปูนใต้กระเบื้อง
ความเรียบของพื้น
ระดับของพื้นกระเบื้อง
รอยบิ่น / รอยแตกร้าว
ยาแนว
อื่น ๆ ...............
การฉาบปูนผนัง
รอยแตกร้าว
การรั่วซึม
ความชื้น
การเก็บงานทาสี
การร่อนของสี
รอยด่าง/รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน
การติดตั้งวอลล์เปเปอร์
รอยฉีกขาดวอลล์เปเปอร์
อื่น ๆ ...............
การฉาบปูนฝ้าเพดาน
รอยแตกร้าว
รอยต่อระหว่างฝ้า
การรั่วซึม
ความชื้น
การเก็บงานทาสี
การร่อนของสี
รอยด่าง/รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน
ระดับของฝ้าเพดาน
อื่น ๆ ...............
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วิธีการตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้ ว ยตาเปล่ า การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ย
ในการตรวจสอบโดยการเคาะตาม
พื้นที่ท�ำการตรวจสอบ และการเดิน
บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ

ไพพ

วัสดุที่ท�ำการตรวจสอบ
พื้นลามิเนต
พื้นเอนจิเนียร์วูด
อื่น ๆ ...............

ภัฏ
รำ

หมวดงาน
1. งานพื้น

รรณ

รอยแตก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอน การใช้งานทั่วไป โดยจากการทบทวนวรรณกรรมมีการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน (วิญญู ห้องชุดเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบจริงในปัจจุบนั (กรกฎ เพชรนุย้ ,
วานิชศิรโิ รจน์, 2561) เป็นการตรวจสอบการติดตัง้ เฟอร์นเิ จอร์ และ 2555)

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้ ว ยตาเปล่ า โดยอาศั ย จากแสงที่
ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสี การ
สัมผัสโดยใช้มอื สัมผัสบริเวณผนัง และ
การใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ
โดยการใช้ ส เกลวั ด รอยร้ า ว และ
อุ ป กรณ์ วั ด ความชื้ น หรื อ กล้ อ ง
อินฟาเรด เป็นต้น

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้ ว ยตาเปล่ า โดยอาศั ย จากแสงที่
ตกกระทบกับฝ้าเพดานเพือ่ ดูงานทาสี
และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการ
ตรวจสอบ โดยการใช้ ต ลั บ เมตร
ตรวจสอบระนาบของฝ้ า เพดานกับ
ผนัง และการวัดระดับความสูงจากพืน้
ถึงฝ้า
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ระบบไฟฟ้า

ระบบประปา

ระบบท่อน�้ำทิ้ง

แบบยาง
แบบไม้
อื่น ๆ ...............

วิทย

7. งานบัวเชิงผนัง

ช่องระบายอากาศ
อื่น ๆ ...............

มหา

8. งานช่องเปิด

9. งานสุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์ภายในห้องน�้ำ

ี

6. งานระบบ

รรณ

หน้าต่างบานกระจก
อื่น ๆ ...............

วิธีการตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้ ว ยตาเปล่ า หรื อ การใช้ มื อ สั ม ผั ส
บริเวณบานประตู และการทดสอบ
การใช้งานเปิด-ปิด ประตู และทดสอบ
ระบบล็อกประตู

ไพพ

5. งานหน้าต่าง

รายการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
รอยบิ่น/รอยแตกร้าว
รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน
งานทาสี
อุปกรณ์ประกอบประตู
การใช้งาน
อื่น ๆ ...............
ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
รอยบิ่น/รอยแตกร้าว
รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน
การรั่วซึม
อุปกรณ์ประกอบหน้าต่าง
การใช้งาน
ซิลิโคนขอบหน้าต่าง
อื่น ๆ ...............
ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
ตู้เมนไฟฟ้า
การต่อสายไฟฟ้า
วัดค่าแรงดัน/ประจุไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า/ปลั๊กไฟฟ้า
อื่น ๆ ...............
ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
การไหลของน�้ำ
การรั่วซึมจุดต่าง ๆ
อื่น ๆ ...............
การระบายน�้ำ
อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า บานหน้าต่างต้องติดตั้ง
เรี ย บร้ อ ย มี อุ ป กรณ์ ค รบและการ
ทดสอบการใช้งานเปิด-ปิดหน้าต่าง
และทดสอบระบบล็อก

ภัฏ
รำ

วัสดุที่ท�ำการตรวจสอบ
ประตูไม้อัดยาง
ประตูเอ็มดีเอฟ
ประตูบานกระจก
ประตูพีวีซี
อื่น ๆ ...............

าลัย
ราช

หมวดงาน
4. งานประตู

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า การทดสอบการใช้งาน
และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการ
ตรวจสอบ เช่ น ไขควงวั ด ไฟหรื อ
อุปกรณ์ตรวจสอบประจุไฟฟ้า

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า การรั่วซึมในการเดินท่อ
และการทดสอบการใช้งานโดยการ
เปิด-ปิดก๊อกน�้ำจุดต่าง ๆ
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า และการใช้อุปกรณ์ร่วม
ในการทดสอบเพื่อดูการระบายน�้ำ
ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
รอยต่อระหว่างชิ้น
ด้วยตาเปล่าในการติดตั้งบัวเชิงผนัง
รอยด่าง/รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน และงานทาสีบัวเชิงผนัง
งานทาสี
อื่น ๆ ...............
ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
สามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบ
การใช้งาน
การใช้ ง านโดยการเปิ ด -ปิ ด พั ด ลม
อื่น ๆ ...............
ระบายอากาศ
ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
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การใช้งาน
การใช้งาน
อื่น ๆ ...............
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บทคัดย่อ

าลัย
ราช

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยและจัดล�ำดับความส�ำคัญด้านคุณลักษณะของบ้าน ด้านท�ำเลทีต่ งั้ ด้านสภาพแวดล้อม
และด้านการบริการ ทีม่ ีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุม่ คนในหมูบ่ า้ นจัดสรร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ ้านจัดสรร จ�ำนวน
200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้ข้อค�ำถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเชิงพรรณนา ศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูล ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิจัยครั้งนี้ท�ำการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยที่สัมพันธ์
กันให้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการบริการ (X̅ = 3.59,
S.D. = 1.093) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรรมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบ้าน (X̅ = 3.92, S.D. =
0.877) ซึ่งมีค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.398 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพชีวิต, หมู่บ้านจัดสรร

Abstract

มหา

วิทย

The purpose of this research was to study the factors and prioritization of the housing attributes, location,
environment, and service affecting the quality of life in housing estates. The sample used in the research was a group
of 200 residents who lives in the housing estates. The instruments used in the quantitative research was the
closed-ended questionnaire. The descriptive statistics used for analysis data were: frequency, percentage, mean
and standard deviation to describe the demographic characteristics of the sample group. The Factor Analysis was
performed to group related factors into the same factor by using Multiple Regression. Findings of this research were
as follows: the service (X̅ = 3.59, S.D. = 1.093) was the most affecting factor on the quality of life in housing estates
followed by the housing attributes (X̅ = 3.92, S.D. = 0.877) which has an Adjusted R Square value of 0.398 with a
statistically significant level of .05.
Keywords : Quality of Life, Housing Estates
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ทีส่ งบร่มรืน่ มีลกั ษณะชุมชนทีน่ า่ อยู่ และบ้านมีววิ ทีด่ ี (พัสตราภรณ์
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโครงการบ้านจัดสรร ทิพยโสธร, 2551) ส่วนด้านการบริการ ควรมีการให้บริการอย่างเป็น
มีการเติบโตแบบทรงตัว ปัจจุบันโครงการบ้านจัดสรรมีการพัฒนา ขั้นตอนในการบริการ เพื่อส่งมอบการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว
รูปแบบของทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เกิดขึน้ หลากหลาย เช่น บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ตรงต่อเวลา ประทับใจ และไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น (กัมพล
ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น รวมถึงการน�ำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย เครือวัฒนเวช, 2556)
การที่ผู้ประกอบการให้ความส�ำคัญในด้านคุณลักษณะ
ในการก่อสร้างบ้านให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น การ
สร้างบ้านเสร็จทันเวลาพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที หรือผู้บริโภคสามารถ ของบ้าน ด้านท�ำเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริการ
เลือกวัสดุในการก่อสร้าง เลือกที่จะตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ ในโครงการแล้วแต่ก็ควรให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตด้วย
เองได้ และผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงสามารถสร้างความไว้วางใจ เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ การด� ำ รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นระดั บ
แก่ผู้บริโภค ท�ำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรได้อย่าง ทีเ่ หมาะสมตามความจ�ำเป็นพืน้ ฐานในสังคม การมีอาหารทีเ่ พียงพอ
ตรงตามความต้ อ งการ ทั้ ง นี้ ภ าพรวมตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มีเครื่องนุ่งห่ม มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีสุขภาพกายและจิตใจดี
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเติบโตทั้งบ้านจัดสรรและ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
คอนโดมิเนียมประกอบกับได้รับการสนับสนุนของรัฐบาล (นายก รวมทัง้ ได้รบั การบริการพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น ทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, 2564) ที่อยู่อาศัยแนวราบในปี พ.ศ. เพื่อประกอบการด�ำรงชีพอย่างยุติธรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
2564 คาดว่าการเปิดโครงการใหม่มแี นวโน้มหดตัว ร้อยละ 7.5 ก่อน พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540) เนือ่ งจากในปัจจุบนั
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 23.5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2565-2566 ปัจจัยบวก ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพ และมีความต้องการ
ที่จะส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบเติบโตได้ดีขึ้นนั้นมาจาก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่อยู่อาศัยเดิม ท�ำให้เกิดจุดเปลี่ยนจาก
นโยบายเร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการ โครงการที่เน้นแต่พื้นที่ขายมาเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่สามารถ
รถไฟความเร็งสูง และโครงการรถไฟทางคู่ อีกทั้งมาตรการภาครัฐ สร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากเดิม ทั้งด้านร่างกาย
เช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดทะเบียนจ�ำนอง การมีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถทํางานและกิจวัตร
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนปกติรอ้ ยละ 2.00 ประจําวันของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านจิตใจ มีความ
เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจ�ำนอง ปกติ ร้อยละ 1.00 สัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี มีความภาคภูมิใจความมั่นใจในความคิด
เหลือร้อยละ 0.01 (พัชรา กลิ่นชวนชื่น, 2564) ซึ่งความต้องการ และการตัดสินใจที่มีผลในทางที่ดีต่อการดําเนินชีวิต ด้านความ
ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและ สัมพันธ์ทางสังคม มีการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น
นักลงทุน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าตลาดระดับกลาง อีกทั้งพฤติกรรม ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม และได้เป็นผู้ให้ความ
การเลือกที่อยู่อาศัยอาจเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาด COVID-19 ช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย ซึ่งล้วนเป็นความต้องการพื้นฐาน
มีรปู แบบการท�ำงานทีบ่ า้ น (Work from home) เพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ ของมนุษย์
จากเหตุผลข้างต้นทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาคุณภาพ
มีความต้องการบ้านแนวราบมากกว่าคอนโดมิเนียม (ธนาคาร
ชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร โดยมุ่งศึกษาในเรื่องของปัจจัย
เกียรตินาคินภัทร, 2564)
ทั้งนี้ ในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้านคุณลักษณะของบ้าน ด้านท�ำเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรแต่ละแห่ง การบริการ ความพึงพอใจในบ้านจัดสรร และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต้องน�ำกลยุทธ์ตา่ ง ๆ มาใช้ในการดึงดูดลูกค้าให้ได้ พบว่า คุณลักษณะ โดยผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้สามารถน�ำไปใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการ
ของบ้านที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าท�ำให้เกิดการตัดสินใจ ตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับความพึงพอใจของผู้บริโภค และยังเป็น
ลูกค้าจะมองหาคุณลักษณะของบ้านที่มีคุณค่าโดยประเมินจาก แนวทางให้กับผู้ที่สนใจท�ำธุรกิจบ้านจัดสรร นั้นน�ำผลการวิจัยไปใช้
ความคุ้มค่าของบ้านและความเต็มใจจ่าย (ณัฐวดี อุณยะวงศ์ และ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับ
ประสพชัย พสุนนท์, 2559) ในการตัดสินใจเลือกซือ้ บ้านนัน้ ผูบ้ ริโภค ความต้องการของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับด้านท�ำเลที่ตั้ง โดยเฉพาะที่ตั้งโครงการ
ที่อยู่ใจกลางเมือง ทั้งการคมนาคมที่สะดวก ใกล้ศูนย์การค้า ใกล้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สถาบันการศึกษา ใกล้ตลาด ใกล้แหล่งชุมชน เพื่อความสะดวก
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของบ้าน ด้านท�ำเล
ในการพักผ่อนและการเดินทาง (วีณา ถิระโสภณ, 2558) นอกจากนัน้ ทีต่ งั้ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริการ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ
ยังพบว่า ด้านสภาพแวดล้อม สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ คือ ของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร
มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต ของกลุ ่ ม คน
ในหมู่บ้านจัดสรร ค�ำถามเกี่ยวกับด้านคุณลักษณะของบ้าน ด้าน
ท�ำเลทีต่ งั้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการบริการ ความพึงพอใจในบ้าน
จัดสรร และคุณภาพชีวิต โดยใช้การวัดแบบสอบถามแบบ Likert
Scale โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออก เป็น 5 ระดับ เกณฑ์คะแนน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคน ดังนี้
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร โดยมีการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 			 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
			 4 หมายถึง เห็นด้วย
โดยใช้สูตร
2 2 2
			 3 หมายถึง เฉยๆ
n = s z /e
			 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
โดย n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
			 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
s = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง
ส่วนที่ 4 ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว เกี่ ย วกั บ ผู ้ ต อบแบบสอบถาม
Z = ค่ามาตรฐาน หรือ ค่าระดับความเชื่อมั่น
ในรูปแบบค�ำถามแบบปรนัย
e = ค่าความผิดพลาดของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
มีค่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับ 0.32 ที่ระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 และมีคา่ ความผิดพลาดของการสุม่ ตัวอย่าง
สถิติ ซึง่ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) สถิตเิ ชิงพรรณนา
ที่ยอมรับได้ อยู่ที่ร้อยละ 10 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
ศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูล ในรูปแบบของตารางแจกแจง
n = (0.32)² x (1.96)² / (0.1 x 4.80)² = 171 คน
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูท้ อี่ ยูอ่ าศัย และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ อธิบาย
ในหมูบ่ า้ นจัดสรร จ�ำนวน 200 คน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะท�ำการวิเคราะห์ปัจจัย
และเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยใช้ (Factor Analysis) สกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component
ข้อค�ำถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) โดยพิจารณาจาก Analysis และวิธีหมุนแกนแบบ Varimax Rotation เพื่อจัดกลุ่ม
การสร้างกรอบความคิด และศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์กันให้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นเครื่องมือในรูปแบบของแบบสอบถามโดย เชิงซ้อน (Multiple Regression) เพื่ออธิบายผลของตัวแปรอิสระ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในขั้นแรก ทั้งนี้แบบสอบถาม มากกว่าหนึ่งตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตาม
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้มี 2 ส่วน ได้แก่ ตัวแปรอิสระ
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ค�ำถามคัดกรอง ในรูปแบบค�ำถามแบบปรนัย (Independent Variables) คือ ด้านคุณลักษณะของที่บ้าน ด้าน
ซึ่งเป็นค�ำถามคัดกรองว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใน ท�ำเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม และ ด้านการบริการ ตัวแปรตาม
(Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิต
หมู่บ้านจัดสรรหรือไม่
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกซือ้ บ้านจัดสรร
ในรูปแบบค�ำถามแบบปรนัยซึ่งเป็นค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่
อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นจัดสรร ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย จ�ำนวนสมาชิกในบ้าน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนเดียวกัน ระดับราคาบ้านจัดสรร ระยะเวลาที่
อยู่อาศัย ระยะเวลาที่อยู่อาศัยต่อวัน

รรณ

2. เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของบ้าน ด้านท�ำเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริการ
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของกลุมคนในหมูบานจัดสรร
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 200 ชุด ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลเฉพาะของกลุมคนที่อาศัย
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อยูในการวิ
ในบานจัจัยดครั
สรรเท
วิจบัยรวบรวมข้
ไดนําขอมูอลมูทีล่รวบรวมทํ
และวิเคราะหคาทางสถิติตามวัตถุประสงคของ
้งนี้ผาู้วนัิจัย้นท�โดยผู
ำการเก็
จ�ำนวน าการประมวลผล
บ้านจัดสรรเท่านัน้ โดยผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีร่ วบรวมท�ำการประมวลผล
งานวิจัย ดังนี้
200 ชุด ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเฉพาะของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร
ลักษณะทางประชากรศาสตร
จํานวน
รอยละ
ตารางทีเพศ
่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
หญิง ลักษณะทางประชากรศาสตร์
132
66.0ร้อยละ
จ�ำนวน
ชาย
68
34.0
เพศ		
อายุ
หญิง
132
66.0
นอยกวาหรือเทากับ 29 ป
91
45.5
ชาย
68
34.0
30 - 39 ป
77
38.5
อายุ		
40 - 49 ป
22
11.0
น้อยกว่50าหรื- 59
อเท่ปากับ 29 ปี
91
5
2.5 45.5
5
2.5 38.5
30 - 39มากกว
ปี า 60 ป
77
40 - 49 ปี
22
11.0
จํานวน
รอยละ2.5
50 - 59 ปี ลักษณะทางประชากรศาสตร
5
มากกว่ระดั
า 60บการศึ
ปี กษา
5
2.5
มัธยมศึกษา/ปวช.หรือต่ํากวา
2
1.0
ระดับการศึ
อนุปริกญษา		
ญา/ปวส.
1
0.5
มัธยมศึปริกษา/ปวช.
หรื
อ
ต�
ำ
่
กว่
า
2
ญญาตรี
133
66.5 1.0
อนุปริญปริญา/ปวส.
1
ญญาโท
64
32.0 0.5
ปริญญาตรี
133
66.5
สถานภาพ
ปริญญาโท
64
โสด
158
79.032.0
สมรส
41
20.5
สถานภาพ		
หย
า
ร
า
ง
1
0.5 79.0
โสด
158
สมรส อาชีพ
41
20.5
นั
ก
เรี
ย
น/นิ
ส
ต
ิ
/นั
ก
ศึ
ก
ษา
11
5.5
หย่าร้าง
1
0.5
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
15
7.5
อาชีพพนั
		
กงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง
132
66.0
นักเรียประกอบธุ
น/นิสิต/นัรกกิศึจกสษาวนตัว/เจาของกิจการ
11
36
18.0 5.5
ข้าราชการ/พนั
ฐวิสาหกินัจกลงทุน และ
15
7.5
อื่นๆ ไดแกกงานรั
ทันตแพทย
6
3.0
นักวิจัยอิสระ
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ร้อยละ

132
36
6

66.0
18.0
3.0

ี

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
อื่นๆ ได้แก่ ทันตแพทย์ นักลงทุน และนักวิจัยอิสระ

จ�ำนวน

รรณ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

ภัฏ
รำ

ไพพ

รายได้		
20,000 - 30,000 บาท
62
31.0
30,001 - 40,000 บาท
45
22.5
40,001 - 50,000 บาท
23
11.5
50,001 - 60,000 บาท
28
14.0
60,001 - 70,000 บาท
2
1.0
70,001 - 80,000 บาท
6
3.0
80,001 - 90,000 บาท
7
3.5
90,001 - 100,000 บาท
13
6.5
100,000 บาท ขึ้นไป
14
7.0
ประเภทที่อยู่อาศัย		
บ้านเดี่ยว
121
60.5
บ้านแฝด
8
4.0
ทาวน์เฮ้าส์
71
35.5
93
96
9
2

าลัย
ราช

จ�ำนวนสมาชิกในบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
1 - 3 คน
4 - 6 คน
7 - 9 คน
9 คน ขึ้นไป

46.5
48.0
4.5
1.0

ระดับราคาบ้านจัดสรรที่อยู่อาศัย		
ต�่ำกว่า หรือ เท่ากับ 3 ล้านบาท
56
28.0
3,000,001 - 5,000,000 บาท
69
34.5
5,000,001 - 7,000,000 บาท
37
18.5
7,000,001 - 9,000,000 บาท
19
9.5
มากกว่า 9 ล้านบาท
19
9.5

วิทย

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในโครงการ		
น้อยกว่า 1 ปี
21
10.5
1 - 2 ปี
30
15.0
3 - 4 ปี
20
10.0
มากกว่า 4 ปี
129
64.5

มหา

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในบ้านกี่ชั่วโมงต่อวัน
น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
8 - 10 ชั่วโมง
11 - 12 ชั่วโมง
มากกว่า 12 ชั่วโมง

44
84
33
39

22.0
42.0
16.5
19.5
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร

รรณ

ระดับ

ด้านคุณลักษณะของบ้าน
ขนาดบ้านและพื้นที่รอบตัวบ้านมีความเหมาะสม
การออกแบบพื้นที่ใช้สอยมีความเหมาะสม
ใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีในการสร้างบ้าน
คุณภาพการก่อสร้างได้มาตรฐาน		
รูปแบบตัวบ้านมีความสวยงาม		

ี

              ระดับความส�ำคัญ
Mean
S.D.

ปัจจัย

0.828
0.849
0.923
0.885
0.902

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.92

0.877

มาก

3.72
3.73
3.10
3.51
3.73

1.063
0.956
1.246
0.972
0.819

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.56

1.011

มาก

ด้านสภาพแวดล้อม			
โครงการมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย
4.16
0.819
โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยครบครัน
3.96
1.070
โครงการมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ฟิตเนส สระว่ายน�้ำ สวนสาธารณะ
3.57
1.343
เพื่อนบ้านในโครงการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3.71
0.911
สภาพแวดล้อมในโครงการไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
4.02
0.932

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ไพพ

4.09
3.89
3.86
4.00
3.75

ด้านท�ำเลที่ตั้ง
ท�ำเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรใกล้ระบบขนส่งมวลชน
ท�ำเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้ศูนย์การค้า
ท�ำเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้สถานที่ท�ำงาน
ท�ำเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้สถานศึกษา
ท�ำเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้โรงพยาบาล

าลัย
ราช

รวม

ภัฏ
รำ

รวม

รวม

วิทย

ด้านการบริการ
เจ้าหน้าที่ของโครงการให้บริการด้วยความยินดีและเป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
โครงการมีการซ่อมบ�ำรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ลูกบ้านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้อย่างสะดวก
รวม

3.88

1.015

มาก

3.66
3.47
3.52
3.65
3.66

1.095
1.125
1.094
1.017
1.136

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.59

1.093

มาก

มหา

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในบ้านจัดสรร			
คุณตัดสินใจถูกต้องที่ซื้อโครงการนี้		
3.84
0.760
มาก
โครงการนี้เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง		
3.66
0.822
มาก
คุณไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากโครงการนี้
3.81
1.105
มาก
คุณภาคภูมิใจที่ได้อยู่อาศัยในโครงการนี้
3.69
0.847
มาก
คุณจะแนะน�ำโครงการนี้ให้กับเพื่อน		
3.38
1.115
ปานกลาง
รวม
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ปัจจัย

ี

              ระดับความส�ำคัญ
Mean
S.D.

ระดับ

4.02
4.36
3.67
4.02
4.06

0.780
0.709
0.856
0.824
0.777

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.03

0.789

มาก

าลัย
ราช

คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร
คุณมีความสุขในบ้านที่พักอาศัยอยู่		
คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว		
คุณมีสังคมเพื่อนบ้านที่ดี		
คุณได้รับความปลอดภัยในการอาศัยในหมู่บ้าน
คุณพอใจในภาวะสุขภาพของตนเอง		

ภัฏ
รำ

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร

รรณ

ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรอิสระทั้ง 4 ด้าน พบว่า ตัวชี้วัด
ในแต่ละปัจจัยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.10 จนถึง 4.16 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ
ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อม เรื่องโครงการมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 (S.D. = 0.819) ส่วนตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นต�่ำสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านท�ำเลที่ตั้ง เรื่องท�ำเล
ทีต่ งั้ โครงการบ้านจัดสรรอยูใ่ กล้สถานทีท่ ำ� งาน มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 3.10
(S.D. = 1.246) ความพึงพอใจของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในบ้านจัดสรร
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตัดสินใจถูกต้องที่ซื้อโครงการนี้ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ การแนะน�ำโครงการนี้ให้กับเพื่อน

ไพพ

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
ด้านคุณลักษณะของบ้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนาดบ้านและ
พื้นที่รอบตัวบ้านมีความเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ
รูปแบบตัวบ้านมีความสวยงาม ด้านท�ำเลที่ตั้ง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ท�ำเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้ศูนย์การค้าและอยู่ใกล้
โรงพยาบาล ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ท�ำเลทีต่ งั้ โครงการบ้านจัดสรร
อยู่ใกล้สถานที่ท�ำงาน ด้านสภาพแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
โครงการมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด คือ โครงการมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ฟิตเนส
สระว่ายน�ำ้ สวนสาธารณะ และด้านการบริการ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
คือ เจ้าหน้าทีข่ องโครงการให้บริการด้วยความยินดีและเป็นมิตรและ
ลูกบ้านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้อย่างสะดวก ข้อที่มี

รวม

มหา

วิทย

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น (S.D. = 0.709) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ การมีสังคมเพื่อนบ้านที่ดี
ด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลีย่ อยู่ที่ 3.67 (S.D. = 0.856)
สูงสุด คือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36
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ตารางที่ 4 แสดงการก�ำหนดกลุ่มปัจจัยของตัวแปรอิสระ

ี

รรณ

		
Factor Loading
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Communalities
การบริการ คุณลักษณะ
สภาพ
ของบ้าน
แวดล้อม
0.893
0.875
0.882
0.823

ภัฏ
รำ

ไพพ

เจ้าหน้าที่ของโครงการให้บริการด้วยความยินดีและเป็นมิตร
0.921			
ลูกบ้านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้อย่างสะดวก
0.903			
เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
0.900			
โครงการมีการซ่อมบ�ำรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพ
0.775			
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีในการสร้างบ้าน 		
0.821		
คุณภาพการก่อสร้างได้มาตรฐาน 		
0.821		
การออกแบบพื้นที่ใช้สอยมีความเหมาะสม 		
0.753		
ขนาดบ้านและพื้นที่รอบตัวบ้านมีความเหมาะสม 		
0.746		
รูปแบบตัวบ้านมีความสวยงาม		
0.594		
โครงการมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย 			
0.810
โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยครบครัน 			
0.784
สภาพแวดล้อมในโครงการไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 			
0.767

าลัย
ราช

Eigenvalue
3.646
% of Total Variance
30.387
Total Variance		
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านท�ำเลทีต่ งั้ มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) ของแต่ละตัวแปรชี้วัดมีค่า
สหสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.3 จึงต้องท�ำการตัดข้อมูลออก ซึง่ สามารถแบ่ง
กลุ่มตัวแปรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปร 1 ด้านการบริการ
ประกอบด้ ว ย 4 ตั ว ชี้ วั ด สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 30.387 กลุม่ ตัวแปร 2 ด้านคุณลักษณะของบ้าน ประกอบด้วย

3.173
26.445
75.895

0.750
0.757
0.684
0.613
0.610
0.732
0.785
0.703

2.288
19.063

5 ตัวชี้วัด สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 26.44 และ
กลุม่ ตัวแปร 3 ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.063 โดยทั้งหมดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 75.895 การทดสอบความเที่ยง
ของชุดข้อมูล (Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha
ของแต่ละปัจจัยมีค่าระดับสูงกว่า 0.7 ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตัวแปรความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร
Model

ด้านการบริการ
ด้านคุณลักษณะของบ้าน

B

SE

Beta

t

Sig.

Adj. R2

0.479
0.238

0.064
0.064

0.479
0.238

7.480
3.723

0.000
0.000

0.398
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จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter Method เป็น
ปั จ จั ย ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด องค์ ป ระกอบใหม่ จ ากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ดังตารางที่ 4 เพือ่ หาความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร
กับปัจจัยด้านการบริการ ด้านคุณลักษณะของบ้าน และด้านสภาพ

แวดล้อม พบว่า ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.398 หมายถึง
ปัจจัยด้านการบริการ และด้านคุณลักษณะของบ้าน สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยของ
กลุ ่ ม คนในหมู ่ บ ้ า นจั ด สรรได้ ร ้ อ ยละ 39.80 โดยเปรี ย บเที ย บ
ค่าสัมประสิทธิจ์ ากทัง้ 2 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านการบริการ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นจัดสรรมากทีส่ ดุ รองลงมา
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จากตารางที่ 5 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Enter Method
วารสารวิจจากการวิ
ัยร�ำไพพรรณี
ปีทอี่ 16
บที่ 1 เดื(Factor
อนมกราคม
- เมษายน
2565 ่ 147
เป น ป จ จั ย ที่ ไ ด จ ากการจั ด องค ป ระกอบใหม
เคราะห
งค ปฉบัระกอบ
Analysis)
ดั ง ตารางที
4 เพื่ อ หา
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในที่อยูอาศัยของกลุมคนในหมูบานจัดสรร กับปจจัยดานการบริการ ดานคุณลักษณะของ
พบว
า คา Adjusted R Square เท ากั บ 0.398
ง ปท้ จอี่จัาศั
ย ดยาอยู
นการบริ
ารดและด
คือ ปับจจัายนด้และด
านคุณาลันสภาพแวดล
กษณะของบ้านอ มจะได้
สมการถดถอยแสดงความ
ความพึงหมายถึ
พอใจของผู
ใ่ นหมูบ่ กา้ นจั
สรร =าน0.479
าน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม
ความพึ
อาศั
มคนในหมู
สัมพันคุธ์ณดัลังกนีษณะของบ
้
(ด้านการบริ
การ) ง+พอใจในที
0.238 (ด้่อายูนคุ
ณลัยกของกลุ
ษณะของบ้
าน) บ าน
จัดสรรไดรอยละ 39.80 โดยเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์จากทั้ง 2 ปจจัย พบวา ปจจัยดานการบริการ มีผลตอความพึงพอใจ
ของผู
ี่ อ าศั ย อยูเ ใคราะห์
นหมู บส ามการถดถอยเชิ
นจั ด สรรมากทีงเส้่ สนุ ดตัรองลงมาคื
อ ป จวิตจัของกลุ
ย ด า นคุ่มณ
จะได ส มการถดถอยแสดง
ตารางที
่ 6  ทแสดงการวิ
วแปรคุณภาพชี
ผู้อลัยูก่อษณะของบ
าศัยในบ้านจัาดนสรร
ความสัมพันธ ดังนี้
Model
SE = 0.479 (ด
Beta
Adj.าน)R2
ความพึงพอใจของผูที่อาศัยอยูBในหมูบานจัดสรร
านการบริการ) +t 0.238 (ดานคุSig.
ณลักษณะของบ
ตารางที
่ 6 แสดงการวิ
งเสนตัวแปรคุณภาพชีวิตของกลุมผูอยูอาศัยในบานจัดสรร
ความพึ
งพอใจของผู
้ที่อาศัยเคราะห
อยู่ใน สมการถดถอยเชิ
0.486
0.062
0.486
7.836
0.000
0.232
B
SE
Beta
t
Sig. Adj. R2
หมู่บ้านจัดสรร Model
ความพึงพอใจของผูที่อาศัยอยูใน
0.486
0.062
0.486
7.836 0.000 0.232
หมูบานจัดสรร
จากตารางที่ 6 พบว่า ค่า Adjusted R Square เท่ากับ
คุณภาพชีวติ ของกลุม่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในบ้านจัดสรร = 0.486
จากตารางที่ 6 พบวา คา Adjusted R Square เทากับ 0.232 หมายถึง ปจจัยความพึ งพอใจของผูที่ อาศัยอยูใน
0.232 หมายถึง ปัจจัยความพึงพอใจของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน (ความพึงพอใจของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร)
หมูบานจัดสรร สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร คุณภาพชีวิตของกลุมผูอยูอาศัยในบานจัดสรรไดรอยละ 23.2 จะ
จัดสรรไดสสามารถอธิ
บายการเปลี่ยนแปลงของตั
ดังนั้น จึงสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
มการถดถอยแสดงความสั
มพันธ ดังนีว้ แปร คุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้อยู่อคุาศัณยภาพชี
ในบ้าวนจั
ดสรรได้
จะได้
สมการ
คนในหมู
่บ้างนจั
ดสรร ได้ทดี่อังแผนภาพที
่ 2 บานจัดสรร)
ิตของกลุ
มผูรอ้อยูยละ
อาศัย23.2
ในบานจั
ดสรร
= 0.486
(ความพึ
พอใจของผู
าศัยอยูในหมู
ถดถอยแสดงความสั
มพันธ์ปดัปงจนีจั้ ยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานจัดสรร ไดดังแผนภาพที่
ดังนั้น จึงสามารถสรุ

ภาพที่ 2 สรุปปจจัยทีส่ งผลตอคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานจัดสรร
ภาพที่ 2 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร

สรุปและอภิปรายผล

มหา
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การวิเคราะห์ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนในหมู่บ้านจัดสรร ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบ้าน และ
ด้านการบริการส่งผลทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความพึงพอใจของ
ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรมากที่สุด ซึ่งปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของบ้าน เนื่องจากผู้อยู่อาศัยมักมีการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจาก
คุณลักษณะของบ้านในเรื่องของ พื้นที่ใช้สอยของบ้านเหมาะสมกับ
ขนาดครอบครัว การออกแบบที่สวยงาม วัสดุและอุปกรณ์รวมถึง
คุณภาพในการก่อสร้าง (บุญชัย สกุลโชติกโร และสุชนนี เมธิโยธิน,
2558) ปัจจัยด้านท�ำเลที่ตั้ง เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม ความ
ปลอดภัย และใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ท�ำเลที่สามารถเข้าถึง
โรงเรียนที่มีคุณภาพ ระยะทางที่เกี่ยวกับการเดินทางไปโรงเรียน
การจ้างงาน ศูนย์การแพทย์ และการเข้าถึงการคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ ชุมชน ห้างสรรพสินค้า ประเภทหมู่บ้านจัดสรรที่มี
รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่แบบกระจุกตัวหรือเป็นกลุ่มก้อน โดย
จะกระจุกตัวอยู่บริเวณที่มีความเป็นเมืองสูง และบริเวณเส้นทาง
การคมนาคมซึ่งตรงตามทฤษฎีแหล่งกลางของ Walter Cristaller

(1933) และทฤษฎีการแพร่กระจายทางพื้นที่ของ Erik Bylund
(1960) (ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ, 2561) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ คือ มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบ
กับภูมทิ ศั น์และสภาพแวดล้อมทีส่ งบร่มรืน่ มีลกั ษณะชุมชนทีน่ า่ อยู่
และบ้านมีวิวที่ดี (พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร, 2551) และปัจจัยด้าน
การบริการของทางโครงการในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านการแก้ไข
ปัญหาที่รวดเร็วและถูกต้อง การให้บริการอย่างเป็นมิตร สามารถ
ติดต่อได้ง่ายและสะดวก (ฉัตรชัย นาถ�้ำพลอย, 2561)
ดังนั้นทางโครงการบ้านจัดสรรควรให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างคุณค่าทีผ่ อู้ ยูอ่ าศัยสามารถรับรูไ้ ด้และสร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่าง
จากคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร โดยความพึงพอใจของผู้ที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านจัดสรรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านจัดสรร ส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ จากกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเกือบดี โดยปัจจัยที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ
การตัดสินใจถูกต้องที่ซื้อโครงการที่อยู่ปัจจุบัน รองลงมาเป็นเรื่อง
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การไม่มแี ผนทีจ่ ะย้ายออกจากโครงการ จากกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ยูอ่ าศัย
ในหมูบ่ า้ นจัดสรรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยปัจจัยทีม่ คี ะแนนสูงทีส่ ดุ คือ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว รองลงมาเป็นเรื่อง ความพอใจ
ในภาวะสุขภาพของตนเอง ส่วนปัจจัยที่มีคะแนนต�่ำที่สุด คือ สังคม
เพือ่ นบ้านทีด่ ี แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวติ นัน้ มีผลต่อการใช้ชวี ติ ของ
กลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรเพราะผู้อยู่อาศัยต้องการมีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูท่ ดี่ ี ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย
ผลวิจยั ทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถวิเคราะห์เพือ่ มอง
หาแง่มุมการใช้ประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้าน
จัดสรร ทางผู้วิจัยอยากเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ผลของ
งานวิจยั ให้แก่ผปู้ ระกอบการ หรือนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ประเภทหมู่บ้านจัดสรรเพื่อน�ำไปใช้พัฒนา และปรับปรุงโครงการ
เพื่อให้ตอบโจทย์แก่กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างจุดเด่นของโครงการได้ ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยในครั้งนี้
จะสามารถช่ ว ยให้ ผู ้ ป ระกอบการ หรื อ นั ก พั ฒ นาโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทหมู่บ ้านจัด สรรเข้าใจถึงปัจจั ย ที่ ส ร้ า ง
คุณภาพชีวติ ของกลุม่ คนในหมูบ่ า้ นจัดสรรได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ การสร้าง
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตยังเปรียบเสมือนการสร้างความสุข
ให้กับกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วิทย

1. ควรน�ำไปปรับใช้กบั กรณีศกึ ษาของทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภท
อืน่ นอกเหนือจากหมูบ่ า้ นจัดสรร เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคาร
ส�ำนักงานให้เช่า เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อาศัยในที่อยู่อาศัย
ประเภทนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของคุณภาพชีวิตของ
คนในประเทศ อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างจุดเด่นให้แก่ธรุ กิจอสังหาริมทรัพย์
ของไทยเพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
2. ควรมีการระบุพื้นที่เฉพาะเจาะจง เพราะคนในแต่ละ
พื้นที่อาจจะมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะ
สามารถน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ประโยชน์ แ ก่
ผูป้ ระกอบการ หรือนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ให้ทราบ
ถึงความแตกต่างของปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวติ
ในแต่ละพื้นที่พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
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งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
การประเมินราคาทรัพย์สิน 2) ศึกษาวิธีแก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 3) เสนอแนะวิธแี ก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สนิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19
กลุม่ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุม่ บริษทั ประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งหมด 79 บริษัท โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ค�ำนวณหา
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยการใช้สตู ร Taro Yamane ก�ำหนดค่าความคลาดเคลือ่ นที่ 0.1 น�ำไปสูก่ ารเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างบริษทั ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 45 บริษัท ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 1 คน/บริษัท 2) พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน 1 คน/
บริษัท ซึ่งเป็นการใช้วิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิเคราะห์เพื่อสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพ
จากผลการวิจยั บริษทั ประเมินราคาทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมีการแก้ปญ
ั หาดังนี้ ควรปรับวิถกี ารท�ำงานโดยให้บคุ ลากรท�ำงาน
ทีบ่ า้ นมากกว่าท�ำงานทีบ่ ริษทั หรือปรับลดเงินเดือนพนักงานเพือ่ ไม่ให้รายจ่ายของบริษทั สูงเกินกว่ารายได้จนเกิดความจ�ำเป็น และควรปรับ
ลดค่าบริการของงานเพือ่ ให้ปริมาณงานคงทีแ่ ต่รายได้อาจลดลง โดยแนวทางการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ควรด�ำเนินการดังนี้ 1) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจไปรับข้อมูลโดยตรงไม่ได้ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นการรับข้อมูลแบบทางออนไลน์
แทน 2) เมื่อไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ควรต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการเดินทางที่ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้ง
ผูว้ า่ จ้างในเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถเข้าไปยังพืน้ ทีท่ ไี่ ม่อนุญาตให้เข้าได้ ทางบริษทั จึงต้องชะลองานไว้เนือ่ งจากไม่สามารถท�ำได้โดยทันทีตอ้ งติดต่อ
บุคคลที่มีความสามารถที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบแทน 3) เมื่อไม่สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ควรต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างและสถาบัน
การเงินในเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิไ์ ด้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ หรืออ้างอิงจากเอกสารจากผูว้ า่ จ้างในกรณี
ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ 4) เมื่อเกิดการส่งงานล่าช้าควรแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้เกิดความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถส่งงาน
ได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดได้
ค�ำส�ำคัญ : ธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน, การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
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This research aimed to 1) Study of the impact of the COVID-19 epidemic on the property valuation business.
2) Study the corrective measures and measures for the adjustment of property valuation businesses in the situation
of the COVID-19 epidemic and 3) recommend solutions and measures for the adjustment of property valuation
businesses in the situation of the COVID-19 epidemic.
The population used in this study was a group of 79 property valuation companies approved by the
Securities and Exchange Commission (SEC). The researcher used Yamane Taro to Calculate (e2 = 0.1) sample and a
specific sampling method by selecting 45 property valuation companies which divided the sample into 2 groups:
1) Management: 1 person / company 2) property valuation staff: 1 person / company. The research method was
structured in-depth interview to summarize results according to the research objectives.
From the research results, it was found that the affected property valuation companies were to adjust
the way of working by allowing personnel to work from home rather than work at the company or to reduce
employee salaries, in order to prevent the company’s expenditure to exceed their income. Moreover, there should
be a reduction of the service fee for the work to keep the workload constant, but the income may decrease.
The guidelines for solving problems arising to the property valuation process should proceed as follows: 1) When
a situation arises in which it is impossible to obtain information directly, it should be modified to receive online
information instead. 2) When unable to travel across provinces, information should be checked before visiting the
area to avoid unnecessary travel. There must be the notification to the employer of not being able to no entry
areas. The company has to postpone the work because it does not work immediately, and the competent person
in the inspection area had to be contacted instead. 3) When the title document cannot be verified, it should be
reported to the employer and the financial institution which may delay the verification of the title document or
refer to the document from the employer in the event that a risk is possible. 4) When the delivery delay occurs, the
employer should be informed that in the current situation, the work cannot be submitted within the specified time.
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ภาคอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจด
จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดโดยไวรัสโควิด-19 ท�ำให้มีผล จ�ำนองให้เหลือประเภทละร้อยละ 0.01 อยู่ถึงปลายปี แสดงถึง
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่ โลกรวมไปถึงประเทศไทย ไวรัสโควิด-19 การซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์นอ้ ยลงเป็นการลดจ�ำนวนของงานธุรกิจ
ส่งผลกระทบมากมายในด้านสุขภาพของประชากรและด้านเศรษฐกิจ การประเมินราคาทรัพย์สนิ จึงอาจส่งผลกระทบไปยังบริษทั ประเมิน
ของประเทศ ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ ราคาทรัพย์สนิ ด้วยปริมาณงานทีน่ อ้ ยลงส่งผลให้มรี ายรับเข้าบริษทั
ของประเทศไทยถดถอยจากปีที่ผ่านมา สามารถดูได้จากค่า GDP ทีน่ อ้ ยลงกว่าปกติแต่รายจ่ายคงที่ และการปฏิบตั งิ านของนักประเมิน
ในปัจจุบนั ว่า ค่า GDP ต�ำ่ กว่าปีทผี่ า่ นมาอย่างมาก โดยมีนกั วิชาการ ราคาทรัพย์สนิ ด้วยผลกระทบจากวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ อาจส่งผลทัง้ ในด้าน
ข้อมูลและด้านราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ท�ำการประเมิน
คาดว่า ค่า GDP อาจจะติดลบในปีนี้
ด้านกระบวนการท�ำงานของผู้ปฎิบัติการประเมินราคา
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(2563) รายงานสถานการณ์ โ ครงการที่ อ ยู ่ อ าศั ย เปิ ด ขายใหม่ ทรัพย์สิน อาจโดนผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก
ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่า มีจำ� นวน 68 โครงการ การท�ำงานในปัจจุบนั ทีต่ อ้ งมีการเดินทางไปยังบริษทั ในการท�ำงาน
ลดลงจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 40.4 มีจ�ำนวนหน่วย ทีจ่ ำ� เป็นต้องออกไปพบผูค้ นในจ�ำนวนมาก และหลากหลายสถานที่
15,932 หน่วย ลดลงร้อยละ 29.6 ซึ่งเป็นการเปิดขายโครงการใหม่ ท�ำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ด้วยการปรับตัวของสังคมสู่การ
ที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งเกิดภาวะน�้ำท่วมใหญ่ เป็น New Normal ในหลายบริษัทมีมาตรการให้ท�ำงานที่บ้านแทน
ในกรุ ง เทพฯ-ปริ ม ณฑล และมี ก ารเปิ ด ขายโครงการใหม่ เ พี ย ง และได้มีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ ท�ำให้การรวบรวมข้อมูล และ
การพบปะกับผู้ว่าจ้างเป็นไปได้ยากขึ้น
67 โครงการ 15,858 หน่วย
จากเหตุผลและความส�ำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ส่งกับการเปิดตัวโครงการใหม่ในวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน โดย ณ ต้องการศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจการประเมินราคา
สิน้ ปี 2562-2563 ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้ประมาณการจ�ำนวน ทรัพย์สิน โดยต้องการทราบถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นของ
หน่ ว ยเหลื อ ขายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในจั ง หวั ด หลั ก ภู มิ ภ าค 20 จั ง หวั ด ธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน มาตรการในการรับมือกับวิกฤต
มีจ�ำนวนประมาณ 109,000 หน่วย และคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 เศรษฐกิจที่เกิดมาจากไวรัสโควิด-19 น�ำไปสู่การเสนอแนะแนวทาง
จะมีจ�ำนวนประมาณ 87,000 หน่วย ลดลงร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบ การปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน
กับช่วงสิ้นปี 2562 เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์ โดยให้มีการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ และ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ค่าจดจ�ำนอง เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2562
1. เพือ่ ศึกษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไปจนถึ ง สิ้ น ปี 2563 เฉพาะที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในระดั บ ราคาไม่ เ กิ น ของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน
3,000,000 บาท จากผู้ประกอบการโดยไม่นับรวมบ้านมือสอง
2. เพื่อศึกษาวิธีแก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจ
ซึง่ คาดว่าจะท�ำให้มกี ารเร่งโอนกรรมสิทธิท์ อี่ ยูอ่ าศัยจากผูป้ ระกอบการ การประเมินราคาทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
และดูดซับอุปทานเหลือขายในตลาดออกไป จนสามารถปรับสมดุล โควิด-19
ของอุปทานเหลือขายให้ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่มีจ�ำนวนเหลือขาย
3. เสนอแนะวิธีแก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจ
เฉลี่ย 106,790 หน่วยได้
การประเมินราคาทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
ผลกระทบต่อธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็น โควิด-19
รูปธรรมสามารถแสดงจากสถิตหิ รือดัชนีการโอนของอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์วิเคราะห์ (2563) ว่า วิธีด�ำเนินการวิจัย
สถานการณ์โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในภาพรวมทั้งปี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและ
2563 ซึ่งได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากไวรัสโควิด-19 และส่งผล แนวทางในการปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สนิ ต่อการ
รุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาจส่งผลให้ภาพรวมหน่วยโอน แพร่ระบาดไวรัสโควิด และการปรับตัวของผูป้ ฏิบตั กิ ารประเมินราคา
กรรมสิทธิอ์ สังหาริมทรัพย์ ลดลงในช่วงประมาณ 333,000-312,000 ทรัพย์สนิ น�ำไปสูก่ ารเสนอแนะแนวทางการปรับตัวกับการแพร่ระบาด
หน่วย หรือลดลงร้อยละ 11.1 ถึง 16.7 และมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ ไวรัสโควิด-19 ของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยเป็นการ
อสังหาริมทรัพย์ ลดลงในช่วงประมาณ 755,000-726,000 ล้านบาท วิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ วี จิ ยั แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้าง
หรือลดลงร้อยละ 13.8 ถึง 17.1 ซึ่งจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
ที่ต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อนหน้า แม้ว่ายังคงมีนโยบายกระตุ้น
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis) น�ำมา
สู่การท�ำให้เป็นระบบ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยค�ำนึงถึง
มุมมองของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญทีถ่ กู สัมภาษณ์เพือ่ ให้ได้สรุป
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อหมวดหมู่ดังนี้
		 1. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการประเมินราคา
ทรัพย์สิน มีข้อค�ำถามสอบถาม คือ ผลกระทบของการแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละด้าน
เช่น การรับงานประเมินราคาทรัพย์สนิ การบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในบริษัท เป็นต้น และการปรับตัวของบริษัทการประเมินราคา
ทรัพย์สิน
		 2. ด้านการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ
มีข้อค�ำถามสอบถาม คือ กระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สนิ และการปรับตัวของผูป้ ฏิบตั ิ
การประเมินราคาในกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน

ภัฏ
รำ

1. ขอบเขตพื้นที่
		 บริษทั ประเมินราคาทรัพย์สนิ โดยบริษทั ประเมินราคา
ทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีทั้งหมด 79 บริษัท
ค�ำนวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยการใช้สตู ร Taro Yamane ก�ำหนด
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.1 น�ำไปสู่การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน 45 บริษัท
2. ขอบเขตประชากร
		 2.1 ผู้แทนจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน โดย
การเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 45 บริษทั โดยคุณสมบัตขิ องประชากร
กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้บริหารบริษัท หรือมีต�ำแหน่งระดับหัวหน้า
งาน / ผูจ้ ดั การ ทีม่ อี ำ� นาจในการบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สนิ
และบริษทั ทีด่ ำ� เนินกิจการในรูปแบบปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ น และปฏิบตั งิ าน
ที่บริษัท
		 2.2 ผู้ปฏิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 45 บริษัท โดยคุณสมบัติของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง คือ มีต�ำแหน่งเป็นนักประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
มีหน้าที่ในการปฏิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน
3. วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
		 ข้อมูลทุติยภูมิ
		 การสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล และรวบรวมข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจการประเมินราคา
ทรัพย์สินจาก บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัย
ได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูล
จึงได้ก�ำหนดเนื้อหาในการวิเคราะห์
		 ข้อมูลปฐมภูมิ
		 การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างด้วยเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์ที่พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแนวค�ำถาม
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน 3 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแนวข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
น�ำไปสู่สอบถามความคิดเห็นกลุ่มประชากร 2 กลุ่มดังนี้
		 1. ผู้แทนจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน โดย
การเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 45 บริษัท
			 คุณสมบัติของประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็น
ผู้บริหารบริษัท หรือมีต�ำแหน่งระดับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ ที่มี
อ�ำนาจในการบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น ผู้จัดการฝ่าย
การประเมินราคาทรัพย์สินรายเล็ก ผู้จัดการฝ่ายการประเมินราคา
ทรัพย์สินโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น
		 2. ผู้ปฏิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 45 บริษัท
			 คุณสมบัติของประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มี
ต�ำแหน่งเป็นนักประเมินราคาทรัพย์สิน หรือมีหน้าที่ในการปฏิบัติ
การประเมินราคาทรัพย์สิน
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ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสรุปผลของผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ต่อบริษทั ประเมินราคาทรัพย์สนิ ออกเป็น 2 ส่วน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลกระทบต่อธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน
สรุ ปผลการสั มภาษณ์ ผู ้ แทนจากบริ ษั ท ประเมินราคา
ทรัพย์สิน 45 บริษัท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ปัญหาของบริษัทที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปริมาณงานของบริษัท
ในช่วงทีเ่ กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานประเภทสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ลดลง เนื่องจากสถาบันการเงินวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั จึงส่งผลกระทบให้สถาบันการเงินชะลอการปล่อยสินเชือ่
ปริมาณงานทบทวนยังคงมีอยู่ แต่ในช่วงทีเ่ กิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ส่งผลให้บริษัท
ไม่สามารถท�ำงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันที ปริมาณงานประเภท
ทบทวนต่อเดือนจึงลดลง
ปริมาณงานที่ไม่ใช่สินเชื่อลดลงในช่วงที่เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก แต่ไม่มากเท่างาน
ประเภทสินเชื่อ
เสียผลประโยชน์จากผู้ว่าจ้างบางรายในการยกเลิกงาน
เพราะกลัวผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19
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4. มาตรการปรับลดค่าบริการของงานประเมินราคา
ทรัพย์สิน เนื่องจากปริมาณงานที่น้อยลงและเกิดการแข่งขันที่สูง
บริษัทจึงต้องปรับราคาลงเพื่อให้ผู้ว่าจ้างสนใจใช้บริการของทาง
บริษัท
ผลที่ได้จากการปรับตัวของบริษัทในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
การลดต้นทุนในส่วนของเงินเดือนบุคลากรลง ช่วยลด
ต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทท�ำให้บริษัทสามารถด�ำเนินกิจการต่อไป
ได้ แต่รายได้และค่าใช้จ่ายยังไม่มีความสมดุลเท่ากับสถานการณ์
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
การที่บริษัทมีมาตรการให้บุคลากรท�ำงานที่บ้านส่งผล
กระทบให้การท�ำงานของพนักงานเป็นไปตามปกติเนื่องจากทาง
บริษทั อนุญาตให้พนักงานน�ำคอมพิวเตอร์กลับบ้านได้ จึงมีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกเทียบเท่าที่บริษัท
การที่บริษัทมีมาตรการให้บุคลากรท�ำงานที่บ้านส่งผล
กระทบให้การท�ำงานของพนักงานไม่ได้รับความสะดวก เช่น การ
ท�ำงานที่บริษัท เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมเหมือนที่บริษัท
แต่ส�ำหรับงานบางประเภทไม่เกิดปัญหาในการท�ำงานที่บ้าน
ส่วนที่ 2 ผลกระทบต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน
สรุปผลการสัมภาษณ์ผปู้ ฏิบตั กิ ารประเมินราคาทรัพย์สนิ
45 บริษัท โดยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีม่ ตี อ่ กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ตามหลักการประเมินราคาทรัพย์สิน (ไพโรจน์ ซึงศิลป์, 2538)
อันได้แก่ 1. ก�ำหนดปัญหาการประเมินราคา 2. การวิเคราะห์
เบื้องต้นและการเตรียมแผนงานประเมินราคา 3. การรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูล 4. การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์สูงสุด
5. การประเมินมูลค่าโดย 3 วิธี 6. การหาความสัมพันธ์ของมูลค่า
และประเมินมูลค่าสุดท้าย และ 7. รายงานการประเมินราคา โดย
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
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รายได้และค่าใช้จา่ ยของบริษทั ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19
ในช่วงทีเ่ กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานประเภทสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ลดลง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงตามปริมาณงานที่ลดลง
งานประเภททบทวนที่บริษัทได้รับคงที่แต่ความสามารถ
ในการท�ำลดลง ส่งผลกระทบให้รายได้ของบริษัทต่อเดือนลดลง
ตามปริมาณงานที่ท�ำ
ค่าบริการต่องานลดลง เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง
แต่ปริมาณความต้องการงานของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน
ยังคงเดิม จึงเกิดอุปทานส่วนเกินท�ำให้ราคาการจ้างงานลดลง
ค่ า ใช้ จ ่ า ยลดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สถานการณ์ ป กติ
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนือ่ งจากบริษทั ลดต้นทุน
ในส่วนที่เป็นเงินเดือนพนักงาน และได้มีการลาออกของพนักงาน
เป็นส่วนหนึ่งท�ำให้ต้นทุนบริษัทลดลง
ค่ า ใช้ จ ่ า ยลดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สถานการณ์ ป กติ
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนือ่ งจากบริษทั ลดต้นทุน
ในส่วนที่ไม่ใช่เป็นเงินเดือนพนักงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีผ่ า่ นมา
บางบริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยโดยค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนมาก
จะเป็นต้นทุนจากการเดินทางไปตรวจสอบทรัพย์สนิ และเอกสารสิทธิ์
เนื่องจากในการตรวจสอบทรัพย์สินหรือตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
บางกรณีไม่สามารถตรวจได้ภายในวันเดียวจึงต้องเดินทางหลายวัน
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
วิธีแก้ไข / มาตรการการปรับตัวของบริษัท
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ส่งผลกระทบถึงรายได้ ทางบริษทั จึงมีมาตรการเพือ่ ไม่ให้มคี า่ ใช้จา่ ย
ที่สูงเกินกว่าที่บริษัทรับได้ ต่อไปนี้
1. มาตรการปรับลดเงินเดือนบุคคลากรภายในบริษทั ลง
2. มาตรการปรับลดต้นทุนในส่วนของการเดินทางและ
การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
3. มาตรการให้บุคลากรในบริษัทท�ำงานที่บ้านเพื่อลด
ความเสีย่ งการติดเชือ้ ของไวรัสโควิด-19 แก่บคุ ลากรของบริษทั และ
เป็นการลดความเสียหายทีอ่ าจมีผลต่อบริษทั โดยพนักงานสามารถ
น�ำคอมพิวเตอร์จากบริษัทน�ำไปท�ำงานที่บ้านได้เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงาน
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1

บทสัมภาษณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สิน
วิธีแก้ไข
n เนื่ อ งจากในสถานการณ์ ป กติ ก ารติ ด ต่ อ รั บ ข้ อ มู ล หรื อ
n ผูป
้ ระเมินมีการปรับเปลีย่ นเป็นการรับข้อมูลแบบ
รับงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินได้มีการรับงานโดย ทางออนไลน์แทน
การเข้าไปรับเอกกับผูว้ า่ จ้างตรง และเมือ่ เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถท�ำได้
n การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องจากใน
n ผู ้ ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ต้ อ งตรวจสอบก่ อ นลง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ พืน้ ทีเ่ พือ่ ไม่ให้เกิดการเสียเวลา รายชือ่ จังหวัดทีไ่ ม่สามารถ
บางจังหวัดไม่ให้บคุ คลภายนอกเข้าพืน้ ที่ หรือจ�ำเป็นจะต้องกักตัว เข้าไปได้ ต้องแจ้งผูว้ า่ จ้างในเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถเข้าไปยังพืน้ ที่
เป็นเวลา 14 วัน
ที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ เข้ า ได้ ทางบริ ษั ท จึ ง ต้ อ งชะลองานไว้
เนื่องจากไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยทันที หรือติดต่อ
บุคคลที่มีความสามารถในพื้นที่ช่วงตรวจสอบแทน
n การตรวจสอบทรัพย์สินบางกรณีไม่สามารถตรวจสอบ
n ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินจึงต้องหมายเหตุในเล่ม
ภายในอาคารได้ เนื่องจากผู้ดูแลอาคารเกิดความกังวลอันเนื่อง รายงานประเมินในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบภายใน
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่ ของทรัพย์สนิ ได้ หรือบางแห่งมีมาตรการเข้มงวดอย่างมาก
สามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้
ในการเข้าตรวจสอบภายในอาคาร
n การตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ์ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่
n ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินจึงต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้าง
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปได้ยากขึ้น ส�ำนักงานที่ดินบาง และสถาบันการเงินในเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบเอกสาร
จังหวัดปิดท�ำการ หรือบางพื้นที่ไม่มีมาตรการในการท�ำงาน สิทธิไ์ ด้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ หรืออ้างอิง
ประเภทเบ็ดเตล็ดเนื่องจากเป็นมาตรการของรัฐ
จากเอกสารจากผูว้ า่ จ้างในกรณีทสี่ ามารถรับความเสีย่ งได้
n กรณีงานประเภทสินเชือ
n ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้
่ ของสถาบันการเงิน การส่งงาน
เป็นไปได้ล่าช้ากว่าในสถานการณ์ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ เกิดความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปจั จุบนั ไม่สามารถส่งงาน
ไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีระยะเวลาในการท�ำงานที่สั้นและ ได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดได้
เกิดปัญหาในการตรวจสอบทรัพย์สินและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
จึงต้องมีการชะลอการส่งงาน

ไพพ

ขั้นตอน

อภิปรายผลการวิจัย

มหา

1. ด้ า นธุ ร กิ จ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น และ
กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19
เนื่องจากรายได้ของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ ล ดลงจากสภาวะเศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งบริ ห ารค่ า จ้ า ง
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยพบว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการ
ต่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการบริ ห ารจ่ า ยค่ า จ้ า งผลตอบแทน
เนือ่ งจากเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ามารถสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งมีความ
สามารถอยู่กับองค์กร โดยผู้ประกอบการต่างยึดหลัก 3 ประการ

ดังนี้ 1. Pay for Performance คือ การจ่ายตามผลงานของพนักงาน
ที่ท�ำได้ 2. Market Competitiveness การก�ำหนดนโยบายของ
การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน พิจารณาจากอัตราของตลาดเป็นเกณฑ์
3. Communication การสื่อสารเรื่องนโยบายและวิธีการบริหาร
ค่าตอบแทนเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้พนักงานเข้าใจนโยบายและวิธกี ารบริหารค่าตอบแทนของบริษทั
ได้ชัดเจนขึ้น โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละบริษัทมีการ
บริหารที่มีความคล้ายคลึงกันและเป็นไปตามหลัก 3 ประการนี้
ซึง่ เป็นกลยุทธ์ดา้ นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ดลพิวัฒน์ (2556) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
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โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540
และ 2551 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เช่น ระบบก่อสร้าง ส�ำเร็จรูปเพือ่ ให้ลดระยะเวลาการก่อสร้าง
น�ำไปสู่การลดต้นทุน
		
2.2 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้ประกอบการธุรกิจ
การประเมินราคาทรัพย์สิน
		 ผูบ้ ริหารบริษทั ประเมินราคาทรัพย์สนิ มีรปู แบบภาวะ
ผู้ประกอบการสอดคล้อง 6 รูปแบบ ได้แก่ การรักษาผลก�ำไร
การท�ำบริษัทให้มั่นคง การไม่ลงทุนเพิ่ม สร้างนวัตกรรมการจัดท�ำ
โปรแกรมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำงานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ภาวะความเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และการรับรู้โอกาส
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับ อัศวิทย์ อินทร์น้อย
(2562) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้ประกอบการธุรกิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ผ ่ า นพ้ น วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ปี 2540 กล่ า วว่ า
การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามแนว
ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธ์ การรู้คิด และภาวะผู้ประกอบการ
สรุปรูปแบบได้ 12 รูปแบบหลัก การรักษาผลก�ำไร การหยุดพัก
ชัว่ คราว การหยุดเพือ่ รอดูทศิ ทาง การท�ำบริษทั ให้มนั่ คง การควบรวม
และการเข้าซือ้ กิจการ การไม่ลงทุนเพิม่ การขายทิง้ และถอนการลงทุน
การมีต้นทุนทางการเงินต�่ำ บริหารเชิงรุก สร้างนวัตกรรม ภาวะ
ความเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ การรับรู้โอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ
3. ข้อค้นพบ
จากผลการวิจัย สามารถสรุปข้อค้นพบจากการวิจัยได้
ดังนี้
		 1. ในการเดิ น ทางข้ า มจั ง หวั ด ในช่ ว งที่ เ กิ ด การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลให้พนักงานประเมินราคา
ทรัพย์สินไม่สามารถลงพื้นที่ไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ในบาง
จังหวัดจึงจ�ำเป็นต้องมีการพักค้างคืน ซึ่งต่างจากสถานการณ์ปกติ
ที่ไปตรวจสอบได้โดยที่ไม่ต้องมีการพักค้างคืน จึงท�ำให้ต้องมีการ
ตรวจสอบพืน้ ทีท่ ไี่ ม่สามารถด�ำเนินการลงไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ได้นั้นจะต้องมีการหมายเหตุในรายงานเล่มประเมินเพื่อระบุสาเหตุ
ทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการได้เพือ่ ทางสถาบันการเงินหรือผูว้ า่ จ้างจะได้
รับรู้ถึงความล่าช้าหรือยอมรับความเสี่ยงได้
		 2. ในบางบริ ษั ท ก่ อ นเกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ได้มีการท�ำงานที่บ้านอยู่แล้วเมื่อเกิด
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยในการท� ำ งานจะมี ก ารแจกจ่ า ยงาน
ตามพื้นที่ท่ีพนักงานอยู่จึงท�ำให้พนักงานรับงานมาแล้วสามารถ
ด�ำเนินการไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ทันทีโดยที่ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางจะลดลง
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การบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ที่กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วง
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย
กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สนิ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะ
เศรษฐกิ จ ถดถอย โดยกลยุ ท ธ์ ด ้ า นกระบวนการท� ำ งานพบว่ า
ผูป้ ระกอบการมุง่ เน้นการลดขัน้ ตอนการท�ำงาน การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารงานภายในและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ คือ
กลยุทธ์สำ� คัญทีผ่ ปู้ ระกอบการน�ำขึน้ มาใช้บริหารในช่วงภาวะถดถอย
ซึ่ ง ในธุ ร กิ จ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ไม่ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ ก ล่ า วมา
เนื่ อ งจากการท� ำ งานต้ อ งเป็ น ไปตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของ
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
2. ด้านการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต
2.1 การปรับกลยุทธ์ของธุรกิจการประเมินราคา
ทรัพย์สินในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
		 บริษทั ประเมินราคาทรัพย์ไม่มกี ารลดจ�ำนวนพนักงาน
หรือยุบบริษัทในเครือ แต่มีการปรับลดเงินเดือนเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่าย
สู ง เกิ น กว่ า รายได้ โ ดยไม่ จ� ำ เป็ น โดยไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ด� ำ ริ ห ์
พัฒนะอเนก (2552) ศึกษาเรื่อง การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 และ
2551 ที่กล่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ผู้ประกอบการมีกลยุทธ์
หลัก (Grand Strategy) คือ การตัดทอน (Retrenchment
Strategy) ในรูปของกลยุทธ์การปรับเปลีย่ นแนวทาง (Turnaround
Strategies) ดังนี้ คือ การลดพนักงาน ปรับลดเงินเดือน ยุบเลิก
บางหน่วยงานหรือบริษัทในเครือ
		 แต่มคี วามสอดคล้องในเรือ่ ง การใช้กลยุทธ์อยู่ 2 กลุม่
คือ กลยุทธ์ความคงที่ และกลยุทธ์การแข่งขัน ดังต่อไปนี้
		 กลยุทธ์ความคงที่ (Stability Strategy)
		 บริษัทการประเมินราคาทรัพย์สินใช้วิธีการลดต้นทุน
ในส่วนของการเดินทางและการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ทีเ่ ป็นต้นทุน
ค่าด�ำเนินงาน และผลการวิจัยเรื่องการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 และ
2551 คือ การควบคุมงานก่อสร้าง/การจัดซื้อวัสดุอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ลดต้นทุน
		 กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)
		 การเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นต้ น ทุ น ต�่ ำ (Overall Cost
Leadership) ทางผู้บริหารบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินบางแห่ง
ได้มีการลดค่าบริการต่องานลงกว่าในสถานการณ์ปกติ เพื่อกระตุ้น
ผู้ใช้บริการมีความสนใจในการเลือกใช้บริการบริษัทของตน เป็น
การลดระดับค่าบริการให้ตำ�่ กว่าตลาดจากการลดต้นทุนในส่วนของ
ค่าด�ำเนินการ และค่าใช้จ่ายในบริษัทจากการ Work from home
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ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างในเรื่องที่ไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่อนุญาต
ให้เข้าได้ ทางบริษัทจึงต้องชะลองานไว้เนื่องจากไม่สามารถท�ำได้
โดยทันที
3. การตรวจสอบทรัพย์สนิ บางกรณีไม่สามารถตรวจสอบ
ภายในอาคารได้ เนื่องจากผู้ดูแลอาคารเกิดความกังวลอันเนื่องมา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถ
ตรวจสอบทรัพย์สินได้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินจึงต้องหมายเหตุ
ในเล่มรายงานประเมินในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบภายในของ
ทรัพย์สินได้ หรือบางแห่งมีมาตรการเข้มงวดอย่างมากในการเข้า
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสามารถให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้ ตรวจสอบภายในอาคาร
4. การตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ์ ใ นสถานการณ์ ก าร
ดังนี้
1. เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปได้ยากขึ้น ส�ำนักงานที่ดิน
และปริมาณงาน สิ่งที่บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินควรปฏิบัติ คือ บางจังหวัดปิดท�ำการ หรือบางพื้นที่ไม่มีมาตรการในการท�ำงาน
ลดต้นทุนของบริษทั ลงเพือ่ ไม่ให้มคี า่ ใช้จา่ ยสูงเกินกว่ารายได้ โดยอาจ ประเภทเบ็ดเตล็ดเนื่องจากเป็นมาตรการของรัฐผู้ประเมินราคา
ปรับลดค่าบริการของงานเพือ่ ให้ปริมาณงานคงทีเ่ พือ่ รักษาสภาพคล่อง ทรั พ ย์ สิ น จึ ง ต้ อ งแจ้ ง ไปยั ง ผู ้ ว ่ า จ้ า งและสถาบั น การเงิ น ในเรื่ อ ง
ให้แก่บริษัท ปรับลดเงินเดือนพนักงานเพื่อไม่ให้รายจ่ายของบริษัท ทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิไ์ ด้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบ
สูงเกินกว่ารายได้จนเกิดความจ�ำเป็น ปรับลดต้นทุนในส่วนของ เอกสารสิทธิ์ หรืออ้างอิงจากเอกสารจากผู้ว่าจ้างในกรณีที่สามารถ
ค่าเดินทางและค่าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ หรือปรับวิถีการท�ำงาน รับความเสี่ยงได้
5. กรณีงานประเภทสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน การส่งงาน
โดยให้บุคลากรท�ำงานที่บ้านมากกว่าท�ำงานที่บริษัทเพื่อลดต้นทุน
เป็นไปได้ลา่ ช้ากว่าในสถานการณ์กอ่ นเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส
ในการใช้สถานที่
2. เมือ่ การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปได้ยากขึน้ เนือ่ งจาก โควิด-19 เนื่องจากมีระยะเวลาในการท�ำงานที่สั้นและเกิดปัญหา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ ในการตรวจสอบทรัพย์สินและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์จึงต้องมีการ
บางจังหวัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ หรือจ�ำเป็นจะต้องกักตัว ชะลอการส่งงาน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้
เป็นเวลา 14 วัน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ต้องตรวจสอบก่อนลงพืน้ ที่ เกิดความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปจั จุบนั ไม่สามารถส่งงานได้ภายใน
เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา รายชื่อจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ระยะเวลาที่ก�ำหนดได้
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		 3. ในการประเมิ น โดยวิ ธี ร ายได้ ใ นสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะพบว่า ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิด
รายได้ประเภทโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนักไม่ได้มีการ
เข้าพักเลย แต่ในการประเมินต้องน�ำปัจจัยเรื่องที่ไม่มีการเข้าพัก
มาคิดด้วย ซึง่ อาจจะท�ำให้มลู ค่าของตัวทรัพย์สนิ ต�ำ่ ลง แต่เนือ่ งจาก
การประเมินต้องมีการท�ำอย่างน้อย 3 วิธี ทางบริษัทจึงใช้วิธีอื่นเป็น
วิธีหลัก และให้วิธีรายได้เป็นวิธีเช็คมูลค่า

ตารางที่ 2 แสดงการแก้ปัญหาด้านกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน

วิทย

ปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจไปรับข้อมูลโดยตรงได้
เมื่อไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้

เมื่อไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้

มหา

เมื่อไม่สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้
เมื่อเกิดการส่งงานล่าช้า

วิธีแก้ไข
ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นการรับข้อมูลแบบทางออนไลน์แทน
n ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการเดินทางที่ไม่จ�ำเป็น
n ต้ อ งแจ้ ง ผู ้ ว ่ า จ้ า งในเรื่ อ งที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ไปยั ง พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ เข้ า ได้
ทางบริษัทจึงต้องชะลองานไว้เนื่องจากไม่สามารถท�ำได้โดยทันที
n ต้องติดต่อบุคคลที่มีความสามารถที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบแทน
ต้องหมายเหตุในเล่มรายงานประเมินในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบภายใน
ของทรัพย์สินได้
ต้ อ งแจ้ ง ไปยั ง ผู ้ ว ่ า จ้ า งและสถาบั น การเงิ น ในเรื่ อ งที่ ไ ม่ ส ามารถตรวจสอบ
เอกสารสิทธิไ์ ด้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ หรืออ้างอิงจากเอกสาร
จากผู้ว่าจ้างในกรณีที่สามารถรับความเสี่ยงได้
ต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้เกิดความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่สามารถ
ส่งงานได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดได้
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ส�ำรวจความต้องการซือ้ อสังหาฯในช่วง covid-19 ภาค
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บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิพากษ์ตัวแบบปกครองท้องถิน่ ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และการเสนอตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาคตะวันออก การวิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูล 4 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การสัมภาษณ์ประวัตศิ าสตร์จากค�ำบอกเล่า และการสังเกตการณ์ การตรวจสอบข้อมูลใช้หลักการสามเส้า ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นแนวเก่าที่น�ำมาใช้ในประเทศไทย มีจุดอ่อนที่ส�ำคัญ
คือ การละเลยมิตคิ วามสัมพันธ์ในเชิงอ�ำนาจ บทบาทของกลุม่ และชนชัน้ ในสังคม การมุง่ เน้นอ�ำนาจสูงสุดอยูท่ รี่ ะบบการเลือกตัง้ จนกระทัง่
พัฒนาไปเป็นการเลือกตั้งที่อาศัยฐานธุรกิจการเมือง การจัดวางรูปแบบการบริหารจัดการที่รับนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการ
ทีล่ อกเลียนแบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ จากส่วนกลาง และทีส่ �ำคัญทีส่ ุดก็คอื ถูกบีบให้ดำ� เนินกิจกรรมส่วนรวมในลักษณะของกฎหมาย
หรือค�ำสั่งโดยรัฐราชการแบบผูกขาด การบริหารงานที่ให้ความส�ำคัญต่อระบบราชการและการประนีประนอมผลประโยชน์ของชนชั้นน�ำ
ที่มีสายบังคับบัญชาตามล�ำดับสายงานแบบบนลงล่าง (Top-down) ส่วนตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นในบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญ คือ การมองอ�ำนาจสาธารณะแบบเอกนิยม (Monism) ท�ำให้รัฐผูกขาดงานสาธารณะของ
สังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำงานสาธารณะในฐานะทีเ่ ป็นกลไกของรัฐเป็นส�ำคัญ เป็นการให้ความส�ำคัญแต่เฉพาะการเลือกตัง้
นอกจากนี้แล้วแนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบเก่ายังประสบกับปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในท้องถิ่นอันมาจากการเลือกตั้ง โดยที่รูปแบบ
ดังกล่าวจะไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากมองว่าประชาชนทั่วไปขาดความรู้ความสามารถ ไม่มีเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนจึงน�ำเสนอทางเลือกใหม่ในการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออก ทีเ่ รียกว่า ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิน่ แนวใหม่ ซึง่ เกิดขึน้ มาจากการพัฒนาฐานคิดของทฤษฎี
ท้องถิ่นนิยมแบบใหม่ ที่ตั้งอยู่บนทฤษฎีอ�ำนาจในลักษณะที่ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน ประชาสังคมและ
สถาบันต่าง ๆ ในท้องถิ่น
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This research aims to study and critique local government models and local government management
models in the context of local government organizations in Thailand and to propose a new model of local
governance in the context of local government organizations in the eastern region. The qualitative research method
was used in this study with 4 types of data collection methods including documents, in-depth interviews, oral
history interviews, and observations. Triangulation was also used as a research strategy to test validity. The data were
analyzed based on the qualitative research approach. The results showed that weaknesses were found in the old
local governance model used in Thailand. The greatest weakness is the neglect of power relations, roles of groups
and classes in society, and the focus of supremacy on the electoral system which has been developed as political
business based elections. Policies and management styles which have been applied to a management model and
imitate the central administration. Most importantly, they are forced to carry out public activities in the forms of law
and orders under the bureaucratic state. The culture of monopoly management which emphasizes on compromising
the interests of the elite with a chain of command in a top-down line of work (Top-down). The followings are some
important limitations found in local governance in the context of local government organizations in Thailand.
Monism brings a government monopoly in public and social works. Local government organizations work publicly as
the important state mechanism only focusing on elections. ln addition, old localism has also experienced problems
resulted from local electoral conflicts, and this model doesn’t promote public participation because they consider
that people do not possess knowledge, ability, systematic and scientific problem-solving tool. The researcher,
therefore, presents an alternative for local governance in the context of local government organizations in the
eastern region which is called the new model of local governance originated from a new theory development of
localism based on the theory of power with a check and balance between communities, civil society, and local
institutes.

มหา

วิทย

Keywords : local government, local government management, local administration on a new basis

จรรยาศิริ เดชปภา, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง แสนเสนาะ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 161

บทน�ำ

ี

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ไพพ

รรณ

การด�ำเนินงานของการปกครองท้องถิ่น ภายใต้นโยบาย
ความพยายามขับเคลื่อนการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ การกระจายอ�ำนาจสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540
แนวคิดการกระจายอ�ำนาจลงสู่ท้องถิ่น เริ่มเกิดกระแสและเริ่ม เรือ่ ยมาถึงปัจจุบนั เกิดผลกระทบในเชิงลบติดตามมาหลายด้าน อาทิ
จุดประกายความเป็นรูปธรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 โดยที่ นายชวน การเป็นธุรกิจการเมือง การทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง การฮั้วประมูล
หลี ก ภั ย นายกรั ฐ มนตรี ใ นสมั ย นั้ น ได้ ผ ลั ก ดั น พระราชบั ญ ญั ติ โครงการต่าง ๆ การคอรัปชั่นเพื่อถอนทุนในกระบวนการเลือกตั้ง
สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ขึ้น เพื่อเป็น ยังผลท�ำให้เกิดเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มชนชั้นน�ำ
เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการกระจายอ� ำ นาจ ท้องถิ่นขยายความแตกแยกไปสู่กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น และเมื่อ
ดังกล่าว ผ่านรูปแบบการทดลองเรียนรูก้ ารปกครองท้องถิน่ รูปแบบ เกิดเหตุการณ์รฐั ประหาร พ.ศ. 2557 คณะรัฐประหารใช้เป็นข้ออ้าง
“สภาต�ำบล” ทัง้ นีเ้ พราะในแต่ละต�ำบลมีโครงสร้างของการปกครอง ในการเข้าไปแทรกแซงการบริหารงานของการปกครองส่วนท้องถิน่
ท้องที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากเหง้าเดิมของการปกครองส่วนภูมิภาค โดยจะเห็นได้จาก เมือ่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ดำ� รงต�ำแหน่ง
อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นโครงสร้างการบริหารงานของสภาต�ำบลจึง นายกรั ฐ มนตรี มี ก ารใช้ ม าตรา 44 ของรั ฐ ธรรมนู ญ ชั่ ว คราว
ประกอบไปด้วย ก�ำนัน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานบริหารสภาต�ำบลฯ พ.ศ.2557 โดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งพัก
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาต�ำบลฯ แพทย์ การปฏิบัติหน้าที่บุคลากรของการปกครองท้องถิ่นรวม 8 ครั้ง
ประจ�ำต�ำบล ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาต�ำบลฯ และตัวแทนทีช่ าวบ้าน อันเป็นการชีใ้ ห้เห็นถึงผลกระทบของการปกครองท้องถิน่ ในรูปแบบ
เลือกตัง้ หมูบ่ า้ นละ 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาต�ำบลฯ และเมือ่ ของการกระจายอ�ำนาจที่ผ่าน ๆ มา ที่พบร่องรอยการทุจริตและ
สภาต�ำบลใดมีความพร้อมก็ให้สามารถยกฐานะเป็นองค์การบริหาร ประพฤติมิชอบในหลายเรื่อง การขับเคลื่อนของกลุ่มผู้มีอ�ำนาจ
ส่วนต�ำบลได้ ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ สารมวลชน โดยอาศัยการใช้
ประการแรก จะต้องได้รับฉันทามติที่เป็นเอกฉันท์จากประชาชน เหตุผลและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐในระดับชาติ เช่น
ภายต�ำบล ประการที่สอง จะต้องมีรายได้จากการจัดเก็บเองปีละ ค�ำพิพากษา คณะกรรมการการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
150,000 บาท ต่อเนือ่ งกันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี และประการ แห่งชาติ (ปปช.) ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น (ชัยยนต์
สุดท้าย จะต้องมีประชาชนในพื้นที่ไม่ต�่ำกว่า 2,000 คน (โอฬาร ประดิษฐ์ศิลป์ และคณะ, 2561: 5-6)
ถิ่นบางเตียว, 2550: 45-47)
นอกจากนี้ แ ล้ ว ผู ้ เขี ย นพยายามส� ำ รวจงานวิ จั ย และ
ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีการยกฐานะจาก เอกสารทางวิชาการเกีย่ วกับการศึกษาเรือ่ งนี้ ยังไม่พบว่ามีนกั วิชาการ
สภาต�ำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) อย่างกว้างขวาง ท่านใดท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่
อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นยุคที่มีการพัฒนาการกระจาย ไว้โดยตรง พรมแดนความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันที่มีอยู่
อ� ำ นาจมากที่ สุ ด ก็ ต าม แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ยั ง คงมี ข ้ อ ถกเถี ย งว่ า เป็นการศึกษาในแง่มุมอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครอง
กระบวนการกระจายอ�ำนาจการปกครองที่มุ่งสู่องค์กรปกครอง ท้องถิน่ แนวใหม่ กล่าวคือ ผลงานการศึกษาทีพ่ อมีอยูเ่ ป็นการศึกษา
ส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แท้จริงแล้วมิใช่เป็นการมุ่งหวังประโยชน์ที่ตัว เกี่ยวกับการบริหารงานของท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ ซึ่งการศึกษาการ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง หากแต่เป็นความมุ่งหวังแฝงเร้น บริหารงานท้องถิ่นในที่นี่ตั้งอยู่บนกรอบขององค์ความรู้ที่ว่าด้วย
ในการกระจายศูนย์อ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากกว่า เนื่องจากนโยบาย วิชาการบริหารการพัฒนา (Development Administration)
การกระจายอ�ำนาจดังกล่าวเมื่อน�ำไปปฏิบัติแล้ว เกิดปัญหาภายใน อันประกอบไปด้วยการพัฒนาการบริหาร และการบริหารเพื่อการ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการท้องถิน่ หลายประการ ดังเช่น ปัญหาธุรกิจ พัฒนา กล่าวโดยสรุปแล้ว วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการ
การเมืองที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างแพร่หลาย ปัญหาการทุจริต ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาไว้ ใ นอดี ต จะมี จุ ด แข็ ง อยู ่ แ ต่ ใ นเรื่ อ งของการพั ฒ นา
คอรัปชันในการวิ่งเต้นโยกย้ายต�ำแหน่งและการฮั้วประมูลงาน การบริหาร อันมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนา
ก่อสร้างของทางราชการ การเกิดโครงสร้างอ�ำนาจท้องถิ่นแบบ รูปแบบ การพัฒนากฎหมาย การพัฒนากระบวนการ และการพัฒนา
“บ้านใหญ่” ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการแตกตัวทางสังคม ที่เป็นอุปสรรค พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สอดคล้อง
ต่อการกระจายอ�ำนาจไปสูป่ ระชาชนท้องถิน่ อย่างแท้จริง แต่อำ� นาจ กับสภาพแวดล้อม ขณะที่การบริหารเพื่อการพัฒนานั้นจะมีเนื้อหา
ส่วนใหญ่กลับกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นน�ำทางการเมืองในท้องถิ่น ที่เน้นการบริหารโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
กล่าวคือ ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ชนชั้นน�ำในท้องถิ่นจะใช้อ�ำนาจ ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า
ทีเ่ ป็นทางการผ่านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ นเอง วรรณกรรมและผลงานทางวิชาการที่ผ่าน ๆ มายังคงมีช่องว่าง
มีความชอบธรรม ควบคู่ไปกับอิทธิพลซึ่งอ�ำนาจที่ไม่เป็นทางการ ของการศึกษาทางวิชาการอยูอ่ กี เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ที่สร้างจากอ�ำนาจเงินและอ�ำนาจมืดผสมผสานกันไป (โอฬาร การศึกษาการจัดการปกครองท้องถิน่ แนวใหม่ ซึง่ เป็นทางเลือกใหม่
ถิ่นบางเตียว และจิตรา สมบัติรัตนานันท์, 2557)
ของการศึกษาครั้งนี้
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ปกครองท้องถิ่นแนวใหม่เน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น
เน้นการสร้างรูปแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นและภาค
ประชาสังคม ทั้งการถ่ายโอนอ�ำนาจทางการเมืองและทรัพยากร
รวมทัง้ การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิน่ และองค์กร
ทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ การจัดการปกครองท้องถิน่ แนวใหม่ดงั กล่าวจะส่งผล
ท�ำให้ประชาชนมีอ�ำนาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดการสถาปนาสถาบันและ
กระบวนการประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าทีเ่ ข้มแข็งได้ในท้ายทีส่ ดุ
แนวคิดดังกล่าวแม้ภาครัฐจะอ้างความรับผิดชอบหลักในการบริการ
สาธารณะ แต่รัฐก็ไม่ควรผูกขาดงานสาธารณะแต่เพียงผู้เดียว
อีกต่อไป งานสาธารณะก็ควรเป็นงานที่ทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมได้
ด้วยการใช้วิธีจูงใจหรือสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
และชุมชนได้เข้าร่วมอย่างเข้มข้น ในรูปแบบของการด�ำเนินงานแบบ
การจัดการภาคีสาธารณะ หมายถึง ควรเป็นการท�ำงานในรูปแบบ
ของเครือข่าย อันประกอบไปด้วยภาคีที่หลากหลาย กล่าวโดยสรุป
แล้วการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่จึงเป็นการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นด้วยการสร้างเครือข่ายของชุมชนมากกว่าการผูกพันกับ
ราชการส่วนกลาง (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2557: 30-35)
กล่าวโดยสรุปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การปกครอง
ท้องถิน่ ยังคงมีจดุ อ่อนอยูอ่ กี เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ นอกจากจะเป็นภาพ
ของการบริหารที่ลอกเลียนแบบราชการแล้ว ยังเป็นการท�ำงานที่
รับสนองนโยบายจากส่วนกลาง โดยไม่ได้รับฟังเสียงจากประชาชน
ส่งผลก่อให้เกิดความชะงักงันในการพัฒนาท้องถิน่ ดังนัน้ บทความนี้
จึ ง พยายามน� ำ เสนอแนวการศึ ก ษาการจั ด การปกครองท้องถิ่น
แนวใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจและจะสามารถเติมเต็มจุดอ่อน
ของการปกครองส่วนท้องถิน่ แนวเก่าทีค่ อ่ นข้างมีปญ
ั หาในเชิงปฏิบตั ิ
ได้เป็นอย่างดียิ่ง ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงสนใจที่จะวิเคราะห์ว่าในการ
ศึกษาจัดการปกครองท้องถิ่นนั้น แนวคิดของการปกครองท้องถิ่น
แนวเก่ามีจุดอ่อนและข้อจ�ำกัดอย่างไร และถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว
ผู ้ เขี ย นจะขอน� ำ เสนอตั ว แบบของการจั ด การปกครองท้ อ งถิ่ น
แนวใหม่ ในฐานะทางเลือกใหม่ในการจัดการปกครองท้องถิ่น
บนฐานแนวใหม่ต่อไป
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เมื่อพิจารณาถึงหลักการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก ที่มีหลากหลายรูปแบบซึ่งรูปแบบหนึ่งที่มีความคุ้นเคย
กันดีในสังคมก็คือ การบริหารการเมืองส่วนท้องถิ่นผ่านกลุ่มอ�ำนาจ
ที่เรียกว่า “บ้านใหญ่” หรือตระกูลใหญ่ในจังหวัดที่มีต�ำแหน่ง
ทางการเมืองซึ่งมีการกระจายอ�ำนาจการปกครองทับซ้อนแอบแฝง
อยู่ในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่อีกชั้นหนึ่งในโครงสร้าง
อ�ำนาจ “บ้านใหญ่” ทีเ่ ป็นการสืบทอดอ�ำนาจการเมืองทีอ่ งิ แอบกับ
ระบบราชการ ขณะเดียวกันบรรดานักธุรกิจภูธรต่างก็พาตัวเอง
เข้าสู่ระบบอุปถัมภ์ เพื่อความอยู่รอดและความมั่งคั่งของธุรกิจ
แต่ภายหลังปี 2521 เมื่อมีกลไกการเลือกตั้งขึ้น นักธุรกิจภูธรจึงเริ่ม
ใช้ฐานทุนด้านต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่ เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ อันหมายถึง ฐานะ
ความเป็นอยูท่ มี่ งั่ คัง่ มัง่ มี ความร�ำ่ รวย หรือทุนทางสังคม ซึง่ หมายถึง
ปฏิสมั พันธ์ทดี่ มี คี วามลึกซึง้ ในกลุม่ ชาวบ้าน กลุม่ ชนชัน้ น�ำ ข้าราชการ
กลุ่มนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงการเมืองระดับชาติ
เป็นต้น และอิทธิพลทีม่ ใี นท้องถิน่ ผลักดันให้เกิดการสืบทอดอ�ำนาจ
จากรุ่นสู่รุ่นอีกแบบหนึ่ง แบบที่ไม่ต้องพึ่งระบบราชการ แต่ฟอกตัว
ด้วยเสียงของประชาชน เป็นต้น
ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วนั ก การเมื อ งและผู ้ มี อิ ท ธิ พ ล
จะแปรรูปแบบเป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่า “บ้านใหญ่” ในจังหวัดภาคตะวันออก
นั้ น จากนั้ น แล้ ว มี ก ารสื บ ทอดอ� ำ นาจกั น มาอย่ า งยาวนาน
ซึ่งบางจังหวัดอาจผูกขาดเพียงขั้วเดียว บางจังหวัดอาจมีหลายขั้ว
เช่น จังหวัดระยองมีกลุ่มน�้ำเค็ม น�้ำจืด และน�้ำกร่อย เป็นต้น
นักธุรกิจการเมืองจะส่งทอดอ�ำนาจให้แก่ลูกและญาติพี่น้องของตน
การผลั ก ดั น ให้ มี ต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายกเทศมนตรี เ ทศบาล เป็ น ต้ น กรณี ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ
ค�ำให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และ นักวิจัยสังคมผู้มี
ผลงานเป็นนักวิจัยระดับชาติท่านหนึ่งในท�ำนองที่ว่า
“การสืบทอดอ�ำนาจจะเริม่ ต้นในกลุม่ ครอบครัวและญาติ
เป็ น หลั ก ก่ อ น มั น ก็เป็น ปรากฏการณ์ที่สะท้อนโครงสร้ า งของ
ชนชั้นน�ำทางการเมืองในจังหวัดภาคตะวันออก ชนชั้นน�ำเหล่านี้มี
อ�ำนาจ 2 รูปแบบพร้อมกัน คือ อ�ำนาจที่เป็นทางการ เช่น เป็น ส.ส.
เป็นต้น กับอ�ำนาจที่ไม่เป็นทางการ ที่อาจหมายถึงอิทธิพล บารมี
เช่น มีซมุ้ มือปืน เป็นต้น คนทีเ่ ป็นบ้านใหญ่จะมีอำ� นาจทัง้ สองนี้ และ
เลือกใช้ตามแต่ละกรณี ถ้าต้องการกดดันหน่วยราชการก็ใช้อ�ำนาจ
ที่เป็นทางการ ถ้าสมมติเป็นเรื่องการรับเหมาโครงการ ก็อาจจะมี
การข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ใช้อิทธิพล หรืออ�ำนาจไม่เป็นทางการ
ซึ่งจริง ๆ แล้ว ความเป็นนักการเมืองกับผู้มีอิทธิพลก็ดูจะไม่ค่อยจะ
แตกต่างกันสักเท่าใดนัก” (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, สัมภาษณ์, 2563)
ดั ง นั้ น การจั ด การปกครองท้ อ งถิ่ น แนวใหม่ (New
localism) จึ ง เป็ น ทางเลื อ กใหม่ ส� ำ หรั บ การแก้ ไขปั ญ หาและ
การเติมเต็มจุดอ่อนของการปกครองท้องถิ่นแนวเก่า โดยที่การจัด

จรรยาศิริ เดชปภา, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง แสนเสนาะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ พ ากษ์ ตั ว แบบปกครองท้ อ งถิ่ น
ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาและวิพากษ์ตัวแบบการจัดการปกครอง
ท้องถิ่นในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
3. เพื่ อ น� ำ เสนอตั ว แบบการจั ด การปกครองท้ อ งถิ่ น
แนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออก
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ตัวแบบการปกครองท้องถิน่ ในยุครัฐราชการ (พ.ศ. 2440การวิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บ 2475) มีจดุ เริม่ ต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้น มีแนวคิดให้องค์กรปกครอง
ข้อมูล 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่
1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) โดย ท้องถิ่นควรจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพื้นฐาน
อาศัยการศึกษาทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง เช่น หนังสือ ส�ำคัญ โดยมีการเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์
ของสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการและใช้สอย
ต�ำรา กฎระเบียบทางกฎหมาย และงานวิจัย เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ประโยชน์ร่วมกัน (โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2557: 86) ในการจัดตั้ง
เป็ น การสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง โดยมี แ นวการสั ม ภาษณ์ สุขาภิบาลขึน้ เป็นครัง้ แรก ในปี พ.ศ. 2440 ซึง่ นับเป็นจุดเริม่ ต้นและ
(interview guide) ในการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก (key พัฒนาการด้านการปกครองท้องถิ่น เป็นความพยายามที่รัฐต้องดึง
informant) ในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ เอาคนและทุนในท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการบ�ำรุงท้องถิน่
ประจ�ำ กลุม่ นักธุรกิจ กลุม่ นักวิชาการ และกลุม่ ประชาสังคม เป็นต้น ของตนเอง ด้วยเหตุผลส�ำคัญที่ว่า การด�ำเนินกิจการดังกล่าวจะ
3. การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่า (oral สามารถช่วยผ่อนปรนภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
history) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากความทรงจ�ำของผู้อาวุโสที่มี งบประมาณของภาครัฐให้ลดน้อยลง ทั้งนี้ ยังคงมีข้าราชการของรัฐ
ลักษณะเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั ได้ เช่น ผูอ้ าวุโสชุมชน ปราชญ์ เป็นหลักในการด�ำเนินการซึง่ เป็นยุคทีข่ า้ ราชการมีบทบาทสองด้าน
ชุมชน ครูเกษียณราชการ และผู้เชี่ยวชาญการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น กล่าวโดยสรุปแล้วในยุคเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะ
4. การสังเกตการณ์ หมายถึง การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ ของการเลือกด�ำเนินการเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีความพร้อมเท่านั้น
ปรากฏขึ้นอย่างเอาใจใส่และก�ำหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพื่อ เช่น สุขาภิบาลกรุงเทพมหานครและสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นต้น
วิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ กับสิง่ อืน่ การสังเกต (ไททัศน์ มาลา, 2560: 345)
เป็ น วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น การกระท� ำ กิ ริ ย าอาการหรื อ
ถึงกระนั้นก็ตามยังคงขาดมิติของการปกครองท้องถิ่น
พฤติกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถใช้ประสาทสัมผัสในภาคสนาม และใช้เป็น ในความหมายตามอุดมคติอย่างแท้จริง และไม่ได้มีสถานะเป็น
เครื่องมือช่วยในการรับรู้ท�ำความเข้าใจและจดบันทึกเป็นข้อมูลได้ หน่วยงานการปกครองตนเองของประชาชนแต่ประการใด ทั้งนี้
ในการตรวจสอบข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้จาก เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญต่อการบริหาร
วิธีการดังกล่าว ใช้หลักการสามเส้า (triangulation) โดยพิจารณา พบว่า ในขณะนั้นบุคลากรส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้าราชการประจ�ำ
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ จี ดุ ยืนต่างกัน แหล่งข้อมูลทีต่ า่ งกัน การเก็บข้อมูล ทีร่ บั สนองแนวนโยบายมาจากส่วนกลางเป็นส�ำคัญ เป็นการปกครอง
เดียวกันในเวลาและสถานที่ที่ต่างกัน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น โดยอาศัยข้าราชการจากส่วนกลาง รูปแบบและลักษณะการปกครอง
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ที่เน้นการตีความหมาย ดั ง กล่ า วมี ค วามแตกต่ า งและเป็ น แนวทางที่ ต รงกั น ข้ า มกั บ
เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่าย การปกครองท้องถิ่นในลักษณะของสังคมตะวันตก ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่การปกครองท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน
ในท้องถิน่ นัน้ ๆ เป็นส�ำคัญ นอกจากเกิดการปกครองท้องถิน่ ดังกล่าว
สรุปผลการวิจัย
มาแล้วนั้น ยังมีความพยายามในการพัฒนาให้เกิดรูปแบบของ
1. การศึกษาและการวิพากษ์ตัวแบบปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นอีกหลายรูปแบบ เช่น ในปี พ.ศ. 2451-2468
ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
มีการจัดตั้งสุขาภิบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่มีทั้งสุขาภิบาลเมือง
ในการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย สามารถ และสุขาภิบาลต�ำบล ต่อมาในปี พ.ศ. 2470-2475 มีการจัดตั้ง
แบ่งออกได้เป็น 2 ตัวแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบการปกครอง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมาใช้กับประเทศไทย แต่
ท้องถิ่น (Local Government) และตัวแบบการจัดการปกครอง รูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเพียงการแบ่งอ�ำนาจและการมอบหมาย
ท้องถิ่น (Local Governance) ดังนี้
อ�ำนาจให้ข้าราชการประจ�ำ ไปท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
ตัวแบบการปกครองท้องถิ่น ที่เริ่มต้นมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. จัดการกิจการสาธารณะบางอย่างให้แก่ประชาชน ถึงแม้ว่าในความ
2440 จนถึง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นตัวแบบของการปกครองท้องถิ่น เป็นจริงแล้วประชาชนจะสามารถมีสิทธิมีส่วนในการเลือกตั้งก�ำนัน
ในลักษณะของการถูกครอบง�ำปกครองโดยรัฐราชการ สามารถ ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นโดยตรงก็ ต าม แต่ ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นก็ ไ ม่ ใช่ ตั ว แทน
แบ่งแยกการปกครองท้องถิน่ ทีม่ ตี วั แบบต่าง ๆ กันออกได้เป็น 2 ยุค
ของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะในทางปฏิบัติยังคงเป็นเจ้าหน้าที่
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุครัฐราชการ (พ.ศ.
ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสายบังคับบัญชา จากนโยบาย
2440-2475) และตัวแบบการปกครองท้องถิน่ ในยุคการแบ่งอ�ำนาจ
ของส่วนกลาง ขณะที่สุขาภิบาลต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการ
(พ.ศ. 2475-2539)
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อ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่น โดยให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นในลักษณะของความเป็นเทศบาลออกเป็น 3 แบบ ได้แก่
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต�ำบล ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2476 ขึ้ น ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี ผ ลท� ำ ให้ เ กิ ด
หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัด และอ�ำเภอ
(โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2557: 88)		
กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในช่วง
พ.ศ. 2475-2535 หลังจากเกิดเหตุการณ์ “ปฏิวตั สิ ยาม พ.ศ. 2475”
ที่ ค ณะราษฎรพยายามให้ มี ก ารกระจายอ� ำ นาจลงไปสู ่ ท ้ อ งถิ่ น
ให้มากที่สุด แต่เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่น
ในภาพรวมแล้ว กลับพบว่ามีลักษณะเป็นการปกครองท้องถิ่น
แบบแบ่งอ�ำนาจ กล่าวคืออ�ำนาจในการบริหารจัดการของท้องถิ่น
ไม่ได้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง หากแต่เป็นการแบ่งอ�ำนาจให้
หน่วยราชการส่วนภูมภิ าค ได้แก่ จังหวัด และ อ�ำเภอ เป็นผูม้ บี ทบาท
ในการก�ำกับดูแลท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง หากแต่อ�ำนาจการบริหาร
จัดการส่วนใหญ่ยงั คงตกอยูท่ กี่ ารบริหารราชการส่วนกลาง เพียงแต่
อ�ำนวยการบางอย่างให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการสื่อสาร
มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำมาหากินของราษฎรให้ดีขึ้น
ตามสมควร ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นที่ตกอยู่
ภายใต้แนวคิดปกครองท้องถิน่ แนวเก่า (Local Government) ทัง้ นี้
เพราะ รัฐบาลโดยคณะราษฎรมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้การ
ปกครองท้องถิ่นมีเพียงรูปแบบเดียว คือ รูปแบบของเทศบาล และ
มีเหตุผลทีส่ ำ� คัญ คือ ให้มกี ารคมนาคม การสือ่ สารสะดวกมากยิง่ ขึน้
เพื่อให้ราชการส่วนกลางสามารถสั่งการ และดูแลได้อย่างทั่วถึง
เท่านั้น นอกจากนี้แล้วผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นล้วนมาจาก
การแต่งตั้งของรัฐบาลส่วนกลางทั้งสิ้น
ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�ำนาจไปสู่ยุค
การก่อตัวปฏิรูป ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2539 เป็นยุคที่ประเทศไทย
ได้รบั ผลกระทบอย่างกว้างขวาง อันมีผลมาจากเหตุการณ์รฐั ประหาร
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ทีน่ ำ� โดย พลเอก
สุ น ทร คงสมพงษ์ ท่ า มกลางการต่ อ ต้ า นของกลุ ่ ม ประชาชน
จนเหตุการณ์บานปลายไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง และขยายวงกว้าง
กลายเป็นข้ออ้างน�ำไปสู่การใช้ก�ำลังปราบปรามฝ่ายต่อต้านที่ทราบ
กันโดยทั่วไปว่า “เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” สถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลท�ำให้เกิดกระแสแรงผลักดันให้มีการกระจายอ�ำนาจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเข้มข้น เป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการเกิดการปกครอง
ท้องถิ่นขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อมีความมุ่งหวังที่จะปฏิรูประบบ
การเมืองไทยให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น กระแสความตื่นตัวต่อ
แนวคิดการกระจายอ�ำนาจสูช่ มุ ชนท้องถิน่ อย่างกว้างขวางนัน้ น�ำไป
สู่การออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537
ต่อเนือ่ งด้วยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
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ประจ�ำจากส่วนกลางที่เข้ามาควบคุมการบริหารงานอย่างใกล้ชิด
ยังผลท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีโอกาสเรียนรู้หรือเข้าใจการ
ปกครองท้องถิ่นของตนเองตามหลักการกระจายอ�ำนาจแต่อย่างใด
(โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2557: 87-88)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ข้อจ�ำกัดของตัวแบบปกครองท้องถิ่น
ในยุครัฐราชการนี้ จึงมีลักษณะของการเลือกด�ำเนินการเฉพาะ
บางพื้นที่ที่มีความพร้อมเท่านั้น ผู้ขับเคลื่อนหลักในการบริหารเป็น
ข้าราชการประจ�ำ ซึ่งทางราชการส่วนกลางแต่งตั้งให้ไปด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการบริหารและรับแนวนโยบายมาจากส่วนกลางเป็น
ส� ำ คั ญ ไม่ ไ ด้ มี ส ถานะเป็ น หน่ ว ยงานการปกครองตนเองของ
ประชาชนแต่อย่างใด การปกครองท้องถิ่นที่ตกอยู่ภายใต้แนวคิด
การปกครองท้องถิ่นแนวเก่า (Local Government) ทั้งนี้เพราะ
เป็ น การสร้ า งเอกภาพในการตั ด สิ น ใจและการด� ำ เนิ น การตาม
นโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางเป็นหลักเท่านั้น จึงมีจุดอ่อนส�ำคัญ
ที่รัฐยังไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและการมี
ส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเองเป็นส�ำคัญ เป็นตัวแบบ
การปกครองท้องถิ่นที่น�ำไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิน่ โดยอาศัยการขับเคลือ่ นโดยกลไกข้าราชการประจ�ำ (Local
Government by Government Official) เป็นหลักในการ
ขับเคลื่อน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความพยายามรวมศูนย์อ�ำนาจ
การปกครองไว้ที่ส่วนกลางที่มีรัฐราชการเป็นใหญ่นั่นเอง
ขณะที่ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�ำนาจ
(พ.ศ.2475-2539) การปกครองท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�ำนาจในที่นี้
หมายถึง การแบ่งอ�ำนาจจากส่วนกลางในการปกครองท้องถิน่ ไปยัง
ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และ อ�ำเภอ ในฐานะตัวแทน
ของรัฐส่วนกลาง ที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2475-2539 สามารถ
แบ่งการน�ำเสนอตัวแบบออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบ
การปกครองท้องถิน่ ในยุคการแบ่งอ�ำนาจจากส่วนกลางไปสูร่ าชการ
ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2535 และตัวแบบการปกครอง
ท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�ำนาจไปสู่ยุคการก่อตัวปฏิรูป ตั้งแต่ พ.ศ.
2535-2539 ดังนี้
ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�ำนาจจาก
ส่วนกลางไปสู่ราชการส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2535 นี้
มีจุดเริ่มต้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ทั้งนี้เนื่องจากได้เกิด
กลุ่มคณะราษฎรที่น�ำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา ร่วมกับกลุ่ม
ทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน เข้ายึดอ�ำนาจการปกครองจาก
รัชกาลที่ 7 โดยอาศัยข้ออ้างเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ และมีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญดังกล่าว
หรือที่เรียกว่า “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475” ต่อมาภายหลังที่จาก
สถานการณ์ทวั่ ไปสงบลง คณะราษฎรได้มแี นวนโยบายการกระจาย
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2. การศึ ก ษาและการวิ พ ากษ์ ตั ว แบบการจั ด การ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ในบริ บ ทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในประเทศไทย
ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นที่เริ่มมีมา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2440 จนถึง พ.ศ. 2564 พบข้อสรุปบางประการว่า แม้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องจะได้มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้มากพอสมควร แต่ที่ผ่านมารูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นยังจัดอยู่ในลักษณะที่มิได้อยู่ที่ประชาชน หากแต่ถูกผูกขาด
อยู่ที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ประชาชนเป็นเพียงผู้สร้างความ
ชอบธรรมให้กับระบบดังกล่าว เช่น การที่กฎหมายก�ำหนดให้
ประชาชนเลือกสมาชิกสภาและผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยตรง หลังจากนัน้
กลุ ่ ม นั ก การเมื อ งดั ง กล่ า วได้ เข้ า ไปใช้ อ� ำ นาจทางการบริ ห าร
ซึ่งบางครั้งก็เป็นการปฏิบัติที่ละเลยความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง นอกจากนีแ้ ล้วเมือ่ หันไปพิจารณาถึงมิตใิ นการก�ำหนด
และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะก็พบว่าประชาชนมีบทบาท
ส�ำคัญเพียงแค่การแสดงบทบาทในเวทีประชาคมหมู่บ้านเท่านั้น
แต่ทว่าในขั้นของการตัดสินหรืออนุมัติโครงการต่าง ๆ กฎหมายได้
เปิ ด ช่ อ งให้ เ ป็ น อ� ำ นาจของนั ก การเมื อ งที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถูกรัฐราชการครอบง�ำมาก จนบางครั้งท�ำให้ท้องถิ่นขาดความเป็น
อิสระ กรณีดังกล่าวเห็นได้จากการส่งเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาก้าวก่าย
เกี่ยวข้อง จนท�ำให้ประชาชนถูกลดบทบาทลง ดังเช่น การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในทางปฏิบัติอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของนายอ�ำเภอ ขณะที่เทศบาลอยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นที่ตกอยู่
ภายใต้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบเก่านั้น มีข้อจ�ำกัดที่เป็น
ปัญหาต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาที่ติดตามมาหลายประการ ทั้งนี้
เนื่องจากแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาเป็นแนวคิดการกระจาย
อ�ำนาจที่เน้นความส�ำคัญของรัฐและองค์กรของรัฐมากกว่าท้องถิ่น
โดยที่การกระจายอ�ำนาจไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้อำ� นาจไปจัดการบริการสาธารณะ เพือ่
ประชาชนในท้องถิน่ นัน้ ๆ ดังนัน้ จึงเห็นชัดเจนว่า การกระจายอ�ำนาจ
ทีผ่ า่ นมานัน้ เป็นการกระจายอ�ำนาจในกระแสหลัก ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับรัฐและองค์กรของรัฐเป็นกลไกส�ำคัญของการปกครองท้องถิ่น
สิง่ ทีเ่ ป็นผลลัพธ์ตดิ ตามมาก็คอื ความเข้มแข็งของรัฐ และองค์กรของ
รัฐ ขณะทีป่ ระชาชนในท้องถิน่ ถูกละเลยหรือถูกท�ำให้ออ่ นแอลง และ
ถูกกีดกันให้ออกจากวิถีทางการเมืองจากเงินที่ได้รับในการซื้อสิทธิ
ขายเสียงประกอบกับทัศนคติแบบราษฎร หมายถึง ผู้ที่อยู่ใต้การ
ปกครองที่ดี ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าวก่ายเรื่องของผู้ปกครอง ส่วน
อีกมุมมองหนึ่งประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนก็มีทัศนคติคอยมุ่งแต่
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ก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพื้นที่ครอบคลุมเขตของ
จังหวัด ตลอดจนการบรรจุหลักการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไว้
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ปี พ.ศ. 2540 อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมเป็ น ครั้ ง แรก
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยฐานราก ที่ให้ความส�ำคัญกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย ท่ามกลาง
การขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมไป
ถึงการที่คนในท้องถิ่นเองก็ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้
ดังนั้นในระยะเริ่มแรกของการปกครองท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
ในรูปแบบของสภาต�ำบลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอยู่ในท้องถิ่นก่อนหน้านี้
(โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2557: 91)
ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบของสภาต�ำบลนัน้ เพือ่
ก่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึน้ จึงได้อาศัยค�ำสัง่ กระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งสภาต�ำบลให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการ
บริหารสภาต�ำบลอันประกอบไปด้วย ก�ำนัน ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
บริหาร ขณะทีส่ มาชิกสภาต�ำบลจะประกอบไปด้วยสมาชิกทีม่ าจาก
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต�ำบลนั้น ตัวแทน
ชาวบ้านหมูบ่ า้ นละ 1 คน และแพทย์ประจ�ำต�ำบล ส่วนการยกฐานะ
จากสภาต�ำบลเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขส�ำคัญ
3 ประการ คือ ต้องมีรายได้จากการจัดเก็บเองเฉลีย่ ปีละ 150,000 บาท
ติดต่อกัน 3 ปี มีประชาชนมากกว่า 2,000 คน และสามารถยุบ
ควบรวมได้ตามเจตนาของประชาชน ซึง่ ยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสมบูรณ์แบบแล้วประชาชนสามารถเลือกตั้งได้ทั้งฝ่าย
บริหารและสมาชิกสภา จึงเห็นได้ว่าตัวแบบการปกครองท้องถิ่น
ในยุคการแบ่งอ�ำนาจไปสู่ยุคการก่อตัวปฏิรูป เกิดขึ้นในยุคที่สังคม
ไทยได้เกิดการตื่นตัวในนโยบายการกระจายอ�ำนาจการปกครอง
สู ่ ท ้ อ งถิ่ น อย่ า งเข้ ม ข้ น ชนิ ด ที่ อ าจเรี ย กได้ ว ่ า ไม่ เ คยมี ม าก่ อ น
ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุค
การแบ่งอ�ำนาจไปสู่ยุคการก่อตัวปฏิรูป พ.ศ. 2535-2539 มีจุดเด่น
ที่มีความตื่นตัวต่อแนวคิดการกระจายอ�ำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวาง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่น ในท�ำนองที่ว่าบุคลากรของท้องถิ่นก็สามารถเป็นผู้บริหาร
และตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องของประชาชน
ในท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่อย่างไรก็ดกี ารปกครอง
ท้องถิ่นในภาพรวมยังคงมีข้อจ�ำกัดที่ถูกควบคุมด้วยการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ผ่านกลไกของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ในรูปแบบของการจัดระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง
คอยให้การก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีนายอ�ำเภอ
คอยท�ำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลสอดส่องอีกชั้นหนึ่ง
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ความต้องการของประชาชนและบริบททางสังคมโดยแท้จริง ตัวแบบ
การจัดการปกครองท้องถิน่ แนวใหม่ เกิดขึน้ มาจากการพัฒนาฐานคิด
ของทฤษฎีท้องถิ่นนิยมแบบใหม่ ตั้งอยู่บนทฤษฎีอ�ำนาจในลักษณะ
ที่ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check and
balance) ระหว่างกลุ่มและสถาบันต่าง ๆ ในสังคม ตัวอย่างเช่น
กลุม่ ทฤษฎีการเมืองพหุนยิ มแบบอังกฤษของท้องถิน่ นิยมใหม่จะให้
ความส�ำคัญ แนวคิดกระจายอ�ำนาจในรูปแบบการโอนอ�ำนาจ
(Devolution) ซึ่งเป็นการถ่ายเทอ�ำนาจจากรัฐส่วนกลางไปให้
หน่วยย่อยในระดับล่างตัดสินใจ (Gerry, Stoker. 2005: 1-2;
Heywood, 2007: 448)
อย่างไรก็ดี ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่
มี ห ลั ก การในการกระจายอ� ำ นาจของการปกครองท้ อ งถิ่ น
บางประการที่ส�ำคัญ ได้แก่
หลักประโยชน์สว่ นรวมจึงมีจดุ ร่วมกับแนวคิดการจัดการ
คุณค่าทางสาธารณะ กล่าวคือ การจัดการคุณค่าทางสาธารณะของ
แนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบใหม่ เป็นเรื่องของการตัดสินว่าอะไรคือ
คุณค่าทางสาธารณะโดยอาศัยการปรึกษาหารือและถกเถียงกัน
ในระหว่างเจ้าหน้าที่ ทั้งที่มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้ง รวมถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ นอกจากนี้การจัดการคุณค่าทางสาธารณะ
ต้องไม่ใช่เพียงข้อเสนอแนะจากกระบวนการปรึกษาหารือและ
อภิปรายถกเถียงแต่เพียงด้านเดียว แต่จะต้องให้ความส�ำคัญต่อ
ปัจเจกชนในกระบวนการที่มีลักษณะของความใจกว้างและสัมพันธ์
กัน โดยค�ำนึงถึงความเชื่อที่เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้
ยั ง เน้ น การปกครองท้ อ งถิ่ น สู ่ ท ้ อ งถิ่ น และภาคประชาสั ง คมทั้ ง
การถ่ายโอนอ�ำนาจทางการเมืองและทรัพยากร รวมทัง้ การถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ
การจัดการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนมีอ�ำนาจ
ในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในงานสาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการสถาปนาสถาบันและกระบวนการประชาธิปไตย
ในระดับรากหญ้าที่เข้มแข็งในท้ายที่สุด (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,
2557: 21)
หลักการมีส่วนร่วมกับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะ
ของแนวคิดท้องถิ่นนิยมใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชน
ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องค�ำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือ
ความต้ อ งการของสาธารณชน ดั ง นั้ น หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มจึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ในแง่ท่ีว่า
ในอดีตการบริหารสาธารณะแบบดัง้ เดิมนัน้ ถือว่างานสาธารณะเป็น
หน้าทีข่ องรัฐแต่เพียงผูเ้ ดียว ส่วนประชาชนเป็นแต่เพียงผูร้ บั บริการ
แต่แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ มองว่า แม้ภาครัฐ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริการสาธารณะ แต่รัฐไม่ควรผูกขาด
งานสาธารณะไว้ เ ป็ น ภารกิ จ ของตนแต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วอี ก ต่ อ ไป
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รอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนมีสภาพที่
พึง่ พาตนเองไม่ได้และมุง่ ขอร้องความช่วยเหลือจากผูอ้ ำ� นาจมากขึน้
ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับใช้อ�ำนาจและความเข้มแข็ง
นัน้ ๆ ไปแสวงหาผลประโยชน์ ท้ายทีส่ ดุ แล้วก็นำ� ไปสูก่ ารเกิดปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่นตามมามากมาย ดังปรากฏเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป
กล่าวโดยสรุปแล้ว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 จนถึง พ.ศ.
2564 แม้วา่ จะมีการใช้ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนด้วยการจัด
ให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอย่างเข้มข้น แต่เมื่อพิจารณา
บทบาทของนักการเมืองทีเ่ ป็นตัวแทนของประชาชน พบว่า ไม่ได้ทำ�
หน้าที่ของความเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างสมบูรณ์ หากแต่
แสดงบทบาทหน้าทีเ่ สมือนบุคลากรของรัฐราชการ โดยมีการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามค�ำสั่งสายบังคับบัญชาแบบราชการ เช่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และ นายอ�ำเภอ เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบเก่า
ในสังคมไทย ที่มองว่าการกระจายอ�ำนาจเน้นการกระจายสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายเดียว จึงมีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญ คือ การมอง
อ�ำนาจสาธารณะแบบเอกนิยม (Monism) ท�ำให้รัฐผูกขาดงาน
สาธารณะของสั ง คม และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท� ำ งาน
สาธารณะในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐเป็นส�ำคัญ เป็นการให้ความ
ส�ำคัญแต่เฉพาะการเลือกตั้ง นอกจากนี้แล้วแนวคิดท้องถิ่นนิยม
แบบเก่ายังประสบปัญหาทีเ่ กิดจากความขัดแย้งในท้องถิน่ อันมาจาก
การเลือกตั้ง
3. ตั ว แบบการจัด การปกครองท้อ งถิ่นแนวใหม่ ใน
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิน่ แนวใหม่ในฐานะทีเ่ ป็น
ทางเลือกใหม่ในการปกครองท้องถิน่ เป็นการใช้แนวคิดของท้องถิน่
นิยมแบบใหม่ (New localism) ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการ
ปกครองท้องถิ่นในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก ซึง่ เป็นระบบบริหารจัดการท้องถิน่ ทีม่ สี ว่ นร่วม โดยหลาย
ภาคส่วนในท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานสาธารณะภายใต้
เงื่อนไขข้อจ�ำกัดที่ว่า ไม่สามารถใช้อ�ำนาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียวให้
บรรลุภารกิจดังกล่าวได้ ส่วนแนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบใหม่มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมไทยในปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นการ
มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจไปสู่องค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น
เป็นหลักไม่วา่ จะเป็นชุมชน ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ หรือเครือข่าย
ที่เป็นอิสระจากอ�ำนาจรัฐ เนื่องจาก แนวคิดการจัดการปกครอง
ท้องถิ่นแนวใหม่ มีพื้นฐานอยู่บนกรอบการวิเคราะห์รัฐหลังรัฐชาติ
(Post-nation state) ที่มองอ�ำนาจสาธารณะกระจายอยู่ในสังคม
หลายศูนย์ และเน้นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำงานในรูป
เครือข่ายกับภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะชุมชนและประชาสังคม ตาม
แนวคิ ด การจั ด การปกครองท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
ปกครองท้องถิ่นร่วมกันโดยหลายภาคส่วนในท้องถิ่น เพื่อท�ำให้
สามารถบรรลุเป้าหมายงานสาธารณะภายใต้เงือ่ นไขทีส่ อดคล้องกับ
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ท้องถิ่นในยุครัฐราชการพบว่า มีลักษณะของการเลือกด�ำเนินการ
เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความพร้อมเท่านั้น ผู้ขับเคลื่อนหลักในการ
บริหารเป็นข้าราชการประจ�ำ ซึ่งทางราชการส่วนกลางแต่งตั้งให้ไป
ด�ำรงต�ำแหน่งทางการบริหารและรับแนวนโยบายมาจากส่วนกลาง
เป็นส�ำคัญ ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานการปกครองตนเองของ
ประชาชนแต่อย่างใด เพราะเป็นการสร้างเอกภาพในการตัดสินใจ
และการด�ำเนินการตามนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางเป็นหลัก
เท่านัน้ จึงมีจดุ อ่อนส�ำคัญทีร่ ฐั ยังไม่ได้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ประชาชน
มีสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง
เป็นส�ำคัญ โดยอาศัยการขับเคลื่อนโดยกลไกข้าราชการประจ�ำ
เป็นหลักในการขับเคลื่อน เป็นความพยายามรวมศูนย์อ�ำนาจ
การปกครองไว้ที่ส่วนกลางที่มีรัฐราชการเป็นใหญ่
ขณะที่ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�ำนาจ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ ตัวแบบการปกครองท้องถิน่
ในยุคการแบ่งอ�ำนาจจากส่วนกลางไปสู่ราชการส่วนภูมิภาค ตั้งแต่
พ.ศ. 2475-2535 อ�ำนาจในการบริหารจัดการของท้องถิ่นไม่ได้มี
ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง หากแต่เป็นการแบ่งอ�ำนาจให้หน่วย
ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และ อ�ำเภอ เป็นผู้มีบทบาท
ในการก�ำกับดูแลท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง หากแต่อ�ำนาจการบริหาร
จัดการส่วนใหญ่ยงั คงตกอยูท่ กี่ ารบริหารราชการส่วนกลาง นอกจาก
นี้แล้วผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล้วนมาจากการแต่งตั้ง
ของรัฐบาลส่วนกลางทั้งสิ้น และตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุค
การแบ่งอ�ำนาจไปสู่ยุคการก่อตัวปฏิรูป ที่เกิดกระแสแรงผลักดันให้
มีการกระจายอ�ำนาจไปสูท่ อ้ งถิน่ อย่างเข้มข้น เป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของ
การเกิดการปกครองท้องถิ่นขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อมีความมุ่งหวัง
ที่จะปฏิรูประบบการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น กระแส
ความตื่นตัวต่อแนวคิดการกระจายอ�ำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวาง แต่อย่างไรก็ดีการปกครองท้องถิ่นในภาพรวมยังคงมี
ข้อจ�ำกัดที่ถูกควบคุมด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง ผ่านกลไก
ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในรูปแบบของการจัดระเบียบ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงคอยให้การก�ำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอ�ำเภอคอยท�ำหน้าที่ช่วยเหลือดูแล
สอดส่องอีกชั้นหนึ่ง ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ท้องถิน่ นิยมแบบเก่านัน้ เน้นการกระจายอ�ำนาจไปสูอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเหตุผลที่มีความเชื่อว่านักการเมืองที่มา
จากการเลือกตั้งจะสามารถเป็นตัวแทนของประชาชนได้
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ตัวแบบ
การจัดการปกครองท้องถิน่ ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในประเทศไทย ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 จนถึง พ.ศ. 2564
พบว่า มีการใช้ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนด้วยการจัดให้มกี าร
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอย่างเข้มข้น แต่นักการเมืองที่เป็นตัวแทน
ของประชาชนก็ไม่ได้ท�ำหน้าที่ของความเป็นตัวแทนของประชาชน
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งานสาธารณะควรเป็นงานที่ทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมได้ โดยภาครัฐควร
เปิดกว้างต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ รวมถึงการใช้วิธี
จูงใจและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน
เข้าร่วมอีกด้วย โดยภาคีต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถเข้าร่วมในงาน
สาธารณะในรูปของอาสาสมัคร การเป็นกรรมการทีเ่ ป็นทางการหรือ
การรับเหมาช่วงงานบริการจากภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้น รัฐควรหันมา
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูก้ ำ� กับทิศทาง โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นผูผ้ ลิตสินค้าหรือ
บริการให้แก่ประชาชนโดยตรง (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2557: 23)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่น
แนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออก
ถือว่าการท�ำงานสาธารณะควรเป็นการท�ำงานในรูปแบบของเครือข่าย
ที่เน้นการจัดการปกครองโดยเครือข่ายชุมชนนั้นเป็นแนวคิดที่มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะในรูปแบบ
ใหม่ที่เรียกว่า แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New
public governance - NPG) แนวคิดดังกล่าวเกิดในช่วงสิ้นสุด
ศตวรรษที่ 20 ดังจะพบว่า ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน
องค์การพัฒนาเอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ
ได้เข้าร่วมด�ำเนินงานสาธารณะในรูปของการจัดการภาคีอนั หลากหลาย
เช่น ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเข้าร่วมกับหน่วยงานปกครอง
ในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ชุมชนเข้าร่วมเป็น
ภาคีกับรัฐในการจัดการศึกษา การรักษาความปลอดภัยของชุมชน
การสร้างศูนย์เด็กปฐมวัย การด�ำเนินงานเกีย่ วกับกิจกรรมของผูส้ งู อายุ
การจัดการป่าชุมชน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปของ
คณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยภาคีอันหลากหลาย เป็นต้น
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จากการศึกษาเรื่อง ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่น
บนฐานแนวใหม่: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงาน
วิจัย สามารถอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบจากการศึกษา
และองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้ดังนี้
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ตัวแบบ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ในบริ บ ทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ตัวแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบ
การปกครองท้องถิ่น และ ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่น คือ
ตัวแบบการปกครองท้องถิ่น เป็นตัวแบบของการปกครองท้องถิ่น
ในลักษณะของการถูกครอบง�ำปกครองโดยรัฐราชการ สามารถแบ่ง
แยกการปกครองท้องถิ่นที่มีตัวแบบต่าง ๆ กันออกได้เป็น 2 ยุค
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุครัฐราชการ (พ.ศ.
2440-2475) และ ตัวแบบการปกครองท้องถิน่ ในยุคการแบ่งอ�ำนาจ
(พ.ศ. 2475-2539) เมื่อได้วิเคราะห์ข้อจ�ำกัดของตัวแบบปกครอง
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เนือ่ งจากตรรกะกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ของ 4 ส�ำนักแรก มีจดุ อ่อน
เมื่อพิจารณาจากบริบทในปัจจุบันของสังคมไทย ได้แก่
ส�ำนักท้องถิน่ นิยมแบบเก่าของสังคมไทย ทีเ่ น้นการกระจาย
สูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฝ่ายเดียวเป็นส�ำคัญ มีจดุ อ่อนทีส่ ำ� คัญ
คือ การมองอ�ำนาจสาธารณะแบบเอกนิยม (Monism) ท�ำให้รัฐ
ผูกขาดงานสาธารณะ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐ นอกจากนี้การให้ความส�ำคัญเฉพาะ
การเลือกตั้งของแนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบเก่า ยังเกิดปัญหาจาก
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในท้องถิน่ อันเป็นผลกระทบมาจากการเลือกตัง้
ตามรัฐธรรมนูญ ในส่วนของส�ำนักท้องถิ่นนิยมทวนกระแสในสังคม
ไทย ทีเ่ น้นการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
มีจดุ อ่อนในการท�ำความเข้าใจท้องถิน่ ในปัจจุบนั ทีม่ องชุมชนว่าเป็น
เอกภาพเป็นปึกแผ่น จนละเลยมิตทิ างความขัดแย้งจากต่อสูภ้ ายใน
ที่มีมาแต่เดิม นอกจากนี้ ยังเป็นการน�ำเสนอท้องถิ่นในรูปแบบ
อุดมคติมากจนเกินไป อย่างไรก็ดี ส�ำนักทฤษฎีการเลือกสาธารณะ
ในสังคมไทย ทีเ่ น้นการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ต้องเป็นการกระจาย
การตัดสินใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ
ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจกับโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหา
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชนกับการไม่สามารถจัด
บริการสาธารณะทีค่ ลอบคุมได้ ขณะที่ ส�ำนักระดมมวลชนมีสว่ นร่วม
ในสังคมไทย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม มีจุดอ่อน
ที่ข้อเสนอการกระจายอ�ำนาจที่ยังไม่เป็นระบบ รวมถึงปัญหากลไก
ในการระดมมวลชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในสังคมไทยยังไม่เข้มแข็ง และ
อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งโดยมวลชนที่เป็นฝ่ายสูญเสียแต่เพียง
ฝ่ายเดียว
แนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบเก่านั้น เน้นการกระจายอ�ำนาจ
ไปสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหลัก โดยเหตุผลทีม่ คี วามเชือ่ ว่า
นั ก การเมื อ งที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง จะสามารถเป็ น ตั ว แทนของ
ประชาชนได้ ส่วนในกรณีของแนวคิดท้องถิน่ นิยมทวนกระแส ซึง่ ตัง้
อยูบ่ นฐานคิดแบบอนาธิปตั ย์นยิ ม เป็นแนวคิดทีต่ อ่ ต้านการปกครอง
ของรัฐนั้น ค่อนข้างจะโน้มเอียงไปในทางเชิงอุดมคติ การใช้แนวคิด
ท้องถิ่นนิยมแบบใหม่ ผู้เขียนเห็นว่ามีรายละเอียดที่สอดคล้องกับ
การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นทางเลือกใหม่ในการ
ปกครองท้องถิ่น ดังนี้
ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ส�ำนักท้องถิ่นนิยม
ในรูปแบบใหม่ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศตะวันตก แนวคิดท้องถิน่ นิยมใหม่นเี้ ป็นกลยุทธ์ทมี่ งุ่ ถ่ายโอน
อ�ำนาจ (Devolution) เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สั ง คมร่ ว มกั น โดยเริ่ ม จากการโอนอ� ำ นาจและทรั พ ยากรจาก
ส่ ว นกลางไปสู ่ นั ก บริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น โครงสร้ า งการพั ฒ นา

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

อย่างสมบูรณ์ หากแต่ท�ำหน้าที่เสมือนบุคลากรของรัฐราชการ โดย
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำสั่งสายบังคับบัญชาแบบราชการ ดังนั้น
การกระจายอ�ำนาจทีเ่ น้นการกระจายสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ฝ่ายเดียว จึงมีขอ้ จ�ำกัดทีส่ ำ� คัญคือ การท�ำให้รฐั ผูกขาดงานสาธารณะ
ของสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำงานสาธารณะในฐานะ
ที่เป็นกลไกของรัฐเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้แล้วแนวคิดท้องถิ่นนิยม
แบบเก่ายังประสบกับปัญหาความเปาะบางที่เกิดจากความขัดแย้ง
ในท้องถิ่นอันมาจากการเลือกตั้ง สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ติดตามมาก็คือ
ความเข้มแข็งของรัฐ และองค์กรของรัฐ ขณะทีป่ ระชาชนในท้องถิน่
ถูกละเลยและถูกท�ำให้อ่อนแอลง รวมถึงถูกกีดกันให้ออกจากวิถี
ทางการเมืองจากเงินที่ได้รับในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ตัวแบบ
การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออก เป็นการท�ำงานในรูปแบบของเครือข่าย
ที่เน้นการจัดการปกครองโดยเครือข่ายชุมชนที่มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ โดยการอาศัยภาค
ประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน องค์การพัฒนาเอกชน และกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ ได้เข้าร่วมด�ำเนินงานสาธารณะ
ในรูปของการจัดการภาคีอันหลากหลาย เช่น ภาคธุรกิจและภาค
ประชาสังคมเข้าร่วมกับหน่วยงานปกครองในการวางแผนพัฒนา
ระดับภูมภิ าคและท้องถิน่ ชุมชนเข้าร่วมเป็นภาคีกบั รัฐในการจัดการ
ศึกษา การรักษาความปลอดภัยของชุมชน การสร้างศูนย์เด็กปฐมวัย
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้สูงอายุ การจัดการป่าชุมชน
การจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในรู ป ของคณะกรรมการ
ทีป่ ระกอบด้วยภาคีอนั หลากหลาย เป็นต้น กล่าวโดยสรุปแล้วตัวแบบ
การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออกมองว่า แม้ภาครัฐเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ในการบริ ก ารสาธารณะ แต่ รั ฐ ไม่ ค วรผู ก ขาดงานสาธารณะไว้
เป็นภารกิจของตนแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป งานสาธารณะควรเป็น
งานทีท่ กุ คนมีสทิ ธิเข้าร่วมได้ โดยภาครัฐควรเปิดกว้างต่อการเข้ามา
มีสว่ นร่วมของภาคีตา่ ง ๆ รวมถึงการใช้วธิ จี งู ใจและสนับสนุนให้ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชนเข้าร่วมอีกด้วย
ข้ อ ค้ น พบจากการศึ ก ษามี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาทฤษฎี
การปกครองท้องถิ่นร่วมสมัยในระดับสากล ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
ทีเ่ น้นการกระจายอ�ำนาจในปัจจุบนั ทีม่ กี ารถกเถียงในวงวิชาการทัง้
ต่างประเทศและในประเทศไทย 5 ส�ำนัก ได้แก่ ส�ำนักท้องถิ่นนิยม
แบบเก่า ส�ำนักท้องถิ่นนิยมทวนกระแส ส�ำนักทฤษฎีการเลือก
สาธารณะ ส�ำนักระดมมวลชนมีส่วนร่วม และส�ำนักท้องถิ่นนิยม
แบบใหม่ ผูเ้ ขียนได้เสนอตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิน่ แนวใหม่
ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออกให้เหมาะสม
กั บ การกระจายอ� ำ นาจของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น ได้ ม ากที่ สุ ด
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(Governance) แนวคิดการจัดการปกครองโดยเครือข่ายชุมชน
(Networked community governance) และแนวคิดการจัดการ
คุณค่าทางสาธารณะ (Public value management)

ไพพ

จากผลการศึกษาในบทความนี้ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการ
พัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการปกครองท้องถิน่ ในมุมมองของตัวแบบ
การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ โดยมีข้อเสนอแนะการวิจัย
ในอนาคตดังนี้
1. ควรมีการทดสอบตัวแบบของการจัดการปกครอง
ท้องถิน่ แนวใหม่ดงั กล่าว โดยการเลือกกรณีศกึ ษาทีม่ คี วามแตกต่าง
กันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน�ำตัวแบบการจัดการ
ปกครองท้องถิน่ แนวใหม่ในเชิงปทัสถาน (Prescriptive Approach)
ไปปฏิบัติ ภายใต้กรอบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ เพื่อ
น�ำเสนอตัวแบบปกครองที่สอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
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ประชาธิปไตยท้องถิ่น รวมถึงชุมชนและและผู้บริโภคในท้องถิ่น
กลยุทธ์การถ่ายโอนอ�ำนาจดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้กรอบข้อตกลง
ของมาตรฐานขั้นต�่ำในระดับชาติและการจัดระดับความส�ำคัญของ
นโยบาย (Gerry, Stoker. 2005: 1-2)
แนวคิดท้องถิน่ นิยมแบบใหม่เป็นการประสานความสมดุล
ในการบริหารจัดการ (Governance) ระหว่างแนวคิดชุมชนของ
ส�ำนักโรแมนติก (Romantic notions of community) กับการ
ปรับปรุงการกระจายทรัพยากรโดยกลไกอ�ำนาจรัฐบาลส่วนกลาง
ดังนั้น แนวคิดท้องถิ่นนิยมใหม่จึงเน้นกระบวนการปกครองท้องถิ่น
ผ่านการมีส่วนร่วมของพลเมืองในท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการ
ปกครองชุมชนของคนท้องถิ่นเอง อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้ไม่ได้เสนอ
ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจและด�ำเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองและ
สังคมทั้งหมดแต่เพียงล�ำพัง แต่เสนอว่าชุมชนท้องถิ่นควรมีบทบาท
มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต โดยอยู่ในรูปของการจัดการปกครอง
โดยเครือข่ายชุมชน (Networked community governance)
(Gerry, Stoker. 2005: 2-9)
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าส�ำนักท้องถิ่นนิยมแบบใหม่
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมไทยในปัจจุบันมากที่สุด
ภายใต้ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ทั้งนี้เพราะส�ำนัก
ท้ อ งถิ่ น นิ ย มแบบใหม่ เ น้ น การกระจายอ� ำ นาจไปสู ่ อ งค์ ก รภาค
ประชาสังคมเป็นหลัก เช่น ท้องถิ่น ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ หรือ
เครือข่ายที่เป็นอิสระจากอ�ำนาจรัฐต่าง ๆ เนื่องจาก ส�ำนักท้องถิ่น
นิยมแบบใหม่ มีพื้นฐานอยู่บนกรอบการวิเคราะห์รัฐหลังรัฐชาติ
(Post-nation state) ที่มองอ�ำนาจสาธารณะกระจายอยู่ในสังคม
แบบหลายศูนย์ รวมถึงการมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท�ำงานในรูปเครือข่ายกับภาคส่วนอื่น ๆ ตามแนวคิดการจัดการ
ปกครองท้องถิ่นที่อาศัยกระบวนการปกครองร่วมกัน โดยหลาย
ภาคส่วนในท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานสาธารณะ ซึ่งไม่อาจ
ใช้อ�ำนาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียวให้บรรลุภารกิจดังกล่าวได้
กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่น
แนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออก
ตั้ ง อยู ่ บ นฐานทฤษฎี ก ารเมื อ งพหุ นิ ย มแบบอั ง กฤษ (English
political pluralism) ซึ่งมีประเพณีทางวิชาการแนวคิดการเมือง
พหุ นิ ย มแบบอั ง กฤษ มี จุ ด ยื น ที่ ป ฏิ เ สธทั้ ง แนวคิ ด รั ฐ นิ ย มและ
ปัจเจกชนนิยม ดังนั้น จึงต้องการลดบทบาทของรัฐและให้ความ
ส�ำคัญกับกลุ่มทางสังคมมากขึ้น (Dollery, B.E. and Grant, B..
2011; อ้างถึงใน ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ, 2561: 22) โดยที่
Gerry, Stoker. 2005; อ้างถึงใน ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และคณะ.
2561: 23) เป็นผู้ประยุกต์แนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาท้องถิ่นนิยม
รูปแบบใหม่โดยมีองค์ประกอบของการบูรณาการแนวคิดที่ส�ำคัญ
ร่ ว มกั น 3 แนวคิ ด ได้ แ ก่ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี โดยใช้
วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดลพบุรที อี่ ยูใ่ นเขตเมือง กึง่ เมือง และชนบท
ทีส่ ามารถเป็นแบบอย่างการเรียนรูไ้ ด้ จ�ำนวน 7 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุม่ จากตัวแทนของผูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งสิ้น 53 คน และใช้การศึกษาบริบทของชุมชน การส�ำรวจชุมชน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสาร
ประกอบด้วย ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูลและด้านวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการจ�ำแนก
ชนิดข้อมูลแบบไม่ใช้ทฤษฎี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี เป็นดังนี้
1) ยึดมั่น “3 หลักการ” (ได้แก่ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้) 2) สาน “3 พลัง” ซึ่งเป็นการบูรณาการ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (“บวร” บ: บ้าน-ทุกครัวเรือนในต�ำบล ว: วัด-วัดทุกวัดในเขตต�ำบล ร: ราชการ-หน่วยราชการทุกหน่วยงาน
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ 3) จริงจัง “3 ช.” (เน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ใช้น้อย ใช้ซ�้ำ และ
น�ำกลับมาใช้ใหม่) รวมทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการและประชาชนตื่นตัวพร้อมร่วมมือกันปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมา
จากปัจจัยที่ส�ำคัญ 4 ประการ คือ คนพร้อม-ใจพร้อม กลยุทธ์การหาแนวร่วม สร้างเครือข่ายมาช่วยงาน และประชาชนตื่นตัวพร้อมปรับ
พฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ค�ำส�ำคัญ : ขยะมูลฝอยชุมชน, การบริหารจัดการแบบบูรณาการครบวงจร
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The objective of this research was to study model of integrated community solid waste management in
Lopburi Province. Qualitative research was used. The samples were 7 local government organizations in Lopburi
Province, by purposive sampling. Data were collected using group discussions from 53 key stakeholders, and
studies the community context, community survey, non-participant observation, and documentary study. Data
were analyzed using content analysis by non-theoretical typological analysis. The main results of: Integrated
community solid waste management model in Lopburi Province were as follows: 1) Adhering to the “3 Principles”
(i.e. responsibility, participation and transparency, can be checked) 2) Harmonizing “3 Powers”, which was the
integration of participation of all sectors, and 3) Serious “3 R’s” (focusing on reducing the amount of solid waste
from the source by using the principle of reduce, reuse and recycle). It came from four important factors: “ready-man
ready-minded”, alliance finding strategies, network building, and people are alert and ready to adjust their behavior
to be environmentally friendly.
Keywords : community solid waste, integrated management
กาสัก เต๊ะขันหมาก
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ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรง
มากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ของประชาชนตามมา นอกจากนี้ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และ
จิตส�ำนึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจึงไม่ให้ความส�ำคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทางหรือแหล่งก�ำเนิด ปริมาณขยะมูลฝอยจึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการประเมินโดยกรมควบคุมมลพิษว่า มีขยะ
มูลฝอยเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่ได้รับการก�ำจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และมีบางส่วนถูกน�ำไปแปรรูปน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดการหรือถูก
ทิง้ เทกองเป็นขยะมูลฝอยตกค้างเพิม่ ขึน้ ทุกปี ในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมา
ได้เริม่ มีการปรับทัศนคติเกีย่ วกับขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะมูลฝอย
ทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชนใหม่ได้ ซึง่ ถือเป็นทรัพย์สนิ (Assets)
ทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่าและรายได้ให้กบั ประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย (กรมควบคุม
มลพิษ, 2559: 1)
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดลพบุรีมีปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้าง 356,608 ตัน สูงเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ และ
ในปี พ.ศ. 2559 เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย อันดับที่ 12 ของประเทศ มีคะแนนประเมินอยู่ที่ 45.60
(จากคะแนน 100) (กรมควบคุมมลพิษ, 2560: 35) โดยในปี พ.ศ.
2558 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 656.21 ตัน/วัน ที่เก็บขนไป
ก�ำจัดได้ 563.59 ตัน/วัน และน�ำไปใช้ประโยชน์ 89.62 ตัน/วัน
คิดเป็นร้อยละ 99.54 ในปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นจ�ำนวน 884.58 ตัน/วัน ค่าเฉลี่ย 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน
ซึ่งสูงสุดของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7
ในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ. 2559-2564)
ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายของประเทศ มีการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และที่ส�ำคัญได้ก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน โดยมีกระทรวง
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน และ
จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง การถ่ายทอดนโยบายหลัก การ
ก�ำกับ ติดตาม เร่งรัดการด�ำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ในภาพรวมของพืน้ ที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
กระทรวงมหาดไทยได้ จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทางเพื่อลดปริมาณ

การเกิดขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกตัง้ แต่ตน้ ทางโดยใช้หลัก 3Rs
หรือ 3 ช. [Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ�้ำ) และ Recycle (น�ำ
กลับมาใช้ใหม่)] โดยได้จัดการประกวดทั้งในระดับจังหวัด (อ�ำเภอ
สะอาด) และระดับประเทศ (จังหวัดสะอาด)
จังหวัดลพบุรไี ด้ดำ� เนินงานขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “ลพบุรจี งั หวัดสะอาด” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560-2563
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรและยัง่ ยืน ด้วยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักการ “ประชารัฐ” โดย 1) มีการ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ลพบุ รี กั บ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อการลดการใช้
ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน
2561 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ออกข้อก�ำหนด
ท้องถิ่นในการให้บริการเก็บขนและก�ำจัดมูลฝอยในพื้นที่ และ
3) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้ที่เน้นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
กลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าจังหวัด
ลพบุรีได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดอันดับ 1 ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ใน
กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่โดยมีการด�ำเนินการด้านการจัดการมูลฝอย
ที่โดดเด่นหลายประการ (กระทรวงมหาดไทย, 2562: 13) คือ
1) การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะ
ต้นทาง โดยให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน
ทุกครัวเรือน ส�ำหรับการจัดหาขยะเศษอาหารได้มีการคัดแยกเพื่อ
น�ำไปใช้ประโยชน์ โดยการจัดท�ำปุ๋ยเพื่อน�ำไปเป็นสารปรับปรุงดิน
เพือ่ ใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวบนวิถชี วี ติ แห่งความพอเพียง
2) การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยกั บ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำไปจัดการตามประเภทของขยะมูลฝอย
และ 3) การให้มีการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่และ
การจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ใหม่และตกค้างสะสมตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด
จังหวัดลพบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่า
การด�ำเนินงานอย่างจริงจังของจังหวัดลพบุรตี ลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ได้ก่อให้เกิดความรู้และบทเรียนในการเปลี่ยน “ขยะ” เป็น “พลัง”
สมควรจะต้องจัดให้มีการถอดบทเรียนและจัดการความรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดลพบุรีขึ้น เพื่อก่อให้
เกิดความรู้ที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) ที่องค์กรส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลพบุรีได้พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ทั้งที่เป็นความรู้ (Knowledge) เครื่องมือ (Equipment)
วิธีการ (Method) รวมทั้งปฏิบัติการที่ดี (Best practices) และ
อื่น ๆ ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการ “ลพบุรีเมืองสะอาด” จนถึงปี พ.ศ.
2562 ขึน้ อย่างเป็นระบบให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ เพือ่ เป็นข้อมูล
ในการทีจ่ ะจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทชี่ มุ ชนอืน่ ๆ ทัง้ ในและ
นอกจังหวัดลพบุรสี ามารถน�ำไปศึกษาเพือ่ เป็นแนวทางในการบริหาร
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เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี

ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. การเลือกพื้นที่และประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ตัวอย่างในการศึกษา
		 1.1 การเลือกตัวอย่าง (Sampling) มีความเกีย่ วพัน
กั บงานวิ จั ย อย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น การเลื อ กตั ว แทนของประชากร
ในการน�ำไปใช้อา้ งอิงถึงกลุม่ และ/หรือหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) ของงานวิจัยนั้น ๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) การเลื อ กตั ว อย่ า งต้ อ งเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
(Purposeful) หรือเป็นไปตามเงื่อนไข (Criterion-based) ของ
การวิจัย นั่นคือ ตัวอย่าง (Sample) ของการวิจัยเชิงคุณภาพต้องมี
ลักษณะหรือคุณสมบัตทิ เี่ ฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับค�ำถามการวิจยั
(Creswell, 2012) โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้การเลือกตัวอย่างแบบ
สุดโต่งหรือกรณีเบีย่ งเบน (Extreme or Deviant Case Sampling)
ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างจากสิ่งที่แตกต่างจากลักษณะทั่วไปอย่าง
เห็นได้ชัด แต่เป็นตัวอย่างที่ที่สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามปัญหา
การวิจยั มากทีส่ ดุ (Ritchie, Nicholls, and Ormston. (2013) โดย
อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย (2562: 63-67) ซึ่งได้สรุปผลงาน
ดีเด่นหรือนวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีที่ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งจนสามารถเป็นแบบอย่าง
การเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง (Best Practice) จ�ำนวน 7 แห่ง ดังนี้
			 1.1.1 พื้นที่เขตเมือง 2 แห่ง คือ 1) เทศบาล
เมืองเขาสามยอด อ�ำเภอเมืองลพบุรี และ 2) เทศบาลต�ำบลท่าศาลา
อ�ำเภอเมืองลพบุรี
			 1.1.2 พื้นที่เขตกึ่งเมือง 2 แห่ง คือ 1) เทศบาล
ต�ำบลเขาพระงาม อ�ำเภอเมืองลพบุรี และ 2) เทศบาลต�ำบล
โพตลาดแก้ว อ�ำเภอท่าวุ้ง
			 1.1.3 พืน้ ทีช่ นบท 3 แห่ง คือ 1) องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล 2) องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ม่วงค่อม อ�ำเภอชัยบาดาล และ 3) องค์การบริหารส่วนต�ำบลโก่งธนู
อ�ำเภอเมืองลพบุรี
		 1.2 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนของผู้มี
ส่วนส�ำคัญและเกีย่ วข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวอย่างในการ
วิจัยนี้ โดยสามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามปัญหาการวิจัยมากที่สุดที่ได้
มาอย่างเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์การวิจัย จ�ำนวนพื้นที่ละ
7-11 คน ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มที่สามารถอภิปรายตอบโต้กันได้ดี
ทีส่ ดุ เป็นขนาดของกลุม่ ทีช่ ว่ ยท�ำให้การสนทนาทีม่ ลี กั ษณะเปิดกว้าง
เหมาะสมในการจัดประเด็นซักถาม (วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ และโยธิน
แสวงดี, 2536: 7) โดยประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/
รองนายก 1-2 คน) เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไพพ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่ อ เนื่ อ งจนเกิ ด เป็ น พฤติ ก รรมในชี วิ ต ประจ� ำ วั น อั น จะน� ำ ไปสู ่
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากประชาชน
และทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและอย่างยั่งยืน จึงขอความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่ ในฐานะองค์กรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
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1. ในแผนปฏิบตั กิ าร “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้แผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ, 2559: 13-14)
ได้ เ สนอแนวคิ ด พื้ น ฐานว่ า ต้ อ งมี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบ
ผสมผสานที่เน้นการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สงู สุดโดยการใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย
		 1.1 การใช้น้อย (Reduce) เป็นการลดและควบคุม
ปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อลดปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
		 1.2 การใช้ซ�้ำ (Reuse) เป็นการน�ำสิ่งของที่ใช้แล้ว
มาใช้ประโยชนให้คุ้มค่า
		 1.3 การใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) เป็นการน�ำขยะ
มาแปรรู ป เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในกระบวนการผลิ ต หรื อ เพื่ อ ผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
2. จังหวัดลพบุรีได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามนโยบายรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้น
การด�ำเนินงานแบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างสอด
ประสานกัน โดยใช้กระบวนการ TPARN คือ 1) การท�ำงานเป็นทีม
(Team) 2) การก�ำหนดแผนงาน (Plan) 3) การลงมือปฏิบัติ
(Activity) 4) การด�ำเนินงานเป็นแบบอย่างที่ดี (Result) และ
5) การสร้างเครือข่าย (Network) (จังหวัดลพบุรี, 2563: 4)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนแบบ
บูรณาการของจังหวัดลพบุรีเป็นการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี และน�ำ
ความรู้ที่ได้มาจัดการเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
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3. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
		 การตรวจสอบข้อมูล หลังจากทีไ่ ด้เก็บข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว ขั้นตอนส�ำคัญในการท�ำวิจัยคือ การตรวจสอบข้อมูลก่อน
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ คื อ การตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล
(Data Triangulation) และด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method
Triangulation) ตามที่สุภางค์ จันทวานิช (2540) ได้เสนอไว้คือ
การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบ
แหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลาที่ต่างกัน ข้อมูลต่างสถานที่ และ
ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ และจาก
การเก็ บ ข้ อ มู ล หลายวิ ธี ก าร คื อ การศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชน
การส�ำรวจชุมชน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสาร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 ได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนพร้อม ๆ ไปกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วเอาผลสรุปเบื้องต้นจากข้อมูลมาใช้ใน
การออกแบบและตั้งค�ำถามเพิ่มเติม เพื่อใช้ตอบค�ำถามงานวิจัยให้
สมบูรณ์มากขึน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นกระบวนการท�ำงานทีต่ อ่ เนือ่ ง
ซึง่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ นักวิจยั เริม่ ต้นเก็บข้อมูลจนถึงเมือ่ สิน้ สุดการเก็บ
ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการ
จ�ำแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) แบบไม่ใช้ทฤษฎี โดย
การจ�ำแนกข้อมูลทีจ่ ะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล โดยใช้
ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่จ�ำแนกข้อมูลเป็นชนิดง่าย ๆ ตามกรอบ
การวิจยั แล้วพิจารณาดูความสม�ำ่ เสมอของการเกิดของข้อมูลต่าง ๆ
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ โดยประยุกต์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ ตาม
ข้อเสนอของ รัตนะ บัวสนธ์ (2558: 228-235) ได้แก่ 1) การจัด
ระเบียบข้อมูล 2) การท�ำดัชนีหรือก�ำหนดรหัสข้อมูล 3) การก�ำจัด
ข้ อ มู ล หรื อ สร้ า งข้ อ สรุ ป ชั่ ว คราว 4) การสร้ า งบทสรุ ป และ
5) การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ จากนั้นน�ำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกประเด็นที่ต้องการศึกษาให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึง่ ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ
2 คื อ การน� ำ เสนอในรู ป แบบของการบรรยายด้ ว ยถ้ อ ยค� ำ
(Narrative/Extended Text) ซึ่งเป็นส่วนของการน�ำเสนอหลัก
ร่วมกับการน�ำเสนอด้วยแผนภาพ (Visual Display) ซึง่ เป็นส่วนช่วย
เสริมให้การน�ำเสนอมีความคมชัดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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(1-2 คน) ผูแ้ ทนชุมชน/ธนาคารขยะ (3-4 คน) ผูแ้ ทนจิตอาสา อสม./
อถล.) (2-3 คน) รวมทั้งสิ้น 53 คน
2. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
		 วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ และโยธิน แสวงดี (2536) และ
ทวีศักดิ์ นพเกสร (2548) เสนอว่า การใช้การสนทนากลุ่มถือเป็น
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นทีน่ ยิ มและได้มกี ารน�ำ
ไปใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยอย่างกว้างขวาง ช่วยให้นักวิจัยได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์และสามารถตอบค�ำถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วน
ครอบคลุมเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลาย มีความลึกซึ้งและเชื่อถือ
ได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการหลัก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด�ำเนินการภายใต้บรรยากาศทีม่ คี วาม
เป็นกันเอง มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ท�ำให้การสนทนาของกลุ่มเป็นไป
อย่างมีชีวิตชีวาไม่ตึงเครียด สมาชิกกลุ่มกล้าที่จะพูดคุยและเสนอ
ความคิดเห็นที่แตกต่างโต้แย้งกันอย่างอิสระ จึงได้ค�ำตอบที่เป็น
ความคิดเห็นที่แท้จริงตามความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้ร่วม
สนทนากลุม่ ทัง้ นีไ้ ด้ใช้การศึกษาบริบทของชุมชน การส�ำรวจชุมชน
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารประกอบด้วย
		 ผู ้ ศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การสนทนากลุ ่ ม เอง โดยใช้
แนวค�ำถามทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ครอบคลุมประเด็นการศึกษาในเบือ้ งต้น
โดยได้ก�ำหนดค�ำถามไว้ในประเด็นหลักอย่างกว้าง ๆ และเพิ่มเติม
ประเด็ น อื่ น ได้ ใ นระหว่ า ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยเน้ น ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายเหมาะกับ
ผู้ตอบ ไม่มีการชี้น�ำค�ำตอบไปในทางใดทางหนึ่ง และหลีกเลี่ยง
ข้อค�ำถามที่ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัดใจ โดยมีขั้นตอนการสร้าง
ตามที่ เกียรติสุดา ศรีสุข (2556: 16-17) เสนอไว้ คือ 1) ศึกษา
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยอย่างละเอียด 2) ก�ำหนด
ประเด็ น ที่ ต ้ อ งการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ให้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์
3) รวบรวมรายการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการตามประเด็นที่
ก�ำหนดไว้ 4) พิจารณาแต่ละรายการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความ
ชัดเจนทางภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล 5) พิจารณา
รายการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา
และ 6) จัดท�ำแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน�ำไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายและด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบรายการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อด�ำเนินการสนทนากลุ่ม
ไปแล้วก็ยังได้พัฒนาค�ำถามเพิ่มขึ้น รวมทั้งค�ำถามที่เป็นลักษณะ
ตะล่อมกล่อมเกลา (probe question) ซึ่งท�ำให้เข้าใจประเด็นและ
ได้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้มากและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้จดั ผูจ้ ดบันทึกค�ำสนทนา (Note Taker) เพือ่
ท�ำหน้าที่จดทุกค�ำพูดและจดอากัปกิริยาท่าทางของผู้ร่วมสนทนา
รวมทั้งเขียนผังการนั่งของสมาชิกร่วมการสนทนากลุ่มด้วย

กาสัก เต๊ะขันหมาก

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี ในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นกรณีศกึ ษาทัง้ 7 แห่ง
นี้มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
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1. การด�ำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อบรมตามแนวคิดที่ว่า “ขยะมีค่า อย่าทิ้ง” จนเกิดการเห็นคุณค่า
แบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี
และความส�ำคัญและลงมือจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งได้รับความ
		 การด�ำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบ ร่วมมือจากครัวเรือนต่าง ๆ เป็นอย่างดี
บูรณาการโดยด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ 			 2) การจัดการขยะอินทรีย์ จากความรูโ้ ดยทัว่ ไป
ตามแนวทางประชารัฐของจังหวัดลพบุรี ได้นำ� หลัก 3 ช. (3 R’s) มา ว่าร้อยละ 64 เป็นขยะอินทรีย์ที่เกือบทั้งหมดเกิดจากครัวเรือน
ประยุกต์ใช้ ดังนี้
ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นก็จะท�ำให้ขยะส่วนอื่น (อีกร้อยละ 36) จะ
		 1.1 ใช้น้อย (Reduce) โดยได้รณรงค์ ก�ำหนดเป็น กลายเป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์และบริหารจัดการไม่ได้ไปด้วย โดย
กฎข้อห้าม และเน้นการใช้วัสดุท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ในครัวเรือน) แล้ว
ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโตแทน จัดการขยะอินทรีย์ ให้เกิดประโยชน์ โดยการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
การใช้ถงุ พลาสติก ใช้ใบตอง ใบบัว จาน ชาม แทนการใช้โฟม เป็นต้น ทั้งการหมักเป็นขยะปียกและการท�ำน�้ำหมักชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะ
อบต.โก่งธนูสนับสนุนนวัตกรรมพวงหรีดจักสานพัดจากไม้ไผ่แทน เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดินด้วยจุลนิ ทรีย์ ไส้เดือน และ
พวงหรีดแบบเดิมทีก่ อ่ ให้เกิดขยะซึง่ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ ธาตุอาหาร ท�ำให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้และข้าวที่ปลอดภัย
ชุมชนมากกว่า 250,000 บาท/ปี สามารถลดขยะที่มาจากพวงหรีด จากปุ๋ยเคมี (เช่น โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ
แบบเดิมตามวัดต่าง ๆ มากกว่า 500 พวง/ปี ซึ่งสามารถสร้างงาน “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ที่ อบต. โก่งธนู เป็นต้น) ประชาชน
ทีเ่ กิดจากการพลิกฟืน้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แล้วยังสามารถสร้างรายได้ ส่วนใหญ่สุขภาพดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นการลดภาวะ
ให้ชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อีกด้วย เป็นต้น
โลกร้อนไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ อบต.ท่ามะนาวยังน�ำมูลสุกร
		 1.2 ใช้ ซ�้ ำ (Reuse) โดยได้ เ น้ น การรณรงค์ ใ ห้ มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร จนเป็น “ต�ำบลพึ่งพาตนเอง
ประชาชนและนักเรียนใช้วัสดุหรือภาชนะที่สามารถน�ำกลับมาใช้ ด้านพลังงาน” ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และขี้หมูจากการผ่าน
ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต เป็นต้น แทนการใช้ การหมักแล้วน�ำไปผสมถ่านไบโอชาเป็นปุ๋ยคุณภาพด้วย และได้น�ำ
6
ถุงพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว (หรือน้อยครั้ง) แล้วต้องทิ้ง
น�้ำมันพืชที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน
		 1.3 ใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) โดย
ประเภทไบโอดีเซลใช้ในการเกษตรรวมทัง้ ได้นำ� เศษไม้/ไม้ไผ่ โดยน�ำ
			
ม จากสร้
วามเข้ า ใจจนเกิ
ด นมาเผาด้
วยเตาเผาความร้
อนสูงงาน”
ท�ำให้ตัส้งามารถขายถ่
ยไบโอชาเป็
น
มะนาวยังนํามู1)ลสุเริก่รมาผลิ
ตเปา งความรู
นแกสชีว้ คภาพจากมู
ลสุกร จนเป
“ตําบลพึ
่งพาตนเองดานพลั
แตป 2561 าจนถึ
ง
และขี้หมูจำากการผ
านการหมั
แลวนําไปผสมถ
นไบโอชาเป
ยคุมณได้ภาพด
วย และได
น้ํามันพืช่เทีทศบาลต�
่ผานการใช
ใน าศาลา
การเห็นปคุจณจุบค่ันาและความส�
คัญ และลงมื
อจัดกการขยะตั
้งแต่ต้นาทาง
รายได้นปุเสริ
อีกทางหนึ
่งด้วยนําในขณะที
ำบลท่
ครัวาเรืงความรู
อนมาผลิ
ตเปนาพลั
เศษไม
โดยการสร้
ค้ วามเข้
ใจกังบงานทดแทนประเภทไบโอดี
กลุม่ ผูน้ ำ� รวมทัง้ สร้างอาสาสมัเซลใช
คร ในการเกษตรรวมทั
จัดตั้งเป็นศูนย์ผลิต้งปุได๋ยอินนําทรี
ย์ขึ้น/ไม
เป็ไนผต้นโดยนํามาเผาดวย
เตาเผาความร
ง ทํทัาง้ ให
สามารถขายถ
ายไบโอชาเปนรายได
และแกนน�
ำครัวเรือนต้อนนสู
แบบ
จากการศึ
กษาดูงานและการประชุ
ม เสริมไดอีกทางหนึ่งดวย ในขณะที่เทศบาลตําบลทาศาลา
จัดตั้งเปนศูนยผลิตปุยอินทรียขึ้น เปนตน

มหา

3) การจัดการขยะที่สามารถแปรรูปใชประโยชนอื่นได จากความรูวาโดยทั่วไปอีกรอยละ 30 เปนขยะ
			
3)
การจั
ดการขยะทีไดส่ จามารถแปรรู
ใช้ประโยชน์
งินช่วยเหลื
สมาชิ
ศพละให30จัดบาทต่
อครัวเรือน อบต.โก่
ที่สามารถนํามาสรางประโยชน
ากการ “นํปามาแปรรู
ปใหเกิมีดเประโยชน
อื่นอๆ”
จึงกรณรงค
ตั้ง “ธนาคารขยะ”ขึ
้น งธนู
อื่นได้ จากความรู
้ว่าโดยทั
่วไปอีกร้อยละส30
นขยะที
ำ มีาจนและผู
ติ อาสามาร่
บหมูกบ่ 130
า้ น มีสมาชิก
โดยเนนการสร
างกระบวนการมี
วนรเป็วมอย
างสํ่สาามารถน�
คัญจากชาวบ
นําชุวมมกั
ชนนเป็
เชนนคณะกรรมการฯ
อบต. ทามะนาวในระดั
มีสมาชิ
มาสร้างประโยชน์
มาแปรรู
ปให้เกิ30ดประโยชน์
มากกว่
ดิการเพื
สมาชิ
ครัวเรือน มีได้เงิจนากการ
ชวยเหลื“น�อำสมาชิ
กศพละ
บาทตอครัอนื่ วเรืๆ”อน อบต.
มวางค1,700
อม มีสคนมาชิจัดก “สวั
981สหลั
งคาเรื่ออนช่น วมียเพื
เงิน่อชน”
วยเหลื
อ กศพละ
จึงรณรงค์
ให้จกดั ศพละ
ตัง้ “ธนาคารขยะ”
การสร้โกางกระบวนการ
50วมกั
บาทต่
เทศบาลต�ำบลท่ในระดั
าศาลาบหมู
มีสบมาชิ
สมาชิ
30 บาทตอขึครัน้ วโดยเน้
เรือนนอบต.
งธนูมีจิตอาสามาร
นเปอนคนคณะกรรมการฯ
านกมีส245
มาชิราย
ก มีเงิน
มีส่วนร่มากกว
วมอย่าางส�
ำคัญคน
จากชาวบ้
ชุมวชน
อบต.กศพละ
ช่วยเหลื
อสมาชิอกคนศพละ
30 บาทต่
1,700
จัด“สวัาสนและผู
ดิการเพื้น่อ�ำนช
ยเพื่อเช่น”น สมาชิ
50 บาทต
เทศบาลตํ
าบลทอาคน
ศาลาในขณะที
มีสมาชิ่ กเทศบาลต�
245 ำบล
ราย มีสเงิมาชิ
นชวกยเหลื
คน ในขณะที
าบลโพตลาดแก
จัดตลาดนั
ขึ้นกแล
ท่ามะนาว
130อสมาชิ
ครัวเรืกอศพละ
น มีเงิน30ช่วบาทต
ยเหลืออสมาชิ
กศพละ ่ เทศบาลตํ
โพตลาดแก้
วจัดตลาดนัดวของเหลื
อใช้ดขของเหลื
นึ้ แล้วให้อสใชมาชิ
น�ำเงิว นสมทบ
ใหสอมาชิ
สมทบกองทุ
ดิการชุ
มชน หลั
เปนงตคาเรื
น อน กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น
30 บาทต่
ครัวกเรืนํอานเงินอบต.ม่
วงค่อมนสวั
มีสมาชิ
ก 981

กาสัก เต๊ะขันหมาก

ี

รรณ

สมาชิกศพละ 30 บาทตอครัวเรือน อบต. โกงธนูมีจิตอาสามารวมกันเปนคณะกรรมการฯ ในระดับหมูบาน มีสมาชิก
มากกวา 1,700 คน จัด“สวัสดิการเพื่อนชวยเพื่อน” สมาชิกศพละ 50 บาทตอคน เทศบาลตําบลทาศาลา มีสมาชิก 245
ัยร�ำไพพรรณี
ปีที่ บาทต
16 ฉบัอบคน
ที่ 1ในขณะที
เดือนมกราคม
- เมษายน
2565 วจัดตลาดนัดของเหลือใชขึ้น แลว
ราย176
มีเงินชวารสารวิ
วยเหลือจสมาชิ
กศพละ 30
่ เทศบาลตํ
าบลโพตลาดแก
ใหสมาชิกนําเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนตน

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ไพพ

			 4) การจั
การขยะทั
่ ว ไป ่ว(ซึไป่ ง จะมี
อ ยู ่ รอาว
คนจะต้
ผิดชอบการจั
ดการขยะมู
ลฝอยชุ
ชน โดยเน้
4)ดการจั
ดการขยะทั
(ซึ่งจะมี
ยูราวรทุอกยละ
3) อไดงรัพบยายามสร
างและใช
ประโยชน
ให มากที
่สุด นว่า
ร้อยละ เพื3)่อใหได้เพหลืยายามสร้
ให้บมสนุ
ากทีน่สใหุดชเพืมรมผู
่อให้ สูงอายุ
“ขยะเป็
กคน ษเมืฐ่อเเราเป็
ผู้สร้าางขยะ
อทิ้งจริงๆางและใช้
ใหนอยทีประโยชน์
่สุด โดยสนั
และนันกเรืเรี่อยงของพวกเราทุ
นผลิตเปนสิ่งประดิ
พื่อนํานมาสร
งรายไดดังนั้นเรา
เหลือทิ้งใหจริชงุมชนและผู
ๆ ให้น้อสยที
่สุดใหโดยสนั
บสนุนวให้
และ ต้องรับผิาดเป
ชอบขยะที
งขึํา้นผลไม
ด้วย”สามารถทําเปนหมวก
ูงอายุ
มีคุณภาพชี
ิตทีช่ดมรมผู
ีขึ้น เช้สนูงอายุ
ซองกาแฟสามารถทํ
นกระเปา่เราสร้
กลอางน้
หลอดกาแฟสามารถทํ
่นอนสํ
บผูปวยติด		
เตียง ถุงนมโรงเรี
เปวนม:ผูปโดยเน้
ูโตะ นขวดพลาสติ
ก
นักเรียนผลิ
ตเป็นสิ่งประดิษฐ์เาพืเป่อนน�หมอนและที
ำมาสร้างรายได้
ให้าชหรั
ุมชนและ
2.2ยนสามารถทํ
หลักการมีสว่ านร่
การสร้างกระบวนการ
าเปนโคมไฟ/กระถางต
นไม ซองขนมสามารถทํ
าเปนตะกร
และกระเช
ผู้สูงอายุสามารถทํ
ให้มีคุณภาพชี
วิตที่ดีขึ้น เช่น ซองกาแฟสามารถท�
ำเป็านเปนดอกไม
มีส่วนร่ปวระดั
มอย่บากระป
งส�ำคัอญงสามารถทํ
ของประชาชนให้
เข้าามามี
ส่วนร่วามในการ
มาทํสาสิามารถท�
่งประดิำษเป็ฐเนฟอร
นิเจอร
กระถางตนไม ทําธนาคารน้
ําใตดดการขยะในทุ
ิน (ลดแหลงกเพาะพั
งๆ
กระเป๋ายางรถยนต
กล่องน�้ำผลไม้
หมวก
หลอดกาแฟสามารถ
บริหารจั
ขัน้ ตอนนธุตัยง้ ุงแต่ลายและเชื
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ท�ำเป็นหมอนและที่นอนส�ำหรับผู้ป่วยติดเตียง ถุงนมโรงเรียน เจ้าของขยะ โดยไม่ปัดความรับผิดชอบว่าเป็นเรื่องของ อบต./
ทาำมะนาวใช
เครืก่อสามารถท�
งอบแหงอบขยะให
แหงและอัดกอเทศบาลเท่
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เพลิงสทั่ว้งนร่
นี้สววมในการแสวงหาความรู
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ส
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ต
เป
น
ต้นไม้ ซองขนมสามารถท�ำเป็นดอกไม้ประดับ กระป๋องสามารถท�ำ วางแผนในการบริหารจัดการขยะ 3) การมีส่วนร่วมในการลงมื
อ
เชื
อ
้
เพลิ
ง
หรื
อ
น้
า
ํ
มั
น
ต
อ
ไป
เป็นตะกร้าและกระเช้า ยางรถยนต์มาท�ำสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ บริหารจัดการขยะโดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน
5) การจั ด การขยะอั นตราย ซึ่ งประกอบด วยขยะพิ ษและขยะติ ดเชื้ อ ซึ่ งมี อยู ประมาณร อยละ 3
กระถางต้นไม้ ท�ำธนาคารน�้ำใต้ดิน (ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ ซึ่งเป็นต้นทางของขยะ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
ดําเนินการ โดยขยะพิษ จัดสถานที่รวบรวมไวแลวเจาหนาที่จากองคการบริหารสวนจังหวัดมารับไปทําลายอยางถูกตอง
เชื้อโรคต่าง ๆ ได้) โดย อบต. ม่วงค่อมน�ำกะลามะพร้าวมาพัฒนา และพัฒนาการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ และ 5) การมีสว่ นร่วมในการได้รบั
ตามหลักวิ ชาการตอไป สวนขยะติดเชื้อไดป ระชาสัมพั นธให ประชาชนนํา ไปทิ้ งที่ จุดรวบรวมติดเชื้อของโรงพยาบาล
เป็น “กะลาสามั
คี” เป็าบลที
นอุป่ไกรณ์
อกก�
ำลังแล
กายเพื
่ดี ประโยชน์จากการบริมหหาราชรวบรวมไปทํ
ารจัดการขยะครบวงจรนี
ซ้ งึ่ าผลส�
สงเสริมสุขคภาพตํ
ดจัดอเตรี
ยมไว
วเจา่อหนสุขาภาพที
ที่จากโรงพยาบาลพระนารายณ
าลายอย
งถูกำตเร็อจงทีส่ ำ� คัญ
อบต.ท่าตามหลั
มะนาวใช้
ครือ่ งอบแห้งอบขยะให้แห้งและอัดก้อน คือการมีสุขภาวะที่ดีของทุกคนในชุมชน/ต�ำบล ท�ำให้ประชาชน
กวิเทคโนโลยี
ชาการตอเไป
RDF ส่งเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ส่วนที่เหลือและไม่สามารถใช้ประโยชน์ เกิดความกระตือรือร้นในการร่วมมือกับทางราชการ เกิดความ
ได้จริงได้ณรงค์ให้น�ำมารวมกันที่จุดรวบรวมขยะทั่วไปเพื่อส่งอัด เข้มแข็งและสามัคคีในชุมชน
เป็นขยะก้อนเพือ่ ส่งให้บริษทั ทีม่ ารับไปผลิตเป็นเชือ้ เพลิง หรือน�ำ้ มัน 		 2.3 หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้: โดยได้วาง
ต่อไป
แนวทางให้กองทุนธนาคารขยะด�ำเนินการ ประชุมชี้แจง รายงาน
			 5) การจัดการขยะอันตราย ซึ่งประกอบด้วย ยอดรายรับ/รายจ่าย ก�ำหนดราคากลางการซื้อ/การขาย เผยแพร่
ขยะพิษและขยะติดเชื้อ ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 3 ด�ำเนินการ โดย ข้อมูล มีคณะกรรมการ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้จนเป็นทีไ่ ว้เนือ้
ขยะพิษ จัดสถานที่รวบรวมไว้แล้วเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหาร เชื่อใจของสมาชิก
ส่วนจังหวัดมารับไปท�ำลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
3. ปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การ
ส่วนขยะติดเชือ้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนน�ำไปทิง้ ทีจ่ ดุ รวบรวม ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี
ติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้ว 		 ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชรวบรวมไปท�ำลาย บูรณาการของจังหวัดลพบุรีมาจากปัจจัยที่ส�ำคัญ ดังนี้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
		 3.1 คนพร้อม-ใจพร้อม: โดยทีมงานทุกคนต้องมี
			 6) การบริหารจัดการน�้ำเสียชุมชน เน้นการ “หัวใจ” ที่อยากเห็นต�ำบลปลอดขยะ มีความมุ่งมั่นที่จะน�ำไปสู่
จัดท�ำธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ ให้ครอบคลุมในทุกพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาน�ำ้ ท่วมขัง เป้าหมายเดียวกัน และพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนท�ำตาม
อีกทั้งการด�ำเนินการจัดท�ำธนาคารน�้ำใต้ดินยังสามารถเชื่อมโยงกับ 		 3.2 กลยุทธ์การหาแนวร่วม: โดยลงพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง
งานบริหารจัดการขยะได้
ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อท�ำความเข้าใจพร้อมจูงใจ
2. หลักการส�ำคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ทกุ ครัวเรือนคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง โดยจูงใจให้เห็นว่าสามารถ
ชุมชนอย่างบูรณาการของจังหวัดลพบุรี
ร่วมมือกันท�ำได้
		 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างบูรณาการ 		 3.3 สร้างเครือข่ายมาช่วยงาน: โดยใช้หลักการ
ของจังหวัดลพบุรีมาจากหลักการด�ำเนินการส�ำคัญ ได้แก่
บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�ำเนินการบริหาร
		 2.1 หลักความรับผิดชอบ: โดยการสร้างความรู้ จัดการขยะ (บ้าน-ทุกครัวเรือนในต�ำบล วัด-วัดทุกวัดในเขตต�ำบล
ความเข้าใจ ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการที่ทุกฝ่าย ราชการ-หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในเขตต�ำบล อบต./เทศบาล
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3) ขยะทัว่ ไป: 1) แปรรูปไปใช้ประโยชน์
อื่น (เช่น พวงหรีด งานหัตถกรรม ปลูกผักลอยฟ้า ธนาคารน�้ำใต้ดิน
เป็นต้น) และอัดก้อนรอจ�ำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง
			 4.2.4 ขยะอั น ตรายจั ด การตามหลั ก วิ ช า/
กฎหมาย โดย 1) จุดรวมขยะพิษ ให้ อบจ.ลพบุรี รับไปด�ำเนินการ
ต่อ 2) จุดรวมขยะติดเชื้อให้ รพ.สต.รับไปด�ำเนินการต่อ และ
3) น�้ำเสีย จัดท�ำธนาคารน�้ำใต้ดิน
		 4.3 “ประชาชน” คือ ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
			 ผลของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบ
บูรณาการของจังหวัดลพบุรีนี้ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน ดังนั้น ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ
ประชาชน อาจจ�ำแนกได้อย่างชัดเจน ดังนี้
			 4.3.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น
				
1) ลดภาระงบประมาณในการจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการบริหาร
จัดการขยะโดยทั่วไป เช่น การจัดหารถบรรทุกขยะ ค่าจ้างบุคลากร
ในการจัดเก็บ ค่าน�้ำมัน ค่าบ�ำรุงรักษารถขยะ และค่าใช้จ่ายในการ
ทิ้งขยะที่หลุมฝังกลบอีกจ�ำนวนหนึ่ง ท�ำให้สามารถน�ำไปใช้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก
				
2) ลดภาระของครัวเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ะต้อง
มาแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดเก็บ/ขนขยะรายเดือนอีกทุกเดือน
(อย่างน้อย 20 บาท/ครัวเรือน) ค่าแก๊สหุงต้มในครัวเรือน เป็นต้น
				
3) เกิดการสร้างรายได้จากการจ�ำหน่าย
ขยะที่แปรรูปมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการน�ำขยะมาจ�ำหน่าย
และฝากเงินเข้าธนาคารขยะ
				
4) เกิดการสร้างงานสร้างรายได้จาก
การแปรรูปขยะทั่วไปที่ขายไม่ได้
				
5) การจัดท�ำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โดยการท�ำปุย๋ หมักจากขยะอินทรีย์ (ทัง้ แบบถังหมักโคนต้น แบบถัง
หมักปุย๋ และแบบน�ำ้ หมักชีวภาพ) ท�ำให้ครัวเรือนต่าง ๆ ลดรายจ่าย
จากการต้องซื้อปุ๋ยเคมีลงได้มาก รวมทั้งเมื่อน�ำปุ๋ยไปใช้ในการปลูก
ผักสวนครัวก็ท�ำให้ลดรายจ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหาร
และในส่วนที่เหลือจากการกินเองและแจกจ่ายกันกินในชุมชนแล้ว
ยังสามารถน�ำมาจ�ำหน่ายสร้างรายได้ได้อีกด้วย
			 4.3.2 ด้านสังคมวัฒนธรรมและสุขภาวะ เช่น
				
1) การสร้ า งกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม
อย่างส�ำคัญจากชาวบ้านและผูน้ ำ� ชุมชน โดยเน้นให้เป็นเจ้าของและ
เป็นผู้บริหารจัดการ โดยเริ่มที่แต่ละหมู่บ้านให้คัดเลือกอาสาสมัคร
ทีม่ จี ติ อาสามาร่วมกันเป็นคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการยกระดับ
จิตใจของคนในชุมชนทีจ่ ะต้องลุกขึน้ มาอาสาเป็น “ผูท้ ำ� งาน (Actor)
ที่ เ น้ น การท� ำ งานเชิ ง รุ ก (Active) มากกว่ า จะเป็ น ผู ้ ค อยรั บ
(Passive)” ซึ่งเป็นคุณลักษณะส�ำคัญที่ต้องสร้างขึ้นในสังคมไทย

มหา
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โรงเรียน รพ.สต. เป็นต้น) เพราะพระมีบารมีชักจูงประชาชนได้
ครูมีบารมีชักจูงผู้ปกครองนักเรียนทุกบ้าน หมอมีบารมีชักจูง อสม.
ทุกบ้าน จิตอาสา ท�ำดีด้วยหัวใจ เป็นต้น
		 3.4 ประชาชนตื่นตัวพร้อมปรับพฤติกรรมเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม: โดยชักจูงให้ประชาชนร่วมมือคัดแยกขยะ และสมัคร
เป็น อถล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) ครอบคลุมทั้งต�ำบลแล้ว
ด�ำเนินการจัดประกวดหมู่บ้านสะอาด เพื่อให้หมู่บ้านเกิดความ
กระตือรือร้น เป็นต้น
4. รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบ
บูรณาการของจังหวัดลพบุรี
		 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี ในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นกรณีศกึ ษาทัง้
7 แห่ง พบว่า
		 4.1 ยึดมั่น “3 หลักการ” สาน “3 พลัง” จริงจัง
“3 ช.” กล่าวคือ
			 4.1.1 ยึดมัน่ “3 หลักการ” ได้แก่ 1) หลักความ
รับผิดชอบที่เน้นว่า “ขยะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน เมื่อเรา
เป็นผู้สร้างขยะ ดังนั้นเราต้องรับผิดชอบขยะที่เราสร้างขึ้นด้วย”
2) หลักการมีส่วนร่วม และ3) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้
			 4.1.2 สาน “3 พลัง” ได้แก่ “บวร” ซึ่งเป็น
การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�ำเนินการ
บริหารจัดการขยะ (บ: บ้าน-ทุกครัวเรือนในต�ำบล ว: วัด-วัดทุกวัด
ในเขตต�ำบล ร: ราชการ-หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน รพ.สต. เป็นต้น)
			 4.1.3 จริงจัง “3 ช.”ได้แก่ การเน้นการลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช.
[Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ�้ำ) และ Recycle (น�ำกลับมา
ใช้ใหม่)]
		 4.2 ผู้บริหาร คณะกรรมการและประชาชนตื่นตัว
พร้อมร่วมมือกันปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กล่าวคือ
			 4.2.1 ใช้น้อย: โดยลดการสร้างขยะ ใช้วัสดุ
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม
			 4.2.2 ใช้ซ�้ำ: โดยใช้วัสดุหรือภาชนะที่น�ำกลับ
มาใช้ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกได้แทนการใช้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง
			 4.2.3 น�ำกลับมาใช้ใหม่ โดย
				
1) ขยะอินทรีย:์ 1) หมักเป็นปุย๋ ชีวภาพ:
4 ลักษณะ ได้แก่ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมักเป็นปุ๋ยสู่แปลงผัก
ปลอดภัย หมักปุย๋ โคนไม้ยนื ต้น และ น�ำ้ หมักชีวภาพ 2) แก๊สชีวภาพ
และ 3) พลังงานทดแทน (เช่น ไบโอดีเซล ถ่านไบโอชา เป็นต้น)
				
2) ขยะรีไซเคิล: โดยคัดแยกขยะตั้งแต่
ครัวเรือน น�ำมาจ�ำหน่าย แล้วน�ำรายได้จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ/
สวัสดิการเมื่อเสียชีวิต
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6) การสร้างงานสร้างรายได้จากการ
เริม่ ต้นทีต่ วั เราปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมา “ใช้นอ้ ย” ร่วมกัน เป็นการ
ปลูกจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทุกคนร่วมกัน “ใช้น้อย”
ไม่ก่อให้เกิดขยะ “คิดก่อนใช้” รวมทั้งการน�ำขยะมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ และสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุทมี่ คี วามรูแ้ ละฝีมอื
ในการงานหัตถกรรมนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างงานที่เกิดจาก
การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อีกด้วย นับเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำทาง
สังคมได้อีกแนวทางหนึ่ง
				
7) ชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่ สุ ข ภาพดี ขึ้ น
ทั้งร่างกาย (จากการได้บริโภคอาหารที่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ
ต่อร่างกาย) และจิตใจ
			 4.3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
				
1) การใช้ถงั ขยะลดโลกร้อน โดยการฝัง
ถังขยะเปียกบริเวณโคนต้นไม้ยืนต้น มาท�ำเป็นปุ๋ยเพื่อประโยชน์
ในการบ�ำรุงต้นไม้ ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ก่อให้
เกิดสุขภาวะทีด่ ใี นชุมชน กล่าวคือ 1) สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กบั
ดินที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ ไส้เดือนและธาตุอาหาร ซึ่งเมื่อขยะ
ได้ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถัง จะถอดถังยกออกแล้วก็ใช้ดินกลบ
แล้วก็จะย้ายไปยังต้นไม้อ่ืนเรื่อย ๆ ในระยะยาวจะท�ำให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์โดยทั่วไปทั้งชุมชน/ต�ำบล 2) ต้นไม้ (โดยเฉพาะไม้ผล)
ได้รบั สารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ เจริญงอกงามออกดอกออกผล รสชาติ
หวานกรอบอร่อยเป็นธรรมชาติ 3) ครัวเรือนส่วนใหญ่ลด/เลิกใช้
ปุย๋ เคมีกบั ไม้ผลและต้นไม้อนื่ ๆ ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยและลดการได้รบั
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 4) ประชาชนส่วนใหญ่สุขภาพดีขึ้นทั้งร่างกาย
(จากการได้บริโภคอาหารที่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย)
และจิตใจ และ 5) เป็นการลดโลกร้อน ซึ่งบางพื้นที่สามารถขาย
Carbon Credit ได้ด้วย
				
2) การที่จ�ำหน่ายขยะที่แปรรูปมาใช้
ประโยชน์ได้ สามารถร่วมมือกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้ง
สามารถลดปริมาณขยะลงได้ นับเป็นการจัดการกับ “สิ่งเหลือใช้”
ของชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ท�ำให้ภมู ทิ ศั น์ของต�ำบลเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม เป็น “ชุมชนน่าอยู่” อย่างแท้จริง
				
3) การสร้างงานสร้างรายได้จากการ
แปรรูปการประดิษฐ์สงิ่ ของจากขยะทัว่ ไปทีค่ ดั แยกภายในครัวเรือน
แล้วไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ หรือฝากกับธนาคารขยะได้ เช่น
ซองกาแฟท�ำเป็นกระเป๋า กล่องเหล้า/น�้ำผลไม้ท�ำเป็นหมวก หลอด
กาแฟท�ำเป็นหมอนและทีน่ อนส�ำหรับผูป้ ว่ ยติดเตียง ถุงนมโรงเรียน
ท�ำเป็นผู้ปูโต๊ะ ขวดพลาสติกท�ำเป็นโคมไฟ ซองขนมท�ำเป็นดอกไม้
ประดับ เป็นต้น		
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ซึ่งสอดรับกับแนวพระราชด�ำริของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
ที่เน้นโครงการ “จิตอาสา ท�ำดีด้วยหัวใจ” นับเป็นการน้อมน�ำแนว
พระราชด�ำริฯ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่ง
				
2) การประชาคมเพื่ อ สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจ ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการที่ทุกฝ่าย
ทุกคนจะต้องรับผิดชอบการจัดการขยะชุมชน โดยเน้นว่า “ขยะ
เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน เมื่อเราเป็นผู้สร้างขยะ ดังนั้นเราต้อง
รับผิดชอบขยะที่เราสร้างขึ้นด้วย” โดยเน้นการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางของขยะ เป็นการฝึกและพัฒนาให้ชาวบ้าน
เกิด “ความส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” แทนที่จะ
โยนภาระให้คนอื่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนภาคปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมชัดเจนยิ่ง
				
3) การทีค่ ณะผูบ้ ริหารและคณะท�ำงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
อย่างส�ำคัญของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ 1) การมีสว่ นร่วมในการเป็นเจ้าของปัญหา
2) การมีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออก/ทางแก้ปัญหา 3) การมี
ส่วนร่วมในการลงมือบริหารจัดการขยะโดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยก
ขยะตั้งแต่ครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางของขยะ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบและพัฒนาการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น และ 5) การมี
ส่วนร่วมในการได้รบั ประโยชน์เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรูจ้ าก
การปฏิบตั กิ จิ กรรมการพัฒนาจริง (Interactive Learning Through
Action) ซึ่งจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมมือกับทางราชการ
เกิดความเข้มแข็งและสามัคคีในชุมชน
				
4) การทีค่ ณะผูบ้ ริหารและคณะท�ำงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะได้วางแนวทางให้กองทุนธนาคารขยะ
ประชารัฐด�ำเนินการประชุมชี้แจง รายงานยอดรายรับ รายจ่าย
ก�ำหนดราคากลางการซื้อ การขาย ให้ทราบโดยทั่วกันเป็นประจ�ำ
มีคณะกรรมการน�ำฝาก-ถอน ชัดเจน อีกทั้งการน�ำฝากเงินจาก
การขายขยะ เป็นต้น นับเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้
การบริหารจัดการทางการเงินด้วยตนเอง อันเป็นแนวทางประชารัฐ
อีกทัง้ ยังสร้างนิสยั การท�ำงานทีโ่ ปร่งใสและตรวจสอบได้เพือ่ ป้องกัน
การทุ จ ริ ต ซึ่ ง เป็ น การฝึ ก การบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ที่เป็นการปฏิบัติจริงที่ทรงคุณค่ายิ่ง
				
5) การที่น�ำเงินที่ได้จากการจ�ำหน่าย
ขยะและสมาชิกฯ น�ำเข้าฝากและสมทบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
ของธนาคารขยะตามแนวทางประชารัฐ และได้น�ำไปช่วยในการ
บ�ำเพ็ญกุศลศพของสมาชิกฯ ที่เสียชีวิต ทายาทผู้รับผลประโยชน์
จะได้รับเงินสวัสดิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” นับเป็นการสร้างโอกาส
ให้คนในชุมชนสมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เป็นต้น

กาสัก เต๊ะขันหมาก
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			 4.3.4 ด้านการได้รบั การยอมรับ/ภาคภูมใิ จ เช่น 				
3) ได้เผยแพร่และแสดงผลงานในงาน/
				
1) พื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษาได้รับรางวัล โอกาสส�ำคัญอีกมาก เป็นต้น
มากมาย จังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาด ประเภท
ซึ่งผลการศึกษาโดยสังเขปข้างต้นนั้น สามารถสรุ
10 ปเป็น
จังหวัดขนาดใหญ่ ในระดับประเทศ ปี 2561 ซึง่ นับเป็นความภาคภูมใิ จ รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของ
ร่วมกันของชาวจังหวัดลพบุรีอย่างยิ่ง
จังหวัดลพบุรี ได้ดังนี้
3) ไดเผยแพรและแสดงผลงานในงาน/โอกาสสําคัญอีกมาก เปนตน
				
2) เป็ น แหล่ ง การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ดู ง าน
ซึ่งผลการศึกษาโดยสังเขปขางตนนั้น สามารถสรุปเปนรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณา
ของหน่วยงาน องค์กร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
การของจังหวัดลพบุรี ไดดังนี้

สรุปและอภิ
ปรายผลการวิ
จัย จัย
สรุปและอภิ
ปรายผลการวิ
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เครือข่ายมาช่วยงาน และประชาชนตื่นตัวพร้อมปรับพฤติกรรม รับผิดชอบขยะที่เราสร้างขึ้นด้วย” หลักการมีส่วนร่วม และหลัก
่นตัวพรอมรวปมมื
กันปรับพฤติ
กรรมให
ตรกับสิ่งงแวดล
อม โดยมีประเด็
นการอภิองกั
ปรายผลการวิ
จัย นต์
ใส ตรวจสอบได้
ซึ่งสอดคล้
บข้อเสนอของอนั
เป็นมิตรกัและประชาชนตื
บสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุ
รูปอแบบการบริ
หารจั
ดการเปนมิความโปร่
ดังนี้ ม ชนแบบบู ร ณาการของจั ง หวั ด ลพบุ รี ได้ ดั ง นี้ โพธิกุล (2561: 116) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการขยะชุมชนของ
ขยะมู ล ฝอยชุ
1. จากผลการวิ
ัยที่พการมี
บวารูสป่วนร่
แบบการบริ
ห ารจั ดการขยะมู
ม ชนแบบบู
รณาการของจั
ดลพบุ
ี า
เทศบาลเมืลอฝอยชุ
งแสนสุ
ข อ�ำเภอศรี
ราชา จังหวังดหวัชลบุ
รี ทีร่เีมสนอว่
1) ยึดมั่น “3 หลักการ”
(ความรับผิดจชอบ
วม และความ
หลักการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก หลักความรับผิดชอบที่เนนวา “ขยะเปนเรื่องของพวกเราทุกคน เมื่อเราเปนผูสรางขยะ
โปร่งใส ตรวจสอบได้) 2) สาน “3 พลัง” (บวร. เป็นการบูรณาการ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของประชาชน
ดังนั้นเราตองรับผิดชอบขยะที่เราสรางขึ้นดวย” หลักการมีสวนรวม และหลักความโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน) 3) จริงจัง “3 ช.” เน้น การลด ในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงสังคมเมือง
ขอเสนอของอนันต โพธิกุล (2561: 116) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรีที่เสนอวาควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
กาสับกมาใช
เต๊ใะหม
ขันหมาก
ตั้งแตระดับครอบครัว จนถึงสังคมเมืองขนาดใหญใหมีความตระหนักในการลด การคัดแยก ขยะมูลฝอยนํากลั
โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของนภา
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มีพระเป็นศูนย์กลางการด�ำเนินงาน และประสานส่วนราชการ
ในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีสว่ นในการด�ำเนินการตามระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ใช้หลักผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของวิทูร เอียการนา
และดิฐา แสงวัฒนะ (2563: 93) ที่ได้ศึกษาแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แล้วพบว่านโยบาย
ในการจัดการขยะมูลฝอยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ให้การ
สนับสนุนการจัดการขยะแบบครบวงจร มีกระบวนการสร้างความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนให้มีการจัดท�ำกิจกรรม
ที่หลากหลายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชมุ ชนคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างต่อเนือ่ ง และสอดคล้อง
กับข้อเสนอของวิชยั โถสุวรรณจินดา (2558: 86) ทีศ่ กึ ษามาตรการ
ทางกฎหมายในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศไทยแล้วมี
ข้อเสนอว่าควรก�ำหนดมาตรการส่งเสริมเพือ่ เพิม่ การมีสว่ นร่วมจาก
ประชาชน เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการขยะการส่งเสริม
อาชีพการคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ และมีการเผยแพร่
ความรู้การแยะขยะและการร่วมจัดการขยะแก่เด็กในโรงเรียน
นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ประชาชนในชุมชน โดยให้มกี ารปฏิบตั ิ
จนเป็นนิสัย รวมทั้งก�ำหนดโทษทางอาญาส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
ด้วย และ 3) จริงจัง “3 ช.” ได้แก่ การเน้นการลดปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช.
4. จากผลการวิจัยที่พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีนี้ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมหาศาล ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน ดังนั้น ผู้ที่
ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ ประชาชน โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมที่
ท�ำให้ภมู ทิ ศั น์ของต�ำบลเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เป็น
“ชุมชนน่าอยู”่ อย่างแท้จริง ซึง่ สอดคล้องกับข้อค้นพบของรุง้ กานต์
พลายแก้ว ประภัสสร อักษรพันธ์ (2562: 242) ที่ได้ศึกษาผลของ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลต�ำบล
บ้านนา อ�ำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วพบว่าสภาพ
แวดล้อมในเขตพื้นที่น�ำร่องสะอาด ทัศนียภาพสวยงาม ถนนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ลดแหล่งน�ำเชือ้ โรคในชุมชน ลดปัญหาขยะตกค้าง
ท�ำให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็น และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
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ขนาดใหญ่ให้มีความตระหนักในการลด การคัดแยก ขยะมูลฝอย
น�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทาง ซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอของ
นภา จันทร์ตรี และคณะ (2563: 29) ทีไ่ ด้ศกึ ษาแนวทางการจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลต�ำบลปากน�ำ้ แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทีเ่ สนอว่า ชาวบ้าน
ต้องมีจิตส�ำนึก ตระหนักได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขยะ
ควรทีท่ กุ คนต้องมีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะด้วยตนเอง และยังเป็นไป
ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ (2559: 54) ที่เสนอให้เน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ตั้งแต่ต้นทางผ่านช่องทางต่าง ๆ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
สร้างแรงจูงใจให้ผผู้ ลิตและประชาชนเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การบริโภคสินค้า โดยหันมาใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สินค้ารีไซเคิล เกิดการลด การใช้ซ�้ำ และน�ำขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์อีกครั้ง
2. จากผลการวิจัยที่พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีมาจากปัจจัย
ทีส่ ำ� คัญ คือ 1) คนพร้อม-ใจพร้อม: โดยทีมงานทุกคนต้องมี “หัวใจ”
ที่อยากเห็นต�ำบลปลอดขยะ มีความมุ่งมั่นที่จะน�ำไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน และพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนท�ำตาม 2) กลยุทธ์
การหาแนวร่วม: โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อท�ำความ
เข้าใจพร้อมจูงใจให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยจูงใจ
ให้เห็นว่าสามารถร่วมมือกันท�ำได้ ซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอของกรม
ควบคุมมลพิษ (2559: 37) ทีเ่ สนอให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้าง
ความตระหนักให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทางจนถึงการก�ำจัดขัน้ สุดท้าย และ 3) สร้างเครือข่ายมาช่วยงาน:
โดยใช้หลักการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ด�ำเนินการบริหารจัดการขยะ
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนแบบบู ร ณาการของจั ง หวั ด ลพบุ รี ที่ ส� ำ คั ญ
ประการหนึ่ง คือ การสาน “3 พลัง” ได้แก่ “บวร” ซึ่งเป็นการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�ำเนินการบริหาร
จัดการขยะ (บ: บ้าน-ทุกครัวเรือนในต�ำบล ว: วัด-วัดทุกวัดในเขต
ต�ำบล ร: ราชการ-หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ) ซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอของสันชัย พรมสิทธิ์
(2562: 76) ที่ได้ศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว
พบว่ามีการด�ำเนินการจัดการขยะโดยมีการประสานงานหน่วยงาน
ภายนอกมาร่ ว มด� ำ เนิ น การจั ด การขยะตามแนวทางที่ ส ามารถ
เชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานตนเองได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมตาม
แนวทางประชารัฐ “บวร” โดยในส่วนของวัดใช้หลักแห่งศรัทธาโดย
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ไพพ

การทีผ่ บู้ ริหาร คณะกรรมการ และประชาชนตืน่ ตัวพร้อมร่วมมือกัน
ปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้ง “ใช้น้อย” “ใช้ซ้�ำ”
และ “น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่” ดังนั้น สมควรที่ผู้บริหาร คณะ
กรรมการ และประชาชนควรจะต้องเรียนรู้และตื่นตัวพร้อมร่วมมือ
กันปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 ควรมีการน�ำรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีนี้ไปทดลองปฏิบัติการจริง
ในบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) เพือ่ ศึกษาปัจจัยเงือ่ นไขและความส�ำเร็จของการขยาย
สู่การปฏิบัติจริง

กาสัก เต๊ะขันหมาก
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรียบเทียบความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ส�ำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี และเสนอแนะแนวทางในการเตรียม
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชลบุรี ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 144 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความต้องการจ�ำเป็นโดยเทคนิค Modified Priority Need Index และสถิติที ผลการวิจัยพบว่า
1. ล�ำดับของความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส�ำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2) ด้านวิชาชีพครู 3) ด้านวิชาเอกพลศึกษา 4) ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2. นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) มีความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้าน
วิชาเอกพลศึกษามากกว่านักศึกษาสาขาพลศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1) ควรมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการ
เตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2) ควรมีการชี้แจงวิธีการสอบเกณฑ์การสอบ และจัดท�ำคู่มือการเตรียมสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 3) ควรมีการจัดแผนการเรียนหลักสูตรให้สอดคล้องกับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4) ควรมีการอบรม
ให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 5) ควรส่งเสริมกิจกรรมภายในที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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The purposes of this study were to assess and to compare need in the preparation of the teacher license
exam for students in Physical Education, Faculty of Education, Thailand National Sports University Chon Buri Campus,
and to provide guidance in preparing for the teacher license exam. The sample was 144 students at Faculty of
Education, Thailand National Sports University Chon Buri Campus with stratified random sampling. The research
instrument was a rating-scale questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, modified priority
need index, and independent sample t-test. The research results showed that:
1. priority of needs assessment in the preparation of the teacher license exam for students in Physical
Education, Faculty of Education, Thailand National Sports University Chon Buri Campus was shown from highest
to lowest as follows: 1) English for communication, 2)teaching profession, 3) subject of physical education, 4) Thai
language for communication, and 5)digital technology for education.
2. Students in Physical Education and Health Education (dual majors) needed to prepare the teacher
license exam in physical education subject more than students in Physical Education with statistical significance at
the level of .05, while there was no difference in other aspects.
3. Suggestions to guide the preparation of the teacher license exam were as follows: 1) there Should be
an action plan for the preparation of the teacher license exam; 2) the exam instructions and criteria should be
indicated; 3) the curriculum should be prepared in accordance with in preparing of the teacher license exam;
4) there should be additional short and long training for students; and 5) it should promote internal activities related
to the preparation for the teacher license exam.
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สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส�ำคัญในการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประชากรและ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือสถาบันครุศึกษาในสังกัดของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ท�ำหน้าที่ผลิตครู ดังเห็นได้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52
ระบุวา่ “ ให้กระทรวงส่งเสริมให้มกี ารผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชัน้ สูง โดยการก�ำกับและประสานให้สถาบันทีท่ ำ�
หน้าที่ผลิตครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรและพัฒนาบุคลากร
ประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) โดยการผลิตครู
ถูกพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตร 4 ปี และ ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร
5 ปี ซึ่งนักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลังส�ำเร็จ
การศึกษา และในปี พ.ศ. 2562 ได้กลับมาใช้การผลิตครูเป็นหลักสูตร
4 ปี อีกครั้ง แต่นักศึกษาต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หลังส�ำเร็จการศึกษา (คณะกรรมการคุรุสภา, 2563)
คณะกรรมการคุรสุ ภา (2563) ได้ออกประกาศเพือ่ ก�ำหนด
รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย สาระความรู้ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพครู ทัง้ นีเ้ พือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาให้การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทาง
การศึกษา เพือ่ การประกอบวิชาชีพครู ของสถาบันต่าง ๆ ทีเ่ สนอให้
คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และคณะ
กรรมการคุรุสภา (2563) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูไว้วา่ สมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบด้วย 1. ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ได้แก่ 1.1 วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย
1) การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1.2 วิชาชีพครู
1.3 วิชาเอก และ 2. การปฏิบตั งิ านและการปฏิบตั ติ น ตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง จะด� ำ เนิ น การโดยวิ ธี ก ารประเมิ น ตามเครื่ อ งมื อ
ประเมินที่คุรุสภาก�ำหนดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้
2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 3) การปฏิบัติหน้าที่ครู
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเกณฑ์การตัดสินการทดสอบและ
ประเมินแต่ละวิชาต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็น
คณะทีม่ ภี ารกิจส�ำคัญทีส่ ดุ คือ การผลิตบัณฑิต ซึง่ เป็นความรับผิดชอบ
ทีค่ ณะศึกษาศาสตร์ตอ้ งผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความรูท้ กั ษะและ
ความช�ำนาญมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ประกอบอาชีพและด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นประโยชน์ โดย
นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่)
ต้ อ งสอบใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามเกณฑ์ ข องคุ รุ ส ภา
ซึง่ ท�ำให้นกั ศึกษาทีจ่ บหลักสูตร 4 ปี อาจจะไม่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทุกคนถ้าสอบไม่ผ่าน โดยจ�ำนวนผู้ที่สอบผ่านนั้นจะสะท้อน
คุณภาพการผลิตบัณฑิตครู การพัฒนาให้นักศึกษามีองค์ความรู้
ในวิชาชีพและการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
มาก ที่จะท�ำให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวในการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ดังงานวิจยั ของ ชมแข พงษ์เจริญ (2562) พบว่า
บุคลากรทางการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีการรับรู้ต่อการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูในระดับมากทีส่ ดุ ในด้านวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
และด้านการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และงานวิจัยของ
มารีแย ลือโมะ และ ชวลิต เกิดทิพย์ (2560) พบว่า ครูประถมศึกษา
ทีต่ อ่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนโดยต้องการพัฒนาในด้านการวิจัยในชั้นเรียนสูง และรอง
ลงมาคือ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการที่
มหาวิทยาลัยจะเตรียมตัวให้ทบทวนให้องค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อทราบความต้องการและการรวบรวม
ข้อมูลส�ำหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ครู จากสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของการประเมินความต้องการจ�ำเป็น ที่เป็นกระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศเพื่อก�ำหนดความแตกต่างของสภาพ
ทีเ่ กิดขึน้ จริงกับสภาพทีค่ วรจะเป็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวการประเมิน
ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น จึ ง เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ การวางแผนและ
การพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุง
จุดที่จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (สุวิมล ว่องวาณิช,
2550; Dick, Carey, & Carey, 2001; Smith & Ragan, 2005)
และ สุคนธา ซินศิริ (2563) พบว่า องค์ประกอบทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะ
ครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความรู้
ทางวิชาการ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่อยู่ในตัวบุคคล และ
องค์ประกอบด้านทักษะในการเรียนการสอน โดยที่องค์ประกอบ
ด้านความรูท้ างวิชาการ ส่งผลต่อสมรรถนะครูประถมศึกษามากทีส่ ดุ
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาการประเมิ น
ความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ส�ำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การกี ฬ าแห่ ง ชาติ วิ ท ยาเขตชลบุ รี เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ไปประกอบ
การด�ำเนินการของหลักสูตรให้นกั ศึกษาได้มคี วามพร้อมในการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป

ไพพ

บทนํา
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สมมติฐานการวิจัย
ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในการเตรี ย มสอบใบอนุ ญ าต
1. เพื่อประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส�ำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา ประกอบวิ ช าชี พ ครู ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษากั บ สาขา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี พลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู)่ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียม การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี แตกต่างกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถาม
กับสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) ของคณะศึกษาศาสตร์
(Questionnaires) ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในการเตรี ย มสอบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส�ำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขา
พลศึกษากับสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) หลักสูตร 4 ปี เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น มาตราส่ ว น
ชั้นปีที่ 1 และ 2 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
ประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิท (Likert Scale) ใช้ระดับ
แห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 228 คน
การวัดข้อมูลเป็นการเรียงล�ำดับ (Ordinal Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษากั บ สาขา โดยเป็นการตอบสนองรายคู่ (dual response) คือ สภาพที่เป็นอยู่
พลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ของ (what is) และ สภาพที่คาดหวัง (what should be)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 144 คน ได้มาจากตารางประมาณขนาด Question) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
กลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie & Morgan (1970) ระดับความเชื่อมั่น
1. การหาคุณภาพของเครือ่ งมือน�ำแบบสอบถาม ไปเสนอ
ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 โดย
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ซึ่ง ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้ท�ำการหาสัดส่วนของประชากรของนักศึกษาทั้ง 2 สาขา เพื่อมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พบว่า มีค่า IOC
โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้ดังนี้ 1) นักศึกษาสาขาพลศึกษา เท่ากับ 0.80 - 1.00
2. น�ำไปทดลองใช้กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 17 คน ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 19 คน และ 2) นักศึกษา
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 54 คน ชั้นปี จ� ำ นวน 30 คน แล้ ว น� ำ มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ ด้ ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา (Alpha
ที่ 2 จ�ำนวน 54 คน
Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88
ตัวแปรที่ศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สาขาของนั ก ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
วิทยาเขตชลบุรี เพื่อขอความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ ในการ
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ใช้กลุ่มตัวอย่างสถานที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ใช้ในการวิจัย
1. สาขาพลศึกษา
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัติ
2. สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบ ทีก่ ำ� หนดไว้เมือ่ สุม่ กลุม่ ตัวอย่างได้แล้ว ผูว้ จิ ยั ขอความร่วมมือในการ
ท�ำวิจัยพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัยให้ทราบ และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย
น�ำแบบสอบถามไปด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
1. ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
144 คน ซึง่ การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอยูใ่ นระหว่างการแพร่
2. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระบาดของโรค COVID-19 ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์
3. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ด้านวิชาชีพครู
5. ด้านวิชาเอกพลศึกษา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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2. เปรียบเทียบความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษากับ
สาขาพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา (เอกคู ่ ) ของคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยใช้สถิตทิ ี (t-test
Independent)
3. สรุปข้อเสนอแนะ เพือ่ เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผลการวิจัย

1. ล�ำดับของความต้องการจําเป็นในการเตรียมสอบ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาพลศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ดังตารางที่ 1

ภัฏ
รำ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมาย
เทียบกับเกณฑ์ และวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส�ำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
ใช้สูตรค�ำนวณด้วยเทคนิค Modified Priority Need Index (PNI
modified) ในการจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของการเตรี ย มสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยใช้สูตร PNI modified ของ
นงลักษณ์ วิรชั ชัย และ สุวมิ ล ว่องวาณิช (สุวมิ ล ว่องวาณิช, 2550)
ดังนี้
		 PNI modified = (I – D) / D
		 I (Important) หมายถึง สภาพที่คาดหวัง
		 D (Degree of success) หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่

ตารางที่ 1 ล�ำดับของความต้องการจําเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำ� หรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี (n = 144)
		

ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ด้านวิชาชีพครู
ด้านวิชาเอกพลศึกษา

สภาพที่เป็นอยู่
X̄
S
ระดับ
2.95
2.46
3.36
2.74
2.92

1.08
น้อย
1.08
น้อย
0.80 ปานกลาง
0.97
น้อย
1.09
น้อย

สภาพที่คาดหวัง
X̄
S
ระดับ

3.91
4.67
3.91
4.09
4.04

าลัย
ราช

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

มหา

วิทย

จากตารางที่ 1 พบว่า ล�ำดับของความต้องการจําเป็น
ในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส�ำหรับนักศึกษา
สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชลบุรี โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่าสภาพที่เป็นอยู่โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ( X̄ = 2.46, S = 1.08) สภาพที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X̄ = 4.67, S = 0.58) 2) ด้านวิชาชีพครู พบว่า สภาพ
ที่เป็นอยู่โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X̄ = 2.74, S = 0.97) สภาพที่
คาดหวัง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X̄ = 4.09, S = 0.80) 3) ด้านวิชา
เอกพลศึ ก ษา พบว่ า สภาพที่ เ ป็ น อยู ่ โ ดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
( X̄ = 2.92, S = 1.09) สภาพที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X̄ = 4.04, S = 0.85) 4) ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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0.81
0.58
0.91
0.80
0.85

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

PNI ล�ำดับ
modified
0.325
0.900
0.161
0.494
0.384

4
1
5
2
3

พบว่า สภาพทีเ่ ป็นอยูโ่ ดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( X̄= 2.95, S = 1.08)
สภาพทีค่ าดหวัง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X̄= 3.91, S = 0.81)
และ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พบว่า สภาพที่
เป็นอยู่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X̄ = 3.36, S = 0.80) สภาพ
ที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X̄ = 3.91, S = 0.91)
2. การเปรียบเทียบความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษา
กับสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จากการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
สถิติที (t-test Independent) ดังตารางที่ 2
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รายการ

สาขาพลศึกษา
(n = 36)
PNI modified

ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ด้านวิชาชีพครู
ด้านวิชาเอกพลศึกษา

รวม

0.329
0.890
0.177
0.486
0.229
0.405

0.323
0.903
0.164
0.497
0.438

0.71
-0.13
0.93
-0.32
-2.05*

0.48
0.90
0.36
0.75
0.04

0.438

-0.06

0.95

ภัฏ
รำ

* P < .05

สาขาพลศึกษาและ
สุขศึกษา (เอกคู่)
t
p
(n = 108)
PNI modified		

ไพพ

1.
2.
3.
4.
5.

รรณ

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษากับ
		 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

สรุปและอภิปรายผล

1. จากผลการวิจยั พบว่าล�ำดับของความต้องการจาํ เป็น
ในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส�ำหรับนักศึกษา
สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชลบุรี ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความ
ต้องการมากเป็นล�ำดับที่ 1 เพราะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษา
อังกฤษนักศึกษาจะได้เรียนเพียง 3 รายวิชา คือ 1) ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 2) ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพสุขศึกษา และ
3) ภาษาอังกฤษส�ำหรับกีฬาและการออกก�ำลังกาย อาจท�ำให้
นักศึกษายังขาดทักษะการตีความ การสรุปความ และเข้าใจสาระ
ของข้อความได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มารีแย ลือโมะ และ
ชวลิต เกิดทิพย์ (2560) พบว่า ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนโดยต้องการพัฒนาในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องวางแผนในการจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
การสอนเพิ่มเติม รวมทั้งจัดการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารให้กับนักศึกษา โดยวิชาชีพครูมีความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับ
ที่ 2 สอดคล้องกับ ทัศนา ประสานตรี (2555) พบว่า รูปแบบ
การพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ควร
ส่งเสริมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานด้านความรู้ ได้แก่
ภาษาและเทคโนโลยีส�ำหรับครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และ
งานวิจัยของ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และวาสนาไทย วิเศษสัตย์
(2563) พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูยงั มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องส่งเสริม
ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐานการศึกษาชาติ
และงานวิจัยของ เจนวิทย์ วารีบ่อ และ สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
(2564) พบว่ า สมรรถนะครู ผู ้ ช ่ ว ยตามความต้ อ งการจ� ำ เป็ น
ในมุมมองของครูในภาคตะวันออก ประกอบด้วยทักษะที่จ�ำเป็น
ต่อวิชาชีพครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพครู

มหา

วิทย

าลัย
ราช

จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบความต้องการ
จ�ำเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่าง
นักศึกษาสาขาพลศึกษากับสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู)่ ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
พบว่า นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู)่ มีความต้องการ
จ�ำเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้านวิชาเอก
พลศึกษามากกว่านักศึกษาสาขาพลศึกษา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
3. สรุปข้อเสนอแนะ เพือ่ เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้
		 1) ควรมีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร ในการเตรียมตัว
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงถึง
การวางเป้าหมายในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลต่อความส�ำเร็จของเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
		 2) ควรมีการชี้แจงวิธีการสอบ และเกณฑ์การสอบ
เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจ และเตรียมพร้อม และจัดท�ำมือการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
		 3) ควรมีการจัดแผนการเรียนหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะต้องมีล�ำดับของ
รายวิชา และครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
		 4) ควรมีการอบรมให้ความรูเ้ พิม่ เติมให้กบั นักศึกษา
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
		 5) ควรส่งเสริมกิจกรรมภายในทีม่ ปี ระเด็นเกีย่ วข้อง
กับการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
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สอดคล้องกับ ไพบูลย์ สุทธิ (2561) พบว่า ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ในโรงเรียนทัง้ 3 สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ
.05 ซึง่ นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู)่ มีความต้องการ
จ�ำเป็นในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมากกว่า
คือ วิชาเอกพลศึกษา เพราะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
พลศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าพลศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ
จุฑามาส ศรีจ�ำนงค์ (2561) พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู ต่างชั้นปี
มีความต้องการพัฒนาตนเองในการท�ำวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจําเป็นในการเตรียม
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส�ำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สาร 2) ด้ า นวิ ช าชี พ ครู 3) ด้ า นวิ ช าเอกพลศึ ก ษา
4) ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5) ด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษา จึงควรน�ำผลของการวิจยั ไปเสนอ รองอธิการบดี
รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้ที่
สนใจ น�ำไปพัฒนาโดยมีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารในการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีการชี้แจงวิธีการสอบ เกณฑ์
การสอบ จั ด แผนการเรี ย นหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ การสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับ
นักศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่งเสริมกิจกรรมภายในที่มี
ประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู เพื่อให้เป็นมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
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ภัฏ
รำ

ให้นกั ศึกษาได้มปี ระสบการณ์ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยวิชาเอกพลศึกษามีความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่ 3 มีรายวิชาทีม่ ี
ความต้องการจ�ำเป็นมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ 1) กายวิภาคและ
สรีรวิทยา 2) การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา 3) การจัดการเรียนรู้พลศึกษา และสอดคล้องกับ พงศธร
ไพจิตร สุธนะ ติงศภัทิย์ และ เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2562)
พบว่าความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
ครู ส าขาวิ ช าพลศึ ก ษาล� ำ ดั บ ที่ 1 คื อ ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
การเรียนรูท้ างพลศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล
ทางพลศึ ก ษา ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ พ ลศึ ก ษาและการจั ด การ
ชั้นเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา
และด้านการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา โดยด้านการใช้ภาษาไทย
เพื่ อ การสื่ อ สารมี ค วามต้ อ งการจ� ำ เป็ น ล� ำ ดั บ ที่ 4 มี ทั ก ษะที่ มี
ความต้องการจ�ำเป็นมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ 1) การเรียงความ
2) การขยายความ 3) การแต่งประโยค ดังงานวิจัยของ เบญจวรรณ
ศริกุล จตุพล ยงศร และ จักรกฤษณ์ โปณะทอง (2562) พบว่า
ความต้องการจ�ำเป็นของทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�ำหรับ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เรียงล�ำดับจาก
มากไปน้อยคือ ทักษะการพูด รองลงมาคือ ทักษะการเขียน ทักษะ
การฟังและทักษะการอ่าน ตามล�ำดับ และด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการจ� ำ เป็ น ล� ำ ดั บ ที่ 5 เพราะ
นักศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษาจากหลักสูตรเป็นอย่างดี และนักศึกษายังมีการ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ สอดคล้องกับ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
และ วาสนาไทย วิเศษสัตย์ (2563) พบว่า สมรรถนะดิจิทัลของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสืบค้น
และการใช้งาน 2) ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) ด้านเอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต 4) ด้านการสอนและการเรียนรู้ 5) ด้านเครื่องมือ
และเทคโนโลยี และ 6) ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
2. การเปรียบเทียบความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษากับ
สาขาพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา (เอกคู ่ ) ของคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี พบว่า นักศึกษาสาขา
พลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) มีความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียม
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้านวิชาเอกพลศึกษามากกว่า
นักศึกษาสาขาพลศึกษา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เพราะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านวิชาชีพครู ด้านการใช้
ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร และด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อการศึกษา นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสาขาพลศึกษาและ
สุขศึกษา (เอกคู)่ ได้เรียนและพัฒนาในรายวิชาดังกล่าวตามหลักสูตร
เท่า ๆ กัน จึงท�ำให้นักศึกษาทั้งสองสาขามีความต้องการจ�ำเป็น
ในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดยางนอน อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน
14 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ
ด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 2) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที
(t-test) แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการท�ำความเข้าใจปัญหามีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสูงสุด รองลงมาเป็นการวางแผนแก้ปัญหา การด�ำเนินการตามแผน และค่าเฉลี่ยของคะแนนต�่ำที่สุดคือ การสรุปค�ำตอบ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this research were 1) to compare the ability to solve mathematical problems of students
before and after studying with the Model-Eliciting Activities Approach and 2) to compare learning achievement of
students before and after studying with the Model-Eliciting Activities Approach. The sampling method used the
cluster random sampling to select 14 second graders in the second semester academic year 2020 from Wat Yang
Non School in Doem Bang Nang Buat District in Suphanburi Province. The research tools consisted of 1) the lesson
plans based on the Model-Eliciting Activities Approach, 2) mathematical problem-solving ability test, and 3) learning
achievement test. The statistics used in this study were mean, standard deviation, and t-test for independent
samples. The results were as follows: 1) the ability to solve mathematical problems of second grade students after
studying with the Model Eliciting Activities approach was higher than before studying with the statistically significant
of .05 level. The aspect of understanding the problem was at the highest score. The aspects of problem-solving
planning and implementation plan were at the second highest score. The aspect of summarizing answers was at
the lowest score and 2) the learning achievement of second grade students after studying with the Model-Eliciting
Activities Approach was higher than the outcome before studying with this approach with the statistical significance
of .05 level.
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ระดับปรับปรุงร้อยละ 31.89 และพอใช้ร้อยละ 40.51 มีนักเรียน
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์หนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนา เพียงร้อยละ 22.55 เท่านั้นที่มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ข้อมูลจาก
ความคิดของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิดที่เป็นระบบ แบบแผน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, 2562)
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันส�ำหรับ
สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผนการแก้ปญ
ั หาและสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่าง นักเรียนในระดับประถมศึกษา จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนานักเรียน
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 56) คณิตศาสตร์วนเวียน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้
อยูก่ บั มนุษย์ตงั้ แต่ ตืน่ นอนจนก่อนเข้านอน มนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถน�ำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงฅ
ทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ได้ตงั้ ใจ ดังนัน้ คณิตศาสตร์จงึ เป็นความรูพ้ นื้ ฐาน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาเชื่อมโยงทักษะ
ในการคิดและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน (อัมพร ม้าคนอง, 2559: อื่น ๆ ที่ส�ำคัญเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การสื่อสาร การวิเคราะห์และ
1-3) เป้าหมายส�ำคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับ ตัดสินใจ การให้เหตุผล ผู้ที่แก้ปัญหาได้ดีมักมีความรู้ ประสบการณ์
ประถมศึกษา คือ การมุง่ ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดและน�ำความรูค้ ณิตศาสตร์ ระบบการคิดและการตัดสินใจทีด่ ี (อัมพร ม้าคนอง, 2559: 39) โดย
ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้อง หลักการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนการแก้ปัญหา เพื่อท�ำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ แล้วจึงพัฒนาไปสู่สิ่งที่เป็น
พื้นฐานที่จ�ำเป็นในการแก้ปัญหา สั่งสมประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับ นามธรรม Dickinson and Hough (2012: 4-7) ได้กล่าวถึง
การแก้ปญ
ั หาตามความสามารถแต่ละคน (Lester,1977: 12) ซึง่ จะ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงว่าเป็นการ
เป็นรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะสนับสนุนกระบวนการคิดของผูเ้ รียนเพือ่ น�ำ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่เริ่มต้นด้วยปัญหาที่ สอดคล้องกับโลกความจริงท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึก
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
จากการศึกษาสภาพปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ทวั่ ประเทศ การแก้ปัญหาเพื่อหาค�ำตอบ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วย
ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ของ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการ
โรงเรียนวัดยางนอน ซึ่งด�ำเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) วิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แนวทางที่น่าจะส่งเสริมความสามารถนี้
ั นาตาม
ปีการศึกษา 2560 ไปจนถึงปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียน ได้คอื แนวคิด Model Eliciting Activities หรือ MEAs ทีพ่ ฒ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.38, 41.94 และ 38.61 ตามล�ำดับ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่ให้ผู้เรียน
ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้สืบค้น
ร้อยละ 24.53 30.72 และ 25.41 ตามล�ำดับ ส่วนผลจากการทดสอบ ความคิดของผู้เรียน (Chamberlin and Coxbill, 2012: 169) โดย
ระดับชาติ (National Test : NT) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้าน Model Eliciting Activities มีหลักการส�ำคัญในการออกแบบ
ความสามารถด้านค�ำนวณ (Numeracy) พบว่านักเรียนชั้นประถม กิจกรรม 6 ประการ (Lesh และคณะ, 2000 : 606-624) โดยสรุป
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางนอน ในปีการศึกษา 2560 ไปจนถึง คือ 1) หลักการสร้างแนวคิด (Model Construction Principle)
ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.07, 36.34 2) หลักการความจริง (Reality principle) 3) หลักการประเมิน
และ 30.31 ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตนเอง (Self-Assessment principle) 4) หลักการจัดการเอกสาร
จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาส�ำคัญอย่างยิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงและ (Construct Documentation principle) 5) หลักการปรับเปลี่ยน
พัฒนา อย่างเร่งด่วน (ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา, 2563: ออนไลน์) และน�ำมาใช้ใหม่ (Construct Shareability and Reusability
ซึ่งการฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถม principle) และ 6) หลักการเป็นต้นแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Effective
ศึกษาปีที่ 2 จะเป็นการฝึกกระบวนการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานในการ Prototype Principle) จากหลักการส�ำคัญทั้ง 6 ประการ Lesh
และคณะ (2010: 147-149) จึงได้น�ำเสนอการจัดการเรียนรู้ตาม
แก้ปัญหาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุพบว่า การเรียนการสอนในวิชา แนวคิด Model Eliciting Activities มาออกแบบการจัดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร จึงท�ำให้ คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน โดยได้ก�ำหนดลักษณะงานเพื่อให้นักเรียน
นักเรียนจ�ำนวนไม่น้อยมีความสามารถในการแก้ปัญหาและหา ได้ฝึกการตีความปัญหาในชีวิตจริงที่เชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตร์
ค�ำตอบไม่ดพี อ และเมือ่ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หาวิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมประเมินวิธีการ
ขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS : Local Assessment ของตนเองและผู้อื่น แล้วปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาเพื่อน�ำไปปรับใช้
System) พบว่า คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้น กั บ สถานการณ์ ท่ี ใ กล้ เ คี ย งกั น ได้ โดยจะมี 3 ขั้ น ตอน คื อ
ประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 57.26 และนักเรียนมีคะแนนอยู่ใน 1) Newspaper Article and Readiness Questions ข้อความ
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ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงและ
ตั้งค�ำถามเตรียมความพร้อม 2) Working on the Problem
Statement เป็นการท�ำงานบนสถานการณ์ปญ
ั หา โดยแบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มและให้นักเรียนเผชิญกับปัญหา จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
ท�ำงานในบริบทของปัญหาที่เอื้อให้นักเรียนคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา
ตามหลักการสร้างแนวคิดและถ่ายทอดวิธกี ารแก้ปญ
ั หาของนักเรียน
บริ บ ทของครู คื อผู ้ ที่ช ่ว ยเหลือและสังเกตการณ์ โดยหลี ก เลี่ ย ง
การถามหรือแสดงความคิดเห็นที่จะซักจูงนักเรียนไปสู่วิธีการใด
วิธีการหนึ่ง 3) The groups present their solutions to the
class เป็นการน�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังจากแก้ไข
ปัญหาแล้วเพือ่ ตรวจสอบและค้นหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สามารถ
น�ำไปดัดแปลงปรับใช้ใหม่และเป็นต้นแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เป็น
แนวทางในการใช้กบั ปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกันต่อไปได้ และเป็นแนวการ
สอนทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถปรับใช้ให้เข้ากับผูเ้ รียนในแต่ละระดับ
ชั้นได้ จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การจัด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
มีสว่ นช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ได้
อีกด้วย
จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังทีก่ ล่าวข้างต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั
มีความประสงค์จะน�ำแนวทางการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Model
Eliciting Activities มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยคาดว่า
ผลการวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช า
คณิตศาสตร์ต่อไป
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การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) โดยมี แ บบแผนเป็ น การวิ จั ย ขั้ น พื้ น ฐานแบบก่ อ น
และหลังการทดลองชนิดกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีหน่วยการวิเคราะห์
(Unit of Analysis) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในกลุม่ สหวิทยาเขตพระอาจารย์
ธรรมโชติ จ�ำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในอ�ำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ จ�ำนวน 15 โรงเรียน โดย
แต่ละห้องคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เท่า ๆ กัน
		
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางนอน ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 14 คน ที่ได้มาโดยใช้การสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่มจ�ำนวน 1 ห้องเรียน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
		
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และคุณภาพของเครือ่ งมือ
		 3.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง ปี ที่ 2 ที่ จั ด การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด Model Eliciting
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Activities จ�ำนวน 6 แผน โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
3 ขั้นตอน ดังนี้
Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน 			 ขั้นที่ 1 ครูน�ำเสนอสถานการณ์ปัญหาจากสื่อ
ที่ เรี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด Model Eliciting และแหล่งเรียนรู้ เช่น ข่าว บทความ เหตุการณืในชีวิตจริง โดยครู
กระตุ้นนักเรียนด้วยค�ำถามเพื่อเตรียมความพร้อม
Activities ก่อนและหลังเรียน
			 ขั้นที่ 2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกัน
สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ เรียนรู้บริบทของปัญหา ตามกิจกรรมในใบงานโดยอาศัยหลักการ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting ของความจริงในการเรียนรู้ปัญหาที่ครูก�ำหนดให้ และประยุกต์ใช้
ความรูท้ างคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการแก้ปญ
ั หา
Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการ 4 ขั้นตอน
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียน 			 ขั้นที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุม่ น�ำเสนอกระบวนการ
แก้ปญ
ั หา หลังจากทุกกลุม่ เผชิญสถานการณ์ปญ
ั หาแล้ว ครูให้นกั เรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
สุวพัชร โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
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รรณ

			 4.1.3 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test)
		 4.2 ขั้นด�ำเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ด้วยตนเองตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
			 4.2.1 ใช้เวลาในการทดลองจ�ำนวน 11 ชั่วโมง
			 4.2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวัน
จั ด การเรี ย นการสอนตามเวลาของการเรี ย นการสอนในวิ ช า
คณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ตามแผนการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน
			 4.2.3 เนื้ อ หาที่ ใ ช้ คื อ สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ รายวิชา ค 12101 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน
			 4.2.4 ด�ำเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนิน
การสอนเอง
		 4.3 ขัน้ หลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิน้ การด�ำเนิน
การทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
แล้วน�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
		 5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
		 5.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที
(t-test) แบบ dependence

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

ทุกกลุม่ ออกมาน�ำเสนอวิธกี ารแก้ปญ
ั หาหน้าชัน้ เรียนผ่านการจับสลาก
ล�ำดับในการน�ำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดโดย
ร่วมกันพิจารณาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาของแต่ละกลุม่ และปรับปรุงวิธกี าร
แก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพือ่ หาวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการแก้ปญ
ั หา
และเป็ น ต้ น แบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการน� ำ ไปใช้ กั บ ปั ญ หาที่
คล้ายคลึงกัน
		 3.2 แบบวั ด ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน
(Post-test) ชนิดข้อสอบอัตนัยจ�ำนวน 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน โดย
คิดค่าความยากง่าย ได้ตั้งแต่ 0.29-0.76 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่
0.25-0.79 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.95
		 3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หารระคนชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 10 ข้อ และหลังเรียน
(Post-test) 10 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.25-0.69
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.25-1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบเท่ากับ 0.83
4. การด�ำเนินการทดลอง
		 ในการด�ำเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน
ดังนี้
		 4.1 ขั้ น ก่ อ นการทดลอง เป็ น ขั้ น ที่ ผู ้ วิ จั ย เตรี ย ม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
			 4.1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
			 4.1.2 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ให้กบั นักเรียนกลุม่ ทดลอง

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการ
แก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
		 Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน
จ�ำนวนนักเรียน
14
14

มหา

การทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สุวพัชร โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

คะแนนเต็ม
24
24

X̄
0.64
18.86

S.D.
t-test
1.08
15.23*
4.42		

Sig.
.00
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ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model
Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model
Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน

รรณ

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์กอ่ นแหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ.05 โดยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังเรียน ( X̄ = 18.86, S.D. = 4.42) สูงกว่าก่อนเรียน ( X̄ = 0.64,
S.D. = 1.08) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั คือ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์

จ�ำนวนนักเรียน
14
14

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนนเต็ม
10
10

S.D.
t-test
1.60
10.67*
1.24		

Sig.
.00

พื้ น ฐานของความเป็ น จริ ง หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บความจริ ง เป็นการ
เตรียมพร้อมนักเรียนให้เรียนรู้ ใช้เหตุผล และคิดวิเคราะห์เหตุการณ์
ท�ำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนสามารถแปลความหมายกิจกรรมจาก
ความแตกต่างกันของความสามารถทางคณิตศาสตร์และความรู้
ทั่วไปได้ สอดคล้องกับ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าว
ถึงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาว่าควรใช้ปัญหาที่มี
ลักษณะคล้ายกับปัญหาในชีวิตจริงมาให้นักเรียนฝึกท�ำความเข้าใจ
และฝึ ก แก้ ป ั ญ หาซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ ้ น ความสนใจจากการดึ ง
ประสบการณ์มาใช้ และเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555: 124-126)
ที่กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดย
การสอนทีเ่ น้นให้นกั เรียนใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการแก้ปญ
ั หา
หรือสถานการณ์ที่ก�ำหนดเป็นการประยุกต์ใช้ความเข้าใจในบริบท
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง และในการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
Model Eliciting Activities ขั้นที่ 1 ครูน�ำเสนอสถานการณ์ปัญหา
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ เช่น ข่าว บทความ เหตุการณืในชีวิตจริง
โดยครูกระตุน้ นักเรียนด้วยค�ำถามเพือ่ เตรียมความพร้อม เป็นขัน้ ตอน
ที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักเรียนและปูทางไปสู่การเผชิญ
สถานการณ์ปญ
ั หาและช่วยให้นกั เรียนเกิดการคิดผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูลและตอบค�ำถาม
		 2) การวางแผนแก้ปญ
ั หา เป็นพฤติกรรมทีต่ อ่ เนือ่ ง
จากการท�ำความเข้าใจปัญหา เป็นการเชื่อมโยงทั้งข้อมูลจากโจทย์
ความรู้จากเนื้อหา และประสบการณ์ เพื่อแสดงถึงแนวคิดในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน ตามแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าวถึง
การเน้นให้นกั เรียนวางแผนก่อนลงมือแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้เห็นภาพรวม
ของการแก้ปญ
ั หาก่อนและมีความยืดหยุน่ ในการแก้ปญ
ั หา ซึง่ จะพบ
ในขั้นตอนที่ 3 ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting

าลัย
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ( X̄ = 8.00,
S.D. = 1.24) สูงกว่าก่อนเรียน ( X̄ = 3.43, S.D. = 1.60) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

สรุปและอภิปรายผล

X̄
3.43
8.00

ภัฏ
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การทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
		 ก่อนและหลังเรียน

มหา

วิทย

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน พบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Model Eliciting Activities
ผู้วิจัยมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาตามกระบวนการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังนี้
		 1) การท� ำ ความเข้ า ใจปั ญ หา เป็ น พฤติ ก รรมที่
นักเรียนแสดงความสามารถในการคิดว่าโจทย์ต้องการอะไร และ
โจทย์บอกอะไรบ้าง เพื่อมองหาเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลที่
โจทย์ให้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ความเป็นจริงที่ใช้ปัญหาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับประสบการณ์
ของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนสามารถท�ำความเข้าใจกับปัญหาได้
ง่ายขึ้น ดังที่ Showalter (2009: 88) และ Schwartz et al. (2008:
479-506) ได้กล่าวไว้ว่าหลักการเป็นความจริงของแนวคิด Model
Eliciting Activities เป็นหลักการส�ำคัญที่ท�ำให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของปัญหา เป็นปัญหาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับนักเรียน และมี
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กระบวนการคิดของนักเรียนเพื่อการเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ
สามารถน� ำ ไปปรั บ ใช้ กั บ สถานการณ์ ใ กล้ เ คี ย งได้ ซึ่ ง เกิ ด จาก
ประสบการณ์การแก้ปญ
ั หาและการเรียนรูว้ ธิ กี ารแก้ปญ
ั หาของผูอ้ นื่
ในขั้นที่ 3 ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model
Eliciting Activities
		 หลังจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
Model Eliciting Activities พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนและบอกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
วิธกี ารบวก ลบ คูณ หรือหาร จากสถานการณ์ทกี่ ำ� หนดให้ได้ถกู ต้อง
และนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาองค์ประกอบสิ่งที่โจทย์
ก� ำ หนดให้ แ ละสิ่ ง ที่ โจทย์ ต ้ อ งการเพื่ อ วางแผนแก้ ป ั ญ หาและ
แก้โจทย์ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถระบุประโยชน์และแนวทาง
การปรับใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และล�ำดับการคิดได้อย่างเหมาะสม โดย
เมือ่ พิจารณาจากกระบวนการกลุม่ และการท�ำใบงานพบว่านักเรียน
สามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์การบวก ลบ คูณ หารระคน
ที่ก�ำหนดให้ได้ผ่านการท�ำความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา
การด�ำเนินการตามแผน และการสรุปค�ำตอบ สอดคล้องกับ Chan
(2008: 61-63) ทีน่ ำ� การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Model Eliciting
Activities ไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา พบว่า
นักเรียนสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีความหมายผ่านกระบวนการคิด
ที่เป็นระบบ โดย Lesh et al. (2000: 591-593) กล่าวว่า การจัด
การเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities มีรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นวิธีการหาค�ำตอบ
ทางคณิตศาสตร์ เพือ่ น�ำมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาและสามารถตรวจสอบ
กระบวนการแก้ ปั ญหาของตนเองได้ จ ากปั ญหาปลายเปิดที่ค รู
ออกแบบมาเพือ่ ท้าทายให้นกั เรียนสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพือ่
ใช้ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของวิฬาร์ เลิศสมิตพร
(2558) และ ขวัญหทัย พิกลุ ทอง (2561) ทีศ่ กึ ษาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities พบว่า นักเรียนมีความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
Activities ก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ช่วยกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนมีกระบวนการทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยฝึกให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์
ความต้องการของโจทย์ปัญหาและเชื่อมโยงข้อมูลที่ส�ำคัญที่ได้จาก
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Activities ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
จากเพื่อนกลุ่มอื่น ท�ำให้นักเรียนได้เห็นมุมมองในการแก้ปัญหา
ทีก่ ว้างขึน้ และสามารถน�ำมาปรับใช้กบั สถานการณ์ปญ
ั หาทีใ่ กล้เคียง
ได้ จะใช้หลักการสร้างแนวคิดเพื่อตีความสถานการณ์ปัญหาและ
แสดงความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป ของการด� ำ เนิ น การทางคณิ ต ศาสตร์
ซึ่ง Garfield et al. (2009: 2) ยังกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้
		 3) การด� ำ เนิ น การตามแผน หลั ง จากวางแผน
การแก้ปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (2555: 76) ทีก่ ล่าวถึง แนวทางการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาว่าควรสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ
ตามขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้นกั เรียนมีประสบการณ์และคุน้ เคย
กั บ ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การที่ ถู ก ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Sulak (2010) ที่ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์พบว่าทดลองประสบความส�ำเร็จในการแก้ปัญหา
อย่างมากเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนการแก้ปัญหา
ซึง่ ในขัน้ ตอนของการคิดค�ำนวณและแสดงวิธแี ก้ปญ
ั หานักเรียนจะได้
ปฏิบัติตามหลักการจัดการเอกสารที่ต้องการให้นักเรียนน�ำเสนอ
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาของตนเองผ่านการแสดงวิธที ำ� หรือกระบวนการคิด
สอดคล้องกับ Chamberlin and Moon (2008: 3-4) ที่สนับสนุน
การใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities
เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการวิเคราะห์ความคิดของนักเรียนขณะ
แก้ปญ
ั หาผ่านการแสดงขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หา ในขัน้ ที่ 2 ของการจัด
การเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ที่นักเรียน
ได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา ซึ่งท�ำให้นักเรียนได้ฝึกฝนวิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการคิด และความสามารถในการคิดค�ำนวณ
		 4) การสรุปค�ำตอบ เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว
การสรุปค�ำตอบจะเป็นการยืนยันค�ำตอบของนักเรียนซึง่ นักเรียนจะ
ต้องมีความมั่นใจว่าค�ำตอบที่หามาได้นั้นสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์
ต้องการและมีความถูกต้องเหมาะสม ตามทีส่ ถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 76) ที่ต้องการให้นักเรียนได้
ตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเองและความสมเหตุสมผลของ
ค�ำตอบ สอดคล้องกับปรีชา เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าว
ถึงการพัฒนาความสามารถในการสรุปค�ำตอบนั้นต้องมีการฝึกฝน
อยู่เสมอทั้งการตรวจสอบและการตีความหมายของค�ำตอบ โดย
หลักการประเมินตนเองจะเป็นการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของ
นักเรียน ตามที่ Bransford et al. (2000: 213-216) ที่กล่าวถึง
การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด Model Eliciting Activities
ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขยายการคิดการตรวจทาน แก้ไขปรับปรุง
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3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
Activities เป็นกิจกรรมที่มีรายละเอียดและใช้เวลามาก ครูผู้สอน
ควรบริหารจัดการเวลาเรียนที่มีลักษณะเป็นคาบเรียนต่อเนื่อง
ประมาณ 2 คาบต่อการจัดการเรียนรู้ 1 ครั้งเพื่อให้เวลาเพียงพอ
ในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
Activities เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
จริง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน นักเรียนจึงจ�ำเป็นจะ
ต้องมีความรู้พื้นฐานที่มีมาก่อน และจัดการเรียนรู้หลังจากนักเรียน
มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ
5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting
Activities ผูส้ อนจะต้องมีการจัดเตรียมบทความหรือสถานการณ์ที่
สอดคล้องประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย รวมถึงคอยแนะน�ำ
ให้นักเรียนได้คิดหาค�ำตอบด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด
Model Eliciting Activities ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ควบคู่กับความสามารถในการสื่อสารสื่อความหมาย เนื่องจาก
การทดสอบก่อนเรียนนักเรียนส่วนมากไม่เขียนค�ำตอบในข้อสอบ
อัตนัย และแนวคิด Model Eliciting Activities มีหลักในการ
จัดการเอกสารที่ให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอธิบายความคิดของตนเอง
และให้นักเรียนได้น�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถพัฒนาความ
สามารถในการสื่ อ สาร สื่ อ ความหมาย และการน� ำ เสนอทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
ข้อเสนอแนะ
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด Model
Eliciting Activities เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา Model Eliciting Activities ที่มีต่อความร่วมมือและการท�ำงาน
เป็นทีม ซึง่ เป็นทักษะส�ำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 เนือ่ งจากกิจกรรมจะ
ทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้
มีการเข้ากลุ่มร่วมกันคิดแก้ปัญหา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ท�ำการสรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้คือ
ซึ่งแนวคิด Model Eliciting Activities มีหลักการปรับเปลี่ยนและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการ
น�ำมาใช้ใหม่ทที่ ำ� ให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝนการรับฟังผูอ้ นื่ รวมทัง้ หลักการ
วิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพที่นักเรียนจะต้องร่วมมือกันปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
วิธีการให้ดีที่สุด
1. การออกแบบเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
แก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นในชั้ น ประถมศึ ก ษา
Model Eliciting Activities ในเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ เช่น
ตอนต้น ควรให้น�้ำหนักคะแนนในแต่ละขั้นของการแก้ปัญหาให้ การวัด การหาพื้นที่และปริมาตร รวมถึงในรายวิชาอื่น ๆ เช่น
เหมาะสมกับการใช้ความสามารถของนักเรียนที่แสดงออกมา ซึ่ง วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เนือ่ งจากแนวคิด Model Eliciting Activities
ในการน�ำการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด Model Eliciting Activities มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ไปใช้ ควรปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ให้เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้
ที่นักเรียนแสดงออกมา
4. ควรมีการศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการ
2. ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่น�ำวิธี เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ในสถานการณ์
สอนนี้ไปใช้ควรศึกษาโดยละเอียด เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนออนไลน์ และการใช้แพลตฟอร์มสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สื่อการสอนและค�ำถามให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องเนื้อหาที่สอน
เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในอนาคต
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การเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาและ
ด�ำเนินการตามแผนทีว่ างไว้อย่างเป็นระบบ และนักเรียนยังมีโอกาส
แลกเปลีย่ นวิธกี ารแก้ปญ
ั หารวมถึงปรับปรุงวิธกี ารแก้ปญ
ั หาให้ดขี นึ้
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ
หารระคนของนักเรียนสูงขึน้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของนงนุช ยืดเนือ้
(2557) ที่ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาควบคู่กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย นอย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของนริศรา ส�ำราญวงษ์
(2558) ที่ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 งานวิจยั ของณัฐฐินชุ จุยค�ำวงศ์
ที่พัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ ซึ่งพบว่า หลังเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนเรียนเช่นกัน และงานวิจยั ของ
Solekhan Supardi and Wardani (2021) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL พบว่า หลังเรียนทักษะในการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ แสดงว่าการทีน่ กั เรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาสูงขึน้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ เช่นกัน
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์รปู แบบการออกแบบการสือ่ สารตราสินค้าไลฟ์สไตล์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จ ด้วยการวิจยั
เชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์เนือ้ หา โดยถอดบทเรียนจากตราสินค้าไลฟ์สไตล์ในต่างประเทศ ได้แก่ Happy Brush, BergHOFF, Philippe
Starck, SMEG, Apple, Porsche Design, Sony และ Kohler จากนั้นท�ำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลจากประชากรไทย จ�ำนวน
12 คน ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารตราสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยซึ่งประสบความส�ำเร็จทั้งด้านรางวัลและยอดขาย
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้รับผิดชอบตราสินค้าไลฟสไตล์ที่ถูกคัดเลือกมาในต่างประเทศน�ำกระบวนการคิดเชิงออกแบบและ
กิจกรรมด้านการออกแบบไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์ของการบริหารธุรกิจในระดับโครงสร้าง ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังแค่นำ� ไปอยูใ่ นกระบวนการ
ท�ำงานเท่านั้น ในต่างประเทศมีการฝึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องคิดอย่างนักออกแบบ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการคิดอย่าง
นักออกแบบกับทุกคน นักออกแบบในต่างประเทศมีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในประเทศไทย
นักออกแบบรับผิดชอบเฉพาะช่วงท้าย ทั้งนี้ กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�ำคัญน้อยที่สุดที่สามารถซื้อขายได้เป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก
ส�ำหรับองค์กรทั้งต่างประเทศและในประเทศ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เป็นวิธีการที่
ถูกน�ำมาใช้อย่างคล้ายคลึงกัน
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการออกแบบ, การสื่อสาร, ตราสินค้าไลฟ์สไตล์
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The purpose of this research is to analyze design guidelines for successful lifestyle brand communication.
The qualitative content analysis method was applied to the lesson learned for lifestyle brands in foreign countries
including Happy Brush, BergHOFF, Philippe Starck, Apple, Porsche Design, Sony, and Kohler. The in-depth interviews
were used with 12 Thai representatives participating in Thai lifestyle brands which are successful for both awards
and sales volume.
The findings indicated that people who are in charge of the selected lifestyle brands in other countries
combine design thinking process and activity to business administration at the structural level while in Thailand those
strategies are only used at the working process. In other countries, the related personnel are trained to think like
designers. On the other hand, in Thailand, the Idea of staff thinking as a designer has not been mainly focused.
Designers in other countries participate at the beginning of new product development process while the designers
in Thailand are responsible only at the end of the process. However, the process of minimum variable products
for market testing is difficultly created in both foreign countries and in Thailand. The integrated marketing
communication method via online and offline channels is used in similar way.
Keywords : Design Guidelines, Communication, Lifestyle Brand
กมลชนก เศรษฐบุตร
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ตราสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Brand) เป็นตราสินค้า
แนวคิดเรื่องการตลาดเริ่มพัฒนาจากการการตลาด 1.0 ที่ อ ยู ่ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภค
ที่มุ่งศูนย์กลางของแนวคิดไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ (Product Centric) ยกตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร การท่องเที่ยว
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้อยู่ ประสบการณ์ กิจกรรมผ่อนคลายรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ โดยเริ่มจาก
เหนือกว่าคู่แข่งด้วย 4P (Product, Price, Place, Promotion) ความคิดที่ว่าแต่ละบุคคลนั้นมีอัตลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งเกิดจากสิ่งที่
ยุคถัดมาของการตลาด 2.0 ได้เปลี่ยนแนวคิดไปที่การมุ่งไปยัง ตนเลือก ประสบการณ์และภูมิหลัง เช่น เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม
ผู้บริโภค (Customer Centric) โดยเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมาย วัฒนธรรมย่อย ฯลฯ ตราสินค้าไลฟ์สไตล์มุ่งกระตุ้นรอยเชื่อมต่อ
(Segmentation) และการวางต�ำแหน่งให้กบั ผลิตภัณฑ์ (Positioning) ทางอารมณ์ระหว่างผู้บริโภคและความต้องการของพวกเขาเพื่อให้
ส�ำหรับการตลาด 3.0 ได้เปลี่ยนเป็นการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง พวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นวิธีที่ผู้บริโภคได้แสดง
(Human Centric) โดยหันมาสร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคม ลักษณะเฉพาะตัว ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ อัตลักษณ์ของตนจะถูกส่งเสริม
และสิ่งแวดล้อม จากนั้นในยุคการตลาด 4.0 อินเทอร์เน็ต สื่อสังคม เมื่อพวกเขาเชื่อมโยงตนเองกับตราสินค้าไลฟ์สไตล์ (Chernev,
และการค้าขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเริม่ เข้ามา ท�ำให้พฤติกรรมของ Hamilton, and Gal (2011: 67) นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
ผู ้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นไป นั ก การตลาดจึ ง ต้ อ งเปลี่ ย นวิ ธี ก ารสื่ อ สาร อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการจากสื่อดั้งเดิมเป็นสื่อดิจิตัล (Traditional to ตราสินค้าไลฟ์สไตล์ของประเทศไทยถือเป็นสาขาธุรกิจที่ยังเติบโต
Digital) และเมือ่ มาถึงยุคการตลาด 5.0 ซึง่ เป็นยุคเทคโนโลยีสำ� หรับ ได้อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ จะเห็นได้จากมูลการผลิต
มวลมนุษยชาติ (Technology for Humanity) นักการตลาดต้อง การส่งออก และการจ�ำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปัจจุบัน
สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ กรมฯ ยั ง คงมองว่ า ตราสิ น ค้ า ไลฟ์ ส ไตล์ จ ะขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง
มนุษย์ โดยน�ำเทคโนโลยีมาท�ำให้ชวี ติ ดีขนึ้ (Kotler, Kartajaya, and ในทุกตลาด (Positioning, 2019)
Setiawan 2021: 20) จากการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการตลาด
องค์ประกอบอีกด้านที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ
ในแต่ ล ะยุ ค ท� ำ ให้ นั ก การตลาดต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสื่ อ สาร มากขึ้น คือ การได้รับรางวัลเพราะเป็นการรับประกันในระดับหนึ่ง
ตราสินค้าให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยด้วยเช่นกัน โดยใช้แนวทางการ ว่าสินค้านัน้ ๆ มีการออกแบบทีด่ ี มีการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ผสมผสานและประสานช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ทาง เพื่อสื่อ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งานในชีวติ จริง อีกทัง้ รางวัลยังเป็นสิง่ เร้าทีช่ ว่ ย
เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน สอดคล้อง และเป็น กระตุน้ ผูบ้ ริโภคในขัน้ ประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation)
อันหนึ่งเดียวกัน (Kotler และ Armstrong (2020: 239) แต่ส�ำหรับ ของกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภคอี ก ด้ ว ย (Kotler,
ในเรื่องของการออกแบบ มีนักการตลาดเพียงไม่ก่ีรายที่ให้ความ Kartajaya, and Setiawan 2021: 20) นักการตลาดจึงควรมี
ส�ำคัญกับการพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารทฤษฎี ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ ในขณะเดียวกันนักออกแบบ
ขั้นบันไดของการออกแบบ (Design Ladder) และแนวคิดการ ก็ควรมีความเข้าใจในกระบวนการตลาดด้วยเช่นกัน การออกแบบ
ออกแบบ (Design Thinking) ให้เป็นเครือ่ งมือกลยุทธ์ทางการตลาด แม้ไม่จ�ำเป็นต้องมาจากข้อมูลทางการตลาดทั้งหมด แต่อย่างน้อย
ส�ำหรับนักการตลาดในอดีตที่ผ่านมานั้นการออกแบบเป็นเรื่องรอง ควรผ่ า นการทดสอบทางการตลาด (Concept Testing) ซึ่ ง
จากการตลาดหรือเรือ่ งเทคโนโลยี ยังคงมองภาพและประโยชน์ของ นักออกแบบส่วนใหญ่มกั ไม่ให้ความส�ำคัญกับสิง่ นี้ ผูป้ ระกอบการไทย
การออกแบบเป็นเพียงกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความน่าสนใจ
ที่ก�ำลังเผชิญกับการแข่งขันด้านต้นทุนจึงควรหันมาให้ความส�ำคัญ
ให้กบั ผลิตภัณฑ์และบริการเท่านัน้ (วรรณยศ บุญเพิม่ และไตรรัตน์
ต่อการออกแบบอย่างมีประสิทธิผล เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสินค้า
สิทธิกูล, 2559: 150) ทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดอย่าง Kotler
ไลฟ์ ส ไตล์ ใ ห้ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในและ
และ Armstrong (2020 : 123) ได้แสดงให้เห็นว่า การออกแบบ
ต่างประเทศได้ต่อเนื่องและมีความเจริญเติบโตยั่งยืนสืบต่อไปใน
ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งช่วยสร้างความ
อนาคต
แตกต่างในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรและของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
อย่างดาษดืน่ ในตลาด ช่วยสร้างบุคลิกลักษณะให้กบั ผลิตภัณฑ์ทเี่ พิง่
ออกสู่ตลาดให้โดดเด่นออกมาจากคู่แข่งธรรมดาทั่วไป ช่วยฟื้น วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบการสื่อสารตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ในช่วงเติบโตเต็มทีใ่ ห้กลับมาสดใหม่ขนึ้ ช่วยสือ่ สารคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคท�ำให้การตัดสินใจของผู้บริโภคง่ายขึ้น ไลฟ์สไตล์ในต่างประเทศและในประเทศไทยที่ประสบผลส�ำเร็จ
และที่ส�ำคัญอย่างยิ่งการออกแบบที่ดีจะน�ำไปสู่การเพิ่มผลกระทบ และน�ำเอารูปแบบนั้นไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการสื่อสาร
ทางสายตา เสริมประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลที่ดีขึ้นและสร้าง ตราสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
กมลชนก เศรษฐบุตร
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ผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความรวดเร็วโดยใช้ผบู้ ริโภคเป็นผูท้ ดสอบ
1. ทฤษฎีขั้นบันไดของการออกแบบ (Design Ladder) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอีกครั้งก่อนออกสู่ตลาด (Ries,
คือ การแบ่งระดับการใช้การออกแบบในธุรกิจโดย Danish Design 2011: 75)
5. กลยุทธ์การสือ่ สารตราสินค้า (Brand Communication
Center ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2001 และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน (Centre,
2011) เพื่อใช้แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าการใช้การออกแบบ Strategy) หมายถึง แนวทางในการสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่ม
ในธุรกิจนั้นมีกี่ประเภท และขั้นบันไดนี้ถูกใช้เป็นหลักในการส�ำรวจ ผูบ้ ริโภคด้วยเครือ่ งมือสือ่ สารหลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท
การใช้การออกแบบในธุรกิจของประเทศเดนมาร์ก เพื่อประเมิน ทัง้ ทีเ่ ป็นการสือ่ สารผ่านสือ่ (Impersonal Communication) และ
สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง Design Ladder นี้ถูกน�ำไปใช้ การสือ่ สารส่วนบุคคล (Personal Communication) และทัง้ ทีเ่ ป็น
ในหลายประเทศทั่วโลกในเวลาต่อมา น�ำเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบ วัจนภาษา (Verbal) และอวัจนภาษา (Non-verbal) มุ่งเน้นเพื่อ
แผนภูมิขั้นบันได ซึ่งรูปแบบทั้งหมดนั้นสามารถจ�ำแนกออกได้เป็น สร้างความตระหนักรู้การจดจ�ำได้เกี่ยวกับตราสินค้าน�ำไปสู่การเกิด
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ ตราสินค้าซึง่ จะเป็นส่วนท�ำให้เกิดการตัดสินใจซือ้ และ
4 ระดับ
ขัน้ ที่ 1: No Design: การไม่ใช้การออกแบบเพือ่ ประโยชน์ เกิดความภักดีต่อตราสินค้าในอนาคต (Rita, John, Sameena &
Feldwick, 2003 : 293)
ด้านใดเลยหรือใช้น้อยมาก
6. แนวคิดเกี่ยวกับสินค้าไลฟสไตล์ (Lifestyle Brand)
ขั้นที่ 2: Design as Styling: การออกแบบเพื่อรูปลักษณ์
เป็นตราสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ผูกพันเฉพาะบุคคลหรือ
และเพื่อการสร้างความน่าสนใจ
ขั้นที่ 3: Design as a Process: การใช้การออกแบบเพื่อ กลุ่มโดยเฉพาะ ไม่เหมารวมส�ำหรับทุกเพศทุกวัยเหมือนในอดีต แต่
จะผลิตขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะรูปแบบการใช้ชวี ติ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
ขัน้ ที่ 4: Design as Strategy: การน�ำกระบวนการคิดเชิง แบบนั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น กลุ่มคนท�ำงาน กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มคน
ออกแบบและกิจกรรมด้านการออกแบบไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์ของ ในเมือง เป็นต้น ท�ำให้ตราสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
ด้วยลักษณะการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีองค์ประกอบส�ำคัญที่
การบริหารธุรกิจในระดับโครงสร้าง
2. การคิดเชิงนักออกแบบ (Design Thinking) การคิด ตอบสนองต่อการใช้ชวี ติ ท�ำให้เกิดความสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้
เชิงออกแบบเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยมีมนุษย์เป็น ชีวติ เป็นตราสินค้าทีผ่ ลักดันให้เกิดได้งา่ ยโดยใช้การสือ่ สารเป็นหลัก
ศูนย์กลาง เน้นการลงมือปฏิบัติและการเรียนรู้จากการทดลอง (Brandis, 2017)
7. รางวัล Red Dot Design Award คือ เวทีงานประกวด
กระบวนการท�ำงานวนซ�้ำจากการสร้างความเข้าใจมนุษย์ การคิด
สร้างสรรค์ และการทดสอบกับผู้ใช้เพื่อเรียนรู้และลดข้อผิดพลาด ผลงานการออกแบบที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในระดับโลก มีผู้ส่ง
(Brown, 2008) โดยกระบวนการคิดเชิงนักออกแบบประกอบไปด้วย ผลงานเข้าประกวดมากที่สุดและมีอายุยาวนานที่สุดในโลก เป็น
เข้าใจปัญหา (Empathize), ก�ำหนดปัญหาให้ชัดเจน (Define), รางวัลสูงสุดทางด้านการออกแบบ โดยเริ่มจัดงานประกวดครั้งแรก
ระดมความคิด (Ideate), สร้างต้นแบบที่เลือก (Prototype), และ ตั้งแต่ปี 1955 หรือ 50 ปีมาแล้ว เกณฑ์ในการตัดสินรางวัลถือได้ว่า
เป็นบรรทัดฐานความน่าเชื่อถือทางด้านการออกแบบและคุณภาพ
ทดสอบ (Test)
3. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product ของผลิตภัณฑ์ โดยเชิญคณะกรรมการกว่า 10 ประเทศทั่วโลก
Development) ประกอบไปด้วย (Kotler and Armstrong, 2020: มาตัดสินรางวัล (Red Dot Design Awards, 2021)
161) การก่อเกิดความคิด (Idea Generation), การกลั่นกรอง
ความคิด (Idea Screening), การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product วิธีด�ำเนินการวิจัย
Concept Development), การทดสอบแนวคิด (Concept
ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
Testing), การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy (Content Analysis) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล
Development), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis), (In-dept Interview)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development), การทดสอบตลาด
การวิเคราะห์เนื้อหา
(Test Marketing), และการท�ำการพาณิชย์หรือการออกสูต่ ลาดจริง
การวิเคราะห์เนือ้ หาเป็นวิธวี จิ ยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสาร
(Commercialization)
มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อสรุปและตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะ
4. กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�ำคัญน้อยที่สุด ต่าง ๆ ของสาร ผู้รับสาร บริบทในการสื่อสาร ผลจากการสื่อสาร
ทีส่ ามารถซือ้ ขายได้ (Minimum Viable Product) เป็นแนวคิดของ และพฤติกรรมทางสังคมที่สะท้อนผ่านสาร ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์
Lean ซึ่งเป็นการใช้ระบบทีมในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา เนื้อหามีจุดเด่นคือ ผู้วิจัยสามารถด�ำเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดย
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2. นิ ย ามประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย และสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ตราสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เลือกมาเป็นตราสินค้าในต่างประเทศที่ได้รับ
รางวัล Red Dot Design ซึ่งผู้วิจัยเลือกผลิตภัณฑ์ตราสินค้า
ไลฟ์สไตล์ที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 ครั้งภายในรอบ 10 ปี (20112021) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส�ำเร็จทางด้านยอดขาย
สรุปตราสินค้าไลฟ์สไตล์ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ

าลัย
ราช

ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ

ตราสินค้า
happybrush แปรงสีฟัน
แปรงสีฟัน
BergHOFF Leo ชุดหม้อ
เครื่องชง
Philippe Starck เก้าอี้
เก้าอี้
SMEG เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า
Apple Watch นาฬิกา
นาฬิกา
Porsche Design กระเป๋า
รองเท้า
Sony Robot
Robot Toy
Kohler ถังล้างจาน
เครื่องท�ำน�้ำอุ่น

ปีที่ได้รับรางวัล
2017
2018
2020
2021
2014
2019
2018
2019
2015
2019
2015
2018
2018
2020
2019
2020

ภัฏ
รำ

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ

ไพพ

เก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วน�ำข้อมูลมาจัดประเภทตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลที่น�ำมาใช้วิเคราะห์เนื้อหาต้องเป็นข้อมูลจริง
และนักวิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลนั้นต้องปราศจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ใด ๆ กับบริบทดังกล่าว (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2545: 245)
ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาโดยสังเขป มีดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดปัญหาน�ำการวิจัย โดยปัญหาน�ำการวิจัย
ครั้งนี้ คือ รูปแบบการออกแบบตราสินค้าไลฟ์สไตล์ในต่างประเทศ
ที่ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างไร

ยอดขายที่ได้รับ
5 ล้านเหรียญยูโร
4.5 ล้านเหรียญยูโร
4 ล้านเหรียญยูโร
2 ล้านเหรียญยูโร
113 ล้านเหรียญยูโร
100 ล้านเหรียญยูโร
50 ล้านเหรียญยูโร
489 ล้านเหรียญสหรัฐ
17.7 ล้านเรือน
30.7 ล้านเรือน
128 ล้านเหรียญยูโร
120 ล้านเหรียญยูโร
2 ล้านเหรียญสหรัฐ
1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: รางวัล https://www.red-dot.org ยอดขายที่ได้รับ https://www.statista.com
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3. ก�ำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
		 a. หน่วยในการวิเคราะห์เนือ้ หา (Unit of Analysis)
เช่น ค�ำ แนวคิดหลัก คุณลักษณะ รายเรื่อง เนื้อที่และเวลา เป็นต้น
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก�ำหนดหน่วยจากแนวคิดหลักของกรอบ
การวิจัย
		 b. หน่วยในการระบุจำ� นวน (Unit of Enumeration)
เช่น เนื้อที่ การปรากฏ ความถี่ ความเข้ม เป็นต้น การใช้หน่วย
ในการวิเคราะห์และหน่วยในการระบุจ�ำนวนนั้น ผู้วิจัยต้องเป็น

ผู้ก�ำหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ทั้งนี้การก�ำหนดหน่วยของการวัดเนื้อหาควรจะ
ก�ำหนดให้แคบมากที่สุด เพื่อให้เกิดความแม่นย�ำในการวิจัย ในการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ระบุจ�ำนวนตามคุณสมบัติที่มี
4. สร้างเครื่องมือในการจ�ำแนกประเภทเนื้อหา คือ
แผ่นลงรหัส (Coding Sheet) ที่จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถแยกแยะ
หน่วยในการวิเคราะห์ออกมาได้อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 2 แผ่นลงรหัส (Coding Sheet) ส�ำหรับวิเคราะห์เนื้อหา

คุณสมบัติ
- การใช้การออกแบบเพื่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
- การน�ำกระบวนการคิดเชิงออกแบบและกิจกรรมด้านการออกแบบไปผนวกเข้ากับ
กลยุทธ์ของการบริหารธุรกิจในระดับโครงสร้าง
การคิดเชิงนักออกแบบ
- เข้าใจปัญหา, ก�ำหนดปัญหาชัดเจน, ระดมความคิด, สร้างต้นแบบที่เลือก, ทดสอบ
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในแง่ความมี - ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการก่อเกิดความคิด
ส่วนร่วมของนักออกแบบในแต่ละขั้นตอน
- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการกลั่นกรองความคิด
- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์
- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการทดสอบแนวคิด
- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการวิเคราะห์ธุรกิจ
- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการทดสอบตลาด
- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการท�ำการพาณิชย์หรือการออกสู่ตลาดจริง
กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�ำคัญ - การใช้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด
น้อยที่สุดที่สามารถซื้อขายได้
การสื่อสารตราสินค้า
- มีการใช้เครื่องมือในการสื่อสารตราสินค้า
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แนวคิดหลัก
ทฤษฎีขั้นบันไดของการออกแบบ
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5. ก�ำหนดเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูล โดยจะต้องระบุ
เกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูลในแผ่นวิเคราะห์ขอ้ มูล ต้องรอบคอบและ
ถูกต้องตรงกัน ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ระบุให้คุณสมบัติของแต่ละ
ส่วนประกอบเป็นเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูล
6. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือในการ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจ การตีความข้อมูล
ทีส่ อดคล้องตรงกันของผูล้ งรหัส ดังนัน้ ผูล้ งรหัสจึงต้องท�ำความเข้าใจ
ในรายละเอียดต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงรหัส จากนั้น
เปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อมูลทั้งหมดตามส่วนประกอบโดย
พิจารณาความเหมือนและความแตกต่างและสร้างข้อสรุปที่ได้
จากการเปรียบเทียบโดยบรรยายโยงให้เห็นคุณสมบัติของข้อมูล
ตามส่วนประกอบนั้น ๆ
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล
การสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ท�ำการเลือกผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากนัน้ ได้จดั ท�ำค�ำถามคัดกรองในคุณสมบัตขิ องบทบาท
และความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การตลาด การสร้างตราสินค้า
ไลฟ์สไตล์ ถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องจะคัดออก โดยผู้วิจัยถามค�ำถาม
คัดกรองไปยังผู้ให้ข้อมูล 20 ท่าน มีผู้ที่ตอบตรงตามคุณสมบัติ
7 ท่าน นอกจากนี้ยังผสมผสานกับเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
สโนว์บอล (Snowball Sampling) โดยให้ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key
Informants) แนะน�ำผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอีกทอดหนึ่งเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสามารถเข้าถึงผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยท�ำการ
สัมภาษณ์ผทู้ เี่ กีย่ วข้องไป 12 ท่าน แล้วเกิดการซ�ำ้ ของข้อมูลทีเ่ พียงพอ
จึงหยุดท�ำการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
บุคคลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
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ชาย

44

วันที่สัมภาษณ์
13 ก.ค. 2564
13 ก.ค. 2564
16 ก.ค. 2564
20 ก.ค. 2564
22 ก.ค. 2564
22 ก.ค. 2564
26 ก.ค. 2564
28 ก.ค. 2564
30 ก.ค. 2564
3 ส.ค. 2564
6 ส.ค. 2564

ี

12

อาชีพ
นักออกแบบตราสินค้าไลฟ์สไตล์ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย
นักออกแบบตราสินค้าไลฟ์สไตล์ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย
ผู้บริหารบริษัทออกแบบ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย
ผู้บริหารบริษัทออกแบบ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย
นักการตลาดตราสินค้าไลฟ์สไตล์ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย
นักการตลาดตราสินค้าไลฟ์สไตล์ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย
ผู้บริหารบริษัทการตลาด งานได้รับรางวัล/ยอดขาย
ผู้บริหารบริษัทการตลาด งานได้รับรางวัล/ยอดขาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างตราสินค้าไลฟ์สไตล์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างตราสินค้าไลฟ์สไตล์
นักนิเทศศาสตร์ บริษัทตัวแทนโฆษณาแห่งหนึ่งใน กทม ประกอบอาชีพ
ด้านนิเทศศาสตร์มากว่า 10 ปี
นักนิเทศศาสตร์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในกทม
ประกอบอาชีพนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์มากว่า 15 ปี

รรณ

อายุ
42
38
55
50
51
50
35
55
51
47
43

ไพพ

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

ภัฏ
รำ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ขั้ น ตอนคื อ อะไร), กระบวนการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส� ำ คั ญ
น้อยที่สุดที่สามารถซื้อขายได้ (มีการใช้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดหรือไม่), การสื่อสารตราสินค้า
(เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารตราสินค้าคืออะไร)
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) (บุษกร
เชีย่ วจินดากานต์, 2561: 112) โดยตรวจสอบความสอดคล้องในด้าน
เนื้อหาจากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้ท�ำไปในเบื้องต้น

ผลการวิจัย

สรุปผลลัพธ์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ตราสินค้า
ไลฟ์สไตล์ที่ประสบความส�ำเร็จในต่างประเทศ

มหา

วิทย

าลัย
ราช

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi Structure Interview) โดยค�ำถามที่ใช้เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วยค�ำถามต่อไปนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล: เพศ, อายุ
ความเกีย่ วข้องกับหัวข้อในการศึกษาครัง้ นี:้ นักออกแบบ
ตราสินค้าไลฟ์สไตล์, ผูบ้ ริหารบริษทั ออกแบบ, นักการตลาดตราสินค้า
ไลฟ์สไตล์, ผู้บริหารบริษัทการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง
ตราสินค้าไลฟ์สไตล์, และนักนิเทศศาสตร์
ส่วนที่ 2: องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ของการออกแบบ
ตราสินค้าไลฟ์สไตล์: ทฤษฎีขั้นบันไดของการออกแบบ (มีการใช้
การออกแบบในระดับขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 ขององค์กรหรือไม่
อย่างไร), การคิดเชิงนักออกแบบ (มีการให้ความสาคัญกับการคิด
อย่างนักออกแบบกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนหรือไม่), กลยุทธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ความมีสว่ นร่วมของนักออกแบบในแต่ละ

6 ส.ค. 2564

กมลชนก เศรษฐบุตร

มหา

Happybrush

กมลชนก เศรษฐบุตร
Philippe
Starck
มีทั้ง 2 ขั้น

ไม่ทุกขั้นตอน

มีการใข้

IMC ผ่าน
ออนไลน์
ออฟไลน์
ร่วม Event

กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ มีการใข้
ส�ำคัญน้อยที่สุดที่สามารถซื้อขายได้
- การใช้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด

การสื่อสารตราสินค้า - เครื่องมือที่ใช้ รายการ TV
ในการสื่อสารตราสินค้า
และ IMC ผ่าน
ออนไลน์

ทุกคน

ไม่มีการใข้

ทุกขั้นตอน

ทุกคน

มีทั้ง 2 ขั้น

Apple

ไม่มีการใข้

ไม่ทุกขั้นตอน

ทุกคน

Porsche
Design
มีทั้ง 2 ขั้น

ร่วมเป็น
พันธมิตรกับ
ตราสินค้าอื่น
เพื่อท�ำ IMC

Sony

IMC ผ่าน
ออนไลน์
ออฟไลน์

ี

IMC ผ่าน
ออนไลน์
ออฟไลน์

ไม่มีการใข้

ทุกขั้นตอน

ทุกคน

การใช้
การออกแบบ
ในระดับขั้นที่ 3
และขั้นที่ 4
ขององค์กร

Kohler

รรณ

ไม่มีการใข้

ไม่ทุกขั้นตอน

ทุกคน

มีทั้ง 2 ขั้น

ไพพ

ภัฏ
รำ
มีการใข้

ทุกขั้นตอน

ทุกคน

มีทั้ง 2 ขั้น

SMEG

IMC ออนไลน์
การสร้าง
สร้ากระแส
ออฟไลน์ โดยใช้ ความสัมพันธ์กับ Viral IMC
ชื่อเจ้าของ
ผู้บริโภค CRM ผ่านออนไลน์

ไม่มีการใข้

ไม่ทุกขั้นตอน

ทุกคน

าลัย
ราช

มีทั้ง 2 ขั้น

BergHOFF

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ไม่ทุกขั้นตอน
ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบใน
แต่ละขั้นตอน

การคิดเชิงนักออกแบบ - การให้ความ ไม่ทุกคน
ส�ำคัญกับการคิดอย่างนักออกแบบ
กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน

หัวข้อ
ทฤษฎีขั้นบันไดของการออกแบบ - มีในขั้นที่ 3 แต่
การใช้การออกแบบในระดับขั้นที่ 3 ไม่มีในขั้นที่ 4
และขั้นที่ 4 ขององค์กร

Brand                               

วิทย

ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา
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ไพพ

รรณ

ผลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สรุปประเด็นจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกตราสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ประสบความส�ำเร็จ
ในประเทศไทย
1. ทฤษฎีขั้นบันได องค์กรในประเทศไทยอยู่ในระดับ
1, 2, และ 3 คือ 1 ไม่ได้ใช้การออกแบบเพื่อประโยชน์ด้านใดเลย
หรือใช้น้อยมาก 2 การออกแบบเพื่อรูปลักษณ์และเพื่อการสร้าง
ความน่าสนใจ และ 3 การใช้การออกแบบเพื่อกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
2. การคิดเชิงนักออกแบบ การคิดเชิงนักออกแบบมีอยู่
เฉพาะแค่ฝ่ายออกแบบ
3. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นักออกแบบท�ำงาน
อยู่ในฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยหน้าที่หลักจะอยู่ในขั้นออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และการโฆษณา
		 3.1 ไม่มกี ารใช้กระบวนการผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ ทีส่ ามารถซือ้ ขายได้ดว้ ยการให้ผบู้ ริโภคเป็นผูท้ ดสอบ
เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด
		 3.2 การสื่อสารตราสินค้า มีการใช้เครื่องมือทาง
การตลาดเพือ่ สือ่ สารตราสินค้าอย่างครบวงจร และใช้สอื่ ทัง้ ออนไลน์
และออฟไลน์

มหา

วิทย

าลัย
ราช

ภัฏ
รำ

สรุปการวิเคราะห์เชือ่ มโยงตราสินค้าไลฟ์สไตล์ทปี่ ระสบ
ความส�ำเร็จในต่างประเทศ
1. ทฤษฎีขั้นบันไดของการออกแบบ Happybrush
เป็นแค่ขั้นที่ 3 คือมีการใช้การออกแบบเพื่อกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะที่ตราสินค้าที่เหลือนั้นไปถึงขั้นที่ 4 คือ
มีการน�ำกระบวนการคิดเชิงออกแบบและกิจกรรมด้านการออกแบบ
ไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์ของการบริหารธุรกิจในระดับโครงสร้าง
2. การคิดเชิงนักออกแบบ มีเพียง Happybrush ทีไ่ ม่ได้
ให้ความส�ำคัญกับการคิดอย่างนักออกแบบกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกคน เนือ่ งจากเจ้าของเป็นนักการตลาดและท�ำงานด้านการตลาด
มาโดยตลอด ส่วนตราสินค้าที่เหลือมีการให้ความส�ำคัญกับการคิด
อย่างนักออกแบบกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
3. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส�ำหรับ Happybrush,
BergHOFF, Philippe Starck, Porsche Design, และ Sony
นักออกแบบไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทกุ ขัน้ ตอน
โดยจะมีส่วนร่วมในขั้นการก่อเกิดความคิด การกลั่นกรองความคิด
การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การทดสอบแนวคิดและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส่วนขั้นตอนที่เหลือเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาด ในขณะที่ Smeg, Apple, และ Kohler นักออกแบบ
และผู้ผลิตท�ำงานร่วมกัน ตั้งแต่ต้นไปจนจบกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
4. กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�ำคัญน้อยที่สุด
ที่สามารถซื้อขายได้ Happybrush, BergHOFF, และ Smeg มีการ
ใช้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด
เพียงบางส่วน ส่วน Philippe Starck, Apple, Porsche Design,
Sony, และ Kohler ไม่ได้มกี ารใช้ผบู้ ริโภคเป็นผูท้ ดสอบเพือ่ ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด
5. การสื่อสารตราสินค้า ทุกตราสินค้ามีการใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดสื่ อ สารตราสิ น ค้ า อย่ า งครบวงจร และใช้ สื่ อ ทั้ ง
ออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน คือ Happybrush
เปิ ด ตั ว ในรายการโทรทั ศ น์ ชื่ อ ดั ง แล้ ว เน้ น การโฆษณาผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์ ส่วน BergHOFF เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทุกปีและมี
ผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษาคอยช่วยผู้ค้าปลีกทั่วโลกในด้านความรู้
ทางการตลาดและการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้เข้ากับแต่ละพื้นที่
ในขณะที่ Philippe Starck ใช้ ค วามมี ชื่ อ เสี ย งของตนสร้ า ง
ภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า ส่วน Smeg เน้นสร้างความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ ริโภคผ่านการสร้างประสบการณ์ ในขณะที่ Apple เน้นการสร้าง
กระแสแรง ๆ ไปทั่วโลก ส่วน Porsche Design ใช้วิธีร่วมเป็น
พันธมิตรกับตราสินค้าอื่นแล้วช่วยกันสื่อสารตราสินค้า ในขณะที่
Sony และ Kohler ใช้ส่วนผสมทางการตลาดอย่างครบทั้งวงจร
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รรณ

ขั้นที่ 1
ไมCใชJ
การออกแบบ

ผูJบริหารระดับสูง/เจJาของกิจการ

นักออกแบบ
คิดอยCางนักออกแบบ

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑV

ผูJผลิต

ภัฏ
รำ

นักการตลาด

ไพพ

ขั้นที่ 2
การออกแบบ
เพื่อรูปลักษณV

ขั้นที่ 4
การออกแบบ
ขั้นที่ 3
การออกแบบ เปAนกลยุทธV
เปAนกระบวนการ

เขJาใจปáญหา, กำหนดปáญหา, ระดมความคิด, สรJางตJนแบบ, ทดสอบ
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กลยุทธ-การพัฒนาผลิตภัณฑ-ใหมD การกCอเกิดความคิด การกลั่นกรองความคิด
การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑV การทดสอบแนวคิด การพัฒนากลยุทธVการตลาด
การวิเคราะหVธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑV การทดสอบตลาด
การทำการพาณิชยV
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ผCานสื่อออนไลนVและออฟไลนV

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการออกแบบการสื่อสารตราสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย

อภิปรายผล

มหา

วิทย

กล่าวคือในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจะให้
การใช้ ก ารออกแบบส� ำ หรั บ ตราสิ น ค้ า ไลฟสไตล์ ความส�ำคัญกับการคิดและการมองแบบนักออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น
ในต่างประเทศนั
อยูใ่ นขัน้ บันไดที่ 4 คือ่อการใช้
การออกแบบ
แผนภาพทีน้ ่ ส่1:วนใหญ่
รูปแบบการออกแบบการสื
สารตราสิ
นคJาไลฟÅสไตลVจนจบโครงการ
ในประเทศไทย และเป็นการด�ำเนินการในทุกภาคส่วนที่มีความ
มาเป็นกลยุทธ์ขององค์กร ในขณะทีใ่ นประเทศไทยยังอยูใ่ นขัน้ บันได เกี่ยวข้องทั้งหมดมิใช่เฉพาะในภาคส่วนของการออกแบบเพียง
ที่ 1 ไม่ใช้การออกแบบ, 2 การออกแบบเพื่อรูปลักษณ์, และ เท่านัน้ โดยการออกแบบในระดับการออกแบบเป็นกระบวนการและ
3 การออกแบบเป็นกระบวนการ ซึ่งรูปแบบของการออกแบบใน การออกแบบเป็นกลยุทธ์นนั้ จะมีความแตกต่างกันในด้านระยะเวลา
ระดับขั้นไม่ใช้การออกแบบ และการออกแบบเพื่อรูปลักษณ์นั้น ของการเลือกด�ำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบ ด้วยเหตุทกี่ ารออกแบบ
เป็นการใช้การออกแบบในลักษณะของกิจกรรมเพิม่ เติม (Add-On) เป็นกระบวนการจะมีการเลือกด�ำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบ
เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจ โดยด�ำเนินกิจกรรมด้านการ เฉพาะในช่ ว งของโครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารใหม่
ออกแบบคู่ขนานควบคู่ไปกับการด�ำเนินกลยุทธ์หลักของบริษัท ซึ่งแตกต่างกับการออกแบบเป็นกลยุทธ์ที่การด�ำเนินกิจกรรมด้าน
หรือเป็นการด� ำเนินกิจกรรมเฉพาะช่วงที่ต้องการใช้ประโยชน์ การออกแบบได้ถกู กระท�ำอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบเพือ่ การบริหาร
ด้านความสวยงามจากการออกแบบเท่านั้น โดยรูปแบบลักษณะ และจัดการในเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการสร้าง
ดั ง กล่ า วนี้ จ ะแตกต่ า งกั บ รู ป แบบของการออกแบบในระดั บ วัฒนธรรมการคิดแบบนักออกแบบอย่างยั่งยืน (Centre, 2011)
องค์กรในต่างประเทศเห็นความส�ำคัญของการออกแบบ
การออกแบบที่เป็นกระบวนการ และการออกแบบเป็นกลยุทธ์
ซึง่ เป็นการด�ำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบในระดับของโครงสร้าง และฝึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องคิดอย่างนักออกแบบ ตรงกันกับที่
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ของช่องทางออฟไลน์ ทั้งนี้ ต้องเน้นไปที่จุดสัมผัส (Touch Point)
และช่องทางที่ส�ำคัญที่สุด และกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรสนับสนุน
กลยุ ท ธ์ ข องช่ อ งทางการสื่ อ สารและบริ ก ารที่ ห ลากหลายแล้ ว
เชื่อมโยงกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
เช่นเดียวกันกับที่ อภิวรรณ ศิรนิ นั ทนา, เสาวนีย์ วรรณประภา และ
กรรณิกา พงษ์ชัย (2562: 100) ที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของสื่อ
ที่หลากหลายผ่านทุกช่องทางของการสื่อสารสามารถท�ำให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

1. น�ำผลการวิจัยไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงร่าง
รูปแบบการออกแบบเพื่อการสื่อสารตราสินค้าไลฟสไตล์
2. ควรมีการจัดสัมมนา การจัดท�ำ Work Shop และการ
ถ่ายทอดบทเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกับตราสินค้าประเภท
อื่น ๆ เพื่อให้ได้เห็นถึงองค์ความรู้ กระบวนการสร้างและออกแบบ
การสื่อสารตราสินค้าอื่น ๆ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อยอดการวิจัยต่อไปในอนาคต
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Brown (2008, p. 4) ได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรควรมุง่ เน้นการท�ำงาน
ร่วมกันของสมาชิกในทีม ซึง่ มีพนื้ ฐานความรูค้ วามช�ำนาญในศาสตร์
ที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย และเปลี่ ย นขอบเขตจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไปสู่การคิดเชิงออกแบบ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้แก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนได้ ในขณะที่ในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การคิดอย่างนักออกแบบกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
ในต่างประเทศมีการให้นกั ออกแบบเข้าไปมีสว่ นร่วมตัง้ แต่
ช่วงต้นของกระบวนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามที่ก�ำหนดไว้
9 ขัน้ ตอนโดย Kotler และ Armstrong (2020: 161) โดยมีสว่ นร่วม
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการหาโอกาส การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนา แม้วา่
นั ก ออกแบบจะไม่ ไ ด้ ว างแผนในเรื่ อ งของการตลาดแต่ ก็ ท� ำ ให้
ผลิตภัณฑ์และบริการสนองความต้องการผู้บริโภคได้ดีกว่าการให้
นักออกแบบท�ำงานเพียงแค่ในส่วนของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์หรือ
การโฆษณา ส�ำหรับนักออกแบบส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มหี น้าที่
ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพียงแค่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มคี วาม
สวยงาม นักออกแบบจึงเกีย่ วข้องเฉพาะในช่วงท้าย ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
และบริการไม่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
เต็มที่
การให้ผบู้ ริโภคเป็นผูท้ ดสอบเพือ่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์กอ่ น
ออกสู่ตลาดเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยากส�ำหรับองค์กรทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศไทย ด้วยข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ การด�ำเนินการ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่จ�ำลองหรือลดทอนลงมาได้ยาก
แม้ว่า Lean (Ries, 2011: 75) จะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติส�ำคัญน้อยที่สุดที่สามารถซื้อขายได้นั้นเป็น
เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สามารถใช้ทดสอบสมมติฐาน หรือประเมิน
ตลาดได้อย่างรวดเร็วว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะน�ำไปสู่การต่อยอด ปรับปรุง หรือแก้ไขได้
ต่อไปก็ตาม
การสื่อสารการตลาดตราสินค้าไลฟสไตล์ที่ประสบความ
ส�ำเร็จด้านรางวัลและยอดขายทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย
เป็นการสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร ผ่านการสือ่ สารทัง้ ออนไลน์
และออฟไลน์ ดังที่ Kotler, Kartajaya, และ Setiawan (2017, :
17) แสดงให้เห็นว่า การสื่อสารควรผสมผสานการใช้สื่อใหม่และ
สื่อเก่าบูรณาการร่วมกัน โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ของแต่ละสื่อให้ตรงกับ
พฤติ ก รรมการรั บ สารของผู ้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ทางการสื่อสารที่สูงสุด เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมีปฏิสัมพันธ์กับ
ตราสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย โดยข้ามจากช่องทางหนึ่งไป
อีกช่องทางหนึง่ และคาดหวังว่าประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากตราสินค้า
จะไม่ติดขัด สภาพความเป็นจริงใหม่นี้ท�ำให้นักการตลาดต้อง
บูรณาการช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อผลักดัน
ให้ผู้บริโภคไปสู่การตัดสินใจซื้อ โดยรวมข้อดีของทั้ง 2 ช่องทาง
เข้าด้วยกัน คือ ความรวดเร็วของช่องทางออนไลน์และความใกล้ชิด
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
(พ.ศ. 2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้น�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม) โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้น ๆ
ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ วารสาร
วิจัยร�ำไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ระเบียบการตีพิมพ์

าลัย
ราช

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ
A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�ำนวนไม่เกิน 10-12 หน้า และก�ำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน
สถานที่ท�ำงาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�ำส�ำคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�ำ) และ
มีสวนประกอบดังนี้ บทน�ำ วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอางอิง

มหา

วิทย

1) ผู้วิจัยด�ำเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�ำหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบบ
ออนไลน์ Thaijo วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/ ทั้งนี้สามารถ
ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://www.research.rbru.ac.th/journal.php สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
3) ผู้วิจัยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 2,500 บาท หลังจากบทความ
ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว
4) ผู้วิจัยสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�ำระเงินได้ที่ อีเมล research_rbru2010@
hotmail.com
กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน
การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผูว้ จิ ยั จะต้องด�ำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูท้ รงคุณวุฒขิ องวารสารวิจยั
ร�ำไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�ำเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความการวิจัยไปยังหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน

212 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

ข้อก�ำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

ขนาดกระดาษ A4
n ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว
n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�ำหนดดังนี้
		 o ชื่อเรื่อง (Title)
			 - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
			 - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
		 o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
			 - ชื่อผูเขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
			 - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - อีเมลผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ
				 *Corresponding author E-mail: (Received; Revised; Accepted)
		 o บทคัดยอ
			 - ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point, ก�ำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
		 o ค�ำส�ำคัญ ให้พมิ พ์ตอ่ จากส่วนบทคัดย่อ โดยเลือกค�ำส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบทความประมาณ 3-5 ค�ำ ใช้ตวั อักษรภาษาไทย
			 หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
			 - เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก�ำหนดชิดขอบ, ตัวหนา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		 o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract โดยเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
		 o รายละเอียดบทความ (Body)
			 - ค�ำหลักบทขนาด 16 point, ก�ำหนดชิดซาย, ตัวหนา
			 - หัวขอยอยขนาด 14 point, ก�ำหนดชิดซาย, ตัวหนา
			 - ตัวอักษรขนาด 14 point, ก�ำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
			รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�ำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
n ค�ำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัด
กึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�ำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�ำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: การวิจยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิจยั อนาคตกาล.
กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.
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2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.
In Innovation and Technological Change: An International Comparizon. Zottan J. Aes and David B.
Audretsh, eds. New York: Harester Wheatsheaf. pp. 152-159.
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3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. (1996). Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change. Policy
Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�ำการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้
อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย เล็กก�ำแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณี
ศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy Implementation in
Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.
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5. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อเอกสาร.//รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน.
ตัวอย่าง :
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์.
6. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย
รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
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ตัวอย่าง :
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 118, 85A (27
September 2001): 1-4.
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7. อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).
ตัวอย่าง :
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available : gopher://198.80.36...//
global/telcom.txt. 1994.
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online]. Available : http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/
index.htm. 1998.

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ http://www.
research.rbru.ac.th/journal.php
-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
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ต้องเป็นบทความทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการใด ๆ กองบรรณาธิการ
จะด�ำเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่ก�ำหนดเบื้องต้น หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข หากผ่าน
การพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาทั้งภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือ
ไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและ
สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.rbru.ac.th/journal.php
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย
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7. โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�ำเครื่องหมาย 3)
1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�ำผิด)
2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�ำแนะน�ำของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้
3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้ประเมินก่อน โดย
			 ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
			 ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย
			 ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
			 ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

หมายเหตุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้
		 2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10802 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมล research_rbru2010@hotmail.com
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