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ชื่อ  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี
เจ้าของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์  กุลโรจนภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก   
 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน์ ดร.พีระ  รัตนวิจิตร
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบ�ารุง      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด      มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร  พาหะนิชย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
   อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข          
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  กูลกัลยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์  สมนึก
 อาจารย์ ดร.สิตางศ์  เจริญวงศ์ นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย
 นางสาวนิตยา  ต้นสาย นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี
 นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ
 นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ นางภรณ์ทิพย์  สุภาภรณ์                    
ก�าหนดการตีพิมพ ์ ปีละ 3 ฉบับ  
ขอบเขตวารสาร วารสารวจิยัร�าไพพรรณ ีเป็นวารสารระดบัชาตทิีผ่่านการรบัรองผลการประเมนิคณุภาพวารสารในฐานข้อมลู  
 TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) จัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับ 
 ปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ  
 ได้น�าผลงานวจิยัทีต่พิีมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรบับทความวจัิยในสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมและชุมชน โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร ่
 ปีละ 3 ฉบับ 
  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จ�านวน 20 บทความ
  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จ�านวน 20 บทความ
  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จ�านวน 20 บทความ
 โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขา 
 วิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review      
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ	ประจ�าฉบับ	(Peer	Review)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงธรรม  สรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ  วานิชสรรพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร  สวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานิตา  โพธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี  ศิริอ�านวยลาภ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์ ดร.ณัฐฐินุช  จุยค�าวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  กู้พงศ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์ ดร.สิตางศ์  เจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์ ดร.สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์ ดร.เจนวิทย์  วารีบ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี  หิรัญพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช  เก็จพิรุฬห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์จรรย์  อาจไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  เสกขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�านวย  ปาอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร  ค�าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 อาจารย์ ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 อาจารย์ ดร.ณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวุฑฒิ์  วงษ์มณฑา มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภา  พึ่งบางกรวย มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน  สาตรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  แตงอ่อน มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  โตอดิเทพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  เครือนวล มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร  สุวรรณละออง มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด  หนูอิ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
 อาจารย์ ดร.สุภัสตรา  เก้าประดิษฐ์ทรัพย์ชูกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
รายชื่อผู้พิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  อยู่ไสว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรอยฝน  ทวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์วินิชยา  วงศ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
 อาจารย์เอื้อมพร  รุ่งศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ ์ นางสาวนิตยา  ต้นสาย
ปีที่พิมพ ์ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 1)
พิมพ์ที ่ ชลบุรีการพิมพ์ 194/28 ถ.พรหมาสตร์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
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  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 

และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจ�านวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 16 ฉบับท่ี 1 ประจ�าปี 2565 

(มกราคม-เมษายน) ซ่ึงบทความวิจัยท่ีได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มกีารพฒันาคณุภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธกิารวารสารได้ด�าเนนิการเผยแพร่วารสารวิจยัร�าไพพรรณี 

ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�าทุก 4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี 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) ทุกท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง และขอขอบพระคุณ 

ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี  

ปีที ่16 ฉบบัที ่1 ประจ�าปี 2565 (มกราคม-เมษายน) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผูอ่้านทกุท่านได้เป็นอย่างด ีทัง้นีส้ามารถตดิตาม

รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index  

ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะด�าเนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาต่อไป

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ

  บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา 

บรษิทัเอกชนแห่งหนึง่ในนคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชงิเทรา การด�าเนนิการวิจยัในครัง้นีใ้ช้การศกึษาเชงิคณุภาพ 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในครั้งนี้ คือ ผู้จัดการฝ่ายในแผนกต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายลูกค้า

สัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพ และผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ จ�านวน 10 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมอืในการวจิยั ส่วนการวเิคราะห์ข้อมลู

ใช้วิธีการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ (1) กลยุทธ์ การฝึกอบรม การกระจายอ�านาจ (2) โครงสร้าง  

สายบังคับบัญชาสั้น ความรับผิดชอบแบ่งตามหน้าที่ (3) ระบบ การให้มีส่วนร่วมการตัดสินใจ (4) รูปแบบ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง  

(5) บุคคล การวางเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คุณภาพชีวิต (6) ทักษะ ระบบซอฟต์แวร์ ERP (7) ค่านิยมร่วม การท�างาน 

เป็นทีม  

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาองค์กร, ประสิทธิภาพ, นิคมอุตสาหกรรม
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Abstract
 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.

Keywords : Developing Organizational, Efficiency, Industrial Estate     
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บทน�า
 ในโลกยุคปัจจุบันนี้นับได้ว่ามีการแข่งขันกันในระดับสูง 

โดยแต่ละองค์กรต่างทีจ่ะพฒันาความรู ้ทกัษะความสามารถในการ

ผลิตเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างองค์กรให้

ทนัยคุทนัสมัย ซึง่การปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานในรปูแบบใหม่

มีการมอบความรับผิดชอบให้กับพนักงานแต่ละคนให้มีส่วนร่วม 

ในแต่ละงานทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการ 

ซึง่การพฒันาดงักล่าวจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันาความ

สามารถของบุคลากรในองค์กร จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้ผู้บริหาร

ต้องก�าหนดนโยบายขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากรในการรองรับการแข่งขัน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่

ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (พเยาว์   

อินทอง, 2560: 1-2)

 การพัฒนาองค์กรเป็นกระบวนการในการพฒันาสมรรถนะ 

ขององค์กรอย่างมีแผนจะต้องกระท�าโดยตระหนักถึงสภาวะ

แวดล้อมขององค์การตลอดเวลาจะเน้นในเชงิกระบวนการของกลุม่ 

และขององค์การเป็นทีต่ัง้โดยกระบวนการเหล่านีจ้ะต้องเปิดโอกาส

ให้พนักงานในองค์กรได้ใช้ศักยภาพหรือสติปัญญาความสามารถ

อย่างเต็มที่เน้นทีมงานเป็นเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ถึง

พฤติกรรมขององค์กรเป็นส่วนรวม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการ

ด�าเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทีมงาน การด�าเนินการเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมขององค์การทั้งระบบใหญ่ และระบบย่อยการพัฒนา

องค์การก็คือการใช้เครื่องมือทางการพัฒนาองค์กรเข้าสอดแทรก

กระบวนการเปลีย่นแปลงจะต้องกระท�าอย่างต่อเนือ่งมุง่หวงัทีจ่ะให้

ได้มา (สายหยุด  ใจส�าราญ และสุภาพร  พิศาลบุตร, 2549: 52-53)

 เครื่องมืออย่างหน่ึงท่ีถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์การ

บรหิารองค์กรหรือการพฒันาองค์กร คอื แบบจ�าลอง 7-S McKinsey 

ซึ่งเป็นแบบจ�าลองที่สามารถน�าไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร 

ที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรมีความเป็นเลิศ เป็นการค้นคว้าวิจัย 

และพฒันาของบริษทั McKinsey ซึง่เป็นทีป่รกึษาธรุกจิของประเทศ

สหรัฐอเมริกาผลของการค้นคว้าวิจัยได้บ่งชี้ให้เห็นว่าความส�าเร็จ 

ในการด�าเนนิงานขององค์กรต่าง ๆ  หรอืการบรหิารงานทีส่มัฤทธิผ์ล

นั้นขึ้นอยู่กับ ตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างน้อยที่สุด 

7 ปัจจัย ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 2) โครงสร้าง 3) ระบบ 4) รูปแบบ  

5) บุคคล 6) ทักษะ และ 7) ค่านิยมร่วม ต่อมาบริษัท McKinsey 

ได้ปรับปรุงค�าจ�ากัดความของตัวแปรทั้ง 7 ตัว ให้มีความถูกต้อง

ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (สมพร   

ศิลป์สุวรรณ์, 2550: 4)

 จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับ

กรงุเทพมหานคร ชลบรุ ีปทมุธาน ีนครนายก สระแก้ว สมุทรปราการ 

และปราจนีบรุ ีดงันัน้จงัหวดัฉะเชงิเทราได้รบัความสนใจจากนกัลงทนุ 

ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในจังหวัด

ฉะเชิงเทรามากขึ้น นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์มีฐานการผลิตใหญ่

เป็นอันดับ 1 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นอันดับที่ 8 ของ

ประเทศไทย ซึ่งมีจ�านวนโรงงานมากถึง 162 โรงงาน บนพื้นที่ 

การผลิตกว่า 3,000 ไร่ เงินลงทุน 103,078.96 ล้านบาท จ�านวน 

คนงานมากกว่า 24,674 คน ซึ่งเป็นฐานการผลิตของกลุ ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ส�าคัญ และใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ซึง่มสีดัส่วนการผลติคดิเป็นร้อยละ 24.59 (กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 

7 กุมภาพันธ์ 2564) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณศึีกษา 

บรษิทัเอกชนแห่งหนึง่ในนคิมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่น�าผลทีไ่ด้ก�าหนดนโยบายการพฒันาองค์กร

ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey  กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีด�าเนินการวิจัย  

 ขอบเขตการวิจัย

 ขอบเขตด้านพื้นที ่งานวิจัยนี้ท�าการศึกษา ผู้จัดการฝ่าย

ต่าง ๆ ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ

รถยนต์ เช่น ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

 ขอบเขตด้านเน้ือหา งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาเก่ียวกับ

แนวคิดและทฤษฎีที่ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ประกอบ 

ไปด้วย 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้าง (Structure) 3) ระบบ 

(System) 4) รูปแบบ (Style) 5) บุคคล (Staff) 6) ทักษะ (Skill) 

และ7) ค่านิยมร่วม (Shared Value) (Singh A., 2013)

 ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยน้ีท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

 เครื่องมือการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี ้คือ แบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่งผ่านการค�านวณค่าความถูกต้องของแบบ

สัมภาษณ์ โดยมีค่า IOC = 0.82 จากข้อค�าถามทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่ง

ถือว่าผ่านเกณฑ์ยอมรับจึงน�าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

ไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจ�านวน 10 คนต่อไป

 การรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน และ

วิธีการดังต่อไปนี้

  ขั้นที่ 1 ศึกษาเทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง ได้แก ่
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การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

ผู้จัดการฝ่ายแผนกต่าง ๆ เลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling Method) โดยการเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัมาจากผูจ้ดัการ

ฝ่ายแผนกต่าง ๆ ทุกแผนกที่อยู่ในบริษัท เพราะผู้จัดการฝ่ายแผนก

ต่าง ๆ ในบริษัทรับรู้ถึงแนวทางบริหารการท�างานภายในบริษัท 

เป็นอย่างดี นั่นหมายความว่าผู้วิจัยได้สัมภาษณ์อย่างครอบคลุม 

ประกอบไปด้วย ผู้จดัการฝ่ายขาย จ�านวน 2 คน  ผูจ้ดัการฝ่ายลกูค้า

สัมพันธ์ จ�านวน 1 คน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จ�านวน 1 คน 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน จ�านวน 1 คน ผู้จัดการโรงงาน จ�านวน 1 คน 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบ�ารุงจ�านวน 1 คน ผู้จัดการฝ่าย

ปฏิบัติการ จ�านวน 1 คน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ จ�านวน  

1 คน และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จ�านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน

  ขั้นที่ 2 ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

  ขั้นที่ 3 น�าแบบสัมภาษณ์ไปด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้ วิจัยน�าข ้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาด�าเนินการสู ่

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) ข้อมูลที่ได้จากเอกสารการทบทวนวรรณกรรมเพื่อน�าใช้

ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม

ผลการวิจัย
 การวจิยันีเ้ป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ (Qualitative Study) 

เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 

7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคม 

อุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า

 1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  

 “…โดยกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งสร้างความแตกต่างทางด้าน

ของพนักงาน คือ การฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงานในบริษัท เกิด 

ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และความช�านาญเชี่ยวชาญในเรื่อง

ของการท�างาน โดยการฝึกอบรมช่วยเพิ่มพูนความรู้ เพื่อความ

ก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน และความก้าวหน้าของบริษัทไป

พร้อมกันเพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน

สถานการณ์ปัจจุบันนี้...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนท่ี 3, สัมภาษณ์,  

11 มกราคม 2564)

 “…เป็นไปไม่ได้ทีผู่บ้รหิารหรอืหวัหน้างานจะสามารถดแูล

ในระบบของการท�างานได้ทุกเรื่องในเวลาพร้อมกัน บริษัทของเรา

เป็นบริษัทใหญ่ กลยุทธ์อีกส่ิงหน่ึงในบริษัทการกระจายอ�านาจให้

หัวหน้างาน เพื่อให้แสดงออกถึงการเป็นผู้น�าจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 6, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2564)

 จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า การฝึกอบรม 

(Training) การเสริมองค์ความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ขาด

ให้กับพนักงานในบริษัท โดยการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการน�า

ปัญหาที่ค้นพบก�าหนดเป็นหลักสูตรเพื่อท�าการฝึกอบรม บริษัท

ฝึกฝนให้พนักงานในบริษัทเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ

ความเช่ียวชาญในเรือ่งของการท�างาน ซึง่การฝึกอบรมเป็นกระบวน

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สร้างหรอืเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ ความสามารถ 

และทัศนคติของพนักงานในบริษัทที่ช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึงบริษัทแบ่งตามจ�านวนพนักงานรับการฝึก

อบรมเป็นรายคนหรือฝึกอบรมเป็นรายกลุ่ม โดยแผนกบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรก�าหนด

ตารางเวลา และเชญิผู้ทรงคุณวุฒทิัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั

มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตัวอย่างหลักสูตรที่จะฝึกอบรม

ได้แก่ การลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพด้วยการสร้างจิตส�านึกรัก

องค์กร, การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร, เทคนิคการสอนงานแบบ 

OJT. (On the Job Training), การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ด้วยการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน

 การกระจายอ�านาจ (Empowerment) คอื การทีผู้่จดัการ

แผนกต่าง ๆ กระจายงานที่ตนรับผิดชอบที่ส�าคัญให้กับพนักงาน 

ในบริษัทที่มีศักยภาพสูงมาช่วยในการตัดสินใจในการท�างาน  

โดยเฉพาะผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ  มอี�านาจ และความรบัผดิชอบในการ

ตัดสินใจสูงเพราะเวลาที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้จัดการ 

ในแต่ละฝ่ายจะมีภาวะผู้น�ามีความรับผิดชอบสูงและเป็นการเอ้ือ

อ�านาจในการตัดสินใจที่จะส่งผลให้พนักงานที่อยู่หน้างาน ให้มี 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานนั้น ท�าให้

พนักงานรู้สึกมีความมั่นใจถึงความสามารถของตน และการเห็นถึง

คุณค่าแห่งตน 

 2. โครงสร้างองค์กร (Structure)  

 “…โครงสร้างองค์กรบริษัท ซึ่งผู้บริหารร่วมกับกรรมการ

บริหารช่วยกันออกแบบโครงสร้างองค์กร โดยการแบ่งโครงสร้าง

องค์กรของบรษิทัควรท�าให้ชดัเจนจะก่อให้เกดิประสทิธภิาพในการ

บริหารไม่ใช่แบ่งไปเรื่อยจะท�าให้โครงสร้างดูเลอะเทอะ และไม่เป็น

ผลดีต่อบริษัท...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 5, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 

2564)

 จากการสัมภาษณ์แสดงความคดิเหน็ว่า โครงสร้างองค์กร

บริษัท คือ การจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้อง

กับนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และเป็นระบบเพื่อให ้

การประสานงาน และการสั่งการในการท�างานของพนักงาน 

ในบริษัทนั้นบรรลุเป้าหมาย โครงสร้างองค์กรเป็นแบบแนวราบ  

สายบังคับบัญชาส้ัน ให้อ�านาจและความรับผิดชอบแก่พนักงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งตามหน้าที่ (Functional Organization 

Structure) ผู้บริหารระดับสูงจะค�านึงถึงหน้าที่ของงานเป็นส�าคัญ  
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โดยจดักลุม่พนกังานในบริษทัทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ ความ

เชี่ยวชาญที่ใกล้เคียงกัน ให้ท�างานท่ีมีลักษณะเหมือนกัน มีสาย 

การบงัคบับญัชาทีช่ดัเจนหรือเป็นการให้พนกังานในบรษิทัได้ท�างาน

ท�าตามความถนัดของตนมีก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ของแต่ละหน่วยงานในบรษัิทไว้อย่างชดัเจนท�าให้รปูแบบการท�างาน

ที่ไม่ซ�้าซ้อน และไม่มีแผนกงานที่มากเกินไป  

 3. ระบบ (System) 

 “...การบริหารแบบให้มีส่วนร่วมการตัดสินใจเป็นการให้

พนักงานในบริษัททุกคนร่วมตัดสินใจใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ

ความเชีย่วชาญในการคดิตดัสนิใจวางแผนการท�างานร่วมกนัเพือ่ให้

งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 8, สัมภาษณ์, 

16 กุมภาพันธ์ 2564)

 จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า ระบบองค์กร

เป็นกระบวนการปฏบิตังิานให้สอดคล้องกนัในทกุระดบั เป็นวิธกีาร

ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�างานเป็นการวางแผนเครื่องมือ 

ในการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัทีเ่หนอืกว่าคูแ่ข่ง และเพือ่

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท 

การมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน 

ในบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจวางแผนการท�างาน 

ร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อบริษัท และตกลงใจร่วมกัน 

ในการบรหิารงานรวมถงึยอมรบัข้อตกลงร่วมกนัของบรษัิทได้อย่าง

เต็มใจ ซึ่งบริษัทยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม

ของบริษัท การให ้มีส ่วนร ่วมการตัดสินใจ หรือที่ เรียกว ่า  

“Participative Management” เพราะการสร้างการมีส่วนรวม 

ในการตัดสินใจ คือ การก�าหนดเป้าหมายมีการเชื่อมโยงพนักงาน 

ในบริษัท โดยวิสัยทัศน์ทั้งหมดต้องชัดเจน ซึ่งเป็นข้อบังคับ 

การท�างานระหว่างพนกังานในบรษัิทกับผูบ้รหิารให้พนกังานทกุคน

มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องกระบวนการ 

ของการท�างาน เช่น การพิจารณาปัญหาในการท�างาน เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นหลัก พนักงานในบริษัททุกคนยอมรับผล

ที่เกิดจากการตัดสินใจของกลุ ่ม ซึ่งการบริหารให้มีส ่วนร่วม 

การตัดสินใจส่งผลต่อการด�าเนินการบริหารจัดการภายในบริษัท 

เชงิวเิคราะห์ และยงัลดช่องว่างของระบบการสือ่สารในภายในบริษทั 

และยังสามารถช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงาน 

ด้วยกัน

 4. รูปแบบ (Style)

 “…การสอนงานมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน

ภายในบริษทัเพราะในบรษิทัมเีป้าหมายให้พนกังานมกีารปรบัเปลีย่น 

พฤติกรรมจากที่ไม่รู้จนเป็นรู้ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหน้างาน

ได้...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 4, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2564)

 “…การเป็นพีเ่ลีย้งนัน้เป็นการลดช่องว่างระหว่างพนกังาน

รุน่ใหม่ และพนกังานรุน่เก่าในเรือ่งการแบ่งปันความรูข้องกระบวนการ 

ท�างานซึ่งกันและกัน...” (ผู ้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 7, สัมภาษณ์,  

8 กุมภาพันธ์ 2564)

 จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า การสอนงาน 

(Coaching) เป็นกระบวนการเรยีนรู ้และยงัช่วยให้เกดิความสมัพนัธ์

อันดีในการท�างานร่วมกันซึ่งหัวหน้างานกับพนักงานในบริษัทนั้น 

ไว้วางใจกัน และเป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดย

หวัหน้างานทีไ่ด้ท�างานกบัพนกังานในบรษัิทจะต้องสังเกตพฤตกิรรม

ต่าง ๆ ของพนักงานในบริษัท และให้ค�าแนะน�าแบบตัวต่อตัวหรือ

เป็นกลุม่ย่อยเพราะการสอนงานช่วยแก้ปัญหาในการท�างานพัฒนา

ความรู ้ ทักษะหรือความสามารถในการท�างานส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศของการปฏิบัติงานร่วมกันในการใช้ทักษะหรือความรู ้

ในการท�างานอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท�างาน

ร่วมกนั และยงัช่วยสร้างโอกาสในการรูจ้ดุแขง็จดุอ่อนในตวัพนกังาน

ในบรษิทัเพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

 การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) คือ การถ่ายทอดความรู้

ระหว่างหวัหน้างานทีม่ปีระสบการณ์มากกว่าหรอืกบัเพือ่นร่วมงาน 

และพนักงานในบริษัทการเป ็นพี่ เ ล้ียงที่ดีต ้องมีทัศนคติ ท่ีด ี

มีความประพฤติที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และมีประวัต ิ

การท�างานที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่พนักงานใหม่มีลักษณะ 

การเป็นผู้น�าเพื่อสามารถจูงใจโน้มน้าวจิตใจพนักงานใหม่ได้ โดย 

การท�าหน้าที่พี่เลี้ยงเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับ

บริษัทเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นการ

ป้องกันการลาออกยังช่วยให้พนักงานใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในกลยุทธ์ ค่านิยม วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท 

ในรูปแบบลักษณะของการท�างาน 

 5. บุคคล (Staff) 

 “…บริษัทจะมีนโยบายถึงในเร่ืองการวางเส ้นทาง 

ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานกบัพนกังานทกุคนในบรษิทัว่าในอีก 

5-10 ปีข้างหน้า พนักงานในบริษัทเจริญเติบโตไปเป็นต�าแหน่ง

ทิศทางใด และเป้าหมายสูงสุดในการท�างานของตัวพนักงานบริษัท

เองคืออะไร...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 2, สัมภาษณ์, 8 มกราคม 

2564)

 “…พนักงานในบริษัทต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ 

พวกสวัสดิการต่าง ๆ เช่น โบนัสประจ�าปี ประกันสังคม ประกัน

สุขภาพ ค่าล่วงเวลา เงินออมพิเศษ เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน 

การท�างานที่ดีที่สามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัว และเรื่องส่วนตัว

ได้มีชั่วโมงการท�างานที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของ

กฎหมาย...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 9, สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 

2564)

 จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นว่า การวางเส้นทาง

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Path) เป็นแนวทางของ
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การคัดเลือก และการตัดสินใจเลื่อนต�าแหน่งแก่พนักงานบริษัท 

มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าท่ีการท�างานว่า ในอีก  

5-10 ปี พนักงานในบริษัทเจริญเติบโตไปเป็นต�าแหน่งทิศทางใด 

หรือเป้าหมายสูงสุดในการท�างานของตัวพนักงานเองคืออะไร จาก

ระดบัพนกังาน เป็นหัวหน้างาน เป็นผูช่้วยผูจ้ดัการ เป็นรองผู้จดัการ  

เป็นผู ้จัดการ ยังช่วยจูงใจ สร้างขวัญก�าลังใจให้กับพนักงาน 

ในบริษัท ในการสร้างโอกาสการโอนย้ายงาน และการสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงาน

 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) การที่พนักงานในบริษัท

ทกุคนมชีวีติทีด่ ีและรูส้กึทีด่ต่ีองานทีท่�าบรษิทัถอืว่าพนกังานทกุคน

ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ พนักงานต้องแบ่งหน้าที่ของตนออกเป็น 

2 ประเภท ประเภททีห่น่ึง ชวีติในด้านของการท�างาน บรษิทัทีด่ต้ีอง

ท�าให้พนักงานมีรู้สึกที่ดีต่องานที่ท�า และงานที่ท�าต้องมีความมั่งคง 

และท�าให้เกิดความสุขในชีวิตค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเพียงพอ

กับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป สิ่งที่จะท�าให้

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ พวกสวัสดิการต่าง ๆ เช่น โบนัส

ประจ�าปี ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าล่วงเวลา เงินออมพิเศษ 

เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล

บคุคลในครอบครวัของพนกังาน เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานหรือบรษิทั

อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที ่

ถูกลักษณะ และปลอดภัยโดยสภาพแวดล้อมในการท�างานที่บริษัท 

จะต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยหรืออันตรายจนเกินไป และต้อง

ช่วยให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบายในเวลาที่จะปฏิบัติงานมีช่ัวโมง 

การท�างานที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย

ลกัษณะของงานทีท่�า ประเภทท่ีสอง ด้านชวิีตส่วนตวัพนกังานบรษิทั

ทุกคนต้องมีเวลาส่วนตัวแบ่งเวลาให้กับครอบครัว และเรื่องส่วนตัว

เพราะบริษัทคิดว ่าครอบครัวของพนักงานเป ็นแรงผลักดัน 

ให้ตัวพนักงานเองก้าวไปสู่ความส�าเร็จในหน้าที่การงานของตัว

พนักงานเอง

 6. ทักษะ (Skill)

 “…บริษัทเน้นทักษะในเรื่องการบริหารพนักงานให้

สามารถปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ของตนที่รับผิดชอบให้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด บริษัทน�าระบบซอฟต์แวร์ ERP มาช่วย 

ในการท�างานในบริษัทเกือบทุกเรื่องระบบงานทรัพยากรบุคคล 

ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบบริหารการผลิตรวมถึงระบบ 

การกระจายสินค้าเพราะระบบ ERP ยังช่วยลดเวลา และขั้นตอน

การท�างานได้อีกด้วย...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 1, สัมภาษณ์,  

6 มกราคม 2564)

 จากการสัมภาษณ์แสดงความคดิเหน็ว่า ทกัษะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความจ�าเป็นต่อการพัฒนาบริษัทพนักงานทุกคน 

ในบรษิทัต้องมทีกัษะการใช้งานสารสนเทศต่าง ๆ  บรษิทัได้น�าระบบ

ซอฟต์แวร์ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning มาใช้

ทัว่ทัง้บรษิทั และในโรงงานการท�างานของระบบซอฟต์แวร์ ERP คอื

การบูรณาการระบบงานในบริษัทให้ท�างานร่วมกันตั้งแต่การจัดซื้อ 

จัดจ้าง การผลิต การขาย การเงิน และการบริหารบุคคลโดย

กระบวนการท�างานจะถูกติดต้ังไว้บนเซิฟเวอร์ของบริษัท ผู้บริหาร

จะมองเห็นภาพรวมของบริษัทได้โดยรอบระบบท�าการเชื่อมต่อ 

การจัดการของบริษัทท้ังหมด และท�าการวิเคราะห์อย่างแม่นย�า

ท�าให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการลดความผิดพลาด 

ในการตัดสินใจบางประเด็นมีความปลอดภัยในฐานข ้อมูล  

ซึ่งพนักงานทุกคนในแผนกของบริษัทสามารถท�างาน และใช้ข้อมูล 

ร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดยีวกนัได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ ลดปัญหา

ในการท�างานร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถควบคุม ติดตามต้นทุน และ

กระบวนการผลิตรวมไปถึงลดความเส่ียงในการท�างานมีความ

ปลอดภัยในฐานข้อมูลเน่ืองจากมีการก�าหนดสิทธ์ิ และสามารถ 

ตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลัง

 7. ค่านิยมร่วม (Shared Value)  

 “…พนกังานทกุคนในบรษิทั มุง่การท�างานเป็นทมี บรษัิท

จะหล่อหลอมให้ทุกคนเป้าหมายเดียวกันร่วมกัน ปฏิบัติภารกิจ 

ต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ให้บรรลเุป้าหมายจนไปสูค่วามส�าเรจ็ และ

พยายามท�าให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้การวินิจฉัยปัญหา  

เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการท�างานให้ดีขึ้น...” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

คนที่ 10, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2564)

 จากการสัมภาษณ์แสดงความคิดเหน็ว่า ความเป็นอนัหนึง่

อนัเดยีวกนัหรอืการท�างานเป็นทมี คอื ความเชือ่มัน่ร่วมกนัในบรษิทั

เปรียบเสมือนทิศทางการท�างานที่ชัดเจน อีกทั้งท�าให้พนักงาน 

ในบริษัทเกิดความชัดเจนว่าบริษัทคาดหวังพฤติกรรมแบบใดจาก 

ตวัพนกังานเมือ่พนักงานในบรษิทัปฏบิตัตินตามนัน้แล้วย่อมส่งผลดี

ต่องานของตน และบริษัทเป็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน 

ทกุคนในบรษิทั จะต้องมเีป้าหมายเดยีวกนั มคีวามสามคัค ีให้ความ

ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มุ่งม่ันที่จะท�างานร่วมกัน มีทัศนคต ิ

ในการท�างานไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานในบริษัททุกคนรู้สึกถึง

ความส�าคัญของหน้าที่ตน และรู้สึกมีส่วนร่วมในการท�างานเป็นทีม

เพราะงานบางอย่างในบริษัทต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และ

ความเชีย่วชาญจากพนกังานหลายฝ่าย พนกังานในบรษัิททกุคนควร

เปิดใจที่จะยอมรับกันพูดจากันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยก่อให้เกิด

บรรยากาศการท�างานที่ดี สร้างผลงานให้ออกมามีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานในบริษัททุกคนก็จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ตนเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทก็จะเติบโตไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

สรุปและอภิปรายผล
 จาการวิจัยการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตาม

แนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สรปุว่า ด้านกลยทุธ์ขององค์กร คอื บรษิทัมุง่ความแตกต่างทางด้าน

บุคลากรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการฝึกอบรม

เป็นการเสริมองค์ความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ขาดให้กับ

พนกังานในบรษัิท และการกระจายอ�านาจโดยการเอือ้อ�านาจในการ

ตัดสินใจท�าให้พนักงานรู้สึกมีความม่ันใจถึงความสามารถของตน 

ในการท�างาน ด้านโครงสร้างองค์กรเป็นแบบแนวราบ สายบังคับ

บัญชาสั้น ให้อ�านาจ และความรับผิดชอบแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

โดยแบ่งตามหน้าท่ี ด้านระบบถือเป็นวิธีการให้พนักงานมีส่วนร่วม 

และรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องกระบวนการของการท�างาน 

ด้านรูปแบบหรือพฤติกรรมการท�างานบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่อง

การสอนงานช่วยแก้ปัญหาในการท�างานพฒันาความรูค้วามสามารถ

ในการท�างานส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการปฏิบัติงานร่วมกัน 

และการเป็นพี่ เลี้ยงท�าให้พนักงานใหม่มีความรู ้ความเข้าใจ 

ในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ด้านบุคคลบริษัทให้ความใส่ใจ 

ในพนักงาน เพราะบริษัทถือว่าพนักงานเป็นตัวขับเคล่ือนให้บริษัท

ประสบความส�าเร็จ โดยบริษัทมีการวางเส้นทางความก้าวหน้า 

ในหน้าท่ีการท�างานของพนักงาน และมีนโยบายส่งเสริมในด้าน

คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเพื่อป้องกันอัตราการลาออก ด้าน

ทักษะความสามารถในการท�างานของพนักงาน คือ ทักษะทางด้าน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทได้น�าระบบซอฟต์แวร์ ERP  

บูรณาการระบบงานในบริษัทให้ท�างานร่วมกัน ต้ังแต่การจัดซื้อ  

จัดจ้าง การผลิต การขาย การเงิน การบริหารบุคคล และด้าน 

ค่านยิมร่วม คอื ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั คอื ทมีจะสร้างผลงาน 

ให้ออกมามคีณุภาพโดยพนกังานทกุคนมเีป้าหมายทีจ่ะท�าให้บรษิทั

ประสบความส�าเร็จ และเติบโตไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

อภิปรายผล	
 1. กลยุทธ์ (Strategy) บริษัทมุ่งสร้างความแตกต่าง 

ทางด้านบุคลากรเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดย 

การฝึกอบรมการเสรมิองค์ความรูใ้หม่หรอืเพิม่เตมิองค์ความรู้ทีข่าด

ให้กับพนักงานในบริษัท การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การน�าปัญหา 

ที่ค้นพบก�าหนดเป็นหลักสูตรเพื่อท�าการฝึกอบรม สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ นริศรา  บุญเที่ยง (2561) ศึกษาเรื่อง “ความพร้อม 

ในการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม และความพงึพอใจในการฝึก

อบรมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการน�าการฝึกอบรมไปพัฒนาในการ

ท�างานของพนกังานธนาคารพาณชิย์ในโซนถนนรชัดาภเิษก” พบว่า

ควรส่งเสริมความพร้อมในการฝึกอบรมด้านอุปกรณ์ ด้านสถานที่ 

และด้านเนือ้หา เช่น มอีปุกรณ์ทีท่นัสมัยเพือ่ให้พนกังานได้ใช้ในการ

ฝึกอบรม อีกทั้งบริษัทจะเน้นการกระจายอ�านาจ คือ การกระจาย 

งานรับผิดชอบที่ส�าคัญให้กับพนักงานในบริษัทท่ีมีศักยภาพในการ

ท�างานที่สูงบริษัทให้พนักงาน เป็นการเอื้ออ�านาจในการตัดสินใจ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัครวรรณ  ปิ่นแก้ว (2558) ศึกษาเรื่อง 

“การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร

ระหว่างองค์กรญี่ปุ่น และองค์กรไทย” พบว่า ผู้บริหารควรให้ความ

ส�าคัญกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานให้กับพนักงานอย่าง

เหมาะสม เช่น การให้ผลสะท้อนกลับ (feedback) แก่พนักงาน ที่

ควรเน้นในเชิงบวก เช่น ให้การยอมรับ ชื่นชม เมื่อพนักงานท�าได้ดี

หรือให้การสนับสนุน

 2. โครงสร้าง (Structure) บรษิทัมุง่เน้นโครงสร้างองค์กร

แบบแนวราบ ให้อ�านาจและความรับผิดชอบแก่พนักงานผู้ปฏิบัติ

งาน โดยแบ่งตามหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณทิพย์  

สามิภักดิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์การ

กับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจในการท�างาน และระดับ 

ความสุขของพนักงาน: กรณีศึกษาพนักงานในบริษัทในพื้นท่ี 

แขวงสีลม” พบว่า ผู้บริหารปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เน้นการบริหาร

ประสิทธิภาพควบคู่กับการบริหารความสุขของพนักงาน เพ่ือให้

พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท�างาน

 3. ระบบ (System) บริษัทมุ่งเน้นการให้มีส่วนร่วม 

การตดัสินใจ โดยบริษทัให้พนกังานทกุคนมส่ีวนร่วม และรบัผดิชอบ

ในการตัดสินใจในเร่ืองกระบวนการของการท�างาน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กัลยกร  บุญรักษา (2560) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤตกิรรมผูน้�ากบัการมส่ีวนร่วมในการท�างานของบคุลากร” 

พบว่า การมส่ีวนร่วมในการท�างานของบคุลากรจะส่งเสรมิกระบวนการ 

ท�างานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ตามหลักการวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต และผลลัพธ์

ของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

 4. รปูแบบ (Style) บรษิทัมุง่เน้นในพฤตกิรรมการท�างาน

บริษัทให้ความส�าคัญการสอนงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ และยัง

ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน ซึ่งหัวหน้างาน

กบัพนกังานในบรษิทันัน้ไว้วางใจกนั และเป็นโอกาสดทีีจ่ะแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราวีณา  กุญแจทอง 

(2557) ศกึษาเรือ่ง “การส�ารวจการใช้เครือ่งมอืการพัฒนาบุคลากร”  

พบว่า การสอนงานการพัฒนาความสามารถ โดยใช้ความรู้ความ

สามารถ และประสบการณ์ของบคุลากรทีเ่รยีกว่า ผูส้อนงาน ซึง่มท้ัีง 

การสอนงานเป็นรายบคุคล และการสอนงานเป็นกลุม่เป็นการเรยีนรู้ 

จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู ้ถูกสอนสามารถปฏิบัติงานได้ตาม

มาตรฐานท่ีก�าหนดผู้ของสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การถ่ายทอด 

ความรู ้ระหว่างหัวหน้างานที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือกับ 

เพือ่นร่วมงาน และลกูน้องพนักงานในบริษัท สอดคล้องกับงานวิจยั

ของ ศุภวรรณ  ศรีเกตุ (2552) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบพี่เล้ียงกับการปรับตัวในการท�างานของพนักงาน” พบว่า 

พีเ่ล้ียงจะท�าหน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลือดแูลพนกังาน ซ่ึงเน้นท่ีการดแูล

องค์กรจะเป็นผูก้�าหนดคุณสมบตัขิองพีเ่ลีย้งทีเ่หมาะสม และผูไ้ด้รบั

การคัดเลือกต้องเข้ารับการฝึกอบรมบทบาทการเป็นพี่เล้ียงก่อนจึง
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อัครกิตติ์  พัฒนสัมพันธ์

จะท�าหน้าที่พี่ เลี้ยงได้เป ็นเครื่องมือท่ีเหมาะกับพนักงานที่มี

ประสบการณ์น้อย และยังต้องการค�าแนะน�า

 5. บุคคล (Staff) บริษัทมุ่งให้ความใส่ใจในพนักงาน 

เพราะบริษัทถือว่าพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนให้บริษัทประสบ 

ความส�าเร็จการวางเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เป็น

แนวทางของการคัดเลือก และการตัดสินใจเลื่อนต�าแหน่ง 

แก่พนกังาน สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรางคนา  ชเูชดิรตันา (2557) 

ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร และความสามารถในการฟันฝ่า

อปุสรรคทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานบรษิทัเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน 

สายอาชีพ หมายถึง การวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบหรือ

เป็นการกระตุน้ให้พนกังานมกีารเรียนรูอ้ยูต่ลอดเวลา พฒันาตนเอง 

ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ คุณภาพชีวิต การที่

พนักงานในบริษัททุกคนมีชีวิตท่ีดีพนักงานต้องแบ่งหน้าที่ของตน

ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทท่ีหน่ึงชีวิตในด้านของการท�างาน 

ประเภทที่สองด้านชีวิตส่วนตัว พนักงานบริษัททุกคนต้องมีเวลา 

ส่วนตัวแบ่งเวลาให้กับครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ณิศาภัทร  ม่วงค�า (2559) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของบุคลากร : กรณีศกึษา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคลิ 

ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา 

พรรณวดี” พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรควรพิจารณาค่าตอบแทน 

ของเจ้าหน้าทีอ่าสาสมคัรกูภ้ยัโดยน�าอายกุารปฏบิตังิานมาพจิารณา

ปรับค่าตอบแทนหรือเบ้ียเลี้ยงเพื่อลดความแตกต่างกับค่าครองชีพ

แต่ละพื้นที่ส�ารวจส่งเสริมหรือพิจารณาเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครกู้ภัย 

ให้มีโอกาสก้าวข้ึนสู่ต�าแหน่งท่ีสูงกว่าเดิมเพื่อเป็นการสร้างความ

มั่นคงในชีวิตของอาสาสมัคร

 6. ทักษะ (Skill) บริษัทเพิ่มทักษะความสามารถในการ

ท�างานของพนกังาน คอื ทกัษะทางด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

บรษัิทได้น�าระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เป็นการบณูณาการระบบงาน 

ในบรษัิทให้ท�างานร่วมกนั ตัง้แต่การจดัซือ้ จดัจ้าง การผลติ การขาย 

การเงิน การบริหารบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์นภัส   

สุขแก้ว (2558) ศึกษาเรื่อง “การส�ารวจการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์

การวางแผนทรพัยากรทางธุรกจิขององค์กรโดยรวมของอตุสาหกรรม 

ช้ินส่วนยานยนต์ไทย ในกลุ่มธรุกจิวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม 

ในประเทศไทย” พบว่า ประโยชน์ในการใช้งานระบบ ERP Software 

ในสถานประกอบการของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพื่อให้

องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตการผลักดันให้

ประเทศไทยมีการใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. ค่านยิมร่วม (Shared Value)  เป็นความร่วมมอืร่วมใจ

ของพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน ท�างาน 

เป็นทีมมีความสามัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มุ่งมั่น 

ที่จะท�างานร่วมกัน มีทัศนคติในการท�างานไปในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิภา  งามวุฒิวงศ์ (2559) ศึกษาเรื่อง 

“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีมภายในส�านักอ�านวยการ 

ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร”  พบว่า การท�างานเป็นทมีควร

ส่ือสารกนัมากขึน้ ร่วมพดูคยุปรกึษาหารือเรือ่งการท�างานตามค�าสัง่

ในคณะกรรมการให้มากขึ้น จะช่วยให้การท�างานเป็นทีมในคณะ

ท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 จากผลการวิจัยผู ้วิจัยสามารถน�ามาสร้างแบบจ�าลอง 

การพฒันาองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ ตามแนวคดิ 7s ของ McKinsey  

กรณีศึกษา บริษัทเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังภาพที่ 1

ภาพที่	1 แบบจ�าลองการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

7. ค่านิยมร่วม/

 การท�างานเป็นทีม

5. บุคคล/การวางเส้นทาง

 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน/

 คุณภาพชีวิต

1. กลยุทธ์/การฝึกอบรม/

 การกระจายอ�านาจ
2. โครงสร้าง/สายบังคับบัญชาสั้น

 ให้อ�านาจและความรับผิดชอบ

 แบ่งตามหน้าที่

3. ระบบ/การให้มีส่วนร่วม

 การตัดสินใจ

4. รูปแบบ/การสอนงาน/

 การเป็นพี่เลี้ยง

6. ทักษะ/ระบบซอฟต์แวร์ ERP
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ข้อเสนอแนะ
 1. ด้านกลยุทธ์ผู้บริหารทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจ

ในการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการกระจายอ�านาจให้กับผู้ใต้บังคับ

บัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดความ

พึงพอใจ และความสุขในการท�างาน

 2. ด ้านโครงสร้างองค์กรเป็นระบบความสัมพันธ ์ 

ของงานในหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้การสั่งการ และการประสานงาน 

ต่อการท�างานของพนักงานในบริษัท โดยโครงสร้างของบริษัท 

การแบ่งงานออกเป็นหลายแผนก และมผู้ีจดัการหลายคน โดยเฉพาะ

ผู้จัดการฝ่ายขาย ท�าให้การวางแผนงานยุ่งยากขึ้น อาจมีการปัด

ความรับผิดชอบได้

 3. ด้านระบบการมีส่วนร่วมในการท�างานของพนักงาน 

ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีการก�ากับติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และผู้บริหารทุกคนควรเป็น 

ต้นแบบการมีส ่วนร ่วมในการท�างานในด้านการด�าเนินงาน 

ถือเป็นการกระตุ ้น และสร้างความส�าคัญของการด�าเนินงาน

มาตรฐานแก่พนักงาน 

 4. ด้านรูปแบบบริษัทเพิ่มรูปแบบการให้ค�าปรึกษา 

แนะน�า คือ การที่ให้หัวหน้างานปรึกษาแนะน�าช่วยเหลือเกื้อกูล

พนักงานที่ประสบกับปัญหาให้สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้

ปัญหา และผ่านพ้นอุปสรรคช่วงวิกฤตไปได้ด้วยตนเอง

 5. ด้านบุคคลบริษัทควรสนับสนุนด้านชีวิตส่วนตัวของ

พนักงานได้ บริษัทให้วันหยุดพักร้อนเพิ่มเติมหรือเสนอให้วันหยุด

พกัร้อนกบัพนกังานทีม่ผีลงานทีด่เีพ่ิมเตมิได้อกี 2-3 วนั โดยสามารถ

ที่จะหยุดติดกันเพื่อที่จะไปเที่ยวพักผ่อน และได้อยู่กับครอบครัว 

 6. ด ้านทักษะพนักงานในบริษัทยังใช ้ระบบ ERP  

ยงัไม่เตม็ประสทิธภิาพในการท�างานของซอฟแวร์ ผูบ้ริหารควรพฒันา 

ทางด้านการใช้งานระบบ และขั้นตอนในการท�างานของระบบ ERP 

โดยการส่งผู้จัดการในแต่ละแผนกไปฝึกอบรม รับรู้ถึงประโยชน ์

ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์ในระบบ ERP 

 7. ด้านค่านยิมร่วมพนกังานในบรษิทัยงัขาดความสมัพนัธ์ 

ที่ดีในการท�างานกับทีมอื่น ผู ้บริหารอาจต้องหากิจกรรม Ice  

Breaking เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เอกสารอ้างอิง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่ง 

	 ประเทศไทย.  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ : (ออนไลน์).   

 ค้นจาก http://sql.diw.go.th/factory/ IEAT-000018. 

 xls วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

กลัยกร  บญุรกัษา.  (2560).  ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมผูน้�า 

	 กับการมีส่วนร่วมในการท�างานของบุคลากรในศูนย์ 

	 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

	 อ�าเภอในเขตจังหวัดจันทบุรี.  การศึกษามหาบัณฑิต.   

 มหาวิทยาลัยบูรพา.

กรวิภา  งามวุฒิวงศ์.  (2559).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างาน 

	 เป็นทีมภายในส�านกัอ�านวยการส�านักงานปลัดกระทรวง 

	 ศึกษาธิการ.  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและ 

 กิจการสาธารณะ).  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ณิศาภัทร  ม่วงค�า.  (2559).  คุณภาพชีวิตในการท�างานของ 

	 บคุลากร	:	กรณศึีกษา	เจ้าหน้าทีอ่าสาสมคัรกูภั้ย	มลูนธิิ 

	 มิราเคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 

	 ราชกญัญาสริวิฒันาพรรณวด.ี  ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ.  

 มหาวิทยาลัยเกริก.

นนัท์นภัส  สุขแก้ว.  (2558).  การส�ารวจการประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์ 

	 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม 

	 ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	 ในกลุ่มธุรกิจ 

	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย.   

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยศิลปากร

นรศิรา  บญุเทีย่ง.  (2561).  ความพร้อมในการฝึกอบรม	กระบวนการ 

	 ฝึกอบรม	และความพึงพอใจในการฝึกอบรมที่มีผลต่อ 

	 แรงจงูใจในการน�าการฝึกอบรมไปพฒันาในการท�างาน 

	 ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในโซนถนนรัชดาภิเษก.   

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ปราวีณา  กุญแจทอง.  (2557).  การส�ารวจการใช้เครื่องมือการ 

	 พัฒนาบุคลากร .  การค ้นคว ้าอิสระมหาบัณฑิต.  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พเยาว์  อินทอง.  (2560).  การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่องค์การ 

	 สมรรถนะสูง	 :	 กรณีศึกษา	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 

	 กระทรวงแรงงาน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.  

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

ภัครวรรณ  ปิ่นแก้ว.  (2558).  การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน	 

	 และความผูกพันต่อองค์กรระหว่างองค์กรญี่ปุ่น	 และ 

	 องค์กรไทย.  การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศุภวรรณ  ศรีเกตุ.  (2552).  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบพี่เลี้ยง 

	 กับการปรบัตวัในการท�างานของพนกังาน.  วทิยานพินธ์

 การศึกษามหาบัณฑิต.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

 พระนครเหนือ.



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

14   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

อัครกิตติ์  พัฒนสัมพันธ์

วรางคนา  ชูเชิดรัตนา.  (2557).  แรงจูงใจในการพัฒนาความ 

	 ก้าวหน้าในสายอาชพี	การรบัรูค้วามยุตธิรรมในองค์กร	

	 และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ส่งผลต่อ 

	 ความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขต

	 กรงุเทพมหานคร.  การค้นคว้าอสิระปริญญามหาบณัฑติ.  

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สายหยุด  ใจส�าราญ และสุภาพร  พิศาลบุตร.  (2549).  การพัฒนา 

	 องค์การ.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เอกสาร 

 และต�าราโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สวนดุสิต.  

สมพร  ศิลป์สุวรรณ์. (2550). HR	กับการพัฒนาองค์กรสู่	 High	 

	 Performance	Organization.  (ในเอกสารประกอบ 

 การสัมมนาวิชาการและการบรรยาย วันที่ 15-16  

 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น 

 กรงุเทพ).  สมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย.   

 หน้า 4

สุมณทิพย์  สามิภักดิ์.  (2557).  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง 

	 องค์การกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจในการ 

	 ท�างานและระดับความสุขของพนักงาน:	 กรณีศึกษา	 

	 พนกังานในบรษิทัในพืน้ทีแ่ขวงสลีม.  การค้นคว้าอิสระ 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Singh, A.  (2013).  A study of role of McKinsey’s 7S  

 f ramework in achiev ing organizat ional  

 excellence. Organization	 Development	 

	 Journal, 31(3):  P39.



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

ยุวดี  ธัญทนะ, ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง  แสนเสนำะ

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565   15

กระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	:

กรณีศึกษาชุมชนวนเกษตร	ต�าบลพวา	อ�าเภอแก่งหางแมว	จังหวัดจันทบุรี

Learning	Processes	and	Sustainable	Development	According	to	the	Philosophy	of	

Sufficiency	Economy	:	A	Case	Study	of	the	Pawa	Village	Agroforestry	Community,	

Kaeng	Hang	Maeo	District,	Chanthaburi	Province

ยุวดี		ธัญทนะ*, ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์, จ�าลอง  แสนเสนาะ

Yuwadee  Thunthana, Chaiyon  Praditsil, Chamlong  Saensanoh

สาขาวชิาสหวทิยาการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี22000

Interdisciplinary Program for Sustainable Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000 Thailand

*Corresponding author E-mail: ythaythna71@gmail.com 

(Received: June 25 2021; Revised: August 23 2021; Accepted: September 2 2021)

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษากระบวนการเรยีนรูก้บัการพฒันาทีย่ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชน

วนเกษตร ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และเพื่อน�าเสนอตัวแบบที่เหมาะสมในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยการศึกษาวิเคราะห์เป็นพื้นที่ในชุมชนวนเกษตร ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด

จันทบุรี งานวิจัยนี้ใช้แนวทางการวิจัยสหวิทยาการแบบข้ามพ้นสาขา วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ การใช้เทคนิคในการวิจัย

ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ใช้หลักการสามเส้าเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการตีความหมายจากปรากฏการณ์ทางสังคม ใช้กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

แนวประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่ประสบความส�าเร็จมีจ�านวนทั้งหมด 5 กรณีศึกษา ได้แก่ กรณีศึกษาประเพณีบุญปลง 

คืนถิ่น กรณีศึกษาสวนป่าอรัญปิยวงศ์ กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายวนเกษตรต�าบลพวา กรณีศึกษากลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และกรณีศึกษา

การใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชน ตัวแบบที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดความยั่งยืน คือ แบบ

วัฒนธรรมชุมชน

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาที่ยั่งยืน, กระบวนการเรียนรู้, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชนวนเกษตร 
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Abstract
 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 cross- 

disciplinary 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.

Keywords : Sustainable Development, Learning Processes, Sufficiency Economy Philosophy, 

  Agroforestry Community
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บทน�า	
 การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นสิ่งท่ีทุกประเทศท่ัวโลกให้ความ

ส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ดงัจะเหน็ได้จากผูน้�าแต่ละประเทศทัว่โลก จ�านวน 

193 ประเทศ ร่วมลงนามรองรบัวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื 2030 หรอื

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 

SDGs) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นวาระการพัฒนา 

ที่มุ่งสัมฤทธิผลซึ่งจะสิ้นสุดใน พ.ศ. 2573 ส�าหรับประเทศไทยนั้น 

พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการที่

จะบรรลุเป้าหมาย โดยได้แสดงบทบาทความเป็นผู้น�ากลุ่มประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งมีจ�านวน 77 ประเทศ 

ในการขบัเคลือ่นสูเ่ป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืระดบัโลกและด�าเนนิ

การขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศไทยโดยเชื่อมโยงกับแนวคิด 

“ศาสตร์พระราชา” ผ่านการด�าเนนิงานของคณะกรรมการเพือ่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งกลยุทธ์ที่รัฐบาลไทยพยายามส่งเสริมและ

เผยแพร่กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเป็นกลไกน�าไปสู่การพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื คอื หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่มคีวามเป็นสากล

และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาต ิ 

ซึง่เป็นวาระของประชาคมโลก การบรรลถุงึเป้าหมายของการพฒันา

ที่ยั่งยืนจ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบส�าคัญ 5 ประการ ได้แก่ คน โลก 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขและความร่วมมือ (ชล  

บุนนาค, 2560: 8)

 ผูวิ้จยัได้ใช้แนวทางในการเกบ็ข้อมลูโดยวธิกีารทีห่ลากหลาย 

เพื่อเป็นการยืนยันว่ากระบวนการเรียนรู ้โดยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นเครื่องมือที่จะน�าไปสู่การพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนืได้จรงิ เป็นการถ่ายทอดให้เหน็กระบวนการทีน่�าไปสู่หนทาง

ของความส�าเร็จและก่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถน�าไปเผยแพร่

หรือถ่ายทอดเป็นแบบอย่างท่ีดี ท่ีประสบความส�าเร็จต่อเนื่องมา

อย่างยาวนาน สามารถน�าไปขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่

ยอมรับของบุคคลทั่วไป จากการศึกษาประวัติศาสตร์ พบว่า ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2505 มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานในชุมชนพวา เนื่องจากมี

สภาพภูมินิเวศที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ กลุ่มผู้ที่อพยพมาต้ังถิ่นฐาน

ประกอบด้วยกลุม่คน 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่คนท้องถ่ินในจงัหวดัจนัทบุรี

ที่มีอาชีพตัดไม้เพื่อส่งขายให้แก่โรงเลื่อย กลุ่มชาติพันธุ์กวยหรือกุย

ซึง่คนไทยมกัเรียกว่า คนส่วย และกลุม่ทีอ่พยพมาจากภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวได้ร่วมปลูกป่าแบบวนเกษตรโดย

การน�าของพระอาจารย์สาย การใช้แนวทางวนเกษตรเพื่อแก้ไข

ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า อีกท้ังเป็นการป้องกัน 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้เป็นข้ออ้างในการขับไล่ออกจากพื้นที่ซ่ึงเป็นเขต

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์, 2550: 4-5) 

 การขับเคลื่อนของชุมชนวนเกษตรต�าบลพวาที่อาศัย

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังได้มีการฟื ้นฟู

วัฒนธรรมชุมชน โดยจัดงานประเพณีบุญปลงคืนถ่ินเป็นประจ�า 

ทุกปี โดยก�าหนดทุกวันขึ้น 3 ค�่า เดือน 3 เป็นการสืบสานประเพณี

ของคนกวยและคนอีสานเพื่อการร�าลึกถึงคุณของบรรพบุรุษ การ

เส่ียงทายความอดุมสมบรูณ์ในภาคเกษตร การผสมผสานวฒันธรรม

ในชุมชนที่หลากหลายอย่างกลมกลืน มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่อง

ยึดเหน่ียวจิตใจอันดีงาม การมีน�้าใจเสียสละ เป็นผู้ให้ต่อส่วนรวม  

จุดส�าคัญของประเพณีนี้คือ สอดแทรกจิตส�านึกให้มีความรักและ

ความหวงแหนในทรพัยากรธรรมชาตริวมถงึส่ิงแวดล้อม ภายในงาน

มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงาน การ

แจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่สนใจได้น�าไปปลูกยัง

พืน้ทีข่องตน การปลูกต้นปรงพชืหายากใกล้จะสูญพนัธุ ์“การสอดแทรก 

ธรรมะคตธิรรมเรือ่งปลง การระดมพลงัจากหลายหน่วยงานเพือ่ร่วม

เวทีเสวนาชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ อย่างสร้างสรรค์ เป็น

กัลยาณมิตร ก่อองค์ความรู้โดยปราชญ์ท้องถิ่นและนักวิชาการ”  

(บุญเลิศ  ดุชิตา, สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2563) 

 จากการที่ชุมชนต�าบลพวาได้เข้าร่วมโครงการวนเกษตร

ของผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม ที่ประสบผลส�าเร็จในการเป็นชุมชน 

เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้ชุมชนวนเกษตรต�าบลพวา

มกิีจกรรมทีน่่าสนใจมากมาย เช่น กจิกรรมร้านค้าชมุชนทีม่กีารผลติ

และแปรรูปอาหารจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน การผลิตยาสมุนไพร

โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตของใช้ในครัวเรือนที่จ�าเป็นในชีวิต

ประจ�าวนั การผลติปุย๋ชวีภาพเพือ่ปรบัปรงุฟ้ืนฟูคณุภาพดนิ กจิกรรม

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายฌาปนกิจ กิจกรรม

จัดการกลุ่มและสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐาน

ความรัก ความสามัคคี “การเกื้อกูลกันในชุมชนเป็นเสมือนคน 

ในครอบครัวเดียวกันและการฟื้นฟูระบบแลกเปล่ียนชุมชน โดยใช้

คูปองที่ชื่อว่า คูปองรู้จักพอ เพื่อเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการลดภาวะ 

หน้ีสินในครัวเรือนและสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยใช้ทรัพยากร 

ทีม่อียูใ่นชมุชนท�าการผลติอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม” 

(บรรทม  สมแสน, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2564)

 ชุมชนวนเกษตร ต�าบลพวา มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของ

ชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่ต้องมีความเข้าใจ เข้าถึงและ

พฒันา ซึง่มทีัง้องค์ความรูจ้ากปราชญ์ชาวบ้านทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

ความรูจ้ากนักวิชาการทีม่คีวามเชีย่วชาญ จากการสนบัสนนุทัง้ด้าน

ความรู้ ทุนและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้น�าศาสนา  

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปราชญ์แห่งแผ่นดินที่ประสบ

ความส�าเร็จ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการขับเคลื่อนนี้ประสบ

ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการมีผู้น�าชุมชนท่ีเข้มแข็งมีความมุ่งมั่น

ที่จะบรรลุเป้าหมาย ด้วยความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวในการ

ร่วมมือของสมาชิกในเครือข่ายชุมชนวนเกษตร ส่งผลให้ชุมชน 

วนเกษตร ต�าบลพวา ประสบความส�าเร็จเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
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เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี สามารถน�าไปเป็นตัวแบบในการพัฒนาได้

เป็นอย่างดี

 กล่าวโดยสรุป กระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาที่ย่ังยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องท่ีมีความจ�าเป็น

ส�าหรับการพัฒนาซึ่งต้องมีความเป็นระบบ มีขั้นตอน ภายใต้ความ

สมเหตุสมผล ผู้วิจัยได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า 

ยงัไม่มนีกัวชิาการท่านใดได้ศกึษาหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น  

จุดเด่นของงานวิจัยนี้เป็นความพยายามถอดบทเรียนจากชุมชน 

วนเกษตร ต�าบลพวา ซ่ึงอาศัยแนวทางพัฒนาภายใต้หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพยีงจนกระทั่งน�าไปสู่ความส�าเรจ็ ทั้งนี้ เพื่อน�าไป

สู่การสร้างตัวแบบที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

ของชุมชนในภาคตะวันออก โจทย์วิจัยหลักที่น�าไปสู่การศึกษาก็คือ 

กระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะก่อให้

เกิดการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร และด้วยเหตุผลดังกล่าว

จึงเป็นการสร้างความสนใจให้ผู้วิจัยท�าการศึกษาเรื่อง กระบวนการ

เรยีนรูก้บัการพฒันาทีย่ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

กรณีศึกษาชุมชนวนเกษตร ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด

จันทบุรี โดยคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถใช้

เป็นตัวแบบที่เหมาะสม สามารถน�าไปใช้พัฒนาประเทศให้เกิด 

ความยั่งยืน โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาท่ียั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนวนเกษตร ต�าบล

พวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 2. เพือ่น�าเสนอตวัแบบทีเ่หมาะสมในการน�าหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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 กรอบแนวคิดในการวิจัยเบื้องตนดังกลาว มีลักษณะของการเปนตัวแบบในเชิงสมมุติฐาน (Hypothetical 
Model) ซึ่งเปนสมมุติฐานการวิจัยช่ัวคราว (Working Hypothesis) และเปนเครื่องมือที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ตกผลึกนําไปสูการวิเคราะหขอมูล (Analytical Tool) เปนสําคัญ สุดทายจะสามารถสรางตัวแบบที่เปนขอสรุปผลการศึกษา
ตอไป ในการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการพัฒนาที่ยั่งยนื  

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพแนวประวัติศาสตร (Historical Research Method)  
 การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชากรกลุมเครือขายชุมชนวนเกษตร ตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนกระท่ังประสบผลสําเร็จในแตละ 
กรณีศึกษา  ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) มีจํานวน 5 คน โดยมีเกณฑการเลือกแบบสุมตัวอยางแบบเจาะจงเพ่ือใหได
ขอมูลที่ถูกตองใหมากท่ีสุด โดยมีชวงเวลาในการเก็บขอมูล ชวงเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
 การศึกษาเอกสารควบคูกับการสัมภาษณใน 3 รูปแบบ ไดแก การสัมภาษณประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (Oral 
History)  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณแบบกลุมยอย (Small Group) ซึ่งมีแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) แบบเฉพาะเจาะจงและการสังเกตการณแบบ

 

กระบวนการเรียนรู

ระดับตนนํ้า 

 

 

กระบวนการเรียนรู 
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กระบวนการเรียนรู

ระดับปลายน้าํ 

 ปจจัยดานจติใจและ

สังคม 
- ความสามัคคี 

- ขอตกลงชุมชน 

- คุณธรรม/จรยิธรรม 

 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
- ลดรายจาย/สรางรายได  

- การรวมกลุมพัฒนา 

- การออมทรัพย 

ปจจัยดานการเรียนรู 
- มีและใชขอมูลชุมชน- ภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

- เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- การสรางเครือขาย 

 ปจจัยดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

- การมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษ 

การพัฒนาชุมชนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 การสรางภูมิคุมกันที่ด ี

 ความพอประมาณ 

 ความมีเหตุผล 

ตัวแบบการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง       

ชุมชนวนเกษตร    

ตําบลพวา  

อําเภอแกงหางแมว  

จังหวัดจันทบุร ี

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 กรอบแนวคิดในการวิจัยเบื้องต้นดังกล่าว มีลักษณะของ

การเป็นตัวแบบในเชิงสมมุติฐาน (Hypothetical Model) ซึ่งเป็น

สมมุติฐานการวิจัยชั่วคราว (Working Hypothesis) และเป็น 

เครื่องมือที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตกผลึกน�าไปสู่การ

วิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Tool) เป็นส�าคัญ สุดท้ายจะสามารถ

สร้างตัวแบบที่เป็นข้อสรุปผลการศึกษาต่อไป ในการประยุกต์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ 

(Historical Research Method) 

 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นประชากรกลุ่ม 

เครือข่ายชุมชนวนเกษตร ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด

จันทบุรี ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งประสบผลส�าเร็จในแต่ละกรณีศึกษา   

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) มีจ�านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ 

การเลือกแบบสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

ให้มากที่สุด โดยมีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ช่วงเดือนเมษายน  

พ.ศ. 2562 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 การศึกษาเอกสารควบคู่กับการสัมภาษณ์ใน 3 รูปแบบ 

ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่า (Oral History)  

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการ

สัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อย (Small Group) ซ่ึงมีแบบสัมภาษณ์เป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 

แบบเฉพาะเจาะจงและการสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม (Participant 

Observation) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non -  

Participant Observation) ส่วนการตรวจสอบข้อมูลใช้หลักการ 

ที่หลากหลาย (Triangulation) จากนั้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพในลักษณะของการตีความหมาย

ผลการวิจัย
 1. ผลการศกึษากระบวนการเรยีนรูก้บัการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนวนเกษตร ต�าบล

พวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นการถอดบทเรียนจาก

การด�าเนินกิจกรรมท่ีประสบความส�าเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ ระยะเริ่มต้น ระยะส�าเร็จ และ

ระยะยั่งยืนที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังหมด 5 กรณีศึกษา 

ได้แก่ กรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคืนถ่ิน กรณีศึกษาสวนป่าอรัญ 

ปิยวงศ์ กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายวนเกษตรต�าบลพวา กรณีศึกษา

กลุม่ผลติภณัฑ์ชมุชน และกรณศีกึษาการใช้คปูองแลกเปลีย่นชมุชน 

มีข้อค้นพบดังนี้

 กรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคืนถ่ิน เริ่มจัดงานครั้งแรก

อย่างไม่เป็นทางการในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืน 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

ซึง่ในระยะเริม่ต้นประเพณบีญุปลงคืนถิน่นัน้เกดิจากการท่ีต�าบลพวา 

มีต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าถิ่น มีลักษณะล�าต้นสวยงาม เป็นที่

นยิมของนกัสะสมพนัธุไ์ม้ป่าหายาก ส่งผลให้ราคาสงู จนเป็นสาเหตุ

ให้มีการลักลอบน�าไปขายจนกระทั่งลดปริมาณลงจนแทบสูญพันธุ์ 

เพื่อมิให้ต ้นไม้เอกลักษณ์ประจ�าถิ่นสูญพันธุ ์ เป ็นสาเหตุให้ 

นายบุญเลิศ  ดุสิตา ผู้น�าทางธรรมชาติในขณะนั้นมีความคิดที่จะน�า

พนัธุไ์ม้พืน้เมอืงทีช่ือ่ว่าปรง มาจุดประกายให้คนในชมุชนได้ตระหนกั

และหวงแหนไม้เอกลักษณ์ประจ�าถิ่นน้ี จากนั้นได้มีการสืบสาน 

ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีบุญปลงคืนถิ่นเป็นการรวม

วัฒนธรรมของกลุ่มชาวกวยและชาวอีสานในการอนุรักษ์ประเพณี

ดั้งเดิมของตนไว้ โดยก�าหนดจัดงานประเพณีน้ีในทุกวันขึ้น 3 ค�่า 

เดือน 3 ของทุกปี ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป

ที่มาร่วมงานให้มีความรัก ตระหนักถึงความส�าคัญของป่าไม้ มีการ

ประสานความร่วมมอืกบัหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วน จนกระทัง่

สามารถลดปัญหาการลกัลอบพนัธุไ์ม้ประจ�าถิน่  อกีทัง้ยงัปลกูเสรมิ

แทนป่าไม้ซึ่งถูกท�าลายลงไป จึงเป็นความยั่งยืนที่น�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับหลักธรรมทางศาสนา 

โดยมีพระอาจารย์สายเป็นผู้น�าทางศาสนาและผู้ให้การสนับสนุน  

ถงึแม้จะมปัีญหาอปุสรรคใด ๆ  แต่ด้วยหวัใจทีมุ่ง่มัน่ของคนในชมุชน

และผู้เกี่ยวข้องก็มิได้ย่อท้อ ในทางตรงกันข้ามกลับมีการประสาน

พลังความรัก ความสามัคคี แผ่ขยายให้กับสังคมในวงกว้างอีกด้วย 

มีความส�าเร็จอย่างยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศกว่า 18 ปี 

ดังปรากฏตามภาพด้านล่างนี้ 
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 กรณีศึกษาสวนป่าอรัญปิยวงศ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2516  

การอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้หลักธรรมะมาประยุกต์กับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงของพระครปูระโชตธิรรมาภิรมย์ (พระอาจารย์

สาย) จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้ป่าไม้ที่เคยถูกตัดท�าลายจนกระทั่ง

กลายเป็นภูเขาหัวโล้นให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม  

เพื่อให้เป็นแหล่งต้นก�าเนิดน�้า เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า การที่ 

พระอาจารย์สายเป็นศนูย์รวมจติใจ ศนูย์รวมการด�าเนนิกจิกรรมทาง

ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ถูกส่งผ่านไปยังคน 

ในชุมชนเกิดการเรียนรู้ในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง การอยู่กับ

ธรรมชาต ิการรวมกลุม่กนัทัง้ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพ่ือ

ร่วมกนัจดักจิกรรมการเรยีนรู้เก่ียวกับธรรมชาติท�าให้ชมุชนกบัป่าไม้

อยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน มีการส่งผ่านองค์ความรู้จาก 

แกนน�าไปยังเยาวชนในชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการ

ท�านุบ�ารุงพุทธศาสนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในเขต

ทุรกันดารให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ แนวคิดในการอนุรักษ์ป่าไม ้

ของพระอาจารย์สาย คือ แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ แนวคิด 

การจัดป่าแบบสวนโมกข์ และแนวคิดธรรมชาติ 4 ประการ บทบาท

ในด้านการเทศนาส่ังสอนให้คนมีจิตส�านึก บทบาทการเป็นผู้น�า 

ในการอนุรักษ์ป่าไม้ และบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์  ผลการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระอาจารย์สายก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนพวา เช่น ทรัพยากร 

ป่าไม้เพิม่มากขึน้ สตัว์ป่ากลบัเข้ามาในพืน้ป่ามากขึน้ มแีหล่งเรยีนรู้ 

ในชมุชนพวา เช่น กลุม่เครอืข่ายชมุชนพวา กลุม่สหกรณ์ออมทรพัย์

ในชุมชน ทดลองใช้คูปองแลกเปล่ียนชุมชน กลุ่มเยาวชนในการ

อนุรักษ์ป่าไม้และเกิดกิจกรรมเครือข่ายวนเกษตร ส่วนผลประจักษ์

สู่สังคมภายนอก ได้แก่ การท�ากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายวนเกษตร 

ภาคตะวนัออก ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และหาทางการด�าเนนิชวีติ

อย่างพอเพียงภายในเครือข่าย 5 จังหวัดภาคตะวันออก การพัฒนา

ที่เริ่มจากปัญหาความแห้งแล้ง พื้นที่ป่าถูกท�าลายเป็นเขาหัวโล้น  

จนกระทัง่ปัจจบุนัปี พ.ศ. 2564 สวนป่าอรญัปิยวงศ์ ยงัคงความอดุม

สมบูรณ์อย่างยั่งยืนมากกว่า 48 ปี ดังปรากฏตามภาพด้านล่างนี้ 

ภาพที่	1 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคืนถิ่น

5 
 
มีสวนรวม (Participant Observation) และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non – Participant Observation) สวนการ
ตรวจสอบขอมูลใชหลักการที่หลากหลาย (Triangulation) จากนั้นมีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในลักษณะของการ
ตีความหมาย 
 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษากระบวนการเรียนรูกับการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน         
วนเกษตร ตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี เปนการถอดบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู ระยะเริ่มตน ระยะสําเร็จ และระยะยั่งยืนที่เห็นผลอยางเปน
รูปธรรม รวมทั้งหมด 5 กรณีศึกษา ไดแก กรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคนืถิ่น กรณีศึกษาสวนปาอรัญปยวงศ กรณีศึกษากลุม
เครือขายวนเกษตรตําบลพวา กรณีศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน และกรณีศึกษาการใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชน มีขอคนพบดังนี ้
 กรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคนืถิ่น เริ่มจัดงานครั้งแรกอยางไมเปนทางการในป พ.ศ. 2546 เพื่อเปนการสรางความ
ยั่งยนื ดานการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนและการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งในระยะเริ่มตนประเพณีบุญปลงคืนถ่ินนั้นเกิดจาก
การท่ีตําบลพวามีตนไมที่เปนเอกลักษณประจําถิ่น มีลักษณะลําตนสวยงาม เปนที่นิยมของนักสะสมพันธุไมปาหายาก สงผล
ใหราคาสูง จนเปนสาเหตุใหมีการลักลอบนําไปขายจนกระทั่งลดปริมาณลงจนแทบสูญพันธุ เพ่ือมิใหตนไมเอกลักษณประจํา
ถิ่นสูญพันธุ เปนสาเหตุใหนายบุญเลิศ ดุสิตา ผูนําทางธรรมชาติในขณะนั้นมีความคิดที่จะนําพันธุไมพ้ืนเมืองที่ชื่อวาปรง มา
จุดประกายใหคนในชุมชนไดตระหนักและหวงแหนไมเอกลักษณประจําถิ่นนี้ จากนั้นไดมีการสืบสานตอเน่ืองเรื่อยมาจนถึง
ปจจุบัน ประเพณีบุญปลงคืนถ่ินเปนการรวมวัฒนธรรมของกลุมชาวกวยและชาวอีสานในการอนุรักษประเพณีดั้งเดิมของตน
ไว โดยกําหนดจัดงานประเพณีนี้ในท ุกวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 ของท ุกป ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายท ี่นาสนใจเพื่อ
เปนการสรางความตระหนักใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปท่ีมารวมงานใหมีความรัก ตระหนักถึงความสําคัญของปาไม 
มีการประสานความรวมมือกับหลายหนวยงานจากทุกภาคสวน จนกระทั่งสามารถลดปญหาการลักลอบพันธุไมประจําถิ่น  
อีกทั้งยังปลูกเสริมแทนปาไมซึ่งถูกทําลายลงไป จึงเปนความยั่งยืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
รวมกับหลักธรรมทางศาสนาโดยมีพระอาจารยสายเปนผูนําทางศาสนาและผูใหการสนับสนุน ถึงแมจะมีปญหาอุปสรรคใด ๆ 
แตดวยหัวใจท่ีมุงมั่นของคนในชุมชนและผูเกี่ยวของก็มีไดยอทอ ในทางตรงกันขามกลับมีการประสานพลังความรัก ความ
สามัคคี แผขยายใหกับสังคมในวงกวางอีกดวย มีความสําเร็จอยางยั่งยืนเปนท่ีประจักษในระดับประเทศกวา 18 ป ดังปรากฏ
ตามภาพดานลางนี้  
 

               
 การจัดงานระยะแรกป พ.ศ.2546 การจัดงานระยะสาํเร็จป พ.ศ.2552   พระอาจารยสายปลูกตนปรง  

                
   การจัดงานระยะยั่งยืนป พ.ศ.2564    แกนนําปลูกจิตสํานึกรักปา   เวทีเสวนาชุมชนจากหลายองคกร 

       
ภาพที ่1 ขอมูลของผูวิจัยเพ่ือฉายปรากฏการณเก่ียวกับกรณีศึกษาประเพณีบุญปลงคืนถ่ิน 

 
 กรณีศึกษาสวนปาอรัญปยวงศ เริ่มเมื่อป พ.ศ. 2516 การอนุรักษปาไมโดยใชหลักธรรมะมาประยุกตกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระครูประโชติธรรมาภิรมย (พระอาจารยสาย) จากจุดเริ่มตนท่ีตองการใหปาไมที่เคยถูก
ตัดทําลายจนกระทั่งกลายเปนภูเขาหัวโลนใหกลับมามีความอุดมสมบูรณเหมือนเดิม เพ่ือใหเปนแหลงตนกําเนิดน้ํา  เปนที่อยู

ภาพที่	2 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาสวนป่าอรัญปิยวงศ์ 

6 
 
อาศัยของสัตวปา การที่พระอาจารยสายเปนศูนยรวมจิตใจ ศูนยรวมการดําเนินกิจกรรมทางดานการอนุรักษปาไม องค
ความรูตาง ๆ ไดถูกสงผานไปยังคนในชุมชนเกิดการเรียนรูในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง การอยูกับธรรมชาติ การรวมกลุม
กันทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพ่ือรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติทําใหชุมชนกับปาไมอยูรวมกันได
อยางพึ่งพาอาศัยกัน มีการสงผานองคความรูจากแกนนําไปยังเยาวชนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง ควบคูไปกับการทํานุบํารุง
พุทธศาสนาและสงเสริมการศึกษาของเยาวชนในเขตทุรกันดารใหมีโอกาสไดเรียนหนังสือ แนวคิดในการอนุรักษปาไมของ
พระอาจารยสาย คือ แนวคิดการตอบแทนคุณแม แนวคิดการจัดปาแบบสวนโมกข และแนวคิดธรรมชาต ิ4 ประการ บทบาท
ในดานการเทศนาสั่งสอนใหคนมีจิตสํานึก บทบาทการเปนผูนําในการอนุรักษปาไม และบทบาทในการสงเสริมใหชุมชนมีสวน
รวมในการอนุรักษ  ผลการอนุรักษปาไมของพระอาจารยสายกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนพวา เชน 
ทรัพยากรปาไมเพ่ิมมากข้ึน สัตวปากลับเขามาในพื้นปามากขึ้น มีแหลงเรียนรูในชุมชนพวา เชน กลุมเครือขายชุมชนพวา 
กลุมสหกรณออมทรัพยในชุมชน ทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชน กลุมเยาวชนในการอนุรักษปาไมและเกิดกิจกรรม
เครือขายวนเกษตร สวนผลประจักษสูสงัคมภายนอก ไดแก การทํากิจกรรมรวมกับเครือขายวนเกษตร ภาคตะวันออก ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และหาทางการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงภายในเครือขาย 5 จังหวัดภาคตะวันออก การพัฒนาที่เริ่มจาก
ปญหาความแหงแลง พ้ืนที่ปาถูกทําลายเปนเขาหัวโลน จนกระทั่งปจจุบันป พ.ศ. 2564 สวนปาอรัญปยวงศ ยังคงความอุดม
สมบูรณอยางยั่งยืนมากกวา 48 ป ดังปรากฏตามภาพดานลางนี้  
 

      
ระยะสําเร็จ ผืนปาเริ่มสมบูรณ       ทําบุญปา ปลูกจิตสํานึก     การมีสวนรวมจากเจาหนาที ่      ระยะยั่งยืน ปาอุดม  

 
ภาพที ่2 ขอมูลของผูวิจัยเพ่ือฉายปรากฏการณเก่ียวกับกรณีศึกษาสวนปาอรัญปยวงศ  

 
 กรณีศึกษากลุมเครือขายวนเกษตรตําบลพวา ผลการศึกษาพบวา มีจุดเริ่มตนในป พ.ศ. 2540 ชาวบานชุมชนพวา
ประสบปญหาเปนหนี้อยางหนักเพราะกระแสทุนนิยม มีการบุกรุกทําลายปาอยางมาก สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางชัดเจน 
การปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวของชาวบานในชุมชนพวาที่มักปลูกมันสําปะหลัง ปลูกยางพารา ปลูกผลไมเพียงชนิดเดียวเพราะได
คาตอบแทนสูง แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การควบคุมราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไปจากเดิม สงผลใหชาวบาน
ประสบกับภาวะขาดทุนเน่ืองจากตองไปกูหนี้จากนายทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ซึ่งตองอาศัยปจจัยภายนอกในการผลิตแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะปุยเคมี ยากําจัดวัชพืช ยาฆาแมลง ซึ่งเกษตรกรไมสามารถผลิต
เองได เมื่อผลผลิตออกสูตลาดก็ไมสามารถกําหนดราคาไดเอง ถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง การปลูกพืชแบบผสมผสานตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใหผลผลิตตลอดป ปุยยาก็ไดจากธรรมชาติสงผลใหลดตนทุนในการผลิต สวนการ
แกปญหาถูกกดราคาจากพอคาคนกลางดวยการเปดพื้นท่ีขายสินคา จัดกิจกรรมเพื่อรวมงานขายผลผลิตลดปญหาพอคาคน
กลางกดราคา ปญหาหน้ีสินก็ลดลง สิ่งแวดลอมดีข้ึนชัดเจนเพราะไมใชสารเคมีแตใชปุยจากธรรมชาติซึ่งบํารุงดินปญหาดิน
เสื่อมคุณภาพจึงหมดไป  การอยูรวมกันระหวางมนุษยกับปาท่ีรายลอมไดอยางกลมกลืน การนําแนวคิดวนเกษตรมาใชเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหชุมชนดวยวิถีเกษตรกรรมแบบพ่ึงตนเอง ท่ีเรียกวา วนเกษตร ของผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม สงผลให
แกปญหาตาง ๆ ในชุมชนไดอยางเปนระบบและเกิดความยั่งยืน มีการพัฒนาตอยอดและขยายเครือขายไปในระดับภาค
ตะวันออกเพ่ืออนุรักษปาไม มีการปรับตัวใหอยูรวมกันไดระหวางมนุษยกับชางปา มีการอนุรักษวัฒนธรรมดีงามของชุมชนไว
ในงานประเพณีปลงคืนถ่ิน มีการประชุมพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงปญหา การสรางนวัตกรรม ภูมิปญญาใหมๆใน
เครือขายวนเกษตรระดับภาคอยูเสมอ ซึ่งกระบวนการเรียนรูที่สําคัญคือ การศึกษาเรียนรูจากผูรูผูมีประสบการณ การ
รวมกลุมดวยความสามัคคีกันในการแกปญหากันอยางจริงจังแมจะมีปญหาในรูปแบบใหมๆเขามาก็ระดมพลังกาย พลังสมอง 
พลังใจจากเครือขายและองคกรตาง ๆ เขามารวมแกปญหาจนเบาบางและหมดสิ้นไปไดอยางเปนระบบ เปนรูปธรรม และ
นําไปสูความยั่งยืนเปนระยะเวลากวา 24 ป และสามารถนําไปเผยแพร เปนแบบอยางท่ีดีไดเพราะเปนความยั่งยืนในดาน
อาหาร สงผลดีตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง ดังปรากฏตามภาพดานลางน้ี   
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ยุวดี  ธัญทนะ, ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง  แสนเสนำะ
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 กรณศีกึษากลุ่มเครอืข่ายวนเกษตร ต�าบลพวา ผลการศกึษา 

พบว่า มจีดุเริม่ต้นในปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านชมุชนพวาประสบปัญหา

เป็นหนี้อย่างหนักเพราะกระแสทุนนิยม มีการบุกรุกท�าลายป่า 

อย่างมาก ส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างชัดเจน การปลูกพืชแบบ

เชิงเดี่ยวของชาวบ้านในชุมชนพวาท่ีมักปลูกมันส�าปะหลัง ปลูก

ยางพารา ปลกูผลไม้เพยีงชนดิเดยีวเพราะได้ค่าตอบแทนสงู แต่เมือ่

ยุคสมัยเปลี่ยนไป การควบคุมราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

เปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลให้ชาวบ้านประสบกับภาวะขาดทุน

เนือ่งจากต้องไปกูห้นีจ้ากนายทนุทีมี่อตัราดอกเบีย้ทีส่งูมาเพือ่ลงทนุ

ประกอบอาชีพปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ่ึงต้องอาศัยปัจจัยภายนอกในการ

ผลิตแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ยาก�าจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง  

ซึง่เกษตรกรไม่สามารถผลติเองได้ เมือ่ผลผลติออกสูต่ลาดกไ็ม่สามารถ 

ก�าหนดราคาได้เอง ถกูกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง การปลกูพชืแบบ

ผสมผสานตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถให้ผลผลิต

ตลอดปี ปุ๋ยยาก็ได้จากธรรมชาติส่งผลให้ลดต้นทุนในการผลิต ส่วน

การแก้ปัญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางด้วยการเปิดพื้นที่ขาย

สินค้า จัดกิจกรรมเพื่อร่วมงานขายผลผลิตลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง

กดราคา ปัญหาหนี้สินก็ลดลง สิ่งแวดล้อมดีข้ึนชัดเจนเพราะไม่ใช้

สารเคมีแต่ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติซ่ึงบ�ารุงดินปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ 

จึงหมดไป การอยู่รวมกันระหว่างมนุษย์กับป่าที่รายล้อมได้อย่าง

กลมกลืน การน�าแนวคิดวนเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ชมุชนด้วยวถิเีกษตรกรรมแบบพึง่ตนเอง ทีเ่รยีกว่า วนเกษตร ของ

ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม ส่งผลให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่าง

เป็นระบบและเกิดความยั่งยืน มีการพัฒนาต่อยอดและขยาย 

เครือข่ายไปในระดับภาคตะวันออกเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ มีการปรับตัว

ให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างมนุษย์กับช้างป่า มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ดีงามของชุมชนไว้ในงานประเพณีปลงคืนถิ่น มีการประชุมพูดคุย

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูถ้งึปัญหา การสร้างนวตักรรม ภมิูปัญญาใหม่ ๆ  

ในเครือข่ายวนเกษตรระดับภาคอยู่เสมอ ซึ่งกระบวนการเรียนรู ้

ที่ส�าคัญคือ การศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ การรวมกลุ่ม

ด้วยความสามัคคีกันในการแก้ปัญหากันอย่างจริงจังแม้จะมีปัญหา

ในรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาก็ระดมพลังกาย พลังสมอง พลังใจจาก 

เครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมแก้ปัญหาจนเบาบางและ 

หมดสิ้นไปได้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม และน�าไปสู่ความยั่งยืน

เป็นระยะเวลากว่า 24 ปี และสามารถน�าไปเผยแพร่ เป็นแบบอย่าง

ที่ดีได้เพราะเป็นความยั่งยืนในด้านอาหาร ส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม

อย่างแท้จริง ดังปรากฏตามภาพด้านล่างนี้  

             

ภาพที่	3 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายวนเกษตร ต�าบลพวา 
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 แลกเปลี่ยนความรูระดับภาค     ประชุมหลายภาคสวน           เสวนาระดับประเทศ       ประชุมแกนนําระดับประเทศ 

 
ภาพที ่3 ขอมูลของผูวิจัยเพ่ือฉายปรากฏการณเก่ียวกับกรณีศึกษากลุมเครือขายวนเกษตรตําบลพวา  

 
 กรณีศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน พบวา มีจุดเริ่มตนในป พ.ศ. 2536 โดยตองการลดปญหาคาใชจาย ลดภาวะหนีสิ้น 
จึงไดคําแนะนําใหไปศึกษาดูงานจากศูนยวนเกษตรของผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิมในการอนุเคราะหดานความรู การฝกปฏิบัติ
จนกระท่ังเครือขายวนเกษตรตําบลพวามีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและหมั่นพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑของตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐาน การดําเนินงานในดานการผลิตของชุมชนถึงในปจจุบันป พ.ศ. 2564 
ประสบความสําเร็จเชิงประจักษถึงความยั่งยืนเปนระยะเวลา 28 ป โดยมีการดําเนินการตาง ๆ ดวยความรวมมือ ความมุงมั่น
ในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาของแกนนําและความสามัคคีของ
คนในชุมชน การหมั่นศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอจะเห็นไดจากการประชุมกันเปนประจําทุกเดือน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในเครือขายชุมชนพวาและเครือขายวนเกษตรระดับภาคอยูเปนประจําทุกเดือน เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ 
อยูเสมอ สงผลใหผลิตภัณฑของชุมชนพวามีจํานวนมาก มีความหลากหลายและมีการพัฒนาอยูเสมอ มีความยั่งยืนสามารถ
นําไปเปนแบบอยางได ดังปรากฏตามภาพดานลางน้ี    

      
    ภาพระยะยั่งยืน     ภายใตการสนับสนุนจากสถาบันวจิัยและพระอาจารยสาย สงผลใหมีผลิตภัณฑตาง ๆ มากมาย 

 
ภาพที ่4 ขอมูลของผูวิจัยเพ่ือฉายปรากฏการณเก่ียวกับกรณีศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน  

 
 กรณีศึกษาการใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชน ของเครือขายชุมชนตําบลพวามีจุดเริ่มตนใน ป พ.ศ. 2549 เพื่อแกปญหา
ภาวะหนี้สิน เพ่ือลดคาใชจายโดยการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยน ชุมชนพวาเปนชุมชนท่ีไดมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใชอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง ภายใตแกนนําของเครือขายชุมชนพวา หลังจากไปศึกษาดูงานยังสถานท่ีท่ี
ประสบความสําเร็จจากโครงการแลกเปลี่ยนชุมชนภายใตการใหการสนับสนุนดานงบประมาณและการใหคําปรึกษาช้ีแนะ
จากพระอาจารยสาย ในระหวางการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชนไดมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแตก็มีคณะวิจัย ซึ่งมีหนาที่
คอยใหคําปรึกษาดานวิชาการและยุทธวิธีตาง ๆ  ในการแกปญหาใหกับแกนนําในการดําเนินกิจกรรมไดอยางราบรื่น ปรากฏ
วา ผลจากการใชคูปองของผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนคูปองในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต ตนป พ.ศ. 2546 จนถึงกลางป 
พ.ศ. 2546 ไดรับความสําเร็จในระดับหนึ่ง ชวงระยะแรก ๆ เทานั้น เนื่องจากชาวบานมีความตองการที่จะเรียนรูการใชคูปอง
ในการเปนเครื่องมือท่ีจะลดคาใชจายภายในครอบครัว หลังจากสิ้นสุดโครงการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยน ก็ไมไดรับความ
นิยมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากรายช่ือของผูท่ีใชคูปองสวนใหญจะมีเพียงแคกลุมของแกนนํา หรือเครือญาติที่ใกลชิดกับ
แกนนําเพียงเทานั้น ทําใหการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชนไมประสบความสําเร็จ เนื่องมาจากมาจากปจจัยที่จํากัดหลาย
ประการ โดยเฉพาะคูปองดังกลาวจะใชไดแตเพียงเฉพาะในชุมชนพวาที่เขารวมโครงการเทานั้น ไมสามารถนําไปใชไดยังพ้ืนท่ี
ตาง ๆ นอกชุมชนไดเลย การใชคูปองแลกเปลี่ยนในชุมชนพวาแมจะเปนแนวคิดที่ดี แตพบปญหาอุปสรรคหลายประการ เชน 
ไมสามารถนําคูปองดังกลาวไปใชที่อื่นนอกจากรานคาของชุมชนที่ดําเนินการใชคูปองเพียงแหงเดียวเทานั้น  สวนสาเหตุ
สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ สินคามีจํากัด ขาดความหลากหลาย เมื่อเทียบกับสินคาในตลาดนัดของชุมชน หรือ

 กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า มีจุดเริ่มต้นในปี 

พ.ศ. 2536 โดยต้องการลดปัญหาค่าใช้จ่าย ลดภาวะหนี้สิน จึงได ้

ค�าแนะน�าให้ไปศึกษาดูงานจากศูนย์วนเกษตรของผู้ใหญ่วิบูลย์   

เข็มเฉลิม ในการอนุเคราะห์ด้านความรู้ การฝึกปฏิบัติจนกระทั่ง 

เครือข่ายวนเกษตร ต�าบลพวา มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหม่ันพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน การด�าเนินงานในด้าน

การผลิตของชุมชนถึงในปัจจุบันปี พ.ศ. 2564 ประสบความส�าเร็จ

เชงิประจกัษ์ถงึความย่ังยนืเป็นระยะเวลา 28 ปี โดยมกีารด�าเนนิการ

ต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนให้มีความ

เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 

ของแกนน�าและความสามัคคีของคนในชุมชน การหมั่นศึกษา

หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอจะเห็นได้จากการประชุมกันเป็นประจ�า

ทุกเดือน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่ายชุมชนพวาและ

เครอืข่ายวนเกษตรระดบัภาคอยูเ่ป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่สร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของชุมชนพวามจี�านวน

มาก มีความหลากหลายและมีการพัฒนาอยู่เสมอ มีความยั่งยืน

สามารถน�าไปเป็นแบบอย่างได้ ดังปรากฏตามภาพด้านล่างนี้   
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ยุวดี  ธัญทนะ, ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์, จ�ำลอง  แสนเสนำะ

22   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

 กรณีศึกษาการใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชน ของเครือข่าย

ชุมชนต�าบลพวามีจุดเริ่มต้นใน ปี พ.ศ. 2549 เพื่อแก้ปัญหาภาวะ

หนี้สิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยการทดลองใช้คูปองแลกเปลี่ยน ชุมชน 

พวาเป็นชมุชนทีไ่ด้มกีารน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แกนน�าของเครือข่ายชุมชน 

พวา หลังจากไปศึกษาดูงานยังสถานท่ีท่ีประสบความส�าเร็จจาก

โครงการแลกเปลีย่นชมุชนภายใต้การให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ 

และการให้ค�าปรึกษาชี้แนะจากพระอาจารย์สาย ในระหว่างการ

ทดลองใช้คูปองแลกเปลี่ยนชุมชนได้มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ก็มี

คณะวจิยั ซึง่มหีน้าทีค่อยให้ค�าปรกึษาด้านวชิาการและยทุธวธิต่ีาง ๆ  

ในการแก้ปัญหาให้กบัแกนน�าในการด�าเนนิกจิกรรมได้อย่างราบรืน่ 

ปรากฏว่า ผลจากการใช้คูปองของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน

คูปองในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. 2546 จนถึงกลางปี 

พ.ศ. 2546 ได้รับความส�าเร็จในระดับหนึ่ง ช่วงระยะแรก ๆ เท่านั้น 

เนือ่งจากชาวบ้านมคีวามต้องการทีจ่ะเรยีนรู้การใช้คปูองในการเป็น

เครือ่งมอืทีจ่ะลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว หลงัจากสิน้สดุโครงการ

ทดลองใช้คูปองแลกเปลี่ยน ก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง  

ดังจะเห็นได้จากรายช่ือของผู้ที่ใช้คูปองส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่กลุ่ม

ของแกนน�า หรือเครือญาติที่ใกล้ชิดกับแกนน�าเพียงเท่านั้น ท�าให้

การทดลองใช้คูปองแลกเปล่ียนชุมชนไม่ประสบความส�าเร็จ เนือ่งมาจาก 

ปัจจัยที่จ�ากัดหลายประการ โดยเฉพาะคูปองดังกล่าวจะใช้ได ้

แต่เพียงเฉพาะในชุมชนพวาที่เข้าร่วมโครงการเท่าน้ัน ไม่สามารถ 

น�าไปใช้ได้ยังพื้นที่ต่าง ๆ  นอกชุมชนได้เลย การใช้คูปองแลกเปลี่ยน

ในชมุชนพวาแม้จะเป็นแนวคดิทีด่ ีแต่พบปัญหาอปุสรรคหลายประการ 

เช่น ไม่สามารถน�าคปูองดงักล่าวไปใช้ทีอ่ืน่นอกจากร้านค้าของชุมชน

ที่ด�าเนินการใช้คูปองเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ส่วนสาเหตุส�าคัญ 

อกีประการหนึง่กค็อื สนิค้ามีจ�ากดั ขาดความหลากหลาย เม่ือเทยีบ

กับสินค้าในตลาดนัดของชุมชน หรือห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ จึงท�าให้

กรณีศึกษาคูปองแลกเปลี่ยนนี้ยังไม่ยั่งยืน แต่ระบบการแลกเปลี่ยน

ในด้านความรู ้  แลกเปล่ียนส่ิงของและแลกเปล่ียนแรงงาน 

ในเครือญาติสนิทยังคงมีอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ดังปรากฏ

ตามภาพด้านล่างนี้ 
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 แลกเปลี่ยนความรูระดับภาค     ประชุมหลายภาคสวน           เสวนาระดับประเทศ       ประชุมแกนนําระดับประเทศ 

 
ภาพที ่3 ขอมูลของผูวิจัยเพ่ือฉายปรากฏการณเก่ียวกับกรณีศึกษากลุมเครือขายวนเกษตรตําบลพวา  

 
 กรณีศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน พบวา มีจุดเริ่มตนในป พ.ศ. 2536 โดยตองการลดปญหาคาใชจาย ลดภาวะหนีสิ้น 
จึงไดคําแนะนําใหไปศึกษาดูงานจากศูนยวนเกษตรของผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิมในการอนุเคราะหดานความรู การฝกปฏิบัติ
จนกระท่ังเครือขายวนเกษตรตําบลพวามีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและหมั่นพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑของตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐาน การดําเนินงานในดานการผลิตของชุมชนถึงในปจจุบันป พ.ศ. 2564 
ประสบความสําเร็จเชิงประจักษถึงความยั่งยืนเปนระยะเวลา 28 ป โดยมีการดําเนินการตาง ๆ ดวยความรวมมือ ความมุงมั่น
ในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาของแกนนําและความสามัคคีของ
คนในชุมชน การหมั่นศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอจะเห็นไดจากการประชุมกันเปนประจําทุกเดือน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในเครือขายชุมชนพวาและเครือขายวนเกษตรระดับภาคอยูเปนประจําทุกเดือน เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ 
อยูเสมอ สงผลใหผลิตภัณฑของชุมชนพวามีจํานวนมาก มีความหลากหลายและมีการพัฒนาอยูเสมอ มีความยั่งยืนสามารถ
นําไปเปนแบบอยางได ดังปรากฏตามภาพดานลางน้ี    

      
    ภาพระยะยั่งยืน     ภายใตการสนับสนุนจากสถาบันวจิัยและพระอาจารยสาย สงผลใหมีผลิตภัณฑตาง ๆ มากมาย 

 
ภาพที ่4 ขอมูลของผูวิจัยเพ่ือฉายปรากฏการณเก่ียวกับกรณีศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชน  

 
 กรณีศึกษาการใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชน ของเครือขายชุมชนตําบลพวามีจุดเริ่มตนใน ป พ.ศ. 2549 เพื่อแกปญหา
ภาวะหนี้สิน เพ่ือลดคาใชจายโดยการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยน ชุมชนพวาเปนชุมชนท่ีไดมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใชอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง ภายใตแกนนําของเครือขายชุมชนพวา หลังจากไปศึกษาดูงานยังสถานท่ีท่ี
ประสบความสําเร็จจากโครงการแลกเปลี่ยนชุมชนภายใตการใหการสนับสนุนดานงบประมาณและการใหคําปรึกษาช้ีแนะ
จากพระอาจารยสาย ในระหวางการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชนไดมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแตก็มีคณะวิจัย ซึ่งมีหนาที่
คอยใหคําปรึกษาดานวิชาการและยุทธวิธีตาง ๆ  ในการแกปญหาใหกับแกนนําในการดําเนินกิจกรรมไดอยางราบรื่น ปรากฏ
วา ผลจากการใชคูปองของผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนคูปองในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต ตนป พ.ศ. 2546 จนถึงกลางป 
พ.ศ. 2546 ไดรับความสําเร็จในระดับหนึ่ง ชวงระยะแรก ๆ เทานั้น เนื่องจากชาวบานมีความตองการที่จะเรียนรูการใชคูปอง
ในการเปนเครื่องมือท่ีจะลดคาใชจายภายในครอบครัว หลังจากสิ้นสุดโครงการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยน ก็ไมไดรับความ
นิยมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากรายช่ือของผูท่ีใชคูปองสวนใหญจะมีเพียงแคกลุมของแกนนํา หรือเครือญาติที่ใกลชิดกับ
แกนนําเพียงเทานั้น ทําใหการทดลองใชคูปองแลกเปลี่ยนชุมชนไมประสบความสําเร็จ เนื่องมาจากมาจากปจจัยที่จํากัดหลาย
ประการ โดยเฉพาะคูปองดังกลาวจะใชไดแตเพียงเฉพาะในชุมชนพวาที่เขารวมโครงการเทานั้น ไมสามารถนําไปใชไดยังพ้ืนท่ี
ตาง ๆ นอกชุมชนไดเลย การใชคูปองแลกเปลี่ยนในชุมชนพวาแมจะเปนแนวคิดที่ดี แตพบปญหาอุปสรรคหลายประการ เชน 
ไมสามารถนําคูปองดังกลาวไปใชที่อื่นนอกจากรานคาของชุมชนที่ดําเนินการใชคูปองเพียงแหงเดียวเทานั้น  สวนสาเหตุ
สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ สินคามีจํากัด ขาดความหลากหลาย เมื่อเทียบกับสินคาในตลาดนัดของชุมชน หรือ

ภาพที่	4 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ภาพที่	5 ข้อมูลของผู้วิจัยเพื่อฉายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนชุมชน 
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หางสรรพสินคาอ่ืน ๆ จึงทําใหกรณีศึกษาคูปองแลกเปลี่ยนนี้ยังไมยั่งยืน แตระบบการแลกเปลี่ยนในดานความรู แลกเปลี่ยน
สิ่งของและแลกเปลี่ยนแรงงานในเครือญาติสนทิยังคงมีอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ดังปรากฏตามภาพดานลางนี้  
 

     
ภาพระยะยั่งยืน ดานการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนสิ่งของ การประชุมแลกเปลี่ยนในระดับเครือขายชุมชนและระดับภาค 

 
ภาพที ่5 ขอมูลของผูวิจัยเพ่ือฉายปรากฏการณเก่ียวกับกรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนชุมชน  

 
 2. ตัวแบบท่ีเหมาะสมในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

       ผลการศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืนท ี่ไดจากการวิเคราะหถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี มีขอคนพบวาตัวแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด เพื่อสรางความเปนวิถีด ังกลาว จากกรณีศึกษาที่มีผลการดําเนินงานท่ีมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 กรณีดังกลาว ผูวิจัยสามารถพัฒนาเปนตัวแบบเพ่ือ

สรางความเปนวิถี โดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดความยั่งยืน ไดแก ตัวแบบในการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชน  ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากแผนภาพท่ี 1 ขางลางนี ้

 
ผูนําที่มีความเขมแข็ง 
   -ซื่อสัตยสุจริต  
   -เสียสละ ทุมเท จริงจัง 
 

 
   

ตนทุนทางสังคม 
   -ระบบเครือญาต ิ
   -ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
   -ความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

  
 

ความยั่งยนืในการขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบวัฒนธรรมชุมชน 
 

วัฒนธรรมชุมชน 
วนเกษตร  ตําบลพวา 
อําเภอแกงหางแมว 

จังหวัดจันทบุร ี

 
 

กลไกและกระบวนการ 
การมีสวนรวมของชุมชน 

 

 
แผนภาพที่ 1 ตัวแบบที่ควรจะเปนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชน 

 
 ในกระบวนการนําตัวแบบที่ควรจะเปนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชนไป
ปฏิบัตินั้นจะตองมีการจัดเรียงความสัมพันธโดยอาศัยปจจัยทีม่ีความสําคัญบูรณาการรวมกัน 3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยดาน
ผูนําที่ตองมีจิตวิญญาณของความมีภาวะผูนําซึ่งประกอบไปดวยความซื่อสัตย สุจริต ทุมเท จริงจัง มีคุณธรรมสูง มีน้ําใจโอบ
ออมอารี ขณะที่ทุนทางสังคม ไดแก ภูมิปญญาทองถ่ิน ความมีน้ําใจของคนในชุมชน รวมไปถึงทรัพยากรดานตาง ๆ ที่มีความ
สมบูรณก็เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเกื้อหนุนกอใหเกิดความสําเร็จ อยางไรก็ดีการขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม มั่นคง

 2. ตวัแบบทีเ่หมาะสมในการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ผลการศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้

จากการวเิคราะห์ถอดบทเรยีนจากกรณศีกึษาทัง้ 5 กรณ ีมข้ีอค้นพบ 

ว่าตวัแบบทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวคดิหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด เพื่อสร้างความเป็นวิถีดังกล่าว  

จากกรณศึีกษาทีม่ผีลการด�าเนนิงานทีม่ปีระสิทธิภาพและประสทิธผิล 

โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ 5 กรณดีงักล่าว ผูว้จิยั

สามารถพัฒนาเป็นตัวแบบเพื่อสร้างความเป็นวิถี โดยการน�าหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ให้เกดิความยัง่ยนื ได้แก่ ตวัแบบ

ในการขบัเคล่ือนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงแบบวฒันธรรมชมุชน  

ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากแผนภาพที่ 1 ข้างล่างนี้
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 ในกระบวนการน�าตัวแบบท่ีควรจะเป็นในการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชนไปปฏิบัติ

นัน้จะต้องมกีารจดัเรยีงความสมัพันธ์โดยอาศยัปัจจัยท่ีมคีวามส�าคญั

บูรณาการร่วมกัน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น�าที่ต้องม ี

จิตวิญญาณของความมีภาวะผู้น�าซึ่งประกอบไปด้วยความซ่ือสัตย์ 

สุจริต ทุ่มเท จริงจัง มีคุณธรรมสูง มีน�้าใจโอบอ้อมอารี ขณะที่ทุน

ทางสังคม ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความมีน�้าใจของคนในชุมชน 

รวมไปถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่มีความสมบูรณ์ก็เป็นปัจจัยส�าคัญ

ทีม่ผีลต่อการเก้ือหนนุก่อให้เกดิความส�าเรจ็ อย่างไรกด็กีารขบัเคล่ือน 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม มั่นคงและยั่งยืนได้นั้น จ�าเป็นที่จะต้องอาศัย

กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มข้นในการ

ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล

สรุปและอภิปรายผล
 จากข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้อันเกิดจากการศึกษา 

ถอดบทเรียนทัง้ 5 กรณ ีดงักล่าวทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิ

กิจกรรมภายใต้วิถีหลักการด�าเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดย

อาศัยผู้น�าที่เข้มแข็ง ดังเช่น พระอาจารย์สาย อันเป็นพระสงฆ์ผู้ซึ่งมี

ปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนากอปรกับการมีผู้น�าทางธรรมชาติ

อย่างเช่น นายบุญเลิศ  ดุชิตา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลของ 

ชุมชนพวาซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดีงาม ไม่โลภ เป็นผู้เสียสละต่อ 

ส่วนรวมมีแนวคิดและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและท่ีส�าคัญเป็นผู้มี

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วยความจริงใจ ส่งผลท�าให้เป็นที่เคารพ

รักของชาวบ้าน ด้วยเหตุน้ีเม่ือมีการขอความร่วมมือจากชาวบ้าน 

ในชุมชนจึงมักจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากชาวบ้าน

เป็นอย่างดียิ่งส่งผลท�าให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างความยั่งยืน

ได้มาจนถงึปัจจุบนั อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาดังกล่าวในอกีมติหินึง่

สะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อสิ้นยุคสมัยผู้น�าเหล่านี้แล้ว 

โอกาสที่จะเกิดความไม่ยั่งยืนภายใต้กรณีศึกษาดังกล่าวก็ย่อมเกิด

ขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการเช่ือมโยงจนเกิดมรรคผล

ที่ย่ังยืนมีลักษณะของความไม่เป็นทางการค่อนข้างสูง เนื่องจาก

ลกัษณะของกระบวนการ การมส่ีวนร่วมกด็ ีการเสยีสละกด็ ีมคีวาม

สัมพันธ์กันแบบส่วนตัว การมีส่วนร่วมของแต่ละกรณีศึกษาก็เป็น

แบบครั้งคราว ดังนั้น สิ่งที่ควรคิดค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาวก็

คือ การปลูกจิตส�านึกให้กับเยาวชนในรุ่นหลังให้ใส่ใจในการรักและ

หวงแหนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมเหล่าน้ีไว้ให้เป็นเอกลักษณ์

ประจ�าถิน่ของชมุชนพวาตลอดไปและหากว่าจะให้ดยีิง่ขึน้ควรมกีาร

ท�างานแบบสอดประสานกับหน่วยงานราชการให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนพวาอย่างจริงจัง

 งานวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื ทีก่ล่าวว่า การพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็นยทุธศาสตร์ของการพฒันา

ทีต้่องการการจดัทรัพยากรทัง้ธรรมชาตแิละมนษุย์ รวมทัง้ทรพัยากร 

การเงินและวัสดุทั้งปวงให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมั่งค่ัง

และอยูด่กีนิด ีโดยไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่สงวนไว้ส�าหรบั

คนรุน่หลงั และการทีจ่ะบรรลุเป้าหมายของการพฒันาทีย่ั่งยนืซึง่จะ

เกิดการสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้นั้น

จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการจัดการ

การพัฒนา (ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์, 2543: 2)

 นอกจากนีย้งัมคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง ทีก่ล่าวว่า หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น

แนวการด�ารงชีวิตที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางตามหลักค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า ซึง่สอนให้รูจ้กัการมองให้เข้าใจถงึสิง่ทัง้หลายตามความ

เป็นจริง รู้จักมีความพึงพอใจในตนเอง ในสถานภาพที่เป็นอยู่อย่าง

มีความสุข ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ไปเบียดเบียนสังคม ไม่ไป

8 
 
หางสรรพสินคาอ่ืน ๆ จึงทําใหกรณีศึกษาคูปองแลกเปลี่ยนนี้ยังไมยั่งยืน แตระบบการแลกเปลี่ยนในดานความรู แลกเปลี่ยน
สิ่งของและแลกเปลี่ยนแรงงานในเครือญาติสนทิยังคงมีอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ดังปรากฏตามภาพดานลางนี้  
 

     
ภาพระยะยั่งยืน ดานการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนสิ่งของ การประชุมแลกเปลี่ยนในระดับเครือขายชุมชนและระดับภาค 

 
ภาพที ่5 ขอมูลของผูวิจัยเพ่ือฉายปรากฏการณเก่ียวกับกรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนชุมชน  

 
 2. ตัวแบบท่ีเหมาะสมในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

       ผลการศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืนท ่ีไดจากการวิเคราะหถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี มีขอคนพบวาตัวแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด เพื่อสรางความเปนวิถีด ังกลาว จากกรณีศึกษาที่มีผลการดําเนินงานท่ีมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 กรณีดังกลาว ผูวิจัยสามารถพัฒนาเปนตัวแบบเพ่ือ

สรางความเปนวิถี โดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดความยั่งยืน ไดแก ตัวแบบในการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชน  ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากแผนภาพท่ี 1 ขางลางนี ้

 
ผูนําที่มีความเขมแข็ง 
   -ซื่อสัตยสุจริต  
   -เสียสละ ทุมเท จริงจัง 
 

 
   

ตนทุนทางสังคม 
   -ระบบเครือญาต ิ
   -ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
   -ความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

  
 

ความยั่งยนืในการขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบวัฒนธรรมชุมชน 
 

วัฒนธรรมชุมชน 
วนเกษตร  ตําบลพวา 
อําเภอแกงหางแมว 

จังหวัดจันทบุร ี

 
 

กลไกและกระบวนการ 
การมีสวนรวมของชุมชน 

 

 
แผนภาพที่ 1 ตัวแบบที่ควรจะเปนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชน 

 
 ในกระบวนการนําตัวแบบที่ควรจะเปนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชนไป
ปฏิบัตินั้นจะตองมีการจัดเรียงความสัมพันธโดยอาศัยปจจัยทีม่ีความสําคัญบูรณาการรวมกัน 3 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยดาน
ผูนําที่ตองมีจิตวิญญาณของความมีภาวะผูนําซึ่งประกอบไปดวยความซื่อสัตย สุจริต ทุมเท จริงจัง มีคุณธรรมสูง มีน้ําใจโอบ
ออมอารี ขณะที่ทุนทางสังคม ไดแก ภูมิปญญาทองถ่ิน ความมีน้ําใจของคนในชุมชน รวมไปถึงทรัพยากรดานตาง ๆ ที่มีความ
สมบูรณก็เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเกื้อหนุนกอใหเกิดความสําเร็จ อยางไรก็ดีการขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม มั่นคง

แผนภาพที่	1 ตัวแบบที่ควรจะเป็นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชน
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เบยีดเบยีนธรรมชาต ิค�านงึถงึความพอประมาณ ความมเีหตผุล การ

สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ใช้คุณธรรมในการ

วางแผนด�าเนนิชวีติ การตดัสนิใจและการกระท�า (วรเดช  จนัทรศร, 

2554, 16) 

 ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ปัทวี  สตัยวงศ์ทิพย์ (2558) เร่ือง บทบาทของพระสงฆ์กบัการอนรัุกษ์ 

ป่าไม้ กรณีศึกษาพระครูประโชติธรรมาภิรมย์ (สาย โชติธมฺโม)  

วัดวังศิลาธรรมาราม ต�าบลวังหว้า อ�าเภอแกลง จังหวัดระยองซึ่งมี

ข้อค้นพบว่า  บทบาทส�าคัญในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน

ได้นั้นจะต้องประกอบด้วย การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

อนรัุกษ์ การเป็นผูน้�าการอนรุกัษ์ การสร้างจติส�านกึให้กบัประชาชน

ให้มคีวามรกัในธรรมชาต ิการเทศนาสัง่สอนให้คนมจีติส�านกึ โดยใช้

แนวคิดการตอบแทนคุณแม่ แนวคิดการจัดการป่าแบบสวนโมกข์

และแนวคดิธรรมชาต ิ4 ประการ ผลของการอนรุกัษ์ป่าไม้ท�าให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนพวาในระยะยาว ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้าน

ผลลพัธ์ทีต่ามมาสูช่มุชนและด้านผลทีอ่อกสูส่งัคมภายนอก ผลผลติ

ที่ชัดเจนคือ ด้านสิ่งแวดล้อมมีจ�านวนปริมาณป่าไม้เพิ่มมากขึ้น 

 นอกจากน้ียังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนา  

เอื้องไพบูลย์ (2546) เรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู ้

ในชมุชนเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื เพือ่วเิคราะห์กระบวนการและรปูแบบ 

การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า กระบวนการ 

เรียนรู้สามารถท�าให้ชุมชนมีศักยภาพในการคิดและการปฏิบัติเพื่อ

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านนิเวศเศรษฐกิจและสังคม 

ในชุมชนให้ดีขี้น ผลจากการคิดและปฏิบัติของชุมชนท�าให้ระบบ

นิเวศของชมุชนมคีวามสมบรูณ์ขึน้ เศรษฐกิจชมุชนดขีึน้ และมคีวาม

มั่นคงขึ้น เป็นการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนื้อหา 

ของการเรียนรู ้ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียนรู ้หลายลักษณะ 

ร่วมกนัทีท่�าให้ศกัยภาพของชมุชนเพิม่ขึน้ การสงัเกตผลของกจิกรรม 

การถ่ายทอดภมูปัิญญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรมและดงูาน

ในพื้นที่จริงการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ การเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้

ของชุมชน การเรียนรู้ผ่านประเพณีและพิธีกรรม

 สรุปได้ว่า การทีผู่ว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันองค์ความรู้เดิม และยืนยันว่า

กระบวนการเรียนรู้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงของชมุชนวนเกษตร ต�าบลพวา อ�าเภอแก่งหางแมว 

จงัหวัดจนัทบรุ ีสามารถน�าไปเป็นตวัแบบทีเ่หมาะสมในการน�าหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนา 

ทีย่ั่งยนืได้ นอกจากนี ้พบว่า จดุร่วมส�าคญัในการขบัเคลือ่นกจิกรรม

ต่าง ๆ จนประสบความส�าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับผู้น�าซึ่งมีความซื่อสัตย์ 

ทุ่มเท จริงจังเป็นอย่างมาก มีต้นทุนทางสังคมที่เป็นแบบเครือญาติ 

ส่งผลให้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ท�าให้ง่ายต่อการ

ประสานงานในชุมชน รวมไปถึงการมีทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

ที่อุดมสมบูรณ์และการมีระบบกลไกที่เข้มแข็ง ภายใต้กระบวนการ

การมส่ีวนร่วมของชุมชนซึง่เป็นตัวแบบทีค่วรจะเป็นในการขบัเคลือ่น 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบวัฒนธรรมชุมชน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากข้อค้นพบทีไ่ด้จากการศกึษาเรือ่ง กระบวนการเรยีนรู้ 

โดยการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อก่อให้เกิด

ความยั่งยืนของชุมชนพวา อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  

ผู้วิจัยเห็นควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยเชิงนโยบายที่ส�าคัญดังนี้ 

 1. ภาครัฐควรมีนโยบายให้แต่ละชุมชนสร้างความ 

เข้มแขง็ โดยใช้ต้นแบบจากกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบับรบิท

ของแต่ละชมุชนเพือ่ขบัเคลือ่นชมุชนของตนให้มคีวามเป็นเอกภาพ 

คงไว้ซ่ึงทรัพยากรส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละชุมชน

ให้คงไว้ให้อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป

 2. เนื่องจากผลการศึกษามีข้อค้นพบว่า การเชื่อมโยง 

ในการด�าเนนิกจิกรรมยงัไม่เป็นทางการแต่เป็นการอาศยัความสมัพนัธ์ 

ส่วนบุคคลเป็นหลัก ดังนัน้ จงึควรมกีารสร้างระบบกลไกการสานต่อ

กิจกรรมและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ 

ให้มีความเป็นทางการให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่อาศัยความสัมพันธ์ 

ที่ตัวบุคคลในมิติเดียวเท่านั้น

 3. ควรมีการสร้างความร่วมมือกันแบบพหุภาคีของ

องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีอยู ่ภายในต�าบลพวา เพื่อน�าไปสู ่ 

ความร่วมมอืในการพฒันาอย่างจรงิจงั ภายใต้แนวคดิการเสรมิพลงั

ชุมชนหรือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 4. หน่วยงานด้านการพฒันาชมุชนและหน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนในการใช้วิถีชีวิต

ของประชาชนให้เกิดกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการน�าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งอาจเริ่มจาก

ตนเองและครอบครัวรวมถึงชุมชนไปสู่ภาพรวมของสังคม
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม  

อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และเพื่อทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม 

อ�าเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ กลุ่มประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีต่�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมอืงสระแก้ว 

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�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอ 

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เท่ากับ 3.51 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน อยู่ใน

ระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมส�ารวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนการด�าเนินกิจกรรม  

อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล�าดบั และปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคลด้านทีไ่ม่มกีารมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ 

รายได้ต่อเดือน

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วม, ประชาชน, องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม
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Abstract
 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.

Keywords : Participation, Public, Tha Kasem Subdistrict Administrative Organization
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บทน�า
 องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงจัดข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการ

จดัตัง้เพือ่กระจายอ�านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถ่ินระดบั

ต�าบลซึง่เป็นเขตชนบทอันเป็นพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศได้มโีอกาส

เรยีนรูก้ารแก้ไขปัญหา และการสนองตอบความต้องการของตนเอง

โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

หรือเรียกว่า การปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธปิไตย องค์การ

บริหารส่วนต�าบล มีความส�าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะ 

เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่ใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีชนบท องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนในชุมชนระดับต�าบล หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จากการก่อเกิด 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อน

ของการกระจายอ�านาจการปกครองของรัฐบาล และกระทรวง

มหาดไทย และสอดคล้องกับกระแสเรียกร้องในการที่จะให้

ประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบการการปกครองที่เหมาะสมกับตน  

มีงบประมาณและบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น

ของตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส�าคัญในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นระบอบการปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน โดยหลักการกระจาย 

อ�านาจให้แก่ประชาชนทุก ๆ คน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

ตรงจุดมากที่สุด จึงจ�าเป็นต้องสร้างระบบกลไก ความรู้ ความเข้าใจ

แก่ประชาชนในเร่ืองบทบาทและหน้าทีใ่ห้ประชาชนสามารถท�างาน

ร่วมกันได้อย่างราบรื่น สามารถรวมพลังในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วม

รบัผดิชอบ และแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจและตรวจสอบการบริหารการท�างานของภาครัฐมากขึ้น 

ทัง้นีเ้พือ่ให้การปฏบิตัเิกดิความโปร่งใสและการด�าเนนิการให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในชมุชนจากปรากฏการณ์ทีเ่ป็นจรงิโดยองิจากสภาพความเป็นจรงิ

ของท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะทราบถึงระดับการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย การด�าเนินงาน การติดตามและการ

ประเมินผล และปัญหาที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอ

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย 

ส่วนบคุคลทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. คาดว่าข้อมลูทีไ่ด้รับจากการศกึษาจะเป็นการเพิม่พนู

องค์ความรู้ ให้แก่ผู ้ที่สนใจจะศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ต่อไป

 2. คาดว่าข้อมูลองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม 

อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จะน�าเอาข้อมูลที่ได้รับจาก 

การศึกษาไปพิจารณาและแก้ไขปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตรงกับปัญหาท่ีแท้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนในท้องถิ่น

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเชิงส�ารวจ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว 

จงัหวดัสระแก้ว และเกบ็ข้อมลูด้วยการใช้แบบสอบถามมีรายละเอียด 

วิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 1. ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง

            2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 3. การสร้างพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นประชากรที่อยู่ในต�าบล

ท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว โดยในต�าบลท่าเกษม 

มีจ�านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 8,033 คน จ�านวน 1,877 ครัวเรือน 

(ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2561)
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 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว ได้มาจากการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน

จ�านวนประชากร การประมาณขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้สตูรการสุม่

ตวัอย่างของ Taro Yamane ให้มกีารก�าหนดตวัอย่างโดยมค่ีาระดบั

ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
               N  สูตร   n =  _______
                 [1+Ne2]

 เมื่อ n คือ จ�านวนตวัอยา่งหรอืขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  N คือ จ�านวนหน่วยทั้งหมด ขนาดของประชากร 

ซึ่งเท่ากับ 1,877 คน

  E คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ ่มตัวอย ่าง  

[Sampling error] ในท่ีนี้จะก�าหนดเท่ากับ +/-0.05 ภายใต้ 

ความเชื่อ 95%

  แทนค่าสูตร n = 8,033

     1+ (8,033) (0.05)2

    n = 381.02

 ดงันัน้ กลุม่ตวัอย่างจากจ�านวนประชากรทัง้สิน้ 8,033  คน 

แต่ผู้วิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ�านวน 382 คน  

เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างตามท่ีได้กล่าวข้างต้นและผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ คือ การเก็บข้อมูลให้ครบตามต้องการ 

โดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน

 ข้อจ�ากัดด้านการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นการฝึกวิธี

ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จึงขอก�าหนดขนาดตัวอย่าง 

จ�านวน 100 ชุด ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

เกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนต่อการบรหิารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเฉพาะกรณีในพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ศึกษาในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส ่วนร ่วมของ

ประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลเฉพาะกรณี

ในพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม 

อ�าเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว โดยครอบคลมุถึงการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชน 4 ด้าน คือ

 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการส�ารวจปัญหาการพัฒนา 

  จ�านวน 6 ข้อ

 2. ด้านการวางแผนการด�าเนินกิจกรรม จ�านวน 6 ข้อ

 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จ�านวน 6 ข้อ

 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติงาน 

     จ�านวน 6 ข้อ

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนต่อการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนต�าบล

เฉพาะกรณีในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้

 1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล มากที่สุด

 2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล มาก 

 3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล ปานกลาง

 4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล น้อย

 5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล น้อยที่สุด

การสร้างพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 แบบสอบถามฉบับนี้ ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นเองมีขั้นตอน 

ในการสร้าง ดังนี้

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล น�ามาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ก�าหนดนิยาม 

และใช้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม

 2. สร ้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเกษม 

อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และตรวจสอบเนื้อหาของ

แบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากน้ันน�าไปให้

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วน�าไปปรับปรุงตามค�าแนะน�าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 3. น�าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุตามค�าแนะน�าของอาจารย์

ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าผู้เชี่ยวชาญ

 4. น�าแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้ (Try out) กับ

ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ในพื้นที่องค์การ 

บริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว เพื่อหาคุณภาพ 

ของเครื่องมือโดยการหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถามใช้ค่าแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha) ได้

ค่าของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามนี้มีความ

น่าเชื่อได้ สามารถน�าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้

 1. น�าหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ถึงนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามต้องการ 

แก่กลุ่มตัวอย่าง

 3. ขอความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ในการ 

กรอกข้อมูลแบบสอบถามตามความต้องการในการศึกษา โดย

แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 100 ได้รับคืนมา 100 ชุด คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อประเมิน

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

จะพิจารณาจากคะแนนของค�าตอบโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์การค�านวณ

จาก

 (คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่าสุด)  =   5-1   =  0.80

        จ�านวนชั้น         5

 ค่าเฉลีย่ของความต้องการแต่ละระดบัเท่ากบั 0.80 ผู้วจิยั

จงึก�าหนดแบ่งระดบัความต้องการตามเกณฑ์การแปลผลความหมาย

ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมาก

 ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนน้อย

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ประมวลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ผูว้จิยัเลอืกใช้สถติเิพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะของข้อมลูและ

ตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ค่าความถี่ ร้อยละ

 2. ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. ใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่ออ้างอิงผลการทดสอบจาก 

กลุม่ตวัอย่างไปยงักลุ่มประชากรดงันี ้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

ด้วยสถิติ t-Test ส�าหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบ่งได้ 2 กลุ่ม 

และสถิติ F-test ส�าหรับประชากรที่แบ่งได้ 3 กลุ่มขึ้นไปท่ีระดับ 

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 หรือความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิจัย
	 จ�านวน	และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่	1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามเพศ

ข้อมูลส่วนบุคคล	 จ�านวน	 ร้อยละ

1. ชาย 36 36.00

2. หญิง 64 64.00

รวม	 100	 100.00

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

จ�านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาคือ เพศชาย จ�านวน 

36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ตามล�าดับ
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 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปี

ขึ้นไป จ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 

41-50 ปี จ�านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 29.00 อาย ุ31-40 ปี จ�านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อายุ 21-30 ปี จ�านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.00 และน้อยทีสุ่ดคือ อายตุ�า่กว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จ�านวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล�าดับ

ตารางที่	2 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามอายุ

ข้อมูลส่วนบุคคล	 จ�านวน	 ร้อยละ

1. ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 4 4.00

2. อายุ 21-30 ปี 10 10.00

3. อายุ 31-40 ปี 14 14.00

4. อายุ 41-50 ปี 29 29.00

5. อายุ 51 ปีขึ้นไป 43 43.00

รวม	 100	 100.00

 

ตารางที่	3 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ	 จ�านวน	 ร้อยละ

1. โสด 28 28.00

2. สมรส 60 60.00

3. หม้าย/หย่าร้าง 12 12.00

รวม	 100	 100.00

 จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 

สมรส จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาอยู่ในกลุ่ม 

โสด จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 หม้าย/หย่าร้าง จ�านวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล�าดับ

ตารางที่	4 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามการศึกษา

ระดับการศึกษา	 จ�านวน	 ร้อยละ

1. ต�่ากว่าชั้นมัธยมศึกษา 55 55.00

2.  มัธยมศึกษา / ปวช. 32 32.00

3. ปวส. / อนุปริญญา 8 8.00

4. ปริญญาตรี 3 3.00

5. สูงกว่าปริญญาตรี 2 2.00 

รวม	 100	 100.00

 ตารางที ่4 พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่นกลุม่ ต�า่กว่า

ชั้นมัธยมศึกษา จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา 

มัธยมศึกษา/ปวช. จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ปวส./ 

อนุปริญญา จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  ปริญญาตรี จ�านวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 สูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.00  ตามล�าดับ
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 ตารางที่ 5 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู ่ในกลุ ่ม

เกษตรกรรม จ�านวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา รบัจ้าง 

จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ค้าขาย จ�านวน 18 คน  

คิดเป็นร้อยละ 18.00 อื่น ๆ (โปรดระบุ) จ�านวน 8 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 8.00 ข้าราชการ/พนักงาน จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.00 ธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 รัฐวิสาหกิจ 

จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล�าดับ

ตารางที่	5 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ	 จ�านวน	 ร้อยละ

1. เกษตรกรรม 41 41.00

2. ค้าขาย 18 18.00

3.  ข้าราชการ/พนักงาน 6 6.00

4. รัฐวิสาหกิจ 2 2.00

5. รับจ้าง 20 20.00

6. ธุรกิจส่วนตัว 5 5.00

7. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 8 8.00

รวม	 100	 100.00

ตารางที่	6 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามรายได้

รายได้	 จ�านวน	 ร้อยละ

1. ไม่เกิน 10,000 บาท 51 51.00

2. 10,001-20,000 บาท 37 37.00

3. 20,001-30,000 บาท 9 9.00

4. 30,001 บาทขึ้นไป 3 3.00

รวม	 100	 100.00

 ตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เกิน 

10,000 บาท จ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมา  

รายได้ 10,001-20,000 บาท จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 

รายได้ 20,001-30,000 บาท จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 

และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

ตามล�าดับ

 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม	อ�าเภอ

เมืองสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว

 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชนในการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเกษม 

อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบบประเมินการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมส�ารวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการ

วางแผนการด�าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน
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 ตารางที่ 7 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.51) และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน เรยีงล�าดบัตามค่าเฉล่ีย 

พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.00) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมส�ารวจปัญหาพัฒนา

ชนบท (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35) ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน 

(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32) และน้อยทีส่ดุคือ ด้านการวางแผนการด�าเนนิ

กิจกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20) ตามล�าดับ

ตารางที่	7 ผลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดับที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

  ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน

	 	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน	 																											n	=	100

	 	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม	 	̄x	 S.D.	 ระดับ	 อันดับ
	 	 อ�าเภอเมืองสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว

1. ด้านการมีส่วนร่วมส�ารวจปัญหาพัฒนาชนบท 3.35 0.90 ปานกลาง 2

2. ด้านการวางแผนการด�าเนินกิจกรรม 3.20 0.62 ปานกลาง 4

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงาน 4.00 0.48 มาก 1

4. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฎิบัติงาน 3.32 0.54 ปานกลาง 3

ภาพรวม	 	 3.51	 0.51	 มาก 

ตารางที่	8 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน ไม่ยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√

Sig = 0.65

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√

Sig = 0.23

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√

Sig = 0.21

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√

Sig = 0.61

สมมตฐิานที ่5 ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนัมส่ีวนร่วมในการบริหารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√

Sig = 0.32

สมมติฐานที ่6 ประชาชนทีม่รีายได้ต่างกันมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน

√

Sig = 0.14

 ตารางที่ 8 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอ

เมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว แตกต่างกนั ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม 

อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ประชาชนที่มี

สถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว แตกต่างกนั 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
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มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม 

อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน และประชาชน 

ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

แตกต่างกัน

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอ 

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

การมส่ีวนร่วมในการปฏบิติังาน อยูใ่นระดบัมาก ด้านการมส่ีวนร่วม

ส�ารวจปัญหาพัฒนาชนบท ด้านการวางแผนการด�าเนินกิจกรรม 

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการมีส่วนร่วมส�ารวจปัญหาพัฒนาชนบท

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านการวางแผนการด�าเนินกิจกรรม

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านการมีส่วนร่วมติดตามปฏิบัติงาน

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 ผลการเปรยีบเทยีบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารงาน

ส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า

 1.	 เพศ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดั

สระแก้ว จ�าแนกตามเพศ พบว่า  โดยเพศหญงิมรีะดบัการมส่ีวนร่วม

มากกว่าเพศชาย

 2.	 อายุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามอายุ พบว่า ผู้มีอายุมาก มีส่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงานสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอื่น ๆ อย่างไม่ม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้อาจเน่ืองจากผู้มีอายุมากกว่า

ความสนใจและประสบการณ์เกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม การบรหิารงาน

และการพัฒนาชุมชนมากกว่า หรือมีเวลาว่างมากกว่าวัยท�างาน 

ในช่วงอายุอื่น ๆ  จึงท�าให้มีความสนใจในการติดตามและมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลมากกว่า 

 3.	 สถานภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมืองสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามสถานภาพ พบว่า เนื่องจากสถานภาพ

โสดอาจไม่มีส่วนความสัมพันธ์ต่อส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. 

 4.	 ระดบัการศกึษา การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  

โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต�่ากว่าชั้นมัธยมศึกษามีระดับการมี

ส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี

และสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาต�่ากว่าจะมี

โอกาสในการแสวงหาความรู ้และข้อมูลมากกว่า และสามารถ 

แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมทั้งด้านการแสดงความคิดเห็นที่ม ี

ความเชื่อถือมากกว่า 

 5.	 อาชพี การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารงาน

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดั

สระแก้ว จ�าแนกตามอาชีพ พบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพ

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีระดับการมีส่วนร่วมสูงกว่า 

กลุม่ตวัอย่างทีม่อีาชพีเกษตรกรรม และสงูกว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่อีาชีพ

อื่น ๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน นักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นหน่วยราชการซึ่งมีธรรมชาต ิ

การบริหารและด�าเนินงานในระบบราชการ ดังนั้นประชาชนท่ีมี

อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีการรับทราบข่าวสาร 

โครงการต่าง ๆ ได้ทันที และสามารถมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ได้มากกว่าอาชีพอื่น ๆ 

 6.	 รายได้ต ่อเดือน การมีส ่วนร่วมของประชาชน 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเกษม อ�าเภอ

เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ�าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล
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 2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

ของผู้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการส่งเสริมให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล

 3. ควรศกึษาวจิยัในเรือ่งทีม่ลีกัษณะเช่นเดยีวกนัในพืน้ที่ 

แต่เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ เพือ่น�าผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบ 

และจัดท�าเป็นบทสรุปเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนและองค์การบริหารส่วนต�าบล

 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั่วประเทศ โดยศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤต และโอกาส แต่ละ

ท้องถิน่ เพือ่น�าผลการศึกษาทีไ่ด้มาปรบัปรงุแก้ไขปัญหาและส่งเสรมิ

การสนับสนุนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ	

ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแนวทางการพฒันากฬีาฟันดาบเพือ่ความเป็นเลศิของชมรมกฬีาฟันดาบในสงักดัสมาคมกฬีาฟันดาบ

แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม

กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ กรรมการบริหารสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�านวน 19 คน และ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�านวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 139 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กรรมการบริหาร

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�านวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มที่ 2 ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบที่ส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันและเคยได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนักฬีาฟันดาบระดบัชาต ิจ�านวน 5 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูล จากการบันทึกเทปที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

เพื่อยกร่างแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ และยืนยันแนวทางที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบ

ข้อมูลความถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อมูลจากการตีความของผู้วิจัย ด้วยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)

 ผลการวิจัยพบว่า  

 แนวทางการพฒันากฬีาฟันดาบเพือ่ความเป็นเลศิของชมรมกฬีาฟันดาบ ในสังกดัสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย มีแนวทาง

ในการด�าเนินงานเพื่อความเป็นเลิศไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์กร ชมรมต้องด�าเนินการจัดท�าโครงสร้าง ก�าหนดวิสัยทัศน์ และนโยบาย

ในการพัฒนาชมรม (2) ด้านบุคลากรกีฬา ชมรมต้องด�าเนินการจัดหาบุคลากรในการบริหารจัดการเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนการด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการจัดหาบุคลากรในการการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ให้กับ

นักกีฬารวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น (3) ด้านสนามและเครื่องอ�านวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา ชมรมต้อง

ด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์ประจ�าชมรม ประกอบด้วย เคร่ืองตัดสินไฟฟ้า สนามฝึกซ้อมฟันดาบ และการจัดหาอุปกรณ์ประจ�าตัวนักกีฬา 

ประกอบด้วย ดาบประจ�าตัวนักกีฬา ชุดฟันดาบ เสื้อเกราะ เสื้อไฟฟ้า ถุงมือ ถุงเท้า (4) ด้านการด�าเนินการ ชมรมต้องด�าเนินการฝึกซ้อม 

โดยมีแผนการฝึกซ้อมระยะสั้นและแผนการฝึกซ้อมระยะยาว ตลอดจนแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความเหมาะสมระหว่าง

รายการแข่งขันกบันกักฬีาแต่ละคน (5) ด้านผลสมัฤทธิข์องความเป็นเลศิด้านกฬีา ชมรมต้องมรีะบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

จากการก�าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานต่าง ๆ ที่ก�าหนดเป็นตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของชมรม เพื่อสะท้อนคุณภาพและความส�าเร็จ 

ของความเป็นเลิศในกีฬาฟันดาบของชมรม

ค�าส�าคัญ : ฟันดาบ, กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
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Abstract
 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.

Keywords : Fencing, Sport for excellence
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บทน�า
 การกฬีาเป็นส่วนส�าคญัของวถีิชวิีตประชาชนทกุภาคส่วน 

และเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริม

เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในการท�าตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531-

2539) จนมาถึงปัจจุบันฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งในแผน

พัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา

ของประเทศไทยไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การส่งเสริมให้คนในชาติเกิดความรู ้ และความตระหนักถึง 

การออกก�าลงักาย และการเล่นกฬีาขัน้พืน้ฐาน ประเดน็ยทุธศาสตร์

ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนได้มีกิจกรรมการออกก�าลังกาย และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬา ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันา 

การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดไปสู่ความส�าเร็จในระดับ

อาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬา 

เพื่อเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารการจัดการ 

ด้านการกฬีาของประเทศให้มปีระสทิธภิาพ (กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา, 2560: จ-ช) การกีฬาจึงมีความส�าคัญต่อเยาวชน 

ประชาชน และประเทศชาติ จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

พ.ศ. 2561-2580 ของรฐับาลก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันา 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในชาติ โดยมุ่งเน้นให้คนไทย 

ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการ

ผลักดันเสริมสร้างสุขภาวะให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี ตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ส�านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561: 31) และเป็นที่ทราบกันด ี

อยู่แล้วว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่ต้องการให้สุขภาพ

ร่างกายของตนเองอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดระยะเวลา และปราศจาก

การเจ็บไข้ได้ป่วย ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 

มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน จากความส�าคัญข้างต้น

ท�าให้เหน็ว่าสมรรถภาพทางกาย  เพราะเป็นพ้ืนฐานเบือ้งต้นทีท่�าให้

มนุษย์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ได้อย่าง

มีคุณภาพ สมรรถภาพทางกายที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการ 

ออกก�าลังกายและการเล่นกีฬารวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน 

ซึง่เป็นส่วนส�าคญัอย่างหนึง่ทีส่่งเสรมิให้เป็นประชากรทีม่สีขุภาพชีวติ 

ที่ดี สุขภาพพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ อันจะน�าไปสู่การเป็น

พลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชาติสู่ความเจริญรุ่งเรื่องให้ทัดเทียมกับ

นานาประเทศ

 ปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได ้

ออกก�าลังกาย เล่นกีฬาและพัฒนาไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และ

การประกอบอาชีพในด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประกอบ

ธุรกิจทางการกีฬาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ

ประชาชนสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล 

อกีทางหนึง่ด้วย นอกจากนี ้การพฒันากฬีาของประเทศไปสู่กฬีาอาชีพ 

ยังเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ  

ได้อีกทางหน่ึงด้วย อย่างไรก็ตามกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ

ประเทศไทยที่ผ่านมา ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะ 

ในด้านการพฒันากฬีาขัน้พืน้ฐานของเยาวชนและประชาชนภายใน

ชมรมกีฬาต่าง ๆ ยังประสบความส�าเร็จน้อย โดยเฉพาะการน�าเอา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการ

พฒันากฬีาทกุระดบัอย่างจรงิจัง ตลอดจนการบรหิารการจดัการกฬีา 

แบบบูรณาการท่ีครบวงจร รัฐจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องสนับสนุน

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพัฒนากีฬาไปสู่กีฬา 

ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (อิสรีย์  ศุภเลิศจารุภัทร์, 2561: 3)  

ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการพัฒนากีฬาเพื่อความ 

เป็นเลิศของประเทศไทย โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพ

เทยีบเท่าระดบัสากล มุ่งเน้นให้มกีารบรหิารจดัการด้านกฬีา ส่งเสรมิ

ให้มีการลงทุนและการพัฒนาด้านกีฬา โดยการสร้างแรงจูงใจ เพื่อ

กระตุ้นให้ภาคเอกชนเห็นประโยชน์ในการพัฒนา และการลงทุน 

ในการกีฬา เช่น นโยบายด้านภาษีเพื่อสร้างการพัฒนากีฬา การร่าง

พระราชบญัญติัส่งเสรมิกีฬาอาชพี รวมทัง้การสนบัสนนุคณุภาพชีวติ

ของบุคลากร และองค์กรที่เก่ียวข้องด้านการกีฬาของประเทศ           

(จุฑา  ติงศภัทิย์, 2540: 4) อย่างไรก็ตาม การพัฒนากีฬาเพื่อความ

เป็นเลิศให้ประสบความส�าเร็จนั้น จ�าเป็นต้องมีการศึกษาตัวชี้วัด 

ของกีฬาที่สามารถพัฒนากีฬาไปสู่เป้าหมายได้ส�าเร็จ ซึ่งในปี พ.ศ. 

2540 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ท�าการศึกษาตัวชี้วัด 

การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีกรอบแนวคิด และลักษณะ

ของตัวชี้วัดไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านองค์กร 2) ด้านบุคลากร

กีฬา 3) ด้านสนามและเครื่องอ�านวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา  

4) ด้านการด�าเนินการ และ 5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศ

ด้านกีฬา (เทพประสิทธิ์  กุลธวัชวิชัย, 2540 : 21) เพื่อน�ามาเป็น

ข้อมูลในการประเมินศักยภาพและใช้เป็นเกณฑ์ส�าหรับองค์กรกีฬา

ที่จะน�าไปสู่การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามรูปแบบที่พัฒนา

ขึ้นให้มีมาตรฐานในระดับชาติสู่ระดับสากล 

 กีฬาฟันดาบ เป็นกีฬาสากลที่อยู ่ภายใต้สมาคมกีฬา

ฟันดาบแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรทางการกีฬาที่มีสมาชิกชมรม

กฬีาฟันดาบทัว่ประเทศ มเีป้าหมายทีจ่ะน�านกักฬีาฟันดาบไทยไปสู่

ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดแรงจูงใจส�าหรับ

บุคลากรภายในชมรมฟันดาบของสมาคมฯ ได้มีแรงผลักดันในการ

พัฒนากีฬาฟันดาบให้มีความก้าวหน้า จึงควรท�าการศึกษาแนวทาง

การพฒันากฬีาฟันดาบเพือ่ความเป็นเลศิเพือ่ให้สมาชิกชมรมต่าง ๆ  

ได้น�าแนวทางไปใช้พัฒนาชมรมตนเองให้มีความเป็นเลิศต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ ไม่ใช่เรื่อง
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ง่ายเสมอไป การด�าเนนิงานย่อมมปัีญหาและอปุสรรค ซึง่ชมรมกฬีา

ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงาน 

ทีส่นบัสนนุการผลติบุคลากรด้านกฬีาฟันดาบ เช่น นกักฬีา ผูฝึ้กสอน 

หรือผู้ตัดสินในระดับข้ันต้น เพื่อผลักดันให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะ

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ แต่การด�าเนินงาน 

ทีผ่่านมาชมรมกีฬาฟันดาบยงัคงประสบปัญหาและอปุสรรคในด้าน

ต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของสมาคมไม่ได ้ 

เช่น ผลงานนักกีฬาฟันดาบไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มีผลงานลดลง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิสรีย์   

ศุภเลิศจารุภัทร์ ซ่ึงท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาในการ

พัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมฟันดาบ สังกัด

สมาคมกฬีาฟันดาบแห่งประเทศไทย พบว่า สภาพปัญหาของชมรม

ฟันดาบมปัีญหาอยูใ่นระดบัมาก และมคีวามต้องการในการแก้ปัญหา 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยผลการวิจัย ชมรมมีความ

ต้องการในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศสูง แต่ยังขาดแนวทาง 

ทีส่ามารถชีน้�าว่าการพฒันาดงักล่าวจะด�าเนนิการอย่างไรให้ประสบ

ผลส�าเร็จ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ 

ที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ 

ของชมรมกฬีาฟันดาบ ในสงักดัสมาคมกฬีาฟันดาบแห่งประเทศไทย 

เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบต่าง ๆ ให้มีความเป็นเลิศ

และเป็นรากฐานของสมาคมฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์ และเป็น

องค์กรกีฬาที่มีความเป็นเลิศระดับเอเชียต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความ 

เป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบ 

แห่งประเทศไทย 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬา

ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม

กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ 

การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบ 

ในสงักดัสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึง่มขีัน้ตอนการด�าเนนิงาน

วิจัยครั้งนี้ 

 1.	 ก�าหนดขอบเขตของการวิจัย

  1.1	 ขอบเขตด้านเนื้อหา

  การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ท�าการศกึษาแนวทางการพฒันากฬีา

ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม

กฬีาฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึง่ผูว้จิยัได้ก�าหนดประเดน็การศึกษา 

โดยอาศัยตัวบ่งชี้การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ของ 

(เทพประสิทธิ์  กุลธวัชวิชัย, 2540: 21) ดังนี้

   1) ด้านองค์กร

   2) ด้านการด�าเนินการ 

   3) ด้านบุคลากรกีฬา

   4) ด้านสนามและเครื่องอ�านวยความสะดวก/

อุปกรณ์กีฬา

   5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศด้านกีฬา

  1.2	 ขอบเขตด้านประชากร

  ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัเรือ่ง แนวทางการพัฒนากฬีา

ฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคม

กีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

   1) คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบ

แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 19 คน

   2)  ผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบท่ีข้ึนทะเบียนชมรม

ฟันดาบ ในสังกัดของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2563 จ�านวน 120 คน  
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 2.	 การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

  การศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความ

เป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่ง

ประเทศไทย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร ผู ้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 แบ่งเป็นกลุ ่ม 

ประกอบด้วย

  กลุ่มท่ี 1 กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบแห่ง

ประเทศไทย จ�านวน 19 คน  

  กลุ ่มท่ี 2 ผู ้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียนกับ

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย จ�านวน 120 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบการสัมภาษณ์ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย 

  กลุ่มท่ี	 1 กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟันดาบแห่ง

ประเทศไทย จ�านวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยมี

เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่

   (1) นายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย 

จ�านวน 1 คน 

   (2)  เลขาธกิารสมาคมกฬีาฟันดาบแห่งประเทศไทย 

จ�านวน 1 คน 

   (3) กรรมการบริหาร จ�านวน 3 คน   

  กลุ่มที่	 2 ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบที่ขึ้นทะเบียน

กับสมาคมฯ จ�านวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมี

เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาฟันดาบท่ีส่งนักกีฬา

ฟันดาบเข้าร่วมการแข่งขนั และเคยได้รบัรางวลัชนะเลศิกฬีาฟันดาบ

ระดับชาติ โดยเป็นรายการแข่งขันกีฬาฟันดาบที่สมาคมฯ จัดการ

แข่งขันหรือให้การรับรอง

 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์ แนวทาง

การพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ  

ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-structured interview) จ�านวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย  

3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการณ์

เกี่ยวกับกีฬาฟันดาบ เวลา สถานที่ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการ

สัมภาษณ์

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบ

เพือ่ความเป็นเลศิของชมรมกฬีาฟันดาบ ในสงักดัสมาคมกฬีาฟันดาบ 

แห่งประเทศไทย จ�าแนก 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านองค์กร  

(2) ด้านบคุลากรกฬีา (3) ด้านสนามและเคร่ืองอ�านวยความสะดวก/

อุปกรณ์กีฬา (4) ด้านการด�าเนินการ และ (5) ด้านผลสัมฤทธิ์ของ

ความเป็นเลิศด้านกีฬา

 ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  ตามตวับ่งช้ี 

ถงึแนวทางการพฒันากฬีาฟันดาบเพือ่ความเป็นเลศิของชมรมกฬีา

ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย

 4.	 การสร้างและหาคณุภาพของเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยั	

 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

    1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬา

ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย 

    2. ยกร่างการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 

    3.  น�าแบบสัมภาษณ์เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  

3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)

  1.3	 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนากีฬาฟนดาบเพื่อความเปนเลิศของชมรมกีฬาฟนดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬา
ฟนดาบแหงประเทศไทย มีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ผูใหขอมูลแบงเปน 2 แบงเปนกลุมประกอบดวย 
 กลุมที่ 1 กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทยจํานวน 19 คน   
 กลุมที่ 2 ผูฝกสอนกีฬาฟนดาบท่ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จํานวน 120 คน  
 กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลโดยการตอบการสมัภาษณ แบงเปน 2 กลุมประกอบดวย  
 กลุมท่ี 1 กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
โดยมีเกณฑการคัดเลือก ไดแก 
  (1) นายกสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จํานวน 1 คน  
  (2) เลขาธิการสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จํานวน 1 คน  
  (3) กรรมการบริหาร จํานวน 3 คน    
 กลุมท่ี 2 ผูฝกสอนชมรมกีฬาฟนดาบท่ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
โดยมีเกณฑการคัดเลือก ไดแก ผูฝกสอนชมรมกีฬาฟนดาบที่สงนักกีฬาฟนดาบเขารวมการแขงขัน และเคยไดรับรางวัล
ชนะเลิศกีฬาฟนดาบระดบัชาติ โดยเปนรายการแขงขันกีฬาฟนดาบท่ีสมาคมฯ จัดการแขงขันหรือใหการรับรอง 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสัมภาษณ แนวทางการพัฒนากีฬาฟนดาบเพ่ือความเปนเลิศ       
ของชมรมกีฬาฟนดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย แบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview)  
จํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผู ใหสัมภาษณ  ประสบการณ เก่ียวกับกีฬาฟนดาบ เวลา สถานที่  และ
รายละเอียดตาง ๆ ในการสัมภาษณ 
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากีฬาฟนดาบเพ่ือความเปนเลิศของชมรมกีฬาฟนดาบ ในสังกัด
สมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย จําแนก 5 ดาน ประกอบดวย (1) ดานองคกร (2) ดานบุคลากรกีฬา (3) ดานสนาม
และเครื่องอํานวยความสะดวก/อุปกรณกีฬา (4) ดานการดําเนินการ และ(5) ดานผลสัมฤทธิ์ของความเปนเลิศดานกีฬา 

 
รางแนวทาง 

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

 

ขอมูลจากการสนทนา
กลุมผูทรงคุณวฒุ ิ

ขอมูลจากผูทรงคุณวฒุิ 

แนวทางการพัฒนากีฬาฟนดาบเพื่อความเปนเลิศของชมรม
กีฬาฟนดาบในสังกัดสมาคมฟนดาบแหงประเทศไทย 

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

 

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กฬีาฟันดาบ	ในสังกดัสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย
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    4. น� าแบบสัมภาษณ ์ที่ ได ้จากผู ้ทรง คุณวุฒิ  

มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องตามความเหมาะสม  

    5. ด�าเนินการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

    6.  น�าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และ

ผ่านการรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตาม

หลักการและแนวทางปฏิบัติสากล (Declaration of Helsinki, 

CIOMS International Ethical Guideline และ ICH GCP  

เลขที่ใบรับรอง 019/2563 ไปด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 

กลุ่มตัวอย่าง 

    7. น�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ และแปลผล

ข้อมูล

 5.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

    1. ติดต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

ชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ท�าหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟันดาบ 

แห่งประเทศไทย และชมรมกีฬาฟันดาบ เพื่อขอความร่วมมือ 

ในการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม   

    2.  ผูว้จิยัท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสัมภาษณ์ 

ด้วยตนเอง โดยการจดบันทึก บันทึกเทป และการถ่ายภาพ เพื่อ

ประกอบเป็นหลักฐานในการสรุป และอภิปรายผล และยกร่าง

แนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบ เพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬา

ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย 

    3. ผูว้จิยัท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) ในการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยการจดบนัทกึ บนัทกึเทป และการถ่ายภาพ ในการประกอบเป็น

หลักฐาน เพื่อสรุปผลถึงแนวทางการพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความ

เป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบ 

แห่งประเทศไทย

 6.		การจัดกระท�าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์และประมวลผล 

    1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น�ามายกร่างแนวทาง

การพัฒนากีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ  

ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย และยืนยันข้อมูล

แนวทางทางการพฒันากฬีาฟันดาบเพือ่ความเป็นเลศิของชมรมกฬีา

ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการ

สนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

    2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 

น�ามาสรุปตามประเด็นเน้ือหาในภาพรวม และท�าการวิเคราะห์ 

ในเชิงเนื้อหาและเขียนพรรณนา ตีความหมายและสร้างความเข้าใจ

ที่ตรงกันกับข้อมูลที่ได้มา ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับ

การตีความของผู้วิจัยโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล แบบสามเส้า 

(triangulation)

สรุปผลการวิจัย	
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา

กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัด

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  

(Interview) และการสนทนากลุม่ (Focus Group) กับผูใ้ห้ข้อมูลหลัก 

ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบความส�าเร็จในการพัฒนา

กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศ โดยเป็นคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย และผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา

ฟันดาบ ในสังกัดสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลการ

วิจัยดังนี้ 

 1.	 ด้านองค์กร แนวทางในการพัฒนาชมรมกฬีาฟันดาบ 

ด้านองค์กร ควรด�าเนินการดังนี้

  1.1 การจดัท�าโครงสร้าง ชมรมควรด�าเนนิการจดัท�า

โครงสร้างของชมรมเพื่อการพัฒนากีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศ

ของชมรม โดยมอีงค์ประกอบของโครงสร้างทีส่�าคญั 2 ส่วน ประกอบ

ด้วย ส่วนแรกเป็นโครงสร้างด้านการบริหารจัดการชมรมที่เป็นไป

ตามองค์ประกอบและระเบียบของการเป็นสมาชิกสมาคมกีฬา

ฟันดาบแห่งประเทศไทย ที่มีหน้าที่ในการบริหารชมรม เช่น การ

บริหารและการวางเป้าหมายของชมรม การเงนิและบญัช ีการตดิต่อ

สมาชิกระหว่างผู้ปกครองและผู้ฝึกสอน เป็นต้น ส่วนที่สองเป็น

โครงสร้างด้านของการฝึกซ้อม โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ 

หวัหน้าผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มหีน้าทีใ่นการวางแผนการฝึก

ซ้อมนักกีฬา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งโครงสร้างของชมรมกีฬา

ฟันดาบทั้งสองส่วนนี้ต้องด�าเนินงานให้มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกัน และแยกหน้าที่ตามบทบาทของตนเองตามที่ได ้รับ 

มอบหมาย 

  1.2 วิสัยทัศน์ และนโยบาย เป็นส่ิงจ�าเป็นที่ชมรม

ต้องแสดงเจตจ�านง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรม ถึงสิ่งที่ชมรมก�าลังจะท�า 

และเป้าหมายสงูสดุในการพฒันานกักฬีา โดยวางวสิยัทัศน์ ตลอดจน 

นโยบายของการพัฒนาชมรม เพื่อให้นักกีฬาที่เข้ารับการฝึกซ้อม 

ได้เห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู ่เป้าหมายและทิศทาง 

ทีก่�าหนดไว้เป็นเส้นทางเดยีวกนักบัชมรม ซึง่วสิยัทศัน์ และนโยบาย

จะเชือ่มโยงกบัความเข้มข้นในการวางแผนงานต่าง ๆ  ของชมรม เช่น 

การฝึกซ้อม การคัดเลือกรายการแข่งขัน หรือการพัฒนาบุคลากร 

ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  

 2.	 ด้านบุคลากรกีฬา แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬา

ฟันดาบ ด้านบุคลากรกีฬา ควรด�าเนินการดังนี้

  2.1 การจัดหาบุคลากร ชมรมควรด�าเนินการจัดหา

บคุลากรทีมี่คณุสมบตัเิฉพาะทางและสอดคล้องกบัโครงสร้างข้างต้น

ทั้งสองด้าน ดังนี้



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

ศิรินภา  เพียรทอง

42   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

   2.1.1 บคุลากรด้านการบรหิารจัดการ บคุลากร

ในด้านนี ้มบีทบาทและหน้าทีเ่ป็นฝ่ายสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรม

ต่าง ๆ ของชมรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การจัดการและการ

บริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาความเป็นเลิศของ

ชมรม การเงินและบัญชี การประชาสัมพันธ์ การจัดหาส่ือและ

อุปกรณ์การฝึกซ้อม เป็นต้น บุคลากรในด้านนี้ควรเป็นบุคลากรที่มี

คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ส�าหรับในกรณีที่บุคลากร

ไม่มคีณุวฒุ ิหรือคณุสมบตัข้ิางต้น บคุลากรส่วนนีค้วรมปีระสบการณ์

ในการบริหารองค์กรทางการกีฬามาช่วยในการพัฒนาชมรม  

ซึ่งประสบการณ์จะสามารถช่วยให้ชมรมพัฒนาได้อย่างมีแบบแผน  

รวมถึงความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะน�าชมรม

ไปสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต 

   2.1.2 บคุลากรด้านการฝึกซ้อมกีฬา เป็นบคุลากร 

ที่ท�าหน้าที่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาโดยตรง ตั้งแต่

ทักษะพ้ืนฐานของกีฬาฟันดาบไปจนถึงทักษะชั้นสูง โดยมีหัวหน้า 

ผู้ฝึกสอนเป็นผู้วางแผนการซ้อมตั้งแต่ระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาว 

และควรมผีูฝึ้กสอนทีม่คีวามเชีย่วชาญของแต่ละชนดิดาบ ทัง้ 3 ชนดิ 

คือ ผู้ฝึกสอนดาบเอเป้ ผู้ฝึกสอนดาบฟอยล์ และผู้ฝึกสอนดาบ 

เซเบอร์ แยกการฝึกซ้อมตามทกัษะของแต่ละดาบ ทีห่วัหน้าผูฝึ้กสอน

วางแผนการฝึกซ้อมไว้ นอกจากนี้ชมรมควรมีนักวิทยาศาสตร ์

การกฬีาประจ�าชมรม หรอืเป็นทีป่รกึษาทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าและ   

เสริมสมรรถภาพทางกาย หรือเพิ่มความสามารถทางเทคนิคให้กับ

นักกีฬาของชมรมได้ 

  2.2 การพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจส�าคัญที่จะน�า

ชมรมไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ ดังนั้นชมรมควรมีแผน 

การพัฒนาบุคลากรของชมรม เพื่อให้บคุลากรของชมรมมีศักยภาพ

ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรด้านการฝึกซ้อมกีฬา ต้องหมั่นพัฒนา

ความสามารถให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อกฎกติกาที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนจากสมาพันธ์อยู่ทุกปี เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน 

การฝึกซ้อม แผนการแข่งขัน ท้ังน้ีคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนในแต่ละ

ดาบ ต้องผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานจากสมาคม

ฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นอย่างน้อย (C License) และควรพฒันา

ตนเองให้มีความสามารถที่สูงขึ้น โดยการฝึกอบรมให้ผ่านหลักสูตร

ผู้ฝึกสอนขั้นสูง (A License) ในโอกาสต่อไป   

 3.	 ด้านสนามและเครือ่งอ�านวยความสะดวก/อปุกรณ์

กีฬา แนวทางในการพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบ ด้านสนามและ 

เครื่องอ�านวยความสะดวก/อุปกรณ์กีฬา ควรด�าเนินการดังนี้ 

  3.1 การจดัหาอปุกรณ์ประจ�าชมรม ชมรมควรด�าเนนิ

การจดัหาอปุกรณ์ประจ�าชมรมทีม่มีาตรฐานและมคีวามเพียงพอต่อ

นักกีฬา โดยเรียงจากผลการศึกษาที่มีความจ�าเป็นมากที่สุด ดังนี้ 

   3.1.1 เครื่องตัดสินไฟฟ้า ชมรมฟันดาบควรมี

เครื่องตัดสินไฟฟ้าที่สามารถตัดสินดาบได้ทุกชนิด ประกอบด้วย  

ดาบเอเป้ ดาบฟอยล์ และดาบเซเบอร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและ 

สร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ให้กบันกักฬีา เพราะเครือ่งตดัสนิไฟฟ้า

จะสร้างความรูสึ้กให้กบันกักฬีาเม่ือมกีารประลองการแข่งขนัภายใน

ชมรม เครื่องตัดสินไฟฟ้าจะสามารถท�าให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู ้

เมื่อใบดาบปะทะหรือมีการสัมผัสกับจุดท่ีท�าให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า

แสดงขึ้นมาในกรณีที่นักกีฬาคนนั้นได้คะแนนจากการประลอง 

การแข่งขันครั้งนั้น อย่างไรก็ตามเครื่องตัดสินไฟฟ้าไม่ได้สร้าง

ประสบการณ์ที่ท�าให้นักกีฬาเรียนรู้การได้คะแนนเพียงอย่างเดียว 

แต่เครือ่งตดัสินไฟฟ้ายงัสามารถแสดงผลการแข่งขนัในลักษณะของ

นักกีฬาที่ฟันดาบออกไปปะทะกับจุดที่มีการสัมผัสที่ไม่ใช่เป้าหมาย

ของการท�าคะแนน สัญญาณไฟฟ้าจะแสดงผลลัพธ์ให้นักกีฬาทราบ 

ซ่ึงจะท�าให้นกักฬีารบัรูถ้งึความรูสึ้กกบัจดุทีสั่มผัสแล้วเกดิสญัญาณไฟ 

นอกเป้าหมายที่ท�าให้นักกีฬาไม่ได้คะแนน 

   3.1.2 สนามฝึกซ้อมฟันดาบ เป็นสิ่งจ�าเป็น 

ล�าดับรองลงมาจากเครื่องตัดสินไฟฟ้า ชมรมควรมีสนามฟันดาบ 

อย่างน้อย 1 สนาม เพื่อให้นักกีฬาได้ใช้ในการฝึกซ้อม และเป็นการ

สร้างประสบการณ์การแข่งขันระหว่างฝึกซ้อมภายในชมรม นกักฬีา

จะมีความคุ้นเคยกับระยะของเส้นต่าง ๆ บนพื้นสนามที่จะส่งผล 

ต่อพัฒนาการของนักกีฬา ในด้านของการยืน การรุก การรับดาบ 

แรงต ้านจากพื้นสนามระหว ่างที่ เกิดการเคล่ือนที่  เป ็นต ้น  

ซ่ึงประสบการณ์บนสนามฝึกซ้อมน้ีนักกีฬาสามารถน�าไปใช้ในการ

แข่งขันบนสนามจริงได้อย่างไม่มีความแตกต่างจากการฝึกซ้อม 

  3.2 การจดัหาอปุกรณ์ประจ�าตวันกักฬีา เป็นอุปกรณ์

ที่มุ่งสร้างทักษะและเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ให้กับนักกีฬา 

ประกอบด้วย ดาบประจ�าตัวนักกีฬาแยกตามประเภท ชุดฟันดาบ

ตามขนาดล�าตัวนักกีฬา เส้ือเกราะ เส้ือไฟฟ้า ถุงมือ ถุงเท้า โดย

อปุกรณ์ทัง้หมดเป็นอปุกรณ์ท่ีเน้นความปลอดภยัเป็นล�าดบัแรกของ

การฝึกซ้อม หรือการแข่งขัน ดังนั้นในการจัดหาอุปกรณ์ประจ�าตัว

นักกีฬา ให้ชมรมเน้นอุปกรณ์ที่มีการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์

ฟันดาบนานาชาติ โดยมีสัญญลักษณ์ประทับเป็นภาษาอังกฤษว่า 

“FIE” อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานจะช่วยในเรื่องความ

ปลอดภยัได้แล้วนกักีฬาทีมี่อปุกรณ์ประจ�าตวัจะมพีฒันาการท่ีดกีว่า

นักกีฬาที่ไม่มีอุปกรณ์ประจ�าตัว โดยมีสาเหตุมาจากความคุ้นเคย            

ในการใช้งานบ่อย ๆ  สดัส่วนหรอืรปูร่างทีม่คีวามเหมาะสมกบัขนาด

ตัวของนักกีฬา หรือแม้กระทั่งการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว จะช่วยให้

นักกีฬามีความถี่ในการฝึกซ้อมได้มากกว่านักกีฬาที่รออุปกรณ์ 

ในการหมุนเวียนระหว่างฝึกซ้อม เป็นต้น  

 4.	 ด้านการด�าเนนิการ แนวทางในการพฒันาชมรมกฬีา

ฟันดาบ ด้านการด�าเนินการ ควรด�าเนินการดังนี้

  4.1 การฝึกซ้อม เป็นส่ิงส�าคญัทีสุ่ดส�าหรบัการพัฒนา

กีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศ ชมรมฟันดาบที่ต้องการพัฒนาไปสู่

ความเป็นเลิศ ควรวางแผนการฝึกซ้อมที่เป็นระบบและมีความ 
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ต่อเนื่อง โดยการฝึกซ้อมจะมอบบทบาทให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็น
บุคคลที่วางแผนการฝึกซ้อมตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะยาว ซึ่งการ
ฝึกซ้อมในแต่ละระยะต้องมีความสัมพันธ์กับรายการแข่งขันตลอด
ท้ังปี เพื่อให้ผู ้ฝึกสอนได้น�าแผนการซ้อมไปก�าหนดโปรแกรม 
การฝึกซ้อมที่มีความหนัก ความถ่ี ความนานท่ีแตกต่างกันออกไป 
กรณีท่ีมีรายการแข่งขันเก็บคะแนนสะสม Ranking ระยะสั้น                   
ผู ้ฝึกสอนต้องวางแผนการฝึกซ้อมที่มีความแตกต่างกับรายการ
แข่งขนัทีเ่หลอืระยะเวลายาวนาน เช่น ในระยะสัน้ทีต้่องส่งการแข่งขัน 
ผู้ฝึกสอนควรใส่เทคนิค หรือแทคติก เพื่อให้นักกีฬาน�าไปใช้ในการ
แข่งขนั ส�าหรับรายการแข่งขันระยะยาว ควรวางแผนการซ้อมทีเ่น้น
สมรรถภาพทางกายทีเ่ป็นเฉพาะกฬีาฟันดาบ เช่น ความเรว็ ปฏิกริยิา
ตอบสนองกลับ และความคล่องแคล่วว่องไว เป็นต้น 
  4.2 การแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาฟันดาบถือเป็น
สิ่งที่นักกีฬาฟันดาบทุกคนให้ความส�าคัญและมีความใฝ่ฝันต้องการ
ทีจ่ะเป็นผูร้บัชยัชนะ ดงันัน้รายการแข่งขนักฬีาฟันดาบจงึเป็นสนาม
ทดลองความสามารถของนักกีฬา ภายหลังจากการได้รับการฝึกฝน
จนเกิดความช�านาญ หัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกสอนควรวางแผน 
ร่วมกันในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์
รายการแข่งขันประจ�าปีให้มีความสอดคล้องกับความสามารถของ
นกักฬีา พจิารณาจากคะแนนคณูทีส่มาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย
ก�าหนดให้กับเจ้าภาพและรายการแข่งขันที่ด�าเนินการในรายการ 
นั้น ๆ เพื่อน�าคะแนนของนักกีฬาภายหลังจากการแข่งขันมาใช้ 
ในการจัดล�าดับนักกีฬาฟันดาบทั้งหมดของประเทศ เช่น รายการ
แข่งขันกีฬาฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันเป็นสมาคมฟันดาบฯ มีคะแนนคูณสาม X3 นักกีฬา จะมี
จ�านวนมาก และมีนักกีฬาท่ีมีฝีมือดีร่วมลงการแข่งขัน เพราะ
ต้องการเก็บคะแนนและตัวคูณที่สูงจากรายงานดังกล่าว ในท�านอง
เดยีวกนัรายการแข่งขนัทีม่คีะแนนคณูน้อย เช่น คณูหนึง่ X1 จ�านวน
รายการแข่งขันจะมีการจัดการแข่งขันหลายรายการ และมีจ�านวน
นักกีฬาไม่มาก ตลอดจนนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬามือใหม่ 
ท�าให้รายการลักษณะน้ีจึงมีความเหมาะสมกับนักกีฬามือใหม่ที่มี
ฝีมือใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม แม้รายการแข่งขันกีฬาฟันดาบจะมี
การจัดการแข่งขันอยู่มาก ผู้ฝึกสอนควรวางแผนการแข่งขันให้มี
ความเหมาะสมกับนักกีฬา เพราะถ้านักกีฬาลงแข่งขันกับรายการ 
ที่ไม่เหมาะสมจะมีผลเป็นทางลบมากกว่าผลทางบวก เช่น นักกีฬา
มือใหม่ลงแข่งรายการท่ีมีคะแนนคูณมาก ต้องเจอกับนักกีฬาท่ีเก่ง
และฝีมือต่างกันมาก อาจท�าให้มีผลการแข่งขันพ่ายแพ้ในรอบ 
แรก ๆ ซึ่งอาจเกิดผลทางลบต่อด้านจิตใจกับนักกีฬา หรือนักกีฬา 
ที่มีฝีมือดี ลงแข่งขันในรายการเล็ก เม่ือได้รับชัยชนะคะแนนคูณ 
จะได้รับจ�านวนน้อย สู้กับรายการใหญ่เพียงหน่ึงรายการไม่ได้ ผล
ทางลบต่อนกักฬีา คอื ฝีมอืไม่ได้พฒันาไปกบันกักฬีาทีม่คีวามสามารถ 
ใกล้เคียงกัน และสิ้นเปลืองงบประมาณจ�านวนมากในการสมัคร
แข่งขันหลาย ๆ รายการ  

 5.	 ด้านผลสมัฤทธิข์องความเป็นเลศิด้านกฬีา แนวทาง

ในการพัฒนาชมรมกีฬาฟันดาบ ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศ

ด้านกีฬา ควรด�าเนินการดังนี้

 การประเมินตนเอง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดส�าหรับการหา 

ค�าตอบด้านผลสมัฤทธิข์องความเป็นเลศิด้านกฬีา ชมรมควรมรีะบบ

การประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากวิสัยทัศน์ นโยบาย 

แผนงานต่าง ๆ โดยก�าหนดเป็นตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของชมรม  

ที่สะท้อนความส�าเร็จการด�าเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 

จ�านวนเหรยีญรางวลัทีน่กักฬีาได้รบัจากการแข่งขนัในแต่ละวงรอบ 

หรือล�าดับของนักกีฬาที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนา

ศักยภาพของผู้ฝึกสอนหรือบุคลากรของชมรมทุกด้าน ทั้งน้ีเพื่อให้

ชมรมได้รูถ้งึผลการด�าเนนิงานและได้น�าผลการประเมนิมาใช้ในการ

พฒันาปรบัปรงุกระบวนการ ให้สะท้อนผลสมัฤทธิข์องความเป็นเลศิ

ด้านกีฬาอย่างแท้จริง  

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนา

กีฬาฟันดาบเพื่อความเป็นเลิศของชมรมกีฬาฟันดาบ ในสังกัด

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษามีประเด็น 

ที่น�าผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

 1.	 ด้านองค์กร	

 ชมรมกีฬาฟันดาบควรด�าเนินการจัดท�าโครงสร้างของ

ชมรมเพ่ือการพัฒนากีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศของชมรม โดย

มีองค์ประกอบที่ส�าคัญสองส่วน ประกอบด้วย โครงสร้างด้านการ

บริหารจัดการชมรม และโครงสร้างด้านการฝึกซ้อม ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของวอร์เลย์ และ เฟเยอร์เฮิร์ม (Worley and 

Feyerherm, 2003) ที่ได้ศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาองค์กร โดย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบไปด้วย โครงสร้าง 

องค์กร การตัง้เป้าหมาย การเรยีนรูก้ารถ่ายทอดความรู ้การวางระบบ 

การวางนโยบายหรือกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับ ศราวุฒิ   

อารีราษฎร (2561) กล่าวว่า ในการจัดการชมรมกีฬานั้นต้อง

สอดคล้องกับแผนงานและก�าหนดเป้าหมาย ในการส่งเสริมกีฬา 

เพือ่ความเป็นเลิศ และกฬีาเพือ่สุขภาพ นอกจากนีช้มรมควรก�าหนด

วิสัยทัศน์ และนโยบายของชมรมให้มีความชัดเจน เพราะวิสัยทัศน์

และนโยบายจะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมองค์กร  

ซึง่สอดคล้องกับ ไพฑรูย์  กนัสงิห์ (2552) ทีก่ล่าวว่า การจดัท�าระบบ

ของชมรมกฬีา ควรมกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ มกีารจดัท�า

โครงสร้างที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการจัดตั้งชมรมกีฬา 

ตลอดจนควรมีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการบริหาร

จัดการ 
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 2.	 ด้านบุคลากรกีฬา	

 ชมรมควรสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับโครงสร้างของ

ชมรม โดยสรรหาทีมบริหารชมรม เพื่อเป็นบุคลากรที่ท�าหน้าที ่

ในการบริหารและสนับสนุนการท�างานของผู้ฝึกสอน ท้ัง 3 ชนิด 

กล่าวคอื ผูฝึ้กสอนดาบเอเป้ ผูฝึ้กสอนดาบฟอยล์ และผูฝึ้กสอนดาบ

เซเบอร์ ซ่ึงสอดคล้องกับ รชต  สุทธิจิตตกุล (2559) ท่ีกล่าวว่า

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของการจัดตั้งองค์กรกีฬาควรมี

ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องอาศัยความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากรและนักกีฬาของชมรมให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สอดคล้อง

กบัสมาคมกฬีาฟันดาบแห่งประเทศไทย (2550) ทีก่ล่าวว่า บคุลากร

กีฬาฟันดาบจะต้องมีการพัฒนาหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งการอบรม  

การค้นคว้า เพราะความรูท่ี้น�ามาใช้ในการปฏบิตัจิะต้องใช้ระยะเวลา

ในระดบัหนึง่ จงึจะเหน็ผลการเปลีย่นแปลงของกระบวนการในด้าน

ต่าง ๆ  โดยจะส่งผลต่อความส�าเรจ็และเกดิขึน้ต่อการพฒันาทมีของ

ตนเอง  

 3.	 ด้านสนามและเครือ่งอ�านวยความสะดวก/อปุกรณ์

กีฬา 

 ชมรมกีฬาฟันดาบควรจัดหาอุปกรณ์ประจ�าชมรม และ

อปุกรณ์ประจ�าตวันกักฬีา  เพราะอุปกรณ์ดงักล่าวมคีวามจ�าเป็นต่อ

การพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานไปสู่ทักษาชั้นสูงของนักกีฬาฟันดาบ

อย่างยิ่ง สอดคล้องกับ ทัลเนอร์และคณะ (Turner and others, 

2016) ได้กล่าวถึงความส�าคัญต่ออุปกรณ์กีฬาฟันดาบว่า นักกีฬา

ฟันดาบจะมีการเคลื่อนไหว บนสนามแข่งขันและต้องควบคุมพื้นที่ 

และทิศทางในระหว่างการเคลื่อนที่มากกว่า 250-1,000 เมตร เกิด

จ�านวนในการโจมตี ประมาณ 140 ครั้ง และเกิดการเปลี่ยนทิศทาง

ในการเคลื่อนที่ ประมาณ 400 ครั้ง ผลการศึกษาดังกล่าวแสดง 

ให้เหน็ถงึความส�าคญัต่อการฝึกซ้อมบนพืน้สนามแข่งขนัและเครือ่ง

อ�านวยความสะดวก เพื่อให้นักกีฬามีความคุ้นเคยและสามารถน�า

ประสบการณ์ฝึกซ้อมไปใช้ในสถานการณ์จรงิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

สอดคล้องกับ บงกช  จันทร์สุขวงค์ (2562) กล่าวว่า สนามและ

อุปกรณ์การฝึกกีฬามีความส�าคัญต่อการพัฒนากีฬาเพื่อความ 

เป็นเลิศ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย จะช่วย

ในการสร้างมาตรฐานการฝึก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักกีฬา

ระหว่างฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

 4.	 ด้านการด�าเนินการ	

 ชมรมกีฬาฟ ันดาบควรวางแผนการฝ ึกซ ้อมและ 

แผนการแข่งขันให้ความความสอดคล้องกันตลอดแผนงาน เพราะ

การฝึกซ้อมเป็นหวัใจหลกัของการพฒันาความสามารถของนกักฬีา 

กีฬาฟันดาบเป็นกีฬาต่อสู้ที่ต้องมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง 

ต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอ สอดคล้องกับ แกลแชม ฟีเกิล 

(N. Gresham-Fiegel, 2012) ที่กล่าวว่า นักกีฬาฟันดาบท่ีดี  

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องฝึกซ้อมทักษะและสมรรถภาพทางกาย 

ให้มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง 

หรอืการเปลีย่นโอกาสของการเข้าท�าหรอืการตัง้รบั เพือ่ให้การโจมต ี

เข้าถงึเป้าหมายได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และยงัสอดคล้อง

กับ บงกช  จันทร์สุขวงค์ (2562) กล่าวว่า แผนการฝึกซ้อมกีฬา              

เพือ่ความเป็นเลศิทีด่ ีควรแบ่งออกเป็นระยะ กล่าวคอื ระยะการฝึก

ร่างกาย ระยะการฝึกทักษะ และระยะก่อนการแข่งขัน นอกจากนี้

การส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนักม็คีวามจ�าเป็นทีต้่องมแีผนการส่ง

ให้สอดคล้องกับความสามารถของนักกีฬา โดยพิจารณาจากตัวคูณ

คะแนนที่ประกาศในระเบียบการแข่งขัน ซ่ึงรายการแข่งขันกีฬา

ฟันดาบที่มีคะแนนคูณมาก นักกีฬาที่ลงแข่งขันจะเป็นกลุ่มที่ม ี

ความสามารถสงู จงึไม่เหมาะสมกับนกักฬีามอืใหม่ เพราะการแข่งขนั 

มีความเส่ียงสูงที่จะตกรอบแรกและไม่ได้รับคะแนนสะสมจากการ

แข่งขัน ซึ่งจะท�าให้นักกีฬาเสียก�าลังใจ และส้ินเปลืองงบประมาณ

จ�านวนมาก ผูฝึ้กสอนท่ีดจีงึควรวเิคราะห์รายการแข่งขนัทีเ่หมาะสม

กับความสามารถของนักกีฬารายบุคคล 

 5.	 ด้านผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเลิศด้านกีฬา	

 ชมรมกีฬาฟันดาบควรสร้างระบบการประเมินตนเอง 

เพราะการประเมินตนเองเป็นส่ิงส�าคัญที่จะอธิบายถึงผลการ 

ด�าเนินงานของชมรมและเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดส�าหรับการหาค�าตอบด้าน

ผลสัมฤทธ์ิของความเป็นเลิศด้านกีฬา ชมรมควรประเมินตนเอง 

(Self-Assessment) จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานต่าง ๆ ที่

สะท้อนความส�าเร็จการด�าเนินงาน เพื่อน�าผลที่ได้จากการประเมิน

ไปใช้ในการวางแผนพฒันากระบวนการด้านต่าง ๆ  ในการขบัเคลือ่น

การท�างานของชมรมให้ประสบความส�าเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ของ

ความเป็นเลิศด้านกีฬาที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการปรับปรุง

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง ตามวงจรเดมมิง่ (Deming, 1986) ทีม่ขีัน้ตอน 

PDCA กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการด�าเนินงาน  

ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผลงาน และขั้นตอนการน�าผล 

การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับ บงกช  

จันทร์สุขวงค์ (2562) ที่กล่าวว่า องค์กรกีฬาควรควบคุม บริหาร

จัดการ และประเมินผลความเป็นเลิศทางการกีฬาในทุกมิติ จาก

ทศิทางนโยบาย แผนงาน แผนการฝึกซ้อมและพฒันาความก้าวหน้า

ของนักกีฬา ตลอดจนความส�าเร็จของนักกีฬาจากการแข่งขัน เพื่อ

ให้ชมรมได้น�าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนทบทวนและ

ปรับปรุงคุณภาพการท�างานต่อไป
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอ 

แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในต�าบลบางสระเก้า 

จ�านวน 262 ครัวเรือน และผู้น�าชุมชน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ 

จังหวัดจันทบุรี มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การท่องเที่ยวท�าให้มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับ 

การบริการด้านการท่องเที่ยว รองลงมาคือ การท่องเที่ยวท�าให้คนในชุมชนมีงานท�ามากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจจากการ

ท่องเที่ยว มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาราคาสินค้าและค่าครองชีพ 

ในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น รองลงมาคือ การท่องเที่ยวท�าให้คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

ทีเ่กดิจากผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการท่องเทีย่วโดยชมุชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรุ ีพบว่า ปัญหาท่ีเกดิจาก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว คือ สินค้าและบริการของชุมชนมีราคาสูงขึ้น การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ท่ัวถึง  

และรายได้จากการท่องเที่ยวไม่แน่นอน ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา คือ 1) การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และก�าหนดให้ร้านค้าปิดป้าย

แสดงราคาสนิค้าอย่างชดัเจน 2) การส่งเสรมิให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน 3) การจดัตัง้ร้านค้าชมุชนหรอืศนูย์

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4) การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชน และ 5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

โดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า

ค�าส�าคัญ : ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ต�าบลบางสระเก้า
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Abstract
 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.

Keywords : economic impacts, community based tourism, Bang Sa Kao Subdistrict
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บทน�า
 อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วมคีวามส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ 

ของประเทศไทย และยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ของประเทศไทยหลายประการ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว 

เชงิคณุภาพ การกระจายรายได้จากการท่องเทีย่วสูท้่องถิน่ การพฒันา 

การท่องเทีย่วอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การยกระดบัภาพลักษณ์

ของการท่องเทีย่วไทยในสายตานักท่องเทีย่วทัว่โลก การใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามแนวคิด 

“ไทยแลนด์ 4.0” การประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปี “การท่องเทีย่ว 

วิถีไทย” เป็นต้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559: 7)

 ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในปี พ.ศ. 2562  

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปี 

พ.ศ. 2561 ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการเดินทางของคนไทย 

ในประเทศมูลค่าประมาณ 1,120,000 ล้านบาท มีอัตราการ 

ขยายตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมาตรการกระตุ้น

การท่องเทีย่วภายในประเทศ ทีส่่งผลให้รายได้จากการท่องเทีย่วของ

คนไทยเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัว

สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขอนแก่น มีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 

รองลงมาคือ บุรีรัมย์ มีจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69 และจันทบุรี มี

จ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 ตามล�าดับ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) 

โดยในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรีมีจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 

1,502,389 คน แบ่งเป็นนกัท่องเทีย่วชาวไทย จ�านวน 1,450,797 คน 

และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ�านวน 51,592 คน มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยว 5,353.54 ล้านบาท (ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดจันทบุรี, 2564)

 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึง 

ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีการก�าหนด

ทิศทาง และการจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชนมีบทบาท

เป็นเจ้าของ มีสิทธิในการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

นอกจากนีก้ารท่องเทีย่วโดยชมุชนยงัเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคน

และชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชุมชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูวัฒนธรรม สืบทอด  

เผยแพร่ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของแหล่ง 

ท่องเที่ยว หรือผู้คนในชุมชนกับผู้มาเยือน (ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, 

2560: 30) ดังนั้นการท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงมีความส�าคัญต่อ

เศรษฐกจิของชมุชน ก่อให้เกดิการจ้างงาน การสร้างอาชพีท�าให้เกิด

การพฒันาเศรษฐกจิระดับชมุชน มกีารพฒันาผลิตภณัฑ์และบรกิาร

ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ท�าให้เกิด 

การหมนุเวยีนรายได้ในชมุชน และเกดิการกระจายผลประโยชน์และ

รายได้ในชุมชนต่อไป (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2562 : 7) 

 ต�าบลบางสระเก้า ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเนิน หมู่ที่ 2  

บ้านกลาง หมู่ที่ 3 บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 4 บ้านกองหิน และหมู่ที่ 5 

บ้านแถวนา เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีพื้นท่ีราบลุ่มปากแม่น�้า 

เชื่อมต่อสู่ทะเล ชาวบ้านในต�าบลมีอาชีพเก่ียวข้องกับการทอเสื่อ  

ท�านา ท�าสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน ต�าบลบางสระเก้า 

มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม และรูปแบบการด�าเนินชีวิต ทั้งด้านการเกษตร  

การประมง และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะภูมิปัญญาในการทอ 

เสือ่กกบางสระเก้าทีม่ชีือ่เสยีงมายาวนาน จากทรพัยากรทีม่อียูเ่ป็น

องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้ต�าบลบางสระเก้าเป็น

ชุมชนท่องเที่ยว (ธงชัย  ศรีเบญจโชติ และคณะ, 2558: 70) จาก

ศักยภาพการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของต�าบลบางสระเก้าท�าให้ในปี 

พ.ศ. 2561 ต�าบลบางสระเก้าได้รับเลือกให้เป็นชุมชนท่องเท่ียว 

OTOP นวัตวิถี อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการ 

ดังกล่าวมุ่งเน้นการน�าแนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ของสินค้า 

OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เน้น

สินค้าภายในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็น 

รายได้ โดยไม่ต้องแข่งขัน หรือน�าผลิตภัณฑ์ออกไปจ�าหน่ายนอก

ชุมชน เป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โครงการดังกล่าว

ท�าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลบางสระเก้าเป็นที่รู ้จักของ 

นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการท่องเที่ยวโดยชุมชน สิ่งที่ตามมา

คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว ทั้งด้านบวก 

และด้านลบ ซ่ึงส่งผลต่อคนในชุมชน โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ด้านบวกจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน เช่น ก่อให้เกิด 

การจ้างงาน ท�าให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน เป็นต้น ในขณะที่ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจด้านลบก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ แก่คนในชุมชน เช่น 

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ค่าครองชีพในชุมชนสูงขึ้น เป็นต้น 

ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะส�ารวจผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วโดยชมุชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ 

จงัหวดัจนัทบรุ ีเพือ่น�าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการท่องเท่ียว และ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชมุชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ 

จงัหวดัจนัทบรุ ีให้เกดิพฒันาทีอ่ย่างยัง่ยนืและพึง่พาตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ส�ารวจผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียว

โดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบล 

บางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

เพ็ญศิริ  สมารักษ์, นันทภัค  บุรขจรกุล, เปรมปรีดา  ทองลา

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565   49

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1.	 แนวคิดผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน
  การท่องเท่ียวเป็นสินค้าท่ีมีผลกระทบด้านบวกต่อ
เศรษฐกิจชุมชน และในขณะเดียวกันก็ท�าให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อเศรษฐกิจชุมชนได้เช่นกัน โดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจของ 
การท่องเที่ยวต่อชุมชนทั้งด้านบวกและด้านลบ มีดังนี้ (นพรัตน์   
พบลาภ และคณะ, 2551: 15-20)
  1.1 ผลกระทบด้านบวกของการท่องเที่ยวต ่อ
เศรษฐกิจชุมชน สรุปได้ดังต่อไปนี้
   1.1.1 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์จาก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น จาก
เศรษฐกิจการเกษตรไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   1.1.2 การท ่องเ ท่ียวก ่อให ้ เ กิดประโยชน ์ 
ในการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวตอบสนองความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ
   1.1.3 การท ่องเ ท่ียวก ่อให ้ เ กิดประโยชน ์ 
ในการสร้างสรรค์อาชพีและการจ้างงานแก่ชมุชนท้องถิน่ ท�าให้มกีาร
สร้างอาชพีและการจ้างงานให้แก่ชมุชนท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อกีทัง้ยงัเป็น 
การน�าทรพัยากรบางประเภททีถ่กูทอดทิง้ไร้ค่ามาใช้ให้เกดิประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ
   1.1.4 การท ่องเ ท่ียวก ่อให ้ เ กิดประโยชน ์ 
ในการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น เน่ืองจากนักท่องเที่ยวได้น�า
เงินไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจาก
ชุมชน ท้องถิ่น ท�าให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ อันเป็นการกระจาย 
รายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นทางหนึ่ง

   1.1.5 การท ่องเ ท่ียวก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ 

ในการน�ารายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น เม่ือชุมชนท้องถิ่นมีการกระจาย 

รายได้จากการท่องเทีย่วไปถงึ ย่อมก่อให้เกดิรายได้จากการท่องเทีย่ว 

อย่างมากแก่ชุมชนท้องถิ่น

   1.1.6 การท ่องเ ท่ียวก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ 

ในการเพิ่มรายได้ต่อหัวของชุมชนท้องถิ่น เมื่อชุมชนท้องถิ่นได้รับ

รายได้จากการท่องเที่ยว ท�าให้รายได้ต่อหัวของประชากรในชุมชน

ท้องถิน่เพิม่สูงขึน้ ซึง่เป็นเครือ่งชีส้ถานะทางเศรษฐกจิของประชาชน

ในชุมชนท้องถิ่นว่ามีความกินดีอยู่ดีขึ้น

   1.1.7 การท ่องเ ท่ียวก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ 

ในการกระตุน้การผลติของชมุชนท้องถิน่ ท�าให้มกีารผลติและน�าเอา

ทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

   1.1.8 การท ่องเ ท่ียวก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ 

ในการช่วยแก้ปัญหาดลุการช�าระเงนิระหว่างประเทศ เมือ่น�ารายได้

จากการท่องเที่ยวของทุกชุมชนท้องถิ่นมารวมเข้าเป็นรายได้จาก 

การท่องเที่ยวของประเทศก็จะได้รายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ

เป็นจ�านวนมาก ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช�าระเงินระหว่าง

ประเทศ หรืออาจท�าให้เกิดการเกินดุล

  1.2 ผลกระทบด ้านลบของการท ่องเ ท่ียวต ่อ

เศรษฐกิจชุมชนการท่องเที่ยว สามารถสรุปได้ดังนี้

   1.2.1 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหารายได้ 

เป็นฤดูกาลแก่ชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถ

สร้างรายได้สม�่าเสมอตลอดปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมตามฤดูกาล 

จึงท�าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถอยู่รอด 

ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว 
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แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 1. แนวคิดผลกระทบของการทองเท่ียวตอเศรษฐกิจชุมชน 
  การทองเที่ยวเปนสินคาท่ีมีผลกระทบดานบวกตอเศรษฐกิจชุมชน และในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดผล
กระทบดานลบตอเศรษฐกิจชุมชนไดเชนกัน โดยผลกระทบดานเศรษฐกิจของการทองเท่ียวตอชุมชนทั้งดานบวกและดาน
ลบ มีดังน้ี (นพรัตน พบลาภ และคณะ, 2551 : 15-20) 
  1.1 ผลกระทบดานบวกของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจชุมชน สรุปไดดังตอไปนี ้
   1.1.1 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของชุมชน
ทองถ่ิน จากเศรษฐกิจการเกษตรไปสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
   1.1.2 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการขยายตัวของธุรกิจทองเที่ยวในชุมชนทองถ่ิน เพื่อให
สามารถผลิตสินคาและบริการทางการทองเที่ยวตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในชุมชนทองถ่ินอยางเพียงพอ. 
   1.1.3 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการสรางสรรคอาชีพและการจางงานแกชุมชนทองถิ่น ทํา
ใหมีการสรางอาชีพและการจางงานใหแกชุมชนทองถิ่นเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเปนการนําทรัพยากรบางประเภทที่ถูกทอดทิ้งไร
คามาใชใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ 
   1.1.4 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน เนื่องจากนักทองเท่ียว
ไดนําเงินไปจับจายใชสอยซื้อสินคาและบริการทางการทองเท่ียวจากชุมชนทองถิ่น ทําใหชุมชนทองถิ่นมีรายได อันเปน
การกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ินทางหนึ่ง 
   1.1.5 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการนํารายไดสูชุมชนทองถ่ิน เมื่อชุมชนทองถ่ินมีการ
กระจายรายไดจากการทองเที่ยวไปถึง ยอมกอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวอยางมากแกชุมชนทองถ่ิน 
   1.1.6 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการเพิ่มรายไดตอหัวของชุมชนทองถิ่น เมื่อชุมชนทองถิ่น
ไดรับรายไดจากการทองเท่ียว ทําใหรายไดตอหัวของประชากรในชุมชนทองถ่ินเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งเปนเครื่องช้ีสถานะทาง
เศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนทองถ่ินวามีความกินดีอยูดีขึ้น 
   1.1.7 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการกระตุนการผลิตของชุมชนทองถ่ิน ทําใหมีการผลิต
และนําเอาทรัพยากรของชุมชนทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน  
   1.1.8 การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนในการชวยแกปญหาดุลการชําระเงินระหวางประเทศ เมื่อ
นํารายไดจากการทองเที่ยวของทุกชุมชนทองถิ่นมารวมเขาเปนรายไดจากการทองเท่ียวของประเทศก็จะไดรายไดในรูป
เงนิตราตางประเทศเปนจํานวนมาก ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ หรืออาจทําใหเกิดการเกินดุล 
  1.2 ผลกระทบดานลบของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจชุมชนการทองเที่ยว สามารถสรุปไดดังนี ้

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า

อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
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   1.2.2 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาภาวะ 

ว่างงานนอกฤดูกาลแก่ชุมชนท้องถิ่น เม่ือการท่องเท่ียวมีลักษณะ

เป็นฤดูกาล ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจึงต้องแสวงหาวิธีการต่าง ๆ 

ทีจ่ะท�าให้ธรุกจิของตนเองอยูร่อด เช่น การลดราคาสนิค้าและบรกิาร

ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว การปลดคนงานออกบางส่วนในช่วง

นอกฤดูกาล เป็นต้น 

   1.2.3 การท่องเทีย่วก่อให้เกิดปัญหาการถ่ายเท

แรงงานจากท้องถิ่นอ่ืน เข้ามาท�างานในชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ท�าให้แรงงานท่ีมีคุณภาพต�่าส่วนหน่ึงเข้ามาขายบริการ 

ในธุรกิจท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจท่องเท่ียวโดยส่วนรวม 

จงึต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการพฒันาคณุภาพแรงงานให้มปีระสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้น

   1.2.4 การท่องเทีย่วก่อให้เกดิปัญหาราคาและ

ค่าครองชีพสูงแก่ชุมชนท้องถ่ิน เม่ือมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเที่ยว

ในชุมชนท้องถิ่น ท�าให้เกิดความต้องการต่อสินค้าและบริการทาง 

การท่องเทีย่ว ส่งผลให้ราคาของสนิค้าและบรกิารทางการท่องเทีย่ว

สูงขึ้น ท�าให้ค่าครองชีพของชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้นตามไปด้วย

   1.2.5 การท่องเทีย่วก่อให้เกดิปัญหาการสัง่ซือ้

สินค้าจากต่างประเทศแก่ชุมชนท้องถ่ิน การท่องเที่ยวก่อให้เกิด 

การขยายตัวของธุรกิจท่องเท่ียวในการผลิตสินค้าและบริการ 

ท่องเทีย่ว มกีารสัง่ซือ้สนิค้าทีเ่ป็นวตัถดุบิจากต่างประเทศมาบรกิาร

นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดปัญหาการขาดดุลการค้ามากขึ้น

   1.2.6 การท่องเทีย่วก่อให้เกิดปัญหาการแก่งแย่ง 

ผลประโยชน์กันแก่ชุมชนท้องถิ่น การท่องเท่ียวมีผลน�าไปสู่การ

แข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวเพื่อสนอง

ความต้องการของนักท่องเท่ียว เป็นเหตุให้เกิดการแก่งแย่ง 

ผลประโยชน์กันขึ้น อันเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม

   1.2.7 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาส่วนแบ่ง

ผลประโยชน์อันควรได้ของชุมชนท้องถ่ิน การท่องเท่ียวเปิดโอกาส

ให้บคุคลภายนอกชุมชนเข้ามาด�าเนนิธรุกจิท่องเทีย่วในชมุชน ท�าให้

ชุมชนได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวในอัตราส่วน

ค่อนข้างน้อย ซึง่ผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วส่วนใหญ่ควรตกอยู่

กับคนในชุมชนท้องถิ่น

   1.2.8 การท่องเทีย่วก่อให้เกดิปัญหาราคาทีด่นิ

แก่ชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ 

ท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจเหล่าน้ีจ�าเป็นต้องใช้ท่ีดิน ท�าให้ราคาที่ดิน 

ในชมุชนสงูขึน้ ในระยะสัน้เมือ่ทีด่นิราคาสงูอาจเป็นผลดต่ีอเจ้าของ

ที่ดินในชุมชนท้องถิ่นที่สามารถขายที่ดินในราคาดี แต่ในระยะยาว

จะเป็นผลเสียต่อคนในชุมชนท้องถิ่น

   1.2.9 การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย

ในการจัดระเบียบชุมชนท้องถ่ิน ปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีชุมชนท่องเที่ยว

ต้องจ่ายมีอยู่ 3 ประการ คือ ค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสียและขยะ

มลูฝอย ค่าใช้จ่ายในการบรูณะซ่อมแซมความเสียหายของทรพัยากร

การท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการจัดหาสาธารณูปโภค

 2.	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  นพรัตน์  พบลาภ และคณะ (2551: 75-79) ศึกษา

เรื่อง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อชุมชน

ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้าน

เศรษฐกจิของชมุชนท้องถิน่ในจงัหวดัสมทุรสาครซึง่ได้รบัผลกระทบ

จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อศึกษาปริมาณและ

การกระจายของผลกระทบด้านเศรษฐกจิจากการท่องเทีย่วเชงินเิวศ

ต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น เกิดการ

สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนเพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้ไปยัง

ส่วนต่าง ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีขึ้น มีการขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ  เพื่อรองรับการบริการทาง

ด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ 

มาตรฐานการครองชพีของครวัเรือนอยูใ่นระดบัดขีึน้ เกิดการกระตุน้ 

การผลติของชมุชน ขายผลผลติได้มากขึน้ และพฒันาเทคนคิวธิกีาร

ใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้า ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบจาก

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาราคา

ที่ดินสูงขึ้น การน�าเข้าแรงงานจากต่างถ่ิน รายได้เป็นฤดูกาล 

ไม่มีความแน่นอน การว่างงานนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ภาวะหนี้สิน

ของครอบครัว ค่าครองชีพสูงขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนต้องพึ่งพา 

รายได้จากการท่องเที่ยวเท่าน้ัน และปัญหาเกี่ยวกับส่วนแบ่ง 

ผลประโยชน์

  ธมกร  ธาราศรีสุทธิ (2555: 102-115) ศึกษาเรื่อง 

แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม

จากการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน�้าท่าคา  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน�้าท่าคา 

และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 

ตลาดน�้าท่าคา ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ก่อให้เกิดผลกระทบของภาพรวมในระดับปานกลาง โดยมี 

ผลกระทบทางบวกด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง ผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญตามระดับการศึกษา 

อาชพี รายได้ และภมูลิ�าเนา ส�าหรบัแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งประโยชน์

ระยะยาว เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สามารถ

พึง่พิงตนเองด้วยการสร้างงาน สร้างอาชพี จดักจิกรรมการท่องเท่ียว 

ขายสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชน มีการกระจายรายได้ในชุมชนอย่าง 

เป็นธรรม 
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  พันธ์เทวัช  ยังดี, ศิริวรรณ  กวงเพ้ง และสมมาตร   

ผลเกิด (2558: 126-135) ศึกษาเรื่องผลกระทบการท่องเที่ยวต่อ

เศรษฐกจิชมุชนรอบปราสาทหนิเขาพนมรุง้และปราสาทหนิเมอืงต�า่ 

จงัหวดับรุรัีมย์ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลกระทบจากการท่องเทีย่ว

ต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนรอบปราสาทหิน

เขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต�่า จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา 

พบว่า การท่องเที่ยวของปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหิน

เมอืงต�า่มผีลกระทบทางเศรษฐกจิต่อชุมชนรอบปราสาท ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ทางตรงคอื กลุม่ผูป้ระกอบการธุรกจิทีพั่ก ธรุกจิอาหาร

และเคร่ืองดืม่ มกีารสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมกีารจ้างงาน 

กับสมาชิกในชุมชน ทางอ้อมคือ การท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดการ 

กระจายรายได้และการสร้างงานแก่คนในชุมชนในหลายระดับ  

การมรีายได้จากการท่องเทีย่วยงัสามารถกระจายไปสูท้่องถิน่ได้ด้วย

การใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงบริการในท้องถิ่น

  ศรันยา  พรมจิโน, ชูเกียรติ  ชัยบุญศรี และอนุภาค  

เสาร์เสาวภาคย์ (2558: 51-65) ศกึษาเรือ่ง ผลกระทบของการท่องเทีย่ว 

ที่มีต่อชุมชนในอ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวท่ีมีต่ออ�าเภอปาย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในด้าน

บวก คอื ประชาชนมีอาชีพทีห่ลากหลายมากข้ึน มกีารลงทนุภายใน

ชมุชนเพิม่ขึน้ ท�าให้ประชาชนในพืน้ทีมี่รายได้เพิม่ข้ึน มกีารจ้างงาน

ภายในชุมชนเพิ่มข้ึน ในส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจในด้านลบ  

พบว่า ท�าให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายของ

คนในชุมชนสูงขึ้น ผลกระทบด้านสังคมในด้านบวก คือ ท�าให้คน 

ในชมุชนได้รับข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  เพิม่ข้ึน ส่วนผลในด้านลบ คอื ปัญหา 

ในเรื่องยาเสพติด ปัญหาความขัดแย้งท�าให้ความร่วมมือในการท�า

กจิกรรมของคนในชมุชนลดลง ผลกระทบด้านวฒันธรรมของชมุชน 

พบว่า ผลกระทบในด้านบวก การน�าเข้ามาของเทคโนโลย ีสิง่อ�านวย

ความสะดวก ท�าให้ชาวบ้านได้รบัประโยชน์ในการด�ารงชวิีตมากขึน้ 

ส่วนผลกระทบด้านลบ คอื คนในชุมชนเกดิการเลยีนแบบวฒันธรรม

ต่างถิ่น ท�าให้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เปลี่ยนแปลงไป 

  เกวลนิ  หนสูทุธิ ์(2559: 43-58) ศกึษาเรือ่งการจดัการ

ผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง 

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของหมู่บ้านแม่กลางหลวง ต�าบล

บ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการรบัรูผ้ลกระทบจากการท่องเทีย่วของครวัเรอืน

ในหมูบ้่านแม่กลางหลวง และเพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการผลกระทบ 

จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ผลการศึกษา 

พบว่า ตัวแปรที่อธิบายความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบจาก 

การท่องเทีย่วของครวัเรอืน คอื ความคาดหวงัผลประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยว อายุของหัวหน้าครัวเรือน จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และอาชีพหลักของหัวหน้า

ครวัเรอืน ตวัแปรทัง้ส่ีมคีวามสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรบัรู ้ผลกระทบ

จากการท่องเที่ยวของครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวทาง

การจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านเศรษฐกจิ คอื การส่งเสรมิให้ครวัเรอืนในหมูบ้่านแม่กลางหลวง

มีรายได้เพิ่มขึ้น ควรมีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ทาง 

การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม ด้านสังคม คือ ควรมีกฎระเบียบหรือ

ข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาประกอบอาชีพหรือ

ประกอบธรุกจิด้านการท่องเทีย่วภายในหมูบ้่าน ด้านวฒันธรรม คือ 

ควรมีการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น ควร

พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ และควรส่งเสริมให้มี

การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร คือ ครัวเรือนที่อาศัยอยู ่ ในต�าบล 

บางสระเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรุ ีจ�านวน 763 ครวัเรอืน 

และผู้น�าชุมชน จ�านวน 6 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  1.1 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการสัมภาษณ์ คือ ผู้น�า

ชุมชน จ�านวน 6 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จาก

ประชากร คือ ผู้น�าชุมชน จ�านวน 6 คน ท�าการเก็บข้อมูลโดยแบบ

สัมภาษณ์ 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการเก็บแบบสอบถาม คือ 

ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี จ�านวน 262 ครัวเรือน โดยกลุ่มตัวอย่างค�านวณจากสูตร

ของทาโร  ยามาเน ในกรณทีีป่ระชากรมจี�านวนแน่นอน โดยก�าหนด

ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 และที่ระดับความ 

เชื่อมั่นร้อยละ 95 ก�าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

เริ่มต้นจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  

คือ ครัวเรือนของต�าบลบางสระเก้า จ�านวน 5 หมู่บ้าน หลังจากนั้น

ใช้วิธีสุ ่มตัวแบ่งแบบโควตา เพ่ือให้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างจากทั้ง  

5 หมู่บ้าน มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ�านวนประชากร โดยก�าหนด

สัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างของแต่ละหมูบ้่านให้ใกล้เคียงกนั และใช้วธิี

สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าหรือสมาชิก 

ในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ชุด จนครบตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้

 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ คือ การรวบรวมข้อมูลจาก 

การส�ารวจข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และ

การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง

  2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ การรวบรวมจากเอกสาร 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบล
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เพ็ญศิริ  สมารักษ์, นันทภัค  บุรขจรกุล, เปรมปรีดา  ทองลา
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บางสระเก้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  3.1 แบบสอบถาม ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ครัวเรือนอาศัยอยู่ในต�าบลบางสระเก้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพ

เศรษฐกิจของครัวเรือน และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบ 

ด้านเศรษฐกจิทัง้ท่ีเป็นด้านบวกและด้านลบทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว 

โดยชุมชน โดยใช้มาตรวัดการรับรู้แบบ Likert’s Scale แบ่งออก

เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ตามล�าดับ 

  3.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากผู้น�าชุมชนของต�าบลบางสระเก้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น 

เกีย่วกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิทัง้ด้านบวกและด้านลบ ทีเ่กดิจาก

การท่องเทีย่วโดยชมุชน ต�าบลบางสระเก้า และส่วนที ่3 ความคิดเหน็ 

เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบ 

ทางเศรษฐกจิจากการท่องเท่ียวโดยชมุชนต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอ

แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ 

จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) และแปลผลความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์

การแปลความหมายของผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการท่องเทีย่ว 

ดังนี้ คะแนนระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ผลกระทบอยู่ในระดับ 

ต�า่มาก คะแนนระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ผลกระทบอยูใ่นระดบั

ต�่า 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

ปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว โดย

ชมุชนต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ จังหวัดจนัทบรุ ีวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  

มาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสรุปเป็นผลการศึกษา

ผลการวิจัย
 1.	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

69.47 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.53 กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มอีายอุยูร่ะหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นร้อยละ 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 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.98 รองลงมา 

คือ ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 22.90  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 51 ปีข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 35.11 รองลงมา คือ มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน

ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.56 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

มจี�านวนสมาชกิในครวัเรือน 1-3 คน คดิเป็นร้อยละ 48.85 รองลงมา 

คอื มสีมาชกิในครวัเรอืน 4-6 คน คดิเป็นร้อยละ 46.56 กลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มรีายได้ของครวัเรือนต่อเดอืนต�า่กว่า 10,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 42.75 รองลงมา คือ มีรายได้ของครัวเรือนต่อเดือนระหว่าง 

10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.53 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มรีายได้จากการท่องเทีย่วของครวัเรอืนต่อเดอืนต�า่กว่า 1,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 79.39 รองลงมา คือ มีรายได้จากการท่องเท่ียว 

ของครัวเรือนต่อเดือน 3,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.92  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือนระหว่าง 

5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.98 รองลงมา คือ มีรายจ่าย

ของครัวเรือนต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.72  

การเปล่ียนแปลงของรายได้ของครัวเรือนหลังจากมีการท่องเที่ยว

โดยชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครัวเรือนเท่าเดิม  

คิดเป็นร้อยละ 78.63 รองลงมา คือ มีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น  

คิดเป็นร้อยละ 20.61

 2.	 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน	ต�าบลบางสระเก้า	อ�าเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

  ผลศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี ดังแสดงในตารางที่ 1
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 จากตารางท่ี 1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิด

จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า พบว่า ผลกระทบ

โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู เมือ่พจิารณาผลกระทบย่อย พบว่า ส่วนใหญ่

มีผลกระทบในระดับสูง ได้แก่ มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ  เพื่อรองรับ

การบริการด้านการท่องเที่ยว คนในชุมชนมีงานท�ามากข้ึน มีการ

พฒันาคุณภาพของสนิค้าและบรกิารของชุมชน คนในชมุชนมรีายได้ 

เพิม่ข้ึน เกดิการสร้างงานเพิม่ข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ครวัเรอืนมากขึน้ 

มกีารผลิตสินค้าและบรกิารของชุมชนมากขึน้ และท�าให้คนในชมุชน

มคีวามเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน คุณภาพชีวติดขีึน้ ส่วนผลกระทบระดบัปานกลาง 

ได้แก่ มีการกระจายรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น และมีการกระจาย 

รายได้และผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

ตารางที่	1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  
ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการท่องเที่ยว

	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ระดับของ

	 	 	 (x ̅  )	 (SD)	 ผลกระทบ

 1) มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว  4.20 0.77 สูง

 เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า

 2) คนในชุมชนมีงานท�ามากขึ้น  3.95 0.63 สูง

 3) มีการสร้างงานเพิ่มมากขึ้น  3.86 0.78 สูง

 4) คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  3.89 0.70 สูง

 5) สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนมากขึ้น 3.83 0.72 สูง

 6) มีการกระจายรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น 3.35 0.75 ปานกลาง

 7) มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 3.34 0.82 ปานกลาง

 8) คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.80 0.76 สูง

 9) มีการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนมากขึ้น 3.82 0.73 สูง

10) มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของชุมชน 3.90 0.69 สูง

  ผลกระทบโดยรวม	 3.74	 0.75	 สูง

ตารางที่	2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบที่เกิดจากจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  
ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบจากการท่องเที่ยว

	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ระดับของ

	 	 	 (x ̅  )	 (SD)	 ผลกระทบ

 1) ราคาสินค้าและค่าครองชีพในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น  3.38 0.71 ปานกลาง

 2) คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3.35 0.66 ปานกลาง

 3) คนในชุมชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น  2.26 0.70 ต�่า

 4) คนในชุมชนมีแนวโน้มในการขายที่ดิน เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ 2.42 0.77 ต�่า

 ทางการท่องเที่ยว 

 5)  ราคาที่ดินในชุมชนสูงขึ้น  3.32 0.73 ปานกลาง

 6) เกิดปัญหาการว่างงานนอกฤดูกาลท่องเที่ยว  2.57 0.63 ต�่า

 7) รายได้จากการท่องเที่ยวไม่มีความแน่นอน 3.25 0.75 ปานกลาง

 8) เศรษฐกิจของชุมชนต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว 2.58 0.76 ต�่า

 9) การสูญเสียการพึ่งพาตนเองของชุมชน 2.53 0.76 ต�่า

10) การแก่งแย่งผลประโยชน์กันในชุมชน 2.47 0.93 ต�่า

  ผลกระทบโดยรวม	 2.81	 0.64	 ปานกลาง
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 จากตารางที ่2 ผลกระทบทางเศรษฐกจิด้านลบทีเ่กดิจาก

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า พบว่า ผลกระทบ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาผลกระทบย่อย พบว่า 

ส่วนใหญ่มีผลกระทบในระดับต�่า ได้แก่ เศรษฐกิจของชุมชนต้อง

พึ่งพารายได้จากการท่องเท่ียว เกิดปัญหาการว่างงานนอกฤดูกาล

ท่องเที่ยว การสูญเสียการพึ่งพาตนเองของชุมชน การแก่งแย่ง 

ผลประโยชน์ในชุมชน คนในชุมชนมีแนวโน้มในการขายท่ีดิน เพื่อ

น�ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเทีย่ว และคนในชมุชนมหีนีส้นิเพิม่ขึน้ 

ส่วนผลกระทบในระดบัปานกลาง ได้แก่ ราคาสนิค้าและค่าครองชีพ

ในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ราคาที่ดิน 

ในชุมชนสูงขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวไม่มีความแน่นอน 

 3.	 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากผลกระทบ	

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวโดยชุมชนต�าบลบางสระเก้า	

อ�าเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

  จากการศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิของการท่องเทีย่ว 

โดยชุมชนบางสระเก้า ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์

กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูน้�าชมุชน ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ 

ดังนี้

  3.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี 

   3.1.1 การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

ให้คนในชุมชนเพ่ิมขึ้น และมีการลงทุนภายในชุมชนเพิ่มขึ้น  

เดมิอาชพีหลกัของคนในชมุชน คอื เกษตรกรรม และการทอเสือ่ ซึง่ถือ 

เป็นอตุสาหกรรมในครวัเรอืนทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กับต�าบลบางสระเก้า 

หลงัจากทีม่กีารท่องเทีย่วโดยชมุชน ต�าบลบางสระเก้า ชมุชนเป็นที่

รูจั้กของนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ คนในชมุชนมอีาชพีเสรมิจากการท่องเทีย่ว 

เช่น การขายอาหารท้องถิ่น อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป 

ของที่ระลึก เสื่อกก สินค้าเกษตรกรรม เป็นต้น และการให้บริการ

ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การล่องเรือชมวิถีชีวิตในชุมชน 

โฮมสเตย์ เป็นต้น 

   3.1.2 การกระจายรายได้ในชุมชนเพิ่มข้ึน 

ต�าบลบางสระเก้ามคีวามหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาต ิความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ในปี พ.ศ. 2561 

ต�าบลบางสระเก้าได้รับเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

อ�าเภอแหลมสงิห์ จังหวดัจนัทบรุ ีท�าให้ชมุชนบางสระเก้าเป็นทีรู่จั้ก

และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน คนในชุมชน 

มส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมทางการท่องเท่ียวของคนในชมุชนให้แก่

นักท่องเทีย่ว เช่น กิจกรรมเรยีนรูก้ารทอเสือ่กกบางสระเก้า กจิกรรม

เรียนรู้วิถีประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

ต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงการให้บริการทางการท่องเท่ียวต่าง ๆ  

ให้แก่นกัท่องเทีย่ว ท�าให้คนในชุมชนมรีายได้เพิม่ขึน้ เกดิการกระจาย 

รายได้ในชุมชน และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   3.1.3 เกิดการผลิตสินค้าและบริการและการ

พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของชุมชน โดยคนในชุมชนน�า

ทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชน มาผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ และมี

การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยน�าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็น 

จุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ท�าให้สินค้าและบริการทาง 

การท่องเที่ยวของชุมชนมีคุณภาพและมีความหลากหลาย สามารถ

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ทั้งยังมีการน�า

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกไปจ�าหน่ายนอกชมุชน สร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน และท�าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

มากขึ้น

  3.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ 

จังหวัดจันทบุรี 

   3.2.1 สินค้าและบริการในชุมชนมีราคาสูงขึ้น 

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในต�าบลบางสระเก้า 

เพิม่ขึน้ ท�าให้เกดิความต้องการซือ้สนิค้าและบรกิารของชมุชนมากขึน้ 

เช่น อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป เสื่อกก ผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากกก สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น ส่งผลให้

สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น ท�าให้คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ

สินค้าสูงขึ้น และมีค่าครองชีพสูงขึ้น

   3.2.2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 

ไม่ทัว่ถงึ เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดนิทางมาศกึษาดูงานเป็น

หมู่คณะ และมีเวลาศึกษาดูงานในชุมชนจ�ากัด ท�าให้นักท่องเท่ียว

ไม่สามารถท่องเที่ยวในต�าบลบางสระเก้าได้อย่างทั่วถึง โดย 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมเที่ยวชมหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 

ส่งผลให้หมูบ้่านทีอ่ยูห่่างไกลจากแหล่งชมุชนมนีกัท่องเทีย่วเดนิทาง

เข้าไปท่องเที่ยวน้อย ท�าให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้จากการ

ท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง 

   3.2.3 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่แน่นอน  

ในช่วงทีม่สีถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 นกัท่องเทีย่ว 

เดินทางมาท่องเที่ยวในต�าบลบางสระเก้าลดลง ส่งผลกระทบต่อ 

การขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของคนในชุมชน ท�าให้

คนในชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง

  3.3 แนวทางการแก ้ ไขป ัญหาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอ

แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

   3.3.1 แนวทางการแก้ไขราคาสนิค้าและบริการ

ในชุมชนเพิ่มขึ้นขึ้น คือ การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และ 

การก�าหนดให้ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ต�าบล
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บางสระเก้ามีตลาดสี่มุมเมรุเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าของ

คนในชุมชน โดยมีคณะกรรมการตลาดท�าหน้าที่บริหารจัดการ 

ด�าเนินนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ  เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ของ

ตลาด การก�าหนดให้ร้านค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้า การควบคุม

ราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้ามีราคา

สูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

และการขายสนิค้าทีห่ลากหลายและแตกต่างกนั เพือ่ป้องกนัปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว

   3.3.2 แนวทางในการแก้ปัญหาการกระจาย 

รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง คือ

    1) การส่งเสรมิให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วม

ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า เพื่อเป็น 

การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ท�าให ้

คนในชุมชนมรีายได้เสรมิจากการท่องเทีย่ว และท�าให้มกีารกระจาย

รายได้ในชุมชนมากขึ้น

    2) การจัดเส้นทางการน�าเที่ยวเพื่อน�า

นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละหมู่บ้านของต�าบล 

บางสระเก้า โดยมมีคัคเุทศก์ท้องถิน่เป็นผูน้�าชม และการจดักิจกรรม

การท่องเที่ยวที่น�าวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตในชุมชนมาเป็น

จุดเด่นในการน�าเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า 

    3) การจัดตั้งร้านค้าชุมชน หรือศูนย์

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยการรวบรวมผลิตภัณฑ์ท่ีคนในชุมชน 

เป็นผู้ผลิตมาจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว ถือเป็นการเพิ่มช่องทาง 

การจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ให้แก่คนในชมุชน ท�าให้สามารถขายสินค้า

ได้มากขึ้น

   3.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้จาก 

การท่องเที่ยวไม่แน่นอน คือ

    1) การส่งเสรมิให้คนในชมุชนมกีารผลิต

สนิค้าและบริการทางการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย การพฒันาคณุภาพ

ของสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว เพื่อรองรับความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว

    2) การส่งเสรมิให้คนในชุมชนมกีารปรบั

รูปแบบการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน จากเดิมเป็นการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในชุมชน เป็นการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ โดยการผลิตสินค้าน�าออกไป

จ�าหน่ายนอกพื้นที่ ทั้งในรูปแบบสินค้าออนไลน์ สินค้าฝากขาย 

สินค้าผลิตตามค�าสั่งซื้อ

    3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ 

น�าเสนอวิถีชีวิตชุมชน โดยการน�าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชน 

มาเป็นจุดเด่นในการน�าเสนอการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อสร้าง 

การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนและรักษาเอกลักษณ์ของ

ชมุชน เป็นสิง่ดึงดดูใจทีท่�าให้นกัท่องเทีย่วสนใจเข้ามาเยีย่มชม และ

เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ

สืบสานประเพณีอันที่งามของชุมชนต่อไป

    4) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ  ์

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า เช่น การประชาสัมพันธ์

การท่องเทีย่วทางส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพมิพ์ต่าง ๆ  การจดักจิกรรม

การท่องเที่ยวให้หลากหลาย รวมถึงการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามา 

ท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สรุปและอภิปรายผล
 1.	 สรุปผล

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิดจากการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คอื มกีารลงทนุในด้านต่าง ๆ  เพือ่รองรบัการบรกิารด้านการท่องเทีย่ว 

รองลงมา คือ คนในชุมชนมีงานท�ามากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบ

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เกิดปัญหาราคาสินค้าและ 

ค่าครองชีพในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น รองลงมา คือ คนในชุมชน 

มค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ และผลการศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

ที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัญหา

ที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว คือ สินค้าและ

บรกิารของชมุชนมรีาคาสงูขึน้ การกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ว

ไม่ทัว่ถงึ และรายได้จากการท่องเทีย่วไม่แน่นอน ส่วนแนวทางแก้ไข

ปัญหา คือ 1) การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และก�าหนดให้ 

ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน 2) การส่งเสริมให้คน 

ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) การจัดตั้ง 

ร้านค้าชุมชนหรือศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4) การส่งเสริม 

การผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชน และ  

5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า

 2.	 อภิปรายผล

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิดจากการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี พบว่า การท่องเที่ยวท�าให้มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพ่ือ

รองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว ท�าให้คนในชุมชนมีงานท�า 

มากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของชุมชน และ

คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศรันยา   

พรมจโิน, ชูเกยีรต ิ ชัยบญุศร ีและอนภุาค  เสาร์เสาวภาคย์ (2558: 68) 

ที่ศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนในอ�าเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในด้านบวก คือ 
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คนในชมุชนมกีารประกอบอาชพีทีห่ลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้มกีาร

ลงทุนภายในชุมชนเพ่ิมขึ้น ท�าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และ

ท�าให้คนในชุมชนมงีานท�า เกิดการจ้างงานภายในชมุชนมากข้ึน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน์  พบลาภ และคณะ (2551: 85-

86) ที่ศึกษาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศต่อชุมชนท้องถ่ินในจังหวัดสมุครสาคร พบว่า ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจด้านบวกจากการท่องเท่ียว คือ การท่องเที่ยวท�าให้

รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน

เพิ่มขึ้น และเกิดการกระจายรายได้ไปยังส่วนต่าง ๆ ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว มีการขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ  

เพื่อรองรับการบริการทางด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาคุณภาพ

ของสินค้าและบริการ เกิดการกระตุ้นการผลิตของชุมชน ท�าให้คน 

ในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และมาตรฐานการครองชีพ 

ของครัวเรือนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบทีเ่กิดจากการท่องเทีย่ว 

โดยชุมชน พบว่า การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาราคาสินค้าและ 

ค่าครองชีพในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

ราคาที่ดินในชุมชนสูงขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวไม่มีความ

แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพรัตน์  พบลาภ และคณะ 

(2551: 86-87) ทีศ่กึษาถงึผลกระทบด้านเศรษฐกจิของการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศต่อชุมชนท้องถ่ินในจังหวัดสมุครสาคร พบว่า ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจด้านลบจากการท่องเท่ียว คือ การท่องเที่ยวท�าให้ 

ค่าครองชีพสูงข้ึน สินค้ามีราคาสูงข้ึน เกิดปัญหาราคาที่ดินสูงขึ้น 

รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นฤดูกาลไม่มีความแน่นอน เกิดปัญหา

เกี่ยวกับส่วนแบ่งผลประโยชน์ การท่องเที่ยวท�าให้เกิดการสูญเสีย

การพึง่พาตนเองของชมุชน และท�าให้เศรษฐกิจของชุมชนต้องพึง่พา

รายได้จากการท่องเที่ยว 

  แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก 

การท่องเทีย่วโดยชมุชน ต�าบลบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ จงัหวดั

จันทบุรี คือ การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และก�าหนดให ้

ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน การส่งเสริมให้คน 

ในชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน การจดัตัง้ร้านค้า 

ชมุชนหรือศนูย์จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชน การส่งเสรมิการผลติสนิค้า

และบริการทางการท่องเท่ียวของชุมชน และการประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต�าบลบางสระเก้า สอดคล้องกับงานวิจัย

ของเกวลิน  หนูสุทธิ์ (2559: 160) ที่ศึกษาการจัดการผลกระทบ

จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู ่บ้านแม่กลางหลวง ต�าบล

บ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ควรส่งเสริมให้

คนในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน และ

ให้บริการด้านการท่องเท่ียวมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือน 

มีรายได้เสริมจากการท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของครัวเรือน

ให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ท�าให้มกีารสร้างงานและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม นอกจาก

นี้ควรเพิ่มสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความ

หลากหลาย และการจัดตั้งศูนย์จ�าหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์

ของชุมชน เพื่อจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง และสอดคล้อง

กบังานวจิยัของธมกร  ธาราศรีสทุธ ิ(2555: 98-99) ทีศ่กึษาแนวทาง

แก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมจาก 

การพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน�้าท่าคา พบว่า 

ควรส่งเสรมิให้มกีารพฒันาการท่องเทีย่วโดยมุง่ประโยชน์ระยะยาว 

เน้นการมส่ีวนร่วม สร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน สามารถพึง่พงิตนเอง

ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ขายสินค้า

ที่ผลิตได้ในชุมชน มีการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างเป็นธรรม 

       

ข้อเสนอแนะ
 1. คนในชมุชนควรมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิการท่องเท่ียว 

โดยชุมชน และเข้าร่วมกจิกรรมการท่องเทีย่วเพือ่พฒันาการท่องเท่ียว 

โดยชุมชน การพฒันาผลิตภัณฑ์ของชุมชน และกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

ในชุมชนให้มีความหลากหลาย ให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่คน 

ในชุมชน และเกิดการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างทั่วถึง

 2. ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดสรรรายได ้

ที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้อย่าง 

เป็นธรรม และหักรายได้จากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าสู่

กองทนุของหมูบ้่าน ซ่ึงต�าบลบางสระเก้ามกีารจดัตัง้กองทนุอนรุกัษ์

วิถีบางสระเก้าด้วยการท่องเที่ยวเพื่อน�ามาเป็นทุนในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน น�าไปสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของต�าบล 

บางสระเก้า

 3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง

ด้านการท่องเที่ยว ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้ทางด้านการท่องเท่ียว 

แก่คนในชุมชน การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อ

เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ต�าบลคลองพิไกร อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร โดยกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 375 คน 

ใช้วธิกีารสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมู ิโดยเครือ่งมอืทีใ่ช้รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม และวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติค่ิาความถี ่ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของประชาชนในเขตพื้นท่ีต�าบลคลองพิไกร อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัย 

ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ อายุ อาชีพ รายได้ และการเจ็บป่วยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้กับหน่วยงานสุขภาพที่อยู่ในพื้นท่ี 

ต่อไป 

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ประชาชน

Abstract
 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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บทน�า 

 อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญของการมีสุขภาพดีด้าน

โภชนาการ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย 

แต่ด้วยความเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกจิ ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ส่งผลท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงด้านอาหารและโภชนาการ และวถิี

การด�าเนนิชวีติของประชากรอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ จงึบรรจไุว้ในแผน

ปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี โดยก�าหนดเป็นเป้าหมาย

ที่ส�าคัญเพื่อด�าเนินการ และมาตรการเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (กระทรวง

สาธารณสุข, กรมอนามัย, ส�านักโภชนาการ, 2562: 30) นอกจากนี้

อาหาร และโภชนาการที่ดียังเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีของ

ทุกเพศ และทุกวัย ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาจนถึงวัยผู้สูงอายุ  

การบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั และมคีณุค่าทางโภชนาการในปรมิาณ

ทีพ่อเหมาะจะให้ท�าให้ร่างกายได้รบัพลงังาน สารอาหาร เช่น โปรตนี 

วิตามิน แร่ธาตุ ที่เพียงพอกับความต้องและการท�างานของร่างกาย 

รวมทั้งได้รับคุณประโยชน์อื่น ๆ จากอาหาร อาทิเช่น ใยอาหาร  

สารต้านอนมุลูอิสระ (วนัทนย์ี  เกรยีงสนิยศ และคณะ, 2559) อกีด้วย 

หากร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีเพียงพอก็เป็นผลให้มีสุขภาพดี  

แต่ในทางกลบักนัหากรบัประทานอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน์ เกนิความ

ต้องการของร่างกาย น�าไปสูปั่ญหาสุขภาพตามมาได้ ซ่ึงปัจจบุนัยังคง 

มีรายงานวิจัยที่พบว่า คนไทยยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

ไม่ถกูต้อง และไม่เหมาะสมทัง้ประเภท และปรมิาณ จงึมผีลกระทบ

ต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคท่ีก�าลังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ 

ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเรง็ โรคเบาหวาน โรความดนัโลหติสงู 

โรคหวัใจ และหลอดเลอืด เป็นต้น และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ไม่ถูกต้องที่ยังเป็นปัญหา คือ การบริโภครสชาติหวาน มัน เค็มมาก

เกนิความต้องการของร่างกาย (กระทรวงสาธารณสขุ, กรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพ, กองสุขศึกษา, 2558: 5, สุระเดช  ไชยตอกเก้ีย, 

2558: บทคดัย่อ) รวมทัง้บรโิภคอาหารไม่ได้สดัส่วน มองข้ามคณุค่า

ทางโภชนาการ รวมถึงการมีพฤติกรรมบริโภคที่ปรุงรสชาติมาก 

เกินพอดี (พิชศาล  พันธุ์วัฒนา, 2562: 94)   

 การบริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงตามความ

เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม กระแสนิยมบริโภคและความสามารถ 

ในการเข้าถึงอาหาร ซ่ึงในปัจจุบันมีรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่ทั้งในเขตเมือง และ 

เขตชนบทชีใ้ห้เหน็ถงึพฤตกิรรมการบริโภคอาหารทีไ่ม่ถูกต้อง ดงัเช่น 

ปัญหาในเขตเมืองที่มักพบว่า นิยมบริโภคอาหารประเภทตามสั่ง 

บรโิภคอาหารกล่องโฟม/พลาสติก (พชิศาล  พนัธุว์ฒันา, 2562: 93) 

บริโภคอาหารจานด่วน เพราะให้บริการรวดเร็ว และทันเวลา  

(ผกามาศ  เชื้อประดิษฐ์, 2561: บทคัดย่อ) ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวชี้ให้

เห็นว่าความสะดวกเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการเลือกรับประทาน

อาหารของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน (Contini, C., Boncinelli, F., 

Gerini, F., Scozzafava, G. and Casini, L. 2018: 26-35) และ

ยงัพบผลการวจิยัทีแ่สดงถงึการมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีไ่ม่ดี

ต่อสุขภาพ กล่าวคือ รับประทานอาหารตามความชอบ (กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561: viii) 

มกีารรบัประทานอาหารทีม่รีสชาตหิวาน มนั เค็ม (สมหวงั  ซ้อนงาม 

และคณะ, 2556) ตลอดจนการแสดงมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ตามความเคยชิน หรือตามบริโภคนิสัยของตนที่มีมาตั้งแต่เด็ก  

โดยไม่ค�านึงถึงหลักโภชนาการอาหารมากนัก (กฤติน  ชุมแก้ว และ 

ชีพสุมน  รังสยาธร, 2557: 16-29) ซึ่งจากรายงานส�ารวจพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร พ.ศ. 2560 ยังพบอีกว่าในเกือบทุกกลุ่มอายุ 

การเลอืกอาหารเพือ่บริโภคอาหารนัน้ขึน้กบัความชอบเป็นส่วนใหญ่ 

แต่ส�าหรับจังหวัดก�าแพงเพชรยังมีข้อมูลจ�ากัดในเรื่องพฤติกรรม 

การบรโิภคอาหารของประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ทีต่�าบลคลองพไิกร 

อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร และมีงานวิจัยที่ว่าปัจจัย

ส่วนบุคคลบางประการมีผลต่อการมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อ

สุขภาพ (Wagner, M. G., Kim, Y. J. and Rhee, Y., 2017: 83-94) 

จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาอาหารที่ประชาชนบริโภค และความถี ่

ในการบริโภคอาหารเหล่าน้ัน เพื่อน�าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผน และด�าเนนิการสร้างเสรมิพฤตกิรรม

การบริโภคอาหาร และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพให้กับ

ประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชาชน

ในเขตพื้นที่ต�าบลคลองพิไกร อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัด

ก�าแพงเพชร  

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นท่ีต�าบล 

คลองพิไกร อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร  
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วสุนธรา  รตโนภาส, ตรรกพร  สุขเกษม
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ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาครั้ ง น้ี เป ็นการวิ จั ยแบบภาคตัดขวาง  

Cross-sectional descriptive study) โดยใช้แบบสอบถาม  

(Questionnaires) โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสอบถามจาก

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ต�าบลคลองพิไกร 

อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร     

 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช ้ในการวิจัย คือ ประชากรต�าบล 

คลองพิไกร อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร ทั้งเพศชาย 

และเพศหญิง จ�านวน 5,945 คน กลุ่มตัวอย่างค�านวณโดยใช้สูตร 

ของทาโรยามาเน่ (Yamane) ได้จ�านวน  375 คน และสุ่มตัวอย่าง

ท�าโดยการเลือกการสุ่มแบบสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) จากจ�านวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บึงพิไกร หมู่ที่ 2 ใหม่สวรรค์พัฒนา หมู่ที่ 3 คลองพิไกร  

หมู่ที่ 4 หนองกระดี่ หมู่ที่ 5 บึงบอน หมู่ที่ 6 หนองเขน หมู่ที่ 7  

วังเฉลียง หมู่ที่ 8 ดงชะอม หมู่ที่ 9 หนองอ้อ และหมู่ที่ 10  

วังจ�าปาทอง เป็นต้น หลังจากนั้นท�าการสุ่มแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) ประกอบกับใช้เกณฑ์คัดเข้า-ออกของกลุ่ม

ตัวอย่าง ดังนี้

  เกณฑ์คัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง

  1. ต้องเป็นผูท้ีภ่มูลิ�าเนาอยูใ่นพืน้ทีต่�าบลคลองพไิกร 

อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร

  2. สามารถอ่านฟังเขียนภาษาไทยได้

  3. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยเกณฑ์

  เกณฑ์คัดออกของกลุ่มตัวอย่าง

  1. ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมจนจบโครงการวิจัย

  2. เป็นผูท้ีม่ภีาวะเจบ็ป่วยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ

วิจัยได้ 

 2.	 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังนี้ 

  2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบ

ด้วยตัวแปรย่อย ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

รายได้ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว และการเจ็บป่วย

  2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

  เ ค รื่ อ งมื อที่ ใช ้ ก า ร วิ จั ยนี้ เ ป ็ นแบบสอบถาม  

(Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

   ส่วนที่	1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคล 

โดยลักษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายได้ จ�านวนสมาชกิในครอบครวั 

การเจ็บป่วย

  ส่วนที่	2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเป็นข้อค�าถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบและข้อค�าถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อ 

ค�าถามมี 3 ระดับ ได้แก่ ประจ�า บางครั้ง และไม่เคยเลย โดยค�าถาม

จะมีคะแนน 1-3 คะแนน จ�านวน 21 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 

  การให้คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

  3  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารของประชาชนมาก

  2  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารของประชาชนปานกลาง

  1  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารของประชาชนน้อย

  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนน

  1.00 - 1.67  หมายถึง  ประชาชนมีพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารในระดับที่ควรปรับปรุง 

  1.69 - 2.32  หมายถึง  ประชาชนมีพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารที่ในระดับปานกลาง

  2.33 - 3.00  หมายถึง  ประชาชนมีพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารที่ในระดับดี

กรอบแนวคิด

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระตาย 

จังหวัดกําแพงเพชร   
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพ้ืนที่

ตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร   

กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบภาคตัดขวาง Cross-sectional descriptive study) โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสอบถามจากประชากรกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร      

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวจิัย คือ ประชากรตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งเพศชาย 

และเพศหญิงจํานวน 5,945 คน กลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane) ไดจํานวน  375 คน และ   
สุ มตัวอยางทําโดยการเลือกการสุมแบบสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จาก
จํานวน 10 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บึงพิไกร หมูท่ี 2 ใหมสวรรคพัฒนา หมูท่ี 3 คลองพิไกร หมูท่ี 4 หนองกระดี่ หมูที่ 5 
บึงบอน หมูท่ี 6 หนองเขน หมูท่ี 7 วังเฉลียง หมูที่ 8 ดงชะอม หมูท่ี 9 หนองออ และหมูที่ 10 วังจําปาทอง เปนตน 
หลังจากนั้นทําการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) ประกอบกับใชเกณฑคัดเขา-ออกของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

เกณฑคัดเขาของกลุมตัวอยาง 
1. ตองเปนผูที่ภูมลํิาเนาอยูในพ้ืนที่ตําบลคลองพิไกร อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
2. สามารถอานฟงเขียนภาษาไทยได 
3. สมัครใจเขารวมโครงการวิจัยเกณฑ 
เกณฑคัดออกของกลุมตัวอยาง 
1. ไมสามารถที่จะอยูรวมจนจบโครงการวิจัย 
2. เปนผูทีม่ีภาวะเจ็บปวยไมสามารถเขารวมโครงการวิจัยได  

2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย 2 ประเภท ดังน้ี  
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยตัวแปรยอย ไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา  

สถานภาพสมรส รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการเจ็บปวย 
2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี ้

– เพศ 
– อายุ   
– ระดับการศึกษา  
– สถานภาพสมรส  
– รายได 
– จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
– การเจ็บปวย 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
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  การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content  

validity) จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน โดยใช้ค่า IOC (Index of 

Item Objective Congruence) เท่ากับ 0.78 และการตรวจสอบ

คณุภาพเครือ่งมอื (Reliability) โดยการน�าแบบสอบถามทีผ่่านการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาไปทดลองใช้ประชาชนต�าบล

คลองพิไกรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน และน�ามาหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffi-

cient) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.84  

  4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด�าเนินการ

ดังนี้ 

  4.1 ผู ้วิจัยจะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง

มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564

  4.2 ผู้วจิยัเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม 

อย่างอสิระโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาท ีและรอรบัคนื แบบสอบถาม

ทันที 

  4.3  ผูว้จิยัตรวจสอบความเรยีบร้อยของแบบสอบถาม 

ก่อนน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

  5.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารกับปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ 

(Chi - square test)

สรุปผลและอภิปรายผล
 1.	 สรุปผลการวิจัย  

  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีอายุอยู่ในช่วง 40-59 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 57.60 มีสถานภาพส่วนใหญ่ คือ สมรส คิดเป็น 

ร้อยละ 53.33 มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่ คอื ประถมศกึษา คดิเป็น

ร้อยละ 56.80 มีอาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 

34.40 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 6,001 - 9,000 บาท มีจ�านวน

สมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วง 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20  

ส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจ�าตวั คดิเป็นร้อยละ 57.60 และโรคประจ�าตวั 

ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 18.93

  1.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรม 

การบริโภคอาหาร พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับดี โดย 3 ล�าดับที่มีค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากท่ีสุด 

ได้แก่ การรับประทานน�้าเปล่าวันละ 6-8 แก้ว (x ̅  = 2.98,  

S.D. = 0.44) การรบัประทานผกัและผลไม้ (x ̅    = 2.86, S.D. = 0.35) 

และการรับประทานนม นมถั่วเหลือง (x ̅  = 2.61, S.D. = 0.49)  

ตามล�าดบั แต่เม่ือพจิารณารายข้อยงัพบว่า มบีางข้อทีย่งัมพีฤตกิรรม

การบรโิภคอาหารอยู่ในระดบัควรปรบัปรงุ โดย 3 ล�าดบัทีม่ค่ีาเฉลีย่

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

น้อยที่สุด ได้แก่ การรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อ/วัน  

(x ̅   = 1.63, S.D. = 0.62) การรับประทานน�้าอัดลม (x ̅   = 1.00,  

S.D. = 0.50) และการรับประทานชา กาแฟ (x ̅   = 1.40,  

S.D. = 0.55) ตามล�าดับแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่	2 จ�านวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง (n = 375)

 ระดับพฤติกรรม	 จ�านวน	(คน)	 ร้อยละ	(%)

ดี (> 50 คะแนน)  5 1.34

ปานกลาง (38 - 49 คะแนน) 282 75.20

พอใช้ (32 - 37 คะแนน) 41 10.93

ควรปรับปรุง (< 32 คะแนน) 47 12.53

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง (n = 375)

  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร	 x ̅	 S.D.	 แปลความ

 1. รับประทานอาหารมากกว่าหนึ่งจานในแต่ละมื้อ 1.83 0.50 ปานกลาง

 2. รับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อ/วัน  1.63 0.62 ควรปรับปรุง

 3. รับประทานเนื้อสัตว์ติดมัน เช่น มันหมู หนังไก่  1.89 0.45 ปานกลาง

 4. รับประทานอาหารจานด่วน เช่น พิชซ่า KFC 2.32 0.54 ปานกลาง

 5. รับประทานอาหารกระป๋อง อาหารกึ่งส�าเร็จรูป เช่น ปลากระป๋อง มาม่า 1.92 0.32 ปานกลาง

 6. รับประทานแกงกะทิ และขนมหวานใส่กะทิ เช่น แกงเขียนหวาน ขนมบัวลอย แกงบวช 1.80 0.41 ปานกลาง

 7. รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ   1.91 0.42 ปานกลาง

 8. รับประทานอาหารทอด เช่น ปาท่องโก๋ กล้วยทอด  1.87 0.43 ปานกลาง

 9. รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลที่มีรสหวานจัด เช่น มะม่วงสุก ล�าไย  1.85 0.46 ปานกลาง

10. รับประทานเบเกอรี่ เช่น เค้ก โดนัท คุกกี้  2.37 0.53 ดี

11. รับประทานขนมไทยที่มีรสหวาน เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด 1.88 0.38 ปานกลาง

12. รับประทานน�้าอัดลม  1.60 0.55 ควรปรับปรุง

13. รับประทานน�้าเปล่าวันละ 6-8 แก้ว   2.98 0.44 ดี

14. รับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ เหล้า 1.89 0.44 ปานกลาง

15. รับประทานขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั่งทอดหรอบ 1.90 0.49 ปานกลาง

16. รับประทานชา กาแฟ   1.40 0.55 ควรปรับปรุง

17. รับประทานนม นมถั่วเหลือง  2.61 0.49 ดี

18. รับประทานอาหารแปรรูป เช่น หมูยอ แหนม ไส้กรอก 1.73 0.44 ปานกลาง

19. รับประทานหมัก ดอง เช่น ผักกาดดอง ปลาร้า  1.79 0.42 ปานกลาง

20. รับประทานอาหารทะเล เช่น กุ้ง หมึก หอย ปู 2.10 0.34 ปานกลาง

21. รับประทานผักและผลไม้  2.86 0.35 ดี

  ภาพรวม	 2.35	 0.33	 ดี

  1.3 ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน

ระดับปานกลาง (38-49 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 75.20 รองลงมา

อยู่ในระดับควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 12.53 แสดงดังตารางที่ 2  

  1.4 ปัจจยัส่วนบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง คือ อายุ อาชีพ รายได้ และ 

การเจ็บป่วย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงดัง 

ตารางที่ 3
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 2.	 อภิปรายผลการวิจัย

  2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นพฤติกรรม 

ทีเ่กดิจากวถิกีารใช้ชวีติประจ�าวนั โดยเฉพาะการใช้ชวีติในวฒันธรรม

ของแต่ละพื้นที่ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีอายุอยู่ในช่วง 40-59 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 57.60 มสีถานภาพส่วนใหญ่ คอื สมรส คดิเป็นร้อยละ 53.33 

มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.80 

มีอาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.40 มีรายได้

ต่อเดอืนอยูใ่นช่วง 6,001 - 9,000 บาท มจี�านวนสมาชกิในครอบครวั

อยูใ่นช่วง 1-5 คน คดิเป็นร้อยละ 63.20 ส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจ�าตวั 

คิดเป็นร้อยละ 57.60 และโรคประจ�าตัวส่วนใหญ่เป็นเบาหวาน  

คดิเป็นร้อยละ 18.93 พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของกลุม่ตวัอย่าง

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75.20 อาจเพราะรับประทาน

อาหารตามความเคยชิน เลอืกหาอาหารจากครวัเรอืน และท้องตลาด

โดยไม่ได้ค�านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งสอดคล้องกับกฤติน         

ชุมแก้ว และชีพสุมน  รังสยาธร (2557) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มากกว่าครึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 

อาจเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารตามความ

เคยชิน ตามความสะดวก หรือตามบริโภคนิสัยของตนที่มีมาตั้งแต่

เด็ก ซ่ึงไม่ได้ค�านึงถึงหลักโภชนาการอาหารมากนัก นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับสุระเดช  ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่พบว่า พฤติกรรม 

การบรโิภคอาหารภาพรวมของกลุม่ตวัอย่างอยูม่พีฤตกิรรมเหมาะสม 

ปานกลาง เมือ่พิจารณารายของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของกลุม่ 

ตวัอย่าง พบว่า ในภาพรวมกลุม่ตัวอย่างมีค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐานของพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

(x ̅    = 2.35, S.D. = 0.33) แต่เมือ่พจิารณารายข้อยงัพบว่า มบีางข้อ 

ที่ยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับควรปรับปรุง ได้แก ่

การรับประทานน�้าอัดลม (x ̅   = 1.60, S.D. = 0.55 ซึ่งสอดคล้องกับ 

Arunee Nakmongkol (2009) ทีพ่บว่า ช่วงอายทุีม่กีารดืม่น�า้อดัลม

มาก คือ ช่วงอายุ 15 ถึง 30 ปี โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับชัชวาลย์  เผ่าเพ็ง และคณะ 

(2560) ที่พบว่าผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่ม 

รสหวานต่อวนัโดยเฉพาะในผูท้ีม่อีายรุะหว่าง 15-24 ปี และผูม้รีะดบั

เศรษฐฐานะที่สูงขึ้นยิ่งมีโอกาสเป็นผู้ดื่มเครื่องด่ืมรสหวานต่อวัน 

สูงขึ้น และสอดคล้องกับสุระเดช  ไชยตอกเก้ีย (2558) ท่ีพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนที่มีน�้าตาลเป็นส่วนผสมปฏิบัติ

บ่อยมาก คดิเป็นร้อยละ 15.81 บ่อยครัง้ คดิเป็นร้อยละ 19.21 และ

การรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อ/วัน (x ̅    = 1.63, S.D. = 0.62) 

ซึ่งขัดแย้งกับรายงานการส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ประชากร พ.ศ. 2560 ทีก่ลับพบว่า กลุ่มอายทุีพ่บว่ามกีารรบัประทาน 

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 ม้ือ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง  

คดิเป็นร้อยละ 14.85 และนาน ๆ  ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 2.10 ซึง่แสดง

ให้เหน็ว่ากลุม่ตัวอย่างยงัมพีฤตกิรรมการรบัประทานอาหารไม่ครบ 

3 มือ้ มากกว่ารบัประทานอาหารเกนิ 3 มือ้ และยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 

มีพฤติกรรมการรับประทานชา กาแฟ (x ̅    = 1.40, S.D. = 0.55)  

อาจเป็นเพราะการประกอบอาชพีของกลุม่ตวัอย่างทีป่ระกอบอาชีพ

เกษตรกรรมท�าไร่ ท�านา มื้อเช้าจึงเป็นการรับประทานเพียงอาหาร

รองท้อง และเพื่อความสดชื่น กระปรี่กระเปร่า ซึ่งสอดคล้องกับ 

ศุภณัฐ  ลีฬหาวงศ์ (2557) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มชากาแฟ 

เป็นประจ�าจะมีเวลาที่นิยมดื่มชาและกาแฟ เวลา 07.00 - 11.00 น. 

และส่วนใหญ่มีความถี่ในการดื่มชา และกาแฟน้อยกว่า 2 ครั้งต่อ

สัปดาห์ และมีสาเหตุส�าคัญที่สุดในการดื่มชา และกาแฟเพื่อความ

สดชื่นตื่นตัว  

ตารางที่	3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง (n = 375)

  ปัจจัยส่วนบุคคล	 χ2	 p-value

1. เพศ  5.815 .121

2.  อายุ  22.484 .007*

3.  สถานภาพสมรส  9.746 .136

4.  ระดับการศึกษา  16.618 .055

5.  อาชีพ  54.586  .000*

6.  รายได้  66.206 .000*

7.  จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 7.852 .549

8.  การเจ็บป่วย  18.206 .000*

  *p < 0.05
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  2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค

อาหารกบัปัจจัยส่วนบคุคล พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลทีม่คีวามสัมพนัธ์ 

กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร คือ อายุ อาชีพ รายได้ และ 

การเจ็บป่วย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สุระเดช  ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่พบว่า อายุ โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสม

ดกีว่ากลุม่อาย ุ20-40 ปี เป็น 1.73 เท่า (95%CI 1.36 - 2.22) ระดบั

การศกึษา โดยพบว่า กลุม่ตวัอย่างทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศึกษา/

ปวช. มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหมาะสมดีกว่ากลุ่มที่มีระดับ

การศึกษาที่แตกต่างเป็น 0.71 เท่า (95%CI 0.53 - 0.95) อาชีพ 

โดยพบว่า กลุ ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ ้าน  

มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเหมาะสมดกีว่ากลุม่อาชพีทีแ่ตกต่างกนั 

เป็น 2.16 เท่า (95%CI 1.05 - 4.46)  เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การบรโิภคอาหารของกลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

แต่ผลการศกึษาขดัแย้งกบัวรรณวมิล  เมฆวมิล (2555) ทีพ่บว่า อายุ

ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งการวิจัยนี้

ศึกษากับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

 การส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ต�าบล 

คลองพิไกร อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร ควรค�านึงถึง

อายุ อาชีพ รายได้ และการเจ็บป่วย เนื่องจากเป็นปัจจัยมีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อตรงตามความต้องการ 

และเหมาะสมอย่างแท้จริง  

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษาปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารของประชาชนที่อาศัยพื้นที่ต�าบลคลองพิไกร 

อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร

 2. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ระหว่างประชาชนที่อาศัยในเขตอ�าเภอเมืองกับพื้นท่ีต�าบล 

คลองพิไกร อ�าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�าแพงเพชร   

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัย 

สู่ต�าบล U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร ต�าบลคลองพิไกร 

อ�าเภอพรานกระต่าย ตลอดจนผูท้รงคณุวฒุทิกุท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยตลอดจน กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการ 

ด�าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ  
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวคิดต่อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนและการวิจัยตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การยอมรับและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด (3) ศึกษาความคิดเห็นและการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน โดยแยกการศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ 1) เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ 2) ถ่านอัดแท่ง  

3) น�้ามังคุด 4) แยมสละและแยมระก�า และ 5) อาหารสัตว์น�้า แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและ

ปัจจยัท่ีมผีลต่อการยอมรบัและตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์จากเปลือกทเุรยีน รอบท่ี 2 ข้อมลูเกีย่วกบัความคิดเห็นและการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่

จากเปลือกทุเรียน แต่ละรอบของการศึกษา ก�าหนดตัวอย่างที่ศึกษาต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้เคยใช้

ผลิตภัณฑ์ 100 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และ 2) คนกลางทางการตลาด 3 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย (x ̅   ) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) แนวคิดผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนมีความแตกต่างตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารแนวคิด

จะมุง่เน้นไปเรือ่งของประโยชน์ การใช้งานและความคุม้ค่าของราคา ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร แนวคิดจะมุง่เรือ่งรสชาต ิสีสัน คุณค่าโภชนาการ

และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ (2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน ได้แก่ ความแปลกใหม ่

ในการออกแบบ คุ ้มค่าราคาถูก ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและคุณประโยชน์ที่มากกว่าเดิม  

(3) ความคิดเห็นและการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน ในภาพรวมการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนอยู่ในระดับมาก 

โดยเสนอแนะให้เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ปรับปรุงเรื่องความแข็งแรง ถ่านอัดแท่งต้องลดขนาดแท่งและน�้าหนัก น�้ามังคุดต้องปรับสีสัน 

ลดปริมาณบรรจุต่อหน่วยและลดราคา แยมผลไม้ต้องปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และสีสันของเนื้อแยม อาหารสัตว์น�้าต้องปรับขนาดของเม็ด 

ให้เล็กลงและควรท�าเป็นเม็ดกลมลอยน�้าได้

ค�าส�าคัญ : แนวคิดผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน, ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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Abstract
 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 (x ̅   ) 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.

Keywords : Product Concept, Durian Rind Products, New Product
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บทน�า
 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีได้รับการยอมรับอย่าง 

กว้างขวางเกี่ยวกับศักยภาพในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมาณผลผลติทเุรยีน ในปี 2562 จากการส�ารวจ

พบว่า มีการผลิตทุเรียนได้ถึง 339,292 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561  

ทีผ่ลติได้เพยีง 279,075 ตนั ถงึ 60,217 ตนั (ส�านกังานเกษตรจงัหวดั

จันทบุรี, 2562: 6) ซึ่งผลผลิตทุเรียนส่วนหนึ่ง มากกว่าร้อยละ 70 

จะมีการส่งออกและขายเป็นผลสด ท่ีเหลือจะมีการน�ามาแปรรูป  

เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื่อม ซึ่งจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็น

เนื้อทุเรียนเท่านั้น ส่วนเปลือกทุเรียนคิดเป็นปริมาณร้อยละ 75  

ของน�้าหนักผลทั้งหมดซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าเนื้อทุเรียน 

ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ผู้ประกอบการบางส่วนต้องน�า

ไปฝังหรอืทิง้เป็นขยะ ซึง่ก่อให้เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมา เปลอืก

ทุเรียนเหลือทิ้งดังกล่าวหากน�าไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมให้กับ

ผลิตภัณฑ์อาหารและการน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่อาหาร 

ก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และเป็นการลดปริมาณ

ขยะเหลือทิ้งได้อีกด้วย

 ในปี 2561 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ 10,000 ล้าน

บาท เพื่อการด�าเนินการโครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

โดยจะคัดเลือกจากชุมชนที่มีศักยภาพใน 76 จังหวัด 878 อ�าเภอ 

อ�าเภอละ 3-5 แหล่งท่องเท่ียว พร้อมเข้าไปสร้างความเข้าใจกับ

ชุมชน ทั้งช่วยวิเคราะห์ เสน่ห์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ของ

ชมุชนนัน้ ก�าหนดเส้นทางท่องเทีย่ว ต้องมกีารพฒันาผลติภณัฑ์และ

บรรจภุณัฑ์ โดยพิจารณาศกัยภาพของชมุชน ทัง้จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นต้น ซึ่งในการด�าเนินการต้องไม่เริ่มจากศูนย์ โดยสามารถ 

ต่อยอดจากหมูบ้่าน OTOP เพือ่การท่องเทีย่วได้ หรอืต่อยอดหมูบ้่าน

ที่ได้รับการสนับสุนนจาก อพท. เป็นต้น โดยเน้นการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์โอทอป มีจุดขายที่เป็นเสน่ห์ เช่น ลักษณะทางธรรมชาติ 

ทัง้แม่น�า้ ภเูขา มปีระวติัและต�านาน ดงันัน้การส่งเสรมิชมุชนให้เกดิ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนที่ตรงกับความต้องการ 

ของตลาดจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้

ชุมชนเกิดต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์โอทอป 

ที่สอดคล้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 ที่ผ่านมา มีความพยายามท่ีจะศึกษาเก่ียวกับแนวทาง 

ในการน�าเปลือกทุเรียนไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งใน 

รปูแบบของอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ การศกึษาผลของการเสรมิ

ใยอาหารจากเปลือกทุเรียนด้วยการทดแทนส่วนของแป้งสาลี 

ต่อสมบัติด้านเคมีกายภาพและคุณสมบัติด้านประสาทสัมผัสของ

ขนมปังขาว ของ โศรดา  วัลภา และคนอื่น ๆ (2552: 205-208)  

พบว่า การเสรมิใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีนในขนมปังสามารถท�าได้

ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 และได้มีการตรวจสอบความเป็นพิษ

ของเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในสัตว์ทดลองพบว่า เส้นใย

อาหารจากเปลือกทุเรียนมีระดับ Acute Oral Minimum Fatal 

Dose สูงกว่า 2,000 มลิลิกรมัต่อน�า้หนกั ซึง่บ่งช้ีว่ามคีวามปลอดภยั

ในการน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหาร 

ในผลติภัณฑ์อาหารให้สูงขึน้ หรอืแนวคดิในการผลติเปลอืกทุเรยีนผง 

เพื่อท�าแป้งปั ้นส�าหรับการส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยเพ่ือสร้าง 

รายได้และอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจ

ชุมชน ของ อภิรัติ  โสฬศ และคนอื่น ๆ (2563: 1-7) โดยการศึกษา

ผลของการทดแทนแป้งข้าวเหนยีวด้วยเปลอืกทเุรยีนผงต่อคณุภาพ

ของแป้งป้ัน จากทดลองอบแห้งเปลอืกทเุรยีนพนัธุห์มอนทองเฉพาะ

ส่วนที่เป็นสีขาว ผลการทดสอบพบว่า การทดแทนแป้งข้าวเหนียว

ด้วยแป้งเปลือกทุเรียนผงที่ระดับร้อยละ 50 ได้รับการยอมรับ 

ในคุณภาพด้านความเหนียว ความน่ิม ความเนียนและการทรงตัว 

ที่ความชอบในระดับมากถึงมากที่สุด 

 อย่างไรกต็าม ความพยายามในการน�าเปลือกทเุรียนไปใช้

เพ่ือท�าผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร แม้ว่าจะเป็น

แนวคดิใหม่ทีส่ร้างความแตกต่างให้กบัผลติภณัฑ์และเป็นทางเลอืก

ที่ช่วยลดปัญหาขยะ แต่ปัจจัยส�าคัญที่จะสะท้อนความส�าเร็จของ

ผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาน้ันต้องสามารถตอบสนอง

ความต้องการของกลุม่เป้าหมายทางการตลาดได้อย่างแท้จรงิ ดงันัน้

ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จ�าเป็นต้องทดสอบแนวคิด

ผลติภณัฑ์ ปัจจยัทีท่�าให้เกดิการยอมรบัผลติภณัฑ์ และความคดิเหน็

หรอืข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เกีย่วกับผลิตภณัฑ์ เพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์จาก

เปลือกทุเรียนเหลือทิ้งต่อไป 

 จากเหตุผลและความส�าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัย 

ครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงต้องการน�าแนวคิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

เปลือกทุเรียนในหลากหลายรูปแบบไปทดสอบแนวคิดกับกลุ่ม 

เป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนที่น�ามาใช้ทดสอบ 

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน

โดยตรง ได้แก่ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้สอยและบรรจุภัณฑ์และผลติภณัฑ์

ถ่านอดัแท่ง 2) ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการสกดัส่วนประกอบจากเปลอืก

ทุเรียนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น�้ามังคุด 

เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�า

โดยใช้สารเพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล และผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์น�้าจากใยอาหารจากเปลือกทุเรียน เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มา

ใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะน�าไปสู่กระบวนการผลิตจริง 

ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มผู้แปรรูปทุเรียน กลุ่มชุมชนและ

ประชาชนทั่วไป ในการน�าไปสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มอาชีพ เพิ่ม 

รายได้และพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน

ของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด

 2. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัและตดัสนิใจซือ้

ผลติภณัฑ์จากเปลอืกทเุรยีนของผูบ้รโิภคและคนกลางทางการตลาด

 3. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็และการยอมรบัผลติภณัฑ์ใหม่

จากเปลือกทุเรียน

ขอบเขตการวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้ก�าหนดพืน้ทีใ่นการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ พืน้ที่

ในจงัหวดัจนัทบรุแีละจงัหวดัตราด เนือ่งจากเป็นพืน้ทีท่ี่มกีารท�าการ

เพาะปลูกทุเรียนจ�านวนมาก โดยมุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนและการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่

จากเปลือกทุเรียน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องใช้สอยและ 

บรรจุภัณฑ์ ถ่านหุงต้ม แยมผลไม้ น�้ามังคุด และอาหารสัตว์น�้า  

กลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คอื 1) กลุม่ผู้บรโิภค 

หมายถึง ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ท่ีมี

ความเกี่ยวข้องในการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวนัหรอืการประกอบอาชีพ 2) คนกลางทางการตลาด ซึง่เป็น

ผูจั้ดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เดมิ 5 กลุม่ผลติภณัฑ์ ในจงัหวดัจนัทบรุแีละ

จังหวัดตราด

 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาแนวคิดและการยอมรับของตลาดท่ีมีต ่อ

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนเหลือ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก 

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษา ออกเป็น 2 รอบ 

คือ

 รอบที ่1 การศกึษาแนวคดิและปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบั

และตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน แนวค�าถามหรือ

ประเดน็ท่ีพจิารณา ประกอบด้วย แนวคดิ (Concept) ความคดิเหน็ 

(Opinion) ความต้องการ (Need and Want) ทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์จาก

เปลือกทุเรียน และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือ

ผลติภัณฑ์จากเปลือกทเุรยีน รวมทัง้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ (New Product) จากเปลือกทุเรียน

 รอบที ่2 การทดสอบตลาด โดยน�าผลติภณัฑ์ทีด่�าเนนิการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามแนวคิดที่ได้จากการศึกษาในรอบที่ 1 ไป

ท�าการทดสอบตลาด (Market Test) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ

การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน 

 โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 2 กลุม คือ 

1. ผูบริโภค ในจังหวัดจันทบุรแีละจังหวัดตราด โดยที่ประชากรในจังหวัดจันทบุรี มีจํานวน 537,698 คน และ
ประชาชนในจังหวัดตราด จํานวน 229,958 คน รวมท้ังสิ้น 767,656 คน (กระทรวงมหาดไทย, 2563) 

 2. คนกลางทางการตลาดท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑแตละประเภท ในจังหวัดจันทบุรแีละจังหวัดตราด 
กลุมตัวอยาง ในการกําหนดขนาดตัวอยาง แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ 

1. กลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภค จากการเปดตารางของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 : 727-728) ที่จํานวน
ประชากรเทากับ 767,656 คน ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได +/- 5 และ พบวาไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 400 ตัวอยาง แตเนื่องจากผลิตภัณฑมี 5 กลุมผลิตภัณฑ จึงทําการเพิ่มขนาดตัวอยางเปน 500 ชุดเพ่ือความ
เหมาะสม ใชการสุมตัวอยางตามโควตา (Quota Sampling) โดยแบงตัวอยางเปน 5 กลุมตามประเภทผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
ละ 100 ตัวอยาง และแบงสัดสวนตัวอยางในแตละจังหวัดตามสัดสวนประชากร ซึ่งสัดสวนของจังหวัดจันทบุรีเทากับ 70 % 
หรือผลิตภัณฑละ 70 ตัวอยาง จังหวัดตราดเทากับ 30 % หรือผลิตภัณฑละ 30 ตัวอยาง ดังตารางที่ 1 ซึ่งในแตละกลุม
ผลิตภัณฑใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเก็บขอมูลจากประชาชนที่มีสวนเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑแตละประเภทโดยตรง 

 

ตารางที่ 1 จํานวนสัดสวนประชากรและสัดสวนขนาดตัวอยาง 
 

จังหวดั จํานวนประชากร สัดสวนประชากร จํานวนตัวอยาง 
แยกตามผลติภณัฑ 

ประเภท
ผลิตภณัฑ 

รวมจํานวนตัวอยาง 

จันทบุร ี 537,698 70 % 70 5 350 
ตราด 229,958 30 % 30 5 150 

รวม 767,656 100 % 100  500 
 

2. กลุมตัวอยางที่เปนคนกลาง เนื่องจากไมทราบขนาดประชากร จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมจํานวนทั้งสิ้น 15 ตัวอยาง กลุมผลิตภัณฑละ 3 ตัวอยาง และใชการแบงตามโควตา (Quota Sampling) ตาม
สัดสวนประชากร จังหวัดจันทบุรี 2 ตัวอยาง จังหวัดตราด 1 ตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเจาะจงไปยังคนกลางที่จําหนายผลิตภัณฑแตละประเภท  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
1. กลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภค เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม โดย แบงการเก็บขอมูลเปน 2 รอบ คือ  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

บุษรา  บรรจงการ, ยุทธนา  พรรคอนันต์

70   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

 ประชากรที่ท�าการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ

 1. ผู้บริโภค ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยท่ี

ประชากรในจังหวัดจันทบุรี มีจ�านวน 537,698 คน และประชาชน

ในจังหวัดตราด จ�านวน 229,958 คน รวมท้ังสิ้น 767,656 คน 

(กระทรวงมหาดไทย, 2563)

 2. คนกลางทางการตลาดท่ีจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละ

ประเภท ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

 กลุม่ตวัอย่าง ในการก�าหนดขนาดตวัอย่าง แบ่งกลุม่ตวัอย่าง 

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภค จากการเปิดตารางของ 

ทาโร่  ยามาเน่ (Yamane, 1973: 727-728) ที่จ�านวนประชากร

เท่ากบั 767,656 คน ณ ระดบัความเชือ่มัน่ 95% ค่าความคลาดเคลือ่น 

ที่ยอมรับได้ +/- 5 และพบว่า ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 

แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์มี 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จึงท�าการเพิ่มขนาด

ตัวอย่างเป็น 500 ชุด เพื่อความเหมาะสม ใช้การสุ่มตัวอย่างตาม

โควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งตัวอย่างเป็น 5 กลุ่มตาม

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 100 ตัวอย่าง และแบ่งสัดส่วน

ตวัอย่างในแต่ละจงัหวดัตามสดัส่วนประชากร ซ่ึงสดัส่วนของจงัหวดั

จันทบุรีเท่ากับ 70% หรือผลิตภัณฑ์ละ 70 ตัวอย่าง จังหวัดตราด

เท่ากับ 30% หรือผลิตภัณฑ์ละ 30 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 ซึ่งใน

แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยเจาะจงเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง

กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทโดยตรง

ตารางที่	1 จ�านวนสัดส่วนประชากรและสัดส่วนขนาดตัวอย่าง

จังหวัด จ�านวนประชากร สัดส่วนประชากร
จ�านวนตัวอย่าง

แยกตามผลิตภัณฑ์

ประเภท

ผลิตภัณฑ์

รวมจ�านวน

ตัวอย่าง

จันทบุรี 537,698 70% 70 5 350

ตราด 229,958 30% 30 5 150

รวม 767,656 100% 100 500

 2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนกลาง เนื่องจากไม่ทราบขนาด

ประชากร จงึก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

จ�านวนทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์ละ 3 ตัวอย่าง และใช้ 

การแบ่งตามโควตา (Quota Sampling) ตามสัดส่วนประชากร 

จังหวัดจันทบุรี 2 ตัวอย่าง จังหวัดตราด 1 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปยังคนกลาง 

ที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. กลุ ่มตัวอย่างที่เป็นผู ้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 

แบบสอบถาม โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 รอบ คือ 

  รอบที ่1 การเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัแนวคดิและปัจจยัทีม่ี

ผลต่อการยอมรบัและตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์จากเปลอืกทุเรยีน (แยก

ตามประเภทผลติภัณฑ์) ลกัษณะค�าถามเป็นแบบผสม คือ มทีัง้แบบ

หลายตัวเลือก แบบตรวจสอบรายการ แบบประเมินค่า และค�าถาม

ปลายเปิด ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละและการหาค่าเฉลี่ย (x ̅   ) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

  รอบที่ 2 การทดสอบความคิดเห็นและการยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน (แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์) 

ลักษณะค�าถามเป็นแบบผสม คือ มีท้ังแบบหลายตัวเลือก แบบ 

ตรวจสอบรายการ แบบประเมินค่า และค�าถามเป็นแบบก่ึงปิด 

กึ่งเปิด มีค�าตอบให้เลือกตอบพร้อม ค�าอธิบายหรือเหตุผล ข้อมูล 

เชงิปรมิาณใช้สถติิร้อยละและการหาค่าเฉลีย่ (x ̅     ) ข้อมลูเชิงคณุภาพ

ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

 2. กลุ ่มตัวอย่างที่เป็นคนกลาง เคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่  

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยแบ่ง

การเก็บข้อมูลออกเป็น 2 รอบ คือ

  รอบที ่1 เป็นการเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัแนวคิดและปัจจยั

ที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน 

(แยกตามประเภทผลติภณัฑ์) ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์

เชิงเนื้อหา

  รอบที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นและ 

การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน (แยกตามประเภท

ผลิตภัณฑ์) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย
 จากการศึกษา แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

 รอบท่ี	 1 การศึกษาแนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเปลือก

ทุเรียนและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน โดยน�าแนวคิดผลิตภัณฑ์จากเปลือก

ทุเรียนที่กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาไปใช้เพื่อประกอบ

การเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า
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 ประเดน็ที	่1	แนวคดิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์จากเปลือกทเุรยีน
ของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด จากการศึกษาภาพรวม
เกีย่วกบัแนวคิดทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์จากเปลอืกทเุรียน จากผูบ้รโิภคและ
คนกลางทางการตลาด แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด พบว่า
 1. แนวคดิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์เครือ่งใช้สอยและบรรจุภณัฑ์
จากเปลือกทุเรียน
  1.1 ด ้านผลิตภัณฑ์หลัก คุณสมบัติ ท่ัวไปของ 
เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ต้องคงทนใช้ประโยชน์ได้มาก แข็งแรง 
ทนทานเป็นพิเศษและมีประโยชน์กว่าสินค้าอื่นในตลาด อาย ุ
การใช้งานนาน น�้าหนักเบา ใช้งานสะดวก
  1.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบรูปร่าง
ทันสมัย สวย น่าสนใจ แปลกใหม่ เหมาะการใช้งาน สะดวกต่อการ
พกพาหรือเคลือ่นย้าย แข็งแรงและรองรบัน�า้หนกัได้ด ีใช้งานสะดวก 
สามารถใช้งานร่วมกับสินค้าชนิดอื่นได้ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีความ 
ซับซ้อนในการใช้งาน
  1.3 ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ราคาควรถูกกว่า 
ท้องตลาด ถูกกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ราคาเครื่องใช้สอย 
ไม่ควรเกิน 100 บาทต่อ 1 ชิ้น หรืออาจจะตั้งราคาแพงกว่าตลาด
เล็กน้อย แต่ต้องเน้นจุดขายเรื่องสินค้าชุมชนและอายุการใช้งาน 
ที่นาน
  1.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ควรเป็นร้านค้าที่หาซ้ือง่าย เน้นขายในห้างสรรพสินค้า 
ร้านขายของช�า ร้านค้าขายของฝาก หรอืควรออกบธูในงานเทศกาล
ต่างในตวัจงัหวัดหรอืตามห้างสรรพสนิค้าช้ันน�าในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นการเพิ่มชื่อเสียง และควรมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
  1.5 ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ควรสร้าง 
จุดขายเรื่องความแปลกใหม่เพื่อการซื้อเป็นของฝากของจังหวัด  
และชูจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เรื่องความแตกต่างจากการน�า 
เปลือกทุเรียนมาใช้ผลิต
 2. แนวคดิทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทเุรยีน
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ถ่านอัดแท่งต้องติดไฟนาน 
การเผาไหม้ที่ช้ากว่าถ่านไม้ทั่วไป ติดไฟนาน
  2.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ถ่านอัดแท่งควรมี 
รปูทรงกระบอก ไม่ใหญ่เกนิไป เหมาะสมกบัขนาดเตา และการใช้งาน 
อื่น ๆ และบางส่วนเห็นว่ารูปทรงของถ่านอัดแท่งตามแนวคิดที่ 
น�าเสนอเป็นรูปทรงที่แปลกเกินไป
  2.3 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ราคาถ่านอัดแท่ง 
ควรถูกกว่าถ่านไม้ตามท้องตลาด ราคาไม่ควรเกิน 15 - 20 บาท  
ต่อกิโลกรัม และควรมีขนาดของก้อนถ่านหลายขนาดให้เลือกซื้อ
  2.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ถ่านอัดแท่งควรมีช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุม ทั้งร้านขายของช�า ร้านขายถ่าน 
โดยเฉพาะ หรือมีการอัดแท่งออกมาเป็นหลายรูปทรงเพื่อความ
สวยงามในการใช้งานแบบอื่น เช่น เพื่อดูดกลิ่น

  2.5 ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ควรเป็นถ่าน 

ที่มีการเผาไหม้ที่นานกว่าถ่านทั่วไป ติดไฟง่าย มีรูปทรงที่เหมาะกับ

การใช้งานในหลาย ๆ ลักษณะ ก้อนถ่านไม่ใหญ่เกินไปและ 

มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

 3. แนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์น�้ามังคุดเสริมใยอาหารจาก

เปลือกทุเรียน

  3.1 ด้านผลิตภัณฑ์หลัก น�้ามังคุดที่ได้ควรมีรสชาติ

ที่ด ีรสชาติคงทีแ่ละได้รสชาติของมงัคดุ ให้ประโยชน์สูง เก็บไดน้าน

ในอุณหภูมิห้อง มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีความสดใหม่ 

  3.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ สีของน�้ามังคุดไม่เข้ม

จนเกินไป มีกล่ินอ่อน ๆ เป็นสีธรรมชาติ รสชาติไม่ฝาดเกินไป  

อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

  3.3 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ราคาน�้ามังคุดไม่ควร

เกิน 80 บาทต่อ 1 หน่วยบรรจุ ในช่วงแรกควรมีราคาที่ถูกกว่าราคา

ตามท้องตลาดทัว่ไป แต่หากต้องการสร้างจดุเด่นและความแตกต่าง

ให้แก่ผลิตภัณฑ์กค็วรมีราคาแพงกว่าท้องตลาดและต้องมกีารรบัรอง

ด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริโภคอาจมีความ

กงัวลเก่ียวกับความสะอาดและสารตกค้างในเปลือกทเุรยีน และเมือ่

ดื่มแล้วต้องไม่รู้สึกระคายจากเส้นใยของเปลือกทุเรียน

  3.4 ด้านผลติภณัฑ์ควบ ควรวางจ�าหน่ายในร้านขาย

น�้าผลไม้เพื่อสุขภาพ ร้านค้าออนไลน์ ร้านขายของฝาก และร้าน

สินค้า OTOP และควรพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�าท้องถิ่น

หรือจังหวัด

  3.5 ด้านศกัยภาพเก่ียวกบัผลติภัณฑ์ แสดงคณุสมบตัิ

ที่เป็นจุดขายที่ชัดเจนโดยการให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นความแตกต่าง 

การสร้างความแตกต่างอาจมกีารเพิม่เนือ้ผลไม้หรอืเนือ้ว่านหางจระเข้ 

หรือวุ้นมะพร้าวเข้าไปในน�้ามังคุดเพื่อท�าให้ตัวผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

 4. แนวคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�าโดย

ใช้สารเพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล

  4.1 ด้านผลิตภณัฑ์หลกั แยมผลไม้ต้องอร่อย มสีีและ

กลิ่นที่สวยงามเป็นธรรมชาติ เพิ่มเรื่องราวให้กับตัวสินค้าเป็นพิเศษ

ผ่านทางฉลากบนบรรจุภัณฑ์ เพิ่มคุณสมบัติเรื่องสุขภาพ เน้นการมี

กากใยสูงกว่าปกติ 

  4.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของแยม

ควรมีความน่าสนใจ สีของเน้ือแยมเป็นสีธรรมชาติ ไม่แต่งสีผสม

อาหาร ควรผลิตให้มีปริมาณตามความต้องการของท้องตลาด เพิ่ม

ขนาดบรรจุให้มีหลากหลายขนาด

  4.3 ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ราคาของแยมผลไม ้

ไม่ควรเกิน 50 บาท (เฉลี่ยที่ปริมาณ 170 มิลลิลิตร) ไม่ควรมีราคา

ที่แพงกว่าท้องตลาด ผลิตภัณฑ์ควรมีการรับรองจากหน่วยงานที่ได้

มาตรฐานเรื่องความสะอาดและปลอดภัย
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  4.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ แยมผลไม้ควรวางจ�าหน่าย

ในร้านขายของช�า ร้านค้าออนไลน์ ร้านเบเกอรี่ ร้านสินค้า OTOP 

ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน และออกบูธงานต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึง

สินค้าได้ง่าย

  4.5 ด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ การสร้าง 

ความแตกต่าง ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจและดึงดูดสายตา 

และเนือ้แยมต้องมคีวามสวยงาม ควรมีการพฒันาไปสูผ่ลไม้ประเภท

อื่นด้วย เช่น แยมส้มและกล้วย ควรมีการเพิ่มคุณสมบัติอื่นเข้าไป

ด้วย เช่น การเพิ่มกรดอะมิโนเข้าไปจะได้ช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วย

 5. แนวคิดที่มีต ่อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว ์น�้า โดยใช  ้

ใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติก

แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก

  5.1 ด้านผลติภณัฑ์หลกั อาหารสตัว์น�า้ควรย่อยสลาย

ง่าย ไม่เป็นพษิต่อระบบน�า้ (ท�าลายระบบนเิวศน�า้) ช่วยเร่งการเจรญิ

เติบโต มีโปรตีนสูง ไม่มีสารเจือปน เหมาะกับสัตว์น�้าทุกชนิด 

สามารถใช้เป็นอาหารส�าหรับเลี้ยงปลาในกระชังได้

  5.2 ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์น�้าควรมี

รูปทรงเม็ดกลม มีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของสัตว์น�้า

และลักษณะของสัตว์น�้าประเภทต่าง ๆ

  5.3 ด ้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง อาหารสัตว ์น�้า 

ไม่ควรต้ังราคาเกิน 30 บาท ต่อกิโลกรัม และไม่ควรมีราคา 

ทีแ่พงกว่าท้องตลาดทัว่ไป และควรมีบรรจภุณัฑ์หลายขนาดเพือ่การ

เลือกซื้อได้เหมาะสมกับการใช้งาน

  5.4 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ อาหารสัตว์น�้าต้องมีการ

รับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

อย่างชดัเจน เนือ่งจากผู้เลีย้งปลาอาจจะไม่กล้าทดลองใช้ เพราะหาก

เกิดปัญหาจะเสี่ยงต่อการขาดทุน และควรจ�าหน่ายตามร้านขาย

อาหารสัตว์น�้า ร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไป และร้านค้าออนไลน์

  5.5 ด้านการสร้างความแตกต่าง เพิ่มสีสันให้กับ 

เมด็อาหารเพือ่สร้างความแตกต่าง ควรเป็นอาหารสตัว์น�า้แบบลอย 

และควรลอยได้นานกว่าอาหารสตัว์น�า้เดมิ มคีณุค่าอาหารทีค่รบถ้วน 

ในอนาคตควรมีอาหารสัตว์น�้าแบบแผ่นเพิ่มขึ้นเพื่อกลุ่มผู้เล้ียงปลา

สวยงาม

 ประเด็นท่ี	 2	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนของผู ้บริโภคและคนกลาง 

ทางการตลาด	

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจ 

ซือ้ผลติภณัฑ์จากเปลอืกทเุรยีนของผูบ้รโิภคและคนกลางทางการตลาด 

ได้แยกการศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ เนือ่งจากมสีถานการณ์การตดัสินใจ 

ซื้อที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ผู้บริโภคที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

ทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์เพือ่การใช้งานในลกัษณะผูใ้ช้คนสดุท้าย (End User) 

และ 2) คนกลางทางการตลาด ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อน�าไปจ�าหน่าย 

ผลการศึกษาแยกตามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและกลุ่มผลิตภัณฑ ์ 

พบว่า

 1. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรับและตดัสนิใจซือ้ผลติภัณฑ์

จากเปลือกทุเรียนของผู้บริโภค

  1.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จาก

เปลือกทุเรียน คือความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ท�าให้เกิดความ

ต้องการทดลองใช้ และต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ราคา

ผลิตภัณฑ์ที่ต�่ากว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมในท้องตลาด ส่วนสิ่งที่จะ

ท�าให้เกิดความไม่แน่ใจ คือ การไม่แน่ใจในมาตรฐานการผลิต

  1.2 ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน คือ 

ผลการทดลองใช้งาน ระยะเวลาในการให้ความร้อนนานกว่า 

ถ่านทั่วไป ควันไม่เยอะ ระยะเวลาในการติดไฟเร็ว การรับประกัน

คุณภาพของถ่าน ราคาไม่แพง

  1.3 ผลิตภัณฑ์น�้ามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือก

ทุเรียน คือ ความใหม่และความแตกต่าง การรับรองมาตรฐาน  

การทดลองโดยการให้ชมิฟร ีคณุประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทีม่ากกว่า

ของเดิม รสชาติของน�้ามังคุด

  1.4 ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�าโดยใช้สาร 

เพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล คือ ความต้องการทดลอง

ของใหม่ ความปลอดภัยที่เกิดจากมีตรวจสอบจุลินทรีย์และ 

สารปนเปื้อน คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติและเนื้อสัมผัสของแยม 

เช่น เนื้อระก�าและสละ

  1.5 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้า โดยใช้ใยอาหารจาก

เปลือกทเุรยีนเป็นพรไีบโอตกิร่วมกบัโพรไบโอตกิแบคทเีรยีทีแ่ยกได้

จากอาหารหมัก คือ คุณค่าทางด้านโภชนาการให้แก่สัตว์น�้าและ

ความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลา

 2. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรับและตดัสนิใจซือ้ผลติภัณฑ์

จากเปลือกทุเรียนของคนกลางทางการตลาด

  2.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จาก

เปลือกทุเรียน คือ ผลิตภัณฑ์ต้องใช้งานได้จริงและมีราคาถูกกว่า 

ท้องตลาดเพื่อกระตุ้นการซื้อและท�าก�าไรได้ สีสันสะดุดตาเพื่อจูงใจ

ให้ผู้บริโภคซ้ือไปทดลองใช้ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องได้

มาตรฐาน 

  2.2 ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน คือ

ราคาผลติภณัฑ์ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทเุรยีนถกูกว่าราคาถ่านท่ัวไป

ในท้องตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจ รองลงมาคือ คุณภาพ 

การเผาไหม้ของถ่าน

  2.3 ผลิตภัณฑ์น�้ามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือก

ทุเรียน คือ ปัจจัยด้านความแปลกใหม่ รสชาติและความอร่อย  

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพของลูกค้า 

บรรจุภัณฑ์สวยงามโดดเด่น มีการรับฟังและยอมรับค�าติชมและ 

น�าไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป
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  2.4 ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�าโดยใช้สาร 

เพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล คือ ปัจจัยด้านความ 

แปลกใหม่น่าสนใจ รสชาติของแยมดีขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 

สะดุดตา ปลอดภัยไม่มีสารเจือปน

  2.5 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้าโดยใช้ใยอาหารจาก

เปลอืกทเุรยีนเป็นพรไีบโอตกิร่วมกบัโพรไบโอตกิแบคทเีรยีทีแ่ยกได้

จากอาหารหมัก คือ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ ์

ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเจือปนในเนื้ออาหารและราคา

ประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อการเลี้ยงสัตว์น�้า 

 รอบที่	 2 หลังจากการศึกษาในรอบที่ 1 ผู้วิจัยได้น�าผล 

ที่ได้จากการศึกษาถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อน�าไป

ปรับปรุงแก้ไข จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนดังแสดงใน

ตารางที่ 2 และน�าไปใช้เก็บข้อมูลในรอบที่ 2 

ตารางที่	2 ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน			 เครื่องใช้สอยจากเปลือกทุเรียน	

 กรอบรูป  ขนาด  8 x 10 นิ้ว ราคา 129 บาท

 ชั้นวางของ ขนาด  45 x 30 x 120 ซม. ราคา 899 บาท

  เสื่อพับ ขนาด 60 x 120 ซม. ราคา 129 บาท

 บรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน

   ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ราคา 150 บาท ต่อ 1 ห่อ (50 ใบ)

ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน

 ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 20 บาท

ผลิตภัณฑ์น�้ามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน น�้ามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน	

  ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาต่อขวด 50 บาท

ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�าโดยใช้สารเพกตินจาก 

เปลือกทุเรียนในการสร้างเจล

แยมสละและแยมระก�าโดยใช้สารเพกตินจากเปลือกทุเรียน 

ในการสร้างเจล

 ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาต่อขวด 45 บาท

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้า	 โดยใช้ใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

เป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียท่ีแยกได้จาก 

อาหารหมัก

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้า	 โดยใช้ใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

เป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกได้จาก 

อาหารหมัก

 ขนาดบรรจุกระสอบ 20 กิโลกรัม ราคา 250 บาท

 (ขนาดบรรจุในภาพเป็นขนาดทดลอง) 

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากเปลือกทุเรียนของผูบริโภคและคนกลาง
ทางการตลาด ไดแยกการศึกษาออกเปน 2 กลุมเนื่องจากมสีถานการณการตัดสินใจซื้อท่ีแตกตางกัน ไดแก 1) ผูบริโภคที่มี
ความเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ท่ีซื้อผลิตภัณฑเพ่ือการใชงานในลักษณะผูใชคนสุดทาย (End User) และ 2) คนกลางทาง
การตลาด ทีซ่ื้อผลิตภัณฑเพ่ือนําไปจําหนาย ผลการศึกษาแยกตามกลุมตัวอยางที่ศึกษาและกลุมผลิตภัณฑ พบวา 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากเปลือกทุเรียนของผูบริโภค 
1.1. ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยและบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน คือความแปลกใหมของผลิตภัณฑทําให

เกิดความตองการทดลองใช และตองการสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน ราคาผลิตภัณฑที่ต่ํากวาผลิตภัณฑท่ีมีอยูเดิมใน
ทองตลาด สวนสิ่งท่ีจะทําใหเกิดความไมแนใจ คือการไมแนใจในมาตรฐานการผลิต 

1.2. ผลิตภัณฑถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน คือผลการทดลองใชงาน ระยะเวลาในการใหความรอน
นานกวาถานทั่วไป ควันไมเยอะ ระยะเวลาในการติดไฟเร็ว การรับประกันคุณภาพของถาน ราคาไมแพง 

1.3. ผลิตภัณฑน้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน คือความใหมและความแตกตาง การรับรอง
มาตรฐาน การทดลองโดยการใหชิมฟรี คุณประโยชนของผลิตภัณฑท่ีมากกวาของเดิม รสชาติของน้ํามังคุด 

1.4. ผลิตภัณฑแยมสละและแยมระกําโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสรางเจล คือความ
ตองการทดลองของใหม ความปลอดภัยที่เกิดจากมีตรวจสอบจุลินทรียและสารปนเปอน คุณคาทางโภชนาการ รสชาติและ
เน้ือสัมผัสของแยม เชน เนื้อระกําและสละ 

1.5. ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเปนพรีไบโอติกรวมกับโพรไบโอติก
แบคทีเรียที่แยกไดจากอาหารหมัก คือคุณคาทางดานโภชนาการใหแกสัตวน้ําและความสามารถในการกระตุนการ
เจริญเติบโตของปลา 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากเปลือกทุเรียนของคนกลางทางการตลาด 
2.1. ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยและบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน คือผลิตภัณฑตองใชงานไดจริงและมี

ราคาถูกกวาทองตลาดเพ่ือกระตุนการซื้อและทํากําไรได สีสันสะดุดตาเพ่ือจูงใจใหผูบริโภคซื้อไปทดลองใช และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑตองไดมาตรฐาน  

2.2 ผลิตภัณฑถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน คือราคาผลิตภัณฑถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียนถูกกวา
ราคาถานทั่วไปในทองตลาดเพ่ือกระตุนใหลูกคาสนใจ รองลงมาคือคุณภาพการเผาไหมของถาน 

2.3 ผลิตภัณฑน้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน คือปจจัยดานความแปลกใหม รสชาติและ
ความอรอย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ประโยชนที่มีตอสุขภาพของลูกคา บรรจุภัณฑสวยงามโดดเดน มีการรับฟงและ
ยอมรับคําติชมและนําไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑตอไป 

2.4 ผลิตภัณฑแยมสละและแยมระกําโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรียนในการสรางเจล คือปจจัย
ดานความแปลกใหมนาสนใจ รสชาติของแยมดีขึ้น บรรจุภัณฑที่สวยงามสะดุดตา ปลอดภัยไมมีสารเจือปน 

2.5 ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ําโดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเปนพรีไบโอติกรวมกับโพรไบโอติก
แบคทีเรียท่ีแยกไดจากอาหารหมัก คือความนาเช่ือถือของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ไมมีสารเจือปนใน
เน้ืออาหารและราคาประหยัด คุมคากับการลงทุนเพ่ือการเลี้ยงสัตวน้ํา  
  

รอบท่ี 2 หลังจากการศึกษาในรอบที่ 1 ผูวิจัยไดนําผลที่ไดจากการศึกษาถายทอดใหกับกลุมผูพัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข จนไดผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียนดังแสดงในตารางที่ 2 และนําไปใชเก็บขอมูลในรอบที่ 2  
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
 

ผลิตภัณฑใหมจากเปลอืกทุเรียน รายละเอียดของผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยและบรรจุภณัฑจากเปลือกทุเรียน    

            
                     

เครื่องใชสอยจากเปลือกทุเรียน  
   กรอบรูป  ขนาด  8 x 10 นิ้ว ราคา 129 บาท 
   ชั้นวางของ ขนาด  45 x 30 x 120 ซม. ราคา 899 บาท 
   เส่ือพับ ขนาด 60 x 120 ซม. ราคา 129 บาท 
 บรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน 
    ขนาดกวาง 5 นิ้ว ราคา 150 บาท ตอ 1 หอ (50 ใบ) 

ผลิตภัณฑใหมจากเปลอืกทุเรียน รายละเอียดของผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
 
ผลิตภัณฑถานอดัแทงจากเปลือกทุเรียน 

                           

ถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน 
   ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 20 บาท 

ผลิตภัณฑน้ํามังคดุเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

                       

น้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน  
   ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาตอขวด 50 บาท 

ผลิตภัณฑแยมสละและแยมระกําโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรยีนใน
การสรางเจล 

                        

แยมสละและแยมระกาํโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรียนใน
การสรางเจล 
  ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาตอขวด 45 บาท 
 

ผลติภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเปนพรีไบ
โอติกรวมกับโพรไบโอติกแบคทเีรียทีแ่ยกไดจากอาหารหมัก 

                         

ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
เปนพรีไบโอติกรวมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกไดจาก
อาหารหมัก 
     ขนาดบรรจุกระสอบ 20 กิโลกรัม ราคา 250 บาท 
     (ขนาดบรรจุในภาพเปนขนาดทดลอง)  

 
การเก็บขอมูลรอบที่ 2 แบงการศึกษาออกเปน 2 ประเด็นคือ 1) ความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใหมจากเปลือก

ทุเรียน เปนการศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมจากผูบริโภคและคนกลางทางการตลาด และ 2) การยอมรับผลิตภัณฑใหม
จากเปลือกทุเรียน เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภค เนื่องจากเปนผูท่ีอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑโดยตรง 
ผลการวิจัย พบวา  

ประเด็นที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
1. ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยและบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน แบงผลิตภัณฑออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1) ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยจากเปลือกทุเรียน ไมคอยแข็งแรง ไมสามารถใชงานไดจริง ควรมีการ
ปรับปรุงดานความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑใหมากขึ้น ตัวผลิตภัณฑไมนาใช ขาดสีสัน ควรทําใหมีสีสันที่หลากหลาย
และสดใสมากขึ้น ขาดเอกลักษณเฉพาะตัว ควรพัฒนาใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น ดานราคาที่กําหนดไว เปนระดับ
ราคาที่เหมาะสมไมแพงเกินไป แตหากมีการปรับลดราคาลงอีกก็จะเปนการดี ทั้งน้ีตองดูเรื่องความแข็งแรงทนทานหลังการ
ใชงานประกอบดวย และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก. 

2) บรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน ผิวสัมผัสหยาบ ควรทําใหผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑเรียบกวาเดิม สี
ของบรรจุภัณฑเขมเกินไปควรทําใหสีออนลงเพื่อใหดูสวยงามนาใชและควรเพ่ิมความหนาของบรรจุภัณฑใหมากกวาเดิม 
เน่ืองจากบรรจุภัณฑบางเกินไปจนไมแนใจวาจะสามารถบรรจุอาหารได ดานราคามีความเหมาะสมและควรขายเปนแพ็ค
มากกวาการขายเปนชิ้น และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก. 

2. ผลิตภัณฑถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน ถานอัดแทงมีขนาดของแทงถานใหญเกินไปไมเหมาะกับการใชงาน 
น้ําหนักมากเกินไป ขนาดบรรจตุอ 1 หอนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใชงาน ควรทําออกมาจําหนายหลายขนาดบรรจุเพ่ือ
สรางทางเลือกแกผูซื้อ ราคาคอนขางสูง ควรปรับใหราคาอยูประมาณกิโลกรัมละ ไมเกิน 15 บาท และควรมีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก.  

3. ผลิตภัณฑน้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน นํ้ามังคุดสีซีดเกินไปไมนาดื่ม ควรทําใหมีสีมวงเขมมาก
กวาเดิมเพ่ือสื่อถึงความเปนน้ํามังคุด ขนาดบรรจุที่ผลิตมานั้นปริมาณมากเกินไปตอการบริโภคหมดใน 1 ครั้ง ควรทําขนาด
บรรจุใหนอยลงกวาเดิม เพ่ิมขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เพื่อการดื่มครั้งเดียวหมดก็เปนทางเลือกที่ดี บรรจุภัณฑมีความ
สวยงามแตฉลากมีรายละเอียดคุณประโยชนและขอมูลโภชนาการนอยเกินไปควรเพ่ิมขอมูลใหมากขึ้น ราคาที่กําหนดไว
คอนขางแพงสําหรับการจายเงินเพื่อซื้อเครื่องดื่ม อาจเปนเพราะปริมาณมากจึงทําใหราคาแพง แตถาหากลดปริมาณการ

ผลิตภัณฑใหมจากเปลอืกทุเรียน รายละเอียดของผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
 
ผลิตภัณฑถานอดัแทงจากเปลือกทุเรียน 

                           

ถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน 
   ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 20 บาท 

ผลิตภัณฑน้ํามังคดุเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

                       

น้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน  
   ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาตอขวด 50 บาท 

ผลิตภัณฑแยมสละและแยมระกําโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรยีนใน
การสรางเจล 

                        

แยมสละและแยมระกาํโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรียนใน
การสรางเจล 
  ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาตอขวด 45 บาท 
 

ผลติภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเปนพรีไบ
โอติกรวมกับโพรไบโอติกแบคทเีรียทีแ่ยกไดจากอาหารหมัก 

                         

ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
เปนพรีไบโอติกรวมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกไดจาก
อาหารหมัก 
     ขนาดบรรจุกระสอบ 20 กิโลกรัม ราคา 250 บาท 
     (ขนาดบรรจุในภาพเปนขนาดทดลอง)  

 
การเก็บขอมูลรอบที่ 2 แบงการศึกษาออกเปน 2 ประเด็นคือ 1) ความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใหมจากเปลือก

ทุเรียน เปนการศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมจากผูบริโภคและคนกลางทางการตลาด และ 2) การยอมรับผลิตภัณฑใหม
จากเปลือกทุเรียน เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภค เนื่องจากเปนผูท่ีอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑโดยตรง 
ผลการวิจัย พบวา  

ประเด็นที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
1. ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยและบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน แบงผลิตภัณฑออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1) ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยจากเปลือกทุเรียน ไมคอยแข็งแรง ไมสามารถใชงานไดจริง ควรมีการ
ปรับปรุงดานความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑใหมากขึ้น ตัวผลิตภัณฑไมนาใช ขาดสีสัน ควรทําใหมีสีสันที่หลากหลาย
และสดใสมากขึ้น ขาดเอกลักษณเฉพาะตัว ควรพัฒนาใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น ดานราคาที่กําหนดไว เปนระดับ
ราคาที่เหมาะสมไมแพงเกินไป แตหากมีการปรับลดราคาลงอีกก็จะเปนการดี ทั้งน้ีตองดูเรื่องความแข็งแรงทนทานหลังการ
ใชงานประกอบดวย และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก. 

2) บรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน ผิวสัมผัสหยาบ ควรทําใหผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑเรียบกวาเดิม สี
ของบรรจุภัณฑเขมเกินไปควรทําใหสีออนลงเพื่อใหดูสวยงามนาใชและควรเพ่ิมความหนาของบรรจุภัณฑใหมากกวาเดิม 
เน่ืองจากบรรจุภัณฑบางเกินไปจนไมแนใจวาจะสามารถบรรจุอาหารได ดานราคามีความเหมาะสมและควรขายเปนแพ็ค
มากกวาการขายเปนชิ้น และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก. 

2. ผลิตภัณฑถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน ถานอัดแทงมีขนาดของแทงถานใหญเกินไปไมเหมาะกับการใชงาน 
น้ําหนักมากเกินไป ขนาดบรรจตุอ 1 หอนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใชงาน ควรทําออกมาจําหนายหลายขนาดบรรจุเพ่ือ
สรางทางเลือกแกผูซื้อ ราคาคอนขางสูง ควรปรับใหราคาอยูประมาณกิโลกรัมละ ไมเกิน 15 บาท และควรมีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก.  

3. ผลิตภัณฑน้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน นํ้ามังคุดสีซีดเกินไปไมนาดื่ม ควรทําใหมีสีมวงเขมมาก
กวาเดิมเพ่ือสื่อถึงความเปนน้ํามังคุด ขนาดบรรจุที่ผลิตมานั้นปริมาณมากเกินไปตอการบริโภคหมดใน 1 ครั้ง ควรทําขนาด
บรรจุใหนอยลงกวาเดิม เพ่ิมขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เพื่อการดื่มครั้งเดียวหมดก็เปนทางเลือกที่ดี บรรจุภัณฑมีความ
สวยงามแตฉลากมีรายละเอียดคุณประโยชนและขอมูลโภชนาการนอยเกินไปควรเพ่ิมขอมูลใหมากขึ้น ราคาที่กําหนดไว
คอนขางแพงสําหรับการจายเงินเพื่อซื้อเครื่องดื่ม อาจเปนเพราะปริมาณมากจึงทําใหราคาแพง แตถาหากลดปริมาณการ

ผลิตภัณฑใหมจากเปลอืกทุเรียน รายละเอียดของผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
 
ผลิตภัณฑถานอดัแทงจากเปลือกทุเรียน 

                           

ถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน 
   ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 20 บาท 

ผลิตภัณฑน้ํามังคดุเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

                       

น้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน  
   ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาตอขวด 50 บาท 

ผลิตภัณฑแยมสละและแยมระกําโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรยีนใน
การสรางเจล 

                        

แยมสละและแยมระกาํโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรียนใน
การสรางเจล 
  ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาตอขวด 45 บาท 
 

ผลติภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเปนพรีไบ
โอติกรวมกับโพรไบโอติกแบคทเีรียทีแ่ยกไดจากอาหารหมัก 

                         

ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
เปนพรีไบโอติกรวมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกไดจาก
อาหารหมัก 
     ขนาดบรรจุกระสอบ 20 กิโลกรัม ราคา 250 บาท 
     (ขนาดบรรจุในภาพเปนขนาดทดลอง)  

 
การเก็บขอมูลรอบที่ 2 แบงการศึกษาออกเปน 2 ประเด็นคือ 1) ความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใหมจากเปลือก

ทุเรียน เปนการศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมจากผูบริโภคและคนกลางทางการตลาด และ 2) การยอมรับผลิตภัณฑใหม
จากเปลือกทุเรียน เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภค เนื่องจากเปนผูท่ีอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑโดยตรง 
ผลการวิจัย พบวา  

ประเด็นที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
1. ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยและบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน แบงผลิตภัณฑออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1) ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยจากเปลือกทุเรียน ไมคอยแข็งแรง ไมสามารถใชงานไดจริง ควรมีการ
ปรับปรุงดานความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑใหมากขึ้น ตัวผลิตภัณฑไมนาใช ขาดสีสัน ควรทําใหมีสีสันที่หลากหลาย
และสดใสมากขึ้น ขาดเอกลักษณเฉพาะตัว ควรพัฒนาใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น ดานราคาที่กําหนดไว เปนระดับ
ราคาที่เหมาะสมไมแพงเกินไป แตหากมีการปรับลดราคาลงอีกก็จะเปนการดี ทั้งน้ีตองดูเรื่องความแข็งแรงทนทานหลังการ
ใชงานประกอบดวย และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก. 

2) บรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน ผิวสัมผัสหยาบ ควรทําใหผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑเรียบกวาเดิม สี
ของบรรจุภัณฑเขมเกินไปควรทําใหสีออนลงเพื่อใหดูสวยงามนาใชและควรเพ่ิมความหนาของบรรจุภัณฑใหมากกวาเดิม 
เน่ืองจากบรรจุภัณฑบางเกินไปจนไมแนใจวาจะสามารถบรรจุอาหารได ดานราคามีความเหมาะสมและควรขายเปนแพ็ค
มากกวาการขายเปนชิ้น และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก. 

2. ผลิตภัณฑถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน ถานอัดแทงมีขนาดของแทงถานใหญเกินไปไมเหมาะกับการใชงาน 
น้ําหนักมากเกินไป ขนาดบรรจตุอ 1 หอนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใชงาน ควรทําออกมาจําหนายหลายขนาดบรรจุเพ่ือ
สรางทางเลือกแกผูซื้อ ราคาคอนขางสูง ควรปรับใหราคาอยูประมาณกิโลกรัมละ ไมเกิน 15 บาท และควรมีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก.  

3. ผลิตภัณฑน้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน นํ้ามังคุดสีซีดเกินไปไมนาดื่ม ควรทําใหมีสีมวงเขมมาก
กวาเดิมเพ่ือสื่อถึงความเปนน้ํามังคุด ขนาดบรรจุที่ผลิตมานั้นปริมาณมากเกินไปตอการบริโภคหมดใน 1 ครั้ง ควรทําขนาด
บรรจุใหนอยลงกวาเดิม เพ่ิมขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เพื่อการดื่มครั้งเดียวหมดก็เปนทางเลือกที่ดี บรรจุภัณฑมีความ
สวยงามแตฉลากมีรายละเอียดคุณประโยชนและขอมูลโภชนาการนอยเกินไปควรเพ่ิมขอมูลใหมากขึ้น ราคาที่กําหนดไว
คอนขางแพงสําหรับการจายเงินเพื่อซื้อเครื่องดื่ม อาจเปนเพราะปริมาณมากจึงทําใหราคาแพง แตถาหากลดปริมาณการ

ผลิตภัณฑใหมจากเปลอืกทุเรียน รายละเอียดของผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
 
ผลิตภัณฑถานอดัแทงจากเปลือกทุเรียน 

                           

ถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน 
   ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 20 บาท 

ผลิตภัณฑน้ํามังคดุเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

                       

น้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน  
   ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาตอขวด 50 บาท 

ผลิตภัณฑแยมสละและแยมระกําโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรยีนใน
การสรางเจล 

                        

แยมสละและแยมระกาํโดยใชสารเพกตินจากเปลือกทุเรียนใน
การสรางเจล 
  ขนาด 180 มิลลิลิตร ราคาตอขวด 45 บาท 
 

ผลติภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเปนพรีไบ
โอติกรวมกับโพรไบโอติกแบคทเีรียทีแ่ยกไดจากอาหารหมัก 

                         

ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา โดยใชใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
เปนพรีไบโอติกรวมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกไดจาก
อาหารหมัก 
     ขนาดบรรจุกระสอบ 20 กิโลกรัม ราคา 250 บาท 
     (ขนาดบรรจุในภาพเปนขนาดทดลอง)  

 
การเก็บขอมูลรอบที่ 2 แบงการศึกษาออกเปน 2 ประเด็นคือ 1) ความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใหมจากเปลือก

ทุเรียน เปนการศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมจากผูบริโภคและคนกลางทางการตลาด และ 2) การยอมรับผลิตภัณฑใหม
จากเปลือกทุเรียน เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภค เนื่องจากเปนผูท่ีอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑโดยตรง 
ผลการวิจัย พบวา  

ประเด็นที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใหมจากเปลือกทุเรียน 
1. ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยและบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน แบงผลิตภัณฑออกเปน 2 กลุม ไดแก 

1) ผลิตภัณฑเครื่องใชสอยจากเปลือกทุเรียน ไมคอยแข็งแรง ไมสามารถใชงานไดจริง ควรมีการ
ปรับปรุงดานความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑใหมากขึ้น ตัวผลิตภัณฑไมนาใช ขาดสีสัน ควรทําใหมีสีสันที่หลากหลาย
และสดใสมากขึ้น ขาดเอกลักษณเฉพาะตัว ควรพัฒนาใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น ดานราคาที่กําหนดไว เปนระดับ
ราคาที่เหมาะสมไมแพงเกินไป แตหากมีการปรับลดราคาลงอีกก็จะเปนการดี ทั้งน้ีตองดูเรื่องความแข็งแรงทนทานหลังการ
ใชงานประกอบดวย และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก. 

2) บรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน ผิวสัมผัสหยาบ ควรทําใหผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑเรียบกวาเดิม สี
ของบรรจุภัณฑเขมเกินไปควรทําใหสีออนลงเพื่อใหดูสวยงามนาใชและควรเพ่ิมความหนาของบรรจุภัณฑใหมากกวาเดิม 
เน่ืองจากบรรจุภัณฑบางเกินไปจนไมแนใจวาจะสามารถบรรจุอาหารได ดานราคามีความเหมาะสมและควรขายเปนแพ็ค
มากกวาการขายเปนชิ้น และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก. 

2. ผลิตภัณฑถานอัดแทงจากเปลือกทุเรียน ถานอัดแทงมีขนาดของแทงถานใหญเกินไปไมเหมาะกับการใชงาน 
น้ําหนักมากเกินไป ขนาดบรรจตุอ 1 หอนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใชงาน ควรทําออกมาจําหนายหลายขนาดบรรจุเพ่ือ
สรางทางเลือกแกผูซื้อ ราคาคอนขางสูง ควรปรับใหราคาอยูประมาณกิโลกรัมละ ไมเกิน 15 บาท และควรมีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก.  

3. ผลิตภัณฑน้ํามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน นํ้ามังคุดสีซีดเกินไปไมนาดื่ม ควรทําใหมีสีมวงเขมมาก
กวาเดิมเพ่ือสื่อถึงความเปนน้ํามังคุด ขนาดบรรจุที่ผลิตมานั้นปริมาณมากเกินไปตอการบริโภคหมดใน 1 ครั้ง ควรทําขนาด
บรรจุใหนอยลงกวาเดิม เพ่ิมขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เพื่อการดื่มครั้งเดียวหมดก็เปนทางเลือกที่ดี บรรจุภัณฑมีความ
สวยงามแตฉลากมีรายละเอียดคุณประโยชนและขอมูลโภชนาการนอยเกินไปควรเพ่ิมขอมูลใหมากขึ้น ราคาที่กําหนดไว
คอนขางแพงสําหรับการจายเงินเพื่อซื้อเครื่องดื่ม อาจเปนเพราะปริมาณมากจึงทําใหราคาแพง แตถาหากลดปริมาณการ
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บุษรา  บรรจงการ, ยุทธนา  พรรคอนันต์

74   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

 การเกบ็ข้อมลูรอบที ่2 แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ประเดน็

คือ 1) ความคิดเห็นท่ีมีต ่อผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน  

เป็นการศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมจากผู้บริโภคและคนกลาง

ทางการตลาด และ 2) การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน 

เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภค เน่ืองจากเป็นผู้ที่

อุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์โดยตรง ผลการวิจัยพบว่า 

 ประเด็นที่	 1	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์

ใหม่จากเปลือกทุเรียน

 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จากเปลือก

ทุเรียน แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

    1) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้สอยจากเปลือกทุเรียน  

ไม่ค่อยแขง็แรง ไม่สามารถใช้งานได้จรงิ ควรมกีารปรบัปรุงด้านความ

แข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ตัวผลิตภัณฑ์ไม่น่าใช้ ขาด

สสีนั ควรท�าให้มสีสีนัทีห่ลากหลายและสดใสมากขึน้ ขาดเอกลกัษณ์

เฉพาะตัว ควรพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น ด้านราคา 

ที่ก�าหนดไว้ เป็นระดับราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไป แต่หากมีการ

ปรับลดราคาลงอีกก็จะเป็นการดี ท้ังน้ีต้องดูเรื่องความแข็งแรง

ทนทานหลังการใช้งานประกอบด้วย และควรมีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก.

    2) บรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน ผิวสัมผัสหยาบ 

ควรท�าให้ผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑ์เรียบกว่าเดิม สีของบรรจุภัณฑ์

เข้มเกินไปควรท�าให้สีอ่อนลงเพื่อให้ดูสวยงามน่าใช้และควรเพิ่ม

ความหนาของบรรจุภัณฑ์ให้มากกว่าเดิม เนื่องจากบรรจุภัณฑ ์

บางเกนิไปจนไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรจอุาหารได้ ด้านราคามีความ

เหมาะสมและควรขายเป็นแพ็คมากกว่าการขายเป็นชิ้น และควรมี

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย มอก.

 2. ผลติภณัฑ์ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทเุรยีน ถ่านอดัแท่ง

มขีนาดของแท่งถ่านใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกบัการใช้งาน น�า้หนกัมาก

เกินไป ขนาดบรรจุต่อ 1 ห่อ น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

ควรท�าออกมาจ�าหน่ายหลายขนาดบรรจเุพือ่สร้างทางเลอืกแก่ผูซ้ือ้ 

ราคาค่อนข้างสูง ควรปรับให้ราคาอยู่ประมาณกิโลกรัมละ ไม่เกิน 

15 บาท และควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย 

มอก. 

 3. ผลิตภัณฑ์น�้ามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

น�้ามังคุดสีซีดเกินไปไม่น่าดื่ม ควรท�าให้มีสีม่วงเข้มมากกว่าเดิมเพื่อ

สือ่ถงึความเป็นน�า้มงัคดุ ขนาดบรรจทุีผ่ลติมานัน้ปริมาณมากเกนิไป

ต่อการบริโภคหมดใน 1 ครั้ง ควรท�าขนาดบรรจุให้น้อยลงกว่าเดิม 

เพิ่มขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เพื่อการดื่มครั้งเดียวหมดก็เป็น 

ทางเลือกที่ดี บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามแต่ฉลากมีรายละเอียด 

คณุประโยชน์และข้อมลูโภชนาการน้อยเกนิไปควรเพิม่ข้อมลูให้มากขึน้ 

ราคาที่ก�าหนดไว้ค่อนข้างแพงส�าหรับการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องดื่ม 

อาจเป็นเพราะปรมิาณมากจงึท�าให้ราคาแพง แต่ถ้าหากลดปรมิาณ

การบรรจุลงและขายราคาถูกลงตามปริมาณการบรรจุ จะเป็น 

ทางเลอืกทีด่แีละท�าให้ตดัสนิใจซือ้ได้ง่ายขึน้ และควรมเีครือ่งหมาย

รับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย อย. และเครื่องหมาย ฮาลาล

 4.  ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�าโดยใช้สารเพกติน

จากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล เนื้อแยมมีสีอ่อนเกินไปดูไม่น่า 

รับประทาน ควรปรับปรุงสีของเนื้อแยมให้เข้มขึ้น เนื้อแยมมีความ

หนืดน้อยเกินไป ค่อนข้างเหลว ควรท�าให้มีความหนืดมากกว่าเดิม 

บรรจุภัณฑ์ของแยมขนาดเหมาะสมแต่ผิวสัมผัสของบรรจุภัณฑ์ 

มีความล่ืนเกินไปเวลาหยิบถือ ควรปรับปรุงให้ล่ืนน้อยกว่าเดิม  

ขาดฉลากรายละเอยีดและข้อมลูผลติภณัฑ์ ควรเพิม่ฉลากผลิตภณัฑ์

เพ่ือให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างการจดจ�าและเกิดความ

สวยงาม ราคาทีก่�าหนดมคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณ เพราะเป็นราคา

ทีส่อดคล้องกบัแยมผลไม้ทัว่ไปในท้องตลาด และควรมเีครือ่งหมาย

รับรองคุณภาพ คือ เครื่องหมาย GMP และเครื่องหมาย อย.

 5. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้า โดยใช้ใยอาหารจากเปลือก

ทุเรียนเป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกได้จาก

อาหารหมัก ขนาดของเม็ดอาหารใหญ่และยาวเกินไปควรท�าให้ 

เล็กลง และควรปรับปรุงเป็นอาหารสัตว์น�้าแบบลอยน�้ามากกว่า

เนื่องจากสะดวกต่อผู้เลี้ยงสัตว์น�้าในการสังเกตการณ์กินอาหาร 

ของสัตว์น�้าที่เลี้ยง และควรแยกให้ชัดเจนว่าเป็นอาหารปลาหรือกุ้ง 

เนื่องจากอาหารปลาควรเม็ดใหญ่ กลมและลอยน�้า แต่ถ้าอาหารกุ้ง

ควรเม็ดเล็กกว่าและจมน�้า ขนาดบรรจุแบบกระสอบ 20 กิโลกรัม 

ราคา 250 บาท เป็นขนาดบรรจุที่เหมาะสมและถูกกว่าท้องตลาด 

เครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ควรมี คือ เคร่ืองหมาย GMP และ

เครื่องหมาย HACCP

 ประเด็นที	่2	การยอมรบัผลติภัณฑ์ใหม่จากเปลอืกทเุรยีน

 ในการศึกษาการยอมรบัผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทเุรยีน 

ได้แบ่งการยอมรับออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านประโยชน์หลักของ

ผลิตภัณฑ์ และ 2) ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และแยกศึกษา

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์ออกจากกันเพื่อให้ได้ข้อมูล

ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ผลการวจิยัแสดง

ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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 จากตารางท่ี 2 การยอมรับด้านประโยชน์หลักของ

ผลิตภัณฑ์ แยกตามผลิตภัณฑ์ พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย 

บรรจภุณัฑ์และอาหารสตัว์น�า้ ผูบ้รโิภคให้การยอมรบัเรือ่งความใหม่

และความแตกต่างของผลติภณัฑ์มากทีส่ดุ 2) ผลติภณัฑ์ถ่านอดัแท่ง 

ผลิตภัณฑ์น�้ามังคุด และผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�า ผู้บริโภค

ให้การยอมรับเรื่องการไม่มีกลิ่นจากเปลือกทุเรียนปะปนมากที่สุด 

ส่วนด้านประโยชน์หลักท่ีได้รับการยอมรับน้อยท่ีสุดแยกตาม

ผลติภณัฑ์ พบว่า 1) ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้สอย ผู้บรโิภคให้การยอมรบั

เรื่องความง่ายในการท�าความสะอาดและดูแลรักษาน้อยที่สุด             

2) บรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคให้การยอมรับในเรื่องการดูแลรักษาง่าย 

น้อยที่สุด 3) ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่อง 

ใช้งานสะดวกไม่เลอะมือน้อยที่สุด 4) ผลิตภัณฑ์น�้ามังคุด ผู้บริโภค

ให้การยอมรับเรื่องการท�าให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการน้อยที่สุด  

5) ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�า ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่อง

แยมสามารถในการรับประทานได้จริงน้อยที่สุด และ 6) ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์น�า้ ผู้บรโิภคให้การยอมรบัเรือ่งใยอาหารจากเปลอืกทเุรยีน 

สามารถเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู ่ในอาหารสัตว์น�้าได้จริง 

น้อยที่สุด 

ตารางที่	2 ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนด้านประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่ยอมรับมากที่สุด x ̅ SD ประเด็นที่ยอมรับน้อยที่สุด x ̅ SD

เครื่องใช้สอย ความใหม่และความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์

3.97 0.858 ความง่ายในการท�าความสะอาดและ

ดูแลรักษา

3.52 0.959

บรรจุภัณฑ์ ความใหม่และความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์

3.90 0.823 ดูแลรักษาง่าย 3.67 0.888

ถ่านอัดแท่ง ไม่มกีลิน่จากเปลอืกทเุรยีนรบกวน 4.21 0.624 ใช้งานสะดวก ไม่เลอะมือ 2.89 1.043

น�้ามังคุด ไม่มีกลิ่นจากเปลือกทุเรียนปะปน 4.51 0.823 ท�าให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการ 4.45 0.845

แยมสละและแยมระก�า ไม่มีกลิ่นจากเปลือกทุเรียนปะปน 4.16 0.929 สามารถรับประทานได้จริง 3.62 0.862

อาหารสัตว์น�้า ความใหม่และความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์

4.45 0.869 ใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเป็น

พรไีบโอตกิสามารถเป็นอาหารให้กับ

จลิุนทรีย์ทีอ่ยูใ่นอาหารสตัว์น�า้ได้จริง

4.42 0.878

ตารางที่	3 ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่ยอมรับมากที่สุด x ̅ SD ประเด็นที่ยอมรับน้อยที่สุด x ̅ SD

เครื่องใช้สอย เครือ่งใช้สอยมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 4.19 0.791 ความสวยงามของการออกแบบ 3.83 0.682

บรรจุภัณฑ์ มีความสวยงาม 3.88 0.729 ความหนาของบรรจุภัณฑ์มีความ

เหมาะสม

3.65 0.892

ถ่านอัดแท่ง เนื้อถ่านมีความละเอียดอัดแน่น  

มีรูพรุนน้อย

4.13 0.597 ถ่านอัดแท่งมีน�้าหนักเบา 

เคลื่อนย้ายง่าย

3.05 1.067

น�้ามังคุด บรรจุภัณฑ์ออกแบบสวยงาม 4.57 0.742 สีของน�้ามังคุดน่ารับประทาน 4.48 0.870

แยมสละและแยมระก�า ฝาเปิด-ปิดของบรรจุภัณฑ์ใช้งาน

ง่ายและสะดวก

4.25 0.716 สีของแยมสละและระก�าสวยงาม 

น่ารับประทาน

3.24 1.026

อาหารสัตว์น�้า ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา 4.46 0.869 รูปทรงของอาหารสัตว์น�้าเหมาะสม

กับการใช้เลี้ยงสัตว์น�้า

4.35 0.936
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 จากตารางท่ี 3 ด้านรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ์ท่ีได้รบัการยอมรับ

มากที่สุดแยกตามผลิตภัณฑ์ พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย  

ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด  

2) บรรจภุณัฑ์ ผูบ้รโิภคให้การยอมรบัเรือ่งมคีวามสวยงามมากทีส่ดุ 

3) ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องเนื้อถ่าน 

มคีวามละเอยีดอดัแน่น มรีพูรนุน้อยมากท่ีสดุ 4) ผลติภณัฑ์น�า้มงัคดุ 

ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องบรรจุภัณฑ์ออกแบบสวยงามมากที่สุด 

5) ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�า ผู ้บริโภคให้การยอมรับ 

เรือ่งฝาเปิด-ปิดของบรรจภุณัฑ์ใช้งานง่ายและสะดวกมากทีส่ดุ และ 

6) อาหารสัตว์น�้า ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบ

กับราคามากที่สุด ส่วนด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการยอมรับ

น้อยที่สุดแยกตามผลิตภัณฑ์ พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย  

ผูบ้ริโภคให้การยอมรบัเรือ่งความสวยงามของการออกแบบน้อยทีส่ดุ 

2) บรรจภุณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้การยอมรบัในเรือ่งความหนาของบรรจภัุณฑ์ 

มคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 3) ผลติภณัฑ์ถ่านอดัแท่ง ผูบ้รโิภคให้การ

ยอมรับเร่ืองมีน�้าหนักเบา เคลื่อนย้ายง่ายน้อยที่สุด 4) ผลิตภัณฑ ์

น�้ามังคุด ผู้บริโภคให้การยอมรับเรื่องสีของน�้ามังคุดน่ารับประทาน

น้อยที่สุด 5) ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�า ผู้บริโภคให้การ

ยอมรับเร่ืองสขีองแยมสละและระก�าสวยงามน่ารับประทานน้อยทีส่ดุ 

และ 6) ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์น�า้ ผูบ้รโิภคให้การยอมรบัเรือ่งรปูทรง

ของอาหารสัตว์น�้าเหมาะสมกับการใช้เลี้ยงสัตว์น�้าน้อยที่สุด

สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจัย สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

 วตัถปุระสงค์ข้อที	่1	เพือ่ศกึษาแนวคดิทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์

จากเปลือกทุเรียนของผู้บริโภคและคนกลางทางการตลาด	 โดย

แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์พบว่า 

 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ์จากเปลือก

ทุเรียน ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและ

ความสะดวกในการใช้งาน การออกแบบรูปร่างทันสมัย สวยงาม  

น่าสนใจ แปลกใหม่ สะดวกต่อการพกพาหรือเคลื่อนย้าย แข็งแรง

และรองรับน�้าหนักได้ดี 

 2. ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน ผู้บริโภค 

ให้ความส�าคัญกับเรื่องการเผาไหม้ท่ีนานกว่าถ่านท่ัวไป ติดไฟง่าย  

มรีปูทรงทีเ่หมาะกบัการใช้งานในหลาย ๆ  ลกัษณะ ก้อนถ่านไม่ใหญ่

เกินไปและมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและราคาไม่แพง

 3. ผลิตภัณฑ์น�้ามังคุดเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน 

ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเรื่องรสชาติที่ดีและรสชาติคงที่ สัมผัสได้

ถึงรสชาติของมังคุด เก็บได้นานในอุณหภูมิห้อง มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย ราคาไม่แพง

 4. ผลิตภัณฑ์แยมสละและแยมระก�าโดยใช้สารเพกติน

จากเปลือกทุเรียนในการสร้างเจล ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเรื่อง

รสชาติของแยมผลไม้ มีสีและกล่ินที่สวยงามเป็นธรรมชาติ เพิ่ม

คุณสมบัติเรื่องสุขภาพ เน้นการมีกากใยสูงกว่าปกติ มีการรับรอง 

จากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย 

ควรมีการพัฒนาไปสู่ผลไม้ประเภทอื่นด้วย เช่น แยมส้มและกล้วย 

ควรมกีารเพิม่คุณสมบติัอืน่เข้าไปด้วย เช่น การเพิม่กรดอะมโินเข้าไป

จะได้ช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยและราคาต้องไม่แพงเกินไป

 5. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้า โดยใช้ใยอาหารจากเปลือก

ทุเรียนเป็นพรีไบโอติกร่วมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกได้จาก

อาหารหมัก ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเรื่องการย่อยสลายง่าย  

ไม่เป็นพิษต่อระบบน�้า (ท�าลายระบบนิเวศน�้า) ช่วยเร่งการเจริญ

เติบโต มีโปรตีนสูง ไม่มีสารเจือปน มีรูปทรงเม็ดกลมและมีหลาย

ขนาด และควรลอยได้นานกว่าอาหารสัตว์น�้าเดิม 

 จากแนวคดิผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการศกึษา พบว่า สอดคล้อง

กับแนวคิดผลิตภัณฑ์ ท่ีกล่าวไว้ว่า การวางแผนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ต้องคิดถงึองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละระดบั

ของการท�างานหรือการตอบสนองผู้บริโภค ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่  

1) ประโยชน์หลัก (Core Benefit) หมายถงึ ผลประโยชน์หรอืบรกิาร

ที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการได้รับจากการซื้อ 2) ตัวตนของผลิตภัณฑ์ 

(Actual Product) เป็นระดับของการพัฒนาประโยชน์ ของ

ผลิตภัณฑ์ไปสู่การมตีวัตน ได้แก่ รปูร่าง การออกแบบ ระดบัคณุภาพ 

ชือ่ตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ และ 3) ผลติภณัฑ์ควบ (Augmented 

Product) เป็นคุณค่าเพิม่เตมิทีน่กัการตลาดจดัเตรยีมให้กบัผูบ้ริโภค

เพื่อสนองความต้องการสูงสุด รวมไปถึงการเสนอคุณค่าและ 

การบริการให้ลูกค้าเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง สิ่งที่นักการตลาด

สามารถเสนอควบคู่กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การบริการหลังการขาย  

การรับประกัน การติดตั้ง การส่งมอบและการให้สินเช่ือ (Kotler 

and Armstrong, 2008: 206) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อภิรพร  รุ่งเรือง และทักษญา  สง่าโยธิน (2559) ที่ได้ท�าการศึกษา

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบรสต้มย�า

ทะเลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงบ้านช้างข้าม 

จังหวัดจันทบุรี พบว่า ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ 

ตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบรสต้มย�าทะเล ได้แก่ 1) ด้านประโยชน์หลัก 

ให้ความส�าคัญเรื่องรสชาติท่ีอร่อยของข้าวเกรียบรสต้มย�าทะเล  

2) ด้านผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงฉลากให้มี

ความสวยงาม 3) ด้านผลติภณัฑ์ควบ ให้ความส�าคญักบัการเพิม่ซอส

ปรงุรส 4) ด้านศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ์เสนอแนะให้มกีารพฒันา

ข้าวเกรียบรสชาติใหม่และต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ให้ได้การรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา
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 วัตถุประสงค์ข้อที่	 2	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ

ยอมรบัและตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์จากเปลอืกทเุรยีนของผูบ้รโิภค

และคนกลางทางการตลาด พบว่า 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

จากเปลือกทุเรียน มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ ผู้บริโภคและคนกลาง

ทางการตลาดให้ความส�าคญักบัเรือ่งราคา คณุภาพและประสิทธภิาพ

การใช้งาน แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร ความส�าคัญจะอยู่ที่

เรือ่งรสชาต ิความปลอดภยั มาตรฐานการผลติ บรรจภุณัฑ์ ซึง่ปัจจยั

ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชชล  ทะสะระ (2563) ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า

อุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจ

ซือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภคผ่านช่องทางออนไลน์ มจี�านวนท้ังสิน้ 3 ปัจจยั 

คือ ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยความไว้วางใจ และปัจจัยทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการศึกษาสอดคล้องกับหลักการของ

คุณสมบัติที่ส�าคัญของผลิตภัณฑ์ที่จะท�าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ 

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

ผลติภัณฑ์ และ 15) ความหลากหลายของสนิค้า (ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ 

และคณะ, 2546: 53-55)

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี	 3	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและการ

ยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากจากเปลือกทุเรียน พบว่า 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนที่มีการพัฒนาได้รับการ

ยอมรับในระดับมาก แต่ยังคงมีหลายประเด็นท่ีผู้บริโภคเห็นว่า

จ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขและพัฒนา 1) เครื่องใช้สอยและบรรจุภัณฑ ์

จะต้องพัฒนาในเรื่องของรูปร่าง การออกแบบและความแข็งแรง

ทนทานต่อการใช้งาน 2) ถ่านอัดแท่ง ต้องพัฒนาในเรื่องรูปร่าง  

น�้าหนัก 3) น�้ามังคุดต้องพัฒนาในเรื่องสีของน�้ามังคุดและข้อมูล

โภชนาการ 4) แยมผลไม้ ต้องปรับปรุงเรื่องสีสัน ความเหนียวและ

บรรจภุณัฑ์  5) อาหารสตัว์น�า้ ต้องปรบัปรงุเรือ่งรปูทรงของเมด็และ

คณุสมบตัด้ิานการลอยน�า้ ด้านราคา พบว่า ราคาผลติภณัฑ์ทีผู่บ้รโิภค 

ให้การยอมรับน้อย คือ ราคาถ่านหุงต้ม เนื่องจากเห็นว่าแพงเกินไป

เมื่อเทียบกับถ่านทั่วไป ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การยอมรับด้านราคา

อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ  ที่จะท�าให้เกิดการ

ยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ก็คือ ความน่าเชื่อถือของร้านค้า

จ�าหน่าย และการวางจ�าหน่ายอย่างกว้างขวาง ตามร้านค้าทัว่ไปและ

ร้านค้าออนไลน์ การส่งเสริมการตลาด โดยใช้การโฆษณาและการ

ลดราคา การผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP และส่งเสริม 

ให้เป็นของฝากประจ�าท้องถ่ิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรักษ์  

อาทิตย์กวิน (2564) ที่ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์น�้าพริกเผาล�าไยเพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้าพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเวียงสวรรค์  

พบว่า ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์ทีค่าดหวงัมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ด้าน

ประโยชน์หลัก ด้านศักยภาพของสินค้าและเหตุผล ด้านรูปลักษณ์ 

และในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

จากเปลอืกทเุรยีน จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพฒันาในทกุด้าน ไม่ใช่เพยีง

ด้านวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต เนื่องจากในการตัดสินใจเลือกซื้อ  

ผู้บรโิภคจะพจิารณาผลประโยชน์ทีต่นเองจะได้รบัจากภาพรวมของ

ผลิตภัณฑ์ในทุกระดับ ทั้งด้านประโยชน์หลัก ด้านตัวตนของ

ผลิตภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์ควบ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

    1) แนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรให้

ความส�าคัญกับองค์ประกอบอื่นด้วยนอกเหนือจากวัตถุดิบ เช่น 

บรรจภัุณฑ์ ความปลอดภยั ความทันสมัย ความยากง่ายในการใช้งาน 

ความคุ้มค่าและการตั้งราคาที่เหมาะสม

    2) การสร้างแนวคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ ควรต้องมีการศึกษารูปแบบและ

พฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสียก่อน เนื่องจากแนวคิดของผู้บริโภค

กับแนวคิดของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน

    3) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบอื่นด้วย ได้แก่ 

ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด รวมไปถึง

มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย

    4) การพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร ควรให้ความส�าคญั

กับบรรจุภัณฑ์ รวมถึงฉลากและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่าง

ชัดเจน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค

    5) หลังการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดสอบตลาดแล้ว 

ควรน�าข้อคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ 

และทดสอบซ�้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับและผู้บริโภค 

เกิดความต้องการอย่างแท้จริง

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

    1) การศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน

    2) การศกึษาแนวโน้มและความต้องการผลติภณัฑ์

ใหม่จากเปลือกทุเรียนและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้กฎหมายทั่วไปในการเรียน

รายวชิากฎหมายทัว่ไปในชวีติประจ�าวัน 2) เพือ่น�าผลสมัฤทธิท์ีไ่ด้จากการเรยีนรูเ้กีย่วกบัความรูก้ฎหมายท่ัวไปในการเรยีนรายวชิากฎหมาย

ทั่วไปในชีวิตประจ�าวันเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ในการสอนครั้งต่อไป 3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้ด้านกฎหมาย 

ไปปรบัใช้กบักรณทีีเ่กิดขึน้ในชวีติประจ�าวนัได้ เพือ่รูเ้ท่าทนักฎหมายอย่างถกูต้องและป้องกนัการถกูเอารดัเอาเปรยีบจากผู้อืน่ กลุ่มตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาท่ีเรียนวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจ�าวัน ในภาคเรียนที่ 2/2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 38 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชากฎหมายท่ัวไป 

ในชีวิตประจ�าวัน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยและ

อัตนัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที 

 ผลวิจัยพบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าหลังเรียน คือ ค่าเฉล่ียคะแนนของนักศึกษาก่อนเรียนวิชา 

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน คะแนนเต็ม 30 นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 20.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 ส่วนหลังจากที่เรียน

วิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวันแล้วท�าการสอบนักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 13.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.1 เมื่อน�าคะแนนมา

เปรียบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวันของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 2  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาแทรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวันไม่ดีขึ้น ท�าให้ผลวิจัยนี้

ไม่ดีขึ้นหรือไม่พัฒนาขึ้น 

ค�าส�าคัญ : กฎหมายทั่วไป, กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
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Abstract
 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.

Keywords : General Law, General Law in Daily Life course, Learning Achievement
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บทน�า
 มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม โลกเผ่าพนัธุท์ีม่วีวิฒันาการก้าวหน้า

มาโดยส�าคัญอย่างน่ามหัศจรรย์ใจปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้

มนุษย์สามารถด�ารงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนสืบมาจนปัจจุบันนี้ได้ คือ 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social animal) หมายความว่า มนุษย์นิยม

ที่อยู่เป็นหมู่ เป็นพวก รวมกันเป็นกลุ่มก้อนและการรวมตัวกัน 

เป็นสงัคม มนษุย์นีเ้องเป็นผลให้มนษุย์มคีวามแขง็แกร่ง มีสตปัิญญา

ร่วมกันและมีพลังเป็นปึกแผ่นเพื่อฝ่าอุปสรรคภยันอันตรายนานา

ประการมาได้โดยตลอดรอดฝั่งเรื่อยมา เมื่อมนุษย์ได้มาอยู่ร่วมกัน

เป็นสังคม การติดต่อสมาคมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัยอันจ�าเป็น 

ในการด�ารงชวีติกเ็กดิขึน้ในแต่ละสงัคมจงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องสร้าง

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ขึ้น เพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม

ให้เป็นไปตามท�านองเดยีวกนั และรักษาความเป็นระเบยีบตลอดจน

ความสงบ ความเรียบร้อยของสังคมไว้ เพราะเม่ือใดก็ตามที่สังคม

มนษุย์ขาดความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ความวุน่วายและความเสียหาย 

ต่าง ๆ  กเ็กดิข้ึนและเป็นเหตุน�าไปสูค่วามพนิาศของสงัคมนัน้ในทีส่ดุ 

(วิษณุ  เครืองาม, 2541: 1) 

 เพื่อให้คนอยู่ในสังคมได้ สังคมนั้นต้องมีระเบียบระบอบ

การปกครองขึน้ มนษุย์จงึต้องสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ขึน้เพือ่ใช้ควบคมุ

ความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในท�านองเดียวกัน  

เพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสุข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ 

เรียกว่า บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ประกอบด้วย

 1. วถิชีาวบ้าน (Folkways) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติ

ที่อยู่ในรูปของประเพณีนิยม ท่ีสมาชิกในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมา 

ถ้าใครไม่ปฏบิตัติามกจ็ะถกูตฉินินนิทาว่าร้าย เช่น การแต่งกาย กริยิา

มารยาททางสังคมในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

 2. จารีต (Mores) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤตทิีย่ดึหลกั

ความดีความชั่ว กฎเกณฑ์ทางศาสนา เป็นเรื่องของความรู้สึกว่า 

สิง่ใดผดิสิง่ใดถกู หากใครละเมดิฝ่าฝืนจะได้รบัการต่อต้านจากสมาชกิ 

ในสงัคมอย่างจริงจงั อาจถูกกดีกันออกจากสงัคม หรอืไม่มใีครคบค้า

สมาคมด้วย เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การเนรคุณบิดามารดา หรือ

ผู้มีพระคุณ เป็นต้น

 3. กฎหมาย (Laws) เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติที่มี 

การบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แน่นอน ว่ากระท�าอย่างไร เป็นความผิด

ฐานใด จะได้รบัอย่างไร เช่น ผูใ้ดฆ่าผูอ้ืน่ต้องระวางโทษประหารชวีติ 

เป็นต้น (ดเิรก  ควรสมาคม, 2562: 16-17) เมือ่ผูค้นได้มาอยูร่่วมกนั 

เป็นสังคม มีการสัมพันธ์ติดต่อกันแล้ว ย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้น 

เนื่องจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะก่อความไม่สงบในสังคม

ได้ “ทีไ่หนมสีงัคม ทีน่ัน่ย่อมมกีฎหมาย” แปลมาจากภาษาลาตนิว่า 

“Ubi societas, ibi jus” หมายความว่า เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็น

หมู่คณะ จะต้องมีกฎระเบียบ แต่เดิมกฎระเบียบนั้นก�าหนดมาจาก

ความรู้สกึผิดชอบชัว่ดขีองคนในสงัคม คอืเป็นกฎเกณฑ์ทางศลีธรรม

และจารตีประเพณทีีช่มุชนนัน้ประพฤตปิฏิบตัถ่ิายทอดสืบต่อกนัมา

จนเป็นกฎหมายประเภทหนึง่ แต่มไิด้บนัทกึไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เม่ือสังคมน้ันเจริญเติบโตมากขึ้น สภาพของสังคมเปล่ียนแปลงไป 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะตัดสินได้ด้วย

จารตีประเพณ ีจ�าเป็นต้องบญัญตักิฎหมายบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรส�าหรบัแก้ปัญหาเป็นเรือ่ง ๆ  ไป (ชมชืน่  มณัยารมย์, 2544: 5)

 กฎหมายจึงเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็น

กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปใน

ท�านองเดยีวกนั  ท�าให้สงัคมมรีะเบยีบ วนิยั และสงบเรยีบร้อย หาก

ไม่มีกฎหมาย มนุษย์ซึ่งมักจะชอบท�าอะไรตามใจตนเอง ถ้าต่างตน

ต่างท�าตามใจและการกระท�านัน้ท�าให้ผูอ้ืน่ได้รบัความเสยีหาย กจ็ะ

เกิดปัญหา ความขัดแย้ง มีการล้างแค้นได้ โต้ตอบกันไปโต้ตอบกัน

มาไม่มีที่สิ้นสุด เพราะไม่มีกฎหมายเข้าไปจัดการให้ความเป็นธรรม 

ในที่สุดสังคมนั้นประเทศนั้นก็จะล่มสลายไม่สามารถด�ารงอยู่ได้ 

ปัจจุบันนี้ในชีวิตประจ�าวันของเรา ไม่ว่าใครจะท�าอะไรก็จะต้องมี

กฎหมายเข้ามาเกีย่วข้องด้วยตลอดเวลา เช่น เมือ่มคีนเกดิกต้็องแจ้ง

เกิด ต้องตั้งชื่อ ต้องเข้าโรงเรียน อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ก็ต้องไปท�า

บัตรประจ�าตัวประชาชน นักเรียนที่อายุย่างเข้าปีที่ 18 ต้องไป 

ลงบัญชีทหารกองเกิน การสมรสอยู่กินเป็นครอบครัว การกู้ยืมเงิน 

ซื้อขาย การท�าสัญญาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้ทั้งสิ้น (มานิตย์  จุมปา, 2563: 22)

 รัฐธรรมนูญก�าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย การรู้กฎหมายจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์ 

แก่ประชาชนทุกคน ที่จะได้ทราบถึงของเขตของสิทธิ และหน้าที่ 

ของตน ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด เมื่อรู้

กฎหมายก็จะได้ไม่ท�าผิดกฎหมาย และไม่ถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบ

โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ แม้แต่การท�าผิดกฎหมาย หรือปัญหา

ข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนด้วยกันเอง 

หรอืประชาชนกบัข้าราชการซึง่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั ตามทีเ่ป็นข่าว

ฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันนั้น มีสาเหตุมาจากความไม่รู้กฎมาย 

ทั้งสิน และเม่ือกระท�าความผิดแล้วจะกล่าวอ้างแก้ตัวว่าที่กระท�า 

ลงไปนัน้เป็นเพราะไม่รูก้ฎหมาย เพือ่ให้คนหลดุพ้นจากความรบัผดิ

ก็ไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่รู้กฎหมายจริง ๆ ก็ตาม เนื่องจากในทาง

กฎหมายมีหลักเกณฑ์ส�าคัญประการหนึ่งว่า “ความไม่รู้กฎหมาย 

ไม่เป็นข้อแก้ตวั” เพราะถ้าหากว่าให้มกีารกล่าวอ้างแก้ตวัได้ ทกุคน

กจ็ะแก้ตวัว่าไม่รูก้ฎหมายกนัหมด เพือ่ให้คนหลดุพ้นจากความรับผดิ 

ในที่สุดกฎหมายก็จะขาดความศักดิ์สิทธิ์ และบังคับใช้กับใครไม่ได้

อีกต่อไป (รวินท์  สีละพัฒนะ, 2562 : 18)

 กฎหมายของสังคมสมัยใหม่จึงมีสองประเภท ประเภท

หนึง่ คอื เป็นกฎหมายทีอ่ยูใ่นรปูของจารตีประเพณ ีอีกประเภทหนึง่

เป็นกฎหมายทีบ่นัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดังนัน้ การมกีฎหมาย

เพื่อให้เกิดการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมจึงมีความจ�าเป็น



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

ทรงพร  ประมาณ, ฐิติรัตน์  อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์  เนืองนอง

82   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

และส�าคัญอย่างยิ่งในรัฐท่ีมีอ�านาจอธิปไตย เพราะการมีกฎหมาย

เป็นการแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่

รฐัก�าหนด แต่ทัง้นีก้ฎหมายจะต้องไม่เป็นการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพ

มากจนเกนิไป (พลูศกัดิ ์ วรรณพงษ์, 2534: 7-8) เนือ่งจากกฎหมาย

เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ใช้ควบคุมคนในสังคมให้อยู่ในกฎ และ

ระเบยีบทีก่�าหนดไว้ เพราะกฎหมายเป็นกฎทีส่ถาบนัหรอืผูม้อี�านาจ

สูงสุดในประเทศตราขึ้น หรือท่ีเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่

ยอมรับนับถือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศและเพื่อใช้บังคับบุคคล

ให้ปฏบิตัติาม นอกจากนีก้ฎหมายยงัมคีวามส�าคญัในการสร้างความ

สงบเรียบร้อยในสังคมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศจะมีทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม  และการเมือง เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคล 

ในสงัคมให้อยูใ่นระเบยีบแบบแผนทีด่งีาม เพือ่ปกป้องและรกัษาชวีติ

และทรัพย์สินของประชาชน กฎหมายจึงมีความส�าคัญ ดังนี้

 1. กฎหมายสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคม

และประเทศชาติ เมื่อทุกคนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

แล้วย่อมไม่เกิดปัญหา และข้อพิพาทระหว่างกัน สังคมย่อมเป็น

ระเบียบและมีความสุขอันจะเป็นผลดีต่อประเทศสืบต่อไป 

 2.  การบรหิารราชการแผ่นดนิและการปกครองบ้านเมือง

เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ประเทศใดประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จะท�าให้การบริหารประเทศ 

เป็นไปด้วยดี และมีส่วนท�าให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างเช่น เม่ือประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนที่มี

ต่อประเทศชาติก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วน 

เช่นหน้าที่ในการป้องกันประเทศ หน้าที่ในการเสียภาษี หน้าที ่

ในการเป็นทหารรับใช้ชาติ เป็นต้น

 3. สังคมจะสงบสุขเม่ือทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และ

รู้ว่าตนมีสิทธิของตนอยู่เพียงไรไม่ไปล่วงล�้าสิทธิของผู้อื่น ถ้าทุกคน

ปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมายก็จะไม่การทะเลาะวิวาทกัน เช่น 

ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด การเขียน แต่ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน

ขอบเขต ไม่ดหูมิน่เหยยีดหยามผูอ้ืน่เพราะอาจท�าให้เกดิการกระทบ

กระทั่งกันได้

 4. กฎหมายสร้างความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ 

เพราะกฎหมายจะมีข้อบังคับแก่ทุกคน ดังนั้น ไม่ว่าใครก็ตามที่

ประพฤติผิดกฎหมายหรือถูกผู้อื่นเอาเปรียบ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมี

ฐานะร�่ารวย ฐานะยากจน หรือเป็นผู้ที่มีต�าแหน่งหน้าที่การงาน

ระดับสูงเพียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ ต้อง 

รับโทษตามความผิด  

 5. กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ท่ีส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดความ

ยตุธิรรมในกรณทีีเ่กิดการกระทบกระทัง่กันข้ึน มกีารฟ้องร้องคดกีนั

เพื่อขอความยุติธรรมจากศาล ศาลก็ต้องตัดสินโดยยึดตัวบท

กฎหมายเป็นหลักในการพิจารณาคดีเพื่อให้ทุกคนได้รับความ

ยุติธรรมเท่าเทียมกัน (จิตรา  เพียรล�้าเลิศ, 2562: 2)

 ทั้งนี้ ในบริบทของกฎหมายนั้นผู้คนมักมีความคิดที่ว่า  

คนที่ได้ศึกษากฎหมายเท่านั้นจึงจะเป็นคนรู้กฎหมาย หรือคนที่

ประกอบอาชีพโดยใช้กฎหมายเป็นหลัก เช่น ต�ารวจ ทนายความ 

อัยการ และผู้พิพากษา และการเรียนรู้กฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง

ใช้ความเข้าใจค่อนข้างมาก บุคคลทั่วไปจึงไม่สนใจที่จะเข้าใจ

กฎหมาย แต่เม่ือในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาของสังคม รูปแบบ 

การใช้ชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ผูค้นต่างมคีวามหวงแหน

สิทธ ิเสรภีาพ หรอืแม้แต่หลกัเกณฑ์ทางราชการทีจ่ะต้องปฏบิติัตาม 

ในบางครัง้อาจเกดิความไม่พอใจหรอืได้รบัความเดอืดร้อนเท่าทีค่วร 

แต่ผูค้นไม่สามารถแก้ไขหรอืโต้แย้งอะไรได้มากนกั ดงันัน้ การเรยีนรู้ 

และเข้าใจกฎหมายจึงเป็นสิ่งส�าคัญกับทุกคนที่เป็นพลเมืองของ

ประเทศ ไม่เพยีงเฉพาะคนทีศ่กึษาหรอืประกอบอาชีพด้านกฎหมาย

เท่านัน้ ปัจจบุนัจงึเห็นได้ชดัว่า กฎหมาย เริม่เข้ามามบีทบาทในชวีติ

ประจ�าวันของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ ่มนักเรียนและ

นกัศึกษา เริม่ให้ความสนใจในการเรยีนกฎหมายด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ

เป็นกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และอีก

มากมาย ซึง่เป็นกฎหมายทีม่อีทิธพิลในชวีติประจ�าวนั และกฎหมาย

ในชีวิตประจ�าวันนั้นประกอบไปด้วยหลายเรื่อง เช่น กฎหมาย

ครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน กฎหมายมรดก กฎหมาย

ระหว่างประเทศเบ้ืองต้น กฎหมายอาญา นิติกรรม และกฎหมาย

อื่น ๆ ที่ประชาชนควรรู้ (ภูมิชัย  สุวรรณดี, 2549: 20)

 จากปัญหาดังกล่าว พบว่า การเข้าถึงกฎหมายของแต่ละ

บุคคลยังมีไม่เท่ากัน อาจเป็นเพราะภาษาและเนื้อหาของกฎหมาย

เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน ดังนั้น ผู้วิจัย

เห็นว่าควรน�ารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวันมาศึกษา 

เพือ่ทีจ่ะน�าไปปรบัใช้กบัชวีติประจ�าวันได้ โดยเฉพาะนกัศกึษาทีเ่ป็น

ผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและเป็นบุคคลในสังคมที่ควรรู้และเข้าใจกฎหมาย 

อย่างจริงจังมากขึ้น  

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมแีนวคิดเพือ่ทีจ่ะศกึษาความรู ้ความเข้าใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นก่อนการเรียนรายวิชา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน ว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ

มากน้อยเพียงใด และเมื่อทราบผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาดังกล่าว

แล้ว จากนั้นผู้วิจัยจะด�าเนินการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้  

ความเข้าใจของกฎหมายทัว่ไปในชวีติประจ�าวนัได้อย่างถกูต้อง และ

หลังจากการสอนผูว้จิยัจะศกึษาผลสัมฤทธิท์ีไ่ด้จากการเรยีนรายวชิา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวันว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้

เกี่ยวกับความรู้กฎหมายทั่วไปในการเรียนรายวิชากฎหมายท่ัวไป 

ในชีวิตประจ�าวัน
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         2. เพื่อน�าผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนรู้เก่ียวกับความรู้

กฎหมายทั่วไปในการเรียนรายวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจ�าวัน

เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ในการสอนครั้งต่อไป

 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�าความรู ้ด้านกฎหมาย 

ไปปรับใช้กบักรณทีีเ่กิดขึน้ในชวีติประจ�าวนัได้ เพือ่รูเ้ท่าทนักฎหมาย

อย่างถูกต้องและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่น

สมมติฐานการวิจัย
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ

เนือ้หารายวชิากฎหมายทัว่ไปในชีวติประจ�าวนั มหาวทิยาลัยราชภฏั

ร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี หลังการใช้การจัดการเรียนรู ้แบบ 

บูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการเรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิต 

ประจ�าวัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. การเลือกเอกสารที่น�ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่

  เอกสารชั้นรองหรือเอกสารทุติยภูมิ โดยศึกษาจาก

เอกสารกฎหมายทั่วไป เช่น หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 

เป็นต้น

 2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

  นักศึกษาที่ เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิต 

ประจ�าวัน ในภาคการศึกษา 2/2563 คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษธรุกิจ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏั

ร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  3.1 การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการสอดแทรก

ความรู้ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับเน้ือหารายวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิต

ประจ�าวัน

  3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็น

แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย

และอัตนัย ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ที่ก�าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของ

แบบทดสอบ 

  3.3 ผู้วจิยัให้นกัศึกษาท�าการแบบทดสอบในสปัดาห์

ที่ 1 (ก่อนเรียน) และสัปดาห์ที่ 16 (หลังเรียน)  

  3.4 ผู้วิจัยน�าผลสัมฤทธ์ิทางเรียนก่อนเรียน และ 

หลังเรียนมาเปรียบเทียบกันตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

 4. แบบแผนการวิจัย

  รปูแบบของการวจิยัโดยใช้กลุ่มเดยีวทดสอบก่อน-หลงั 

(One group, Pretest - Posttest design) มีลักษณะของการ

ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบหลังเรียน 

(Posttest)

เมื่อ X การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไป 

 ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิต 

 ประจ�าวัน

เมื่อ O1 แทนการทดสอบก่อนเรียน ( Pretest )

เมื่อ O2 แทนการทดสอบหลังเรียน ( Posttest )

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  5.1 ผู ้วิจัยท�าการศึกษาการจัดการเรียนรู ้แบบ 

บูรณาการสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 

อุปกรณ และวิธีดาํเนินการวิจัย 
 1. การเลือกเอกสารที่นํามาใชในการศึกษา ไดแก 
     1.1 เอกสารชั้นรองหรือเอกสารทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสารกฎหมายทั่วไป เชน หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ 
งานวิจัย เปนตน 
 2. การเลือกกลุมตัวอยาง 
     นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันในภาคการศึกษา 2/2563  คณะมนุษยศาสตร สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     3.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดแทรกความรูท่ัวไปที่เก่ียวของกับเนื้อหารายวิชากฎหมายท่ัวไปใน
ชีวิตประจําวัน 
     3.2 แบบวัดผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
มีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามผลการเรียนรูที่คาดหวังท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการ
เรียนรู ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  
     3.3 ผูวิจัยใหนักศึกษาทําการแบบทดสอบในสัปดาหที่ 1 (กอนเรียน) และสัปดาหที่ 16 (หลังเรียน)   
     3.4 ผูวจิัยนําผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกอนเรยีน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
 4. แบบแผนการวิจัย 
     รูปแบบของการวิจัยโดยใชกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง ( One group , Pretest - Posttest design ) มีลักษณะ
ของการทดสอบนักเรียนกอนเรียน ( Pretest ) และทดสอบหลังเรียน ( Posttest ) 

 
 
เมื่อ X  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดแทรกความรูทั่วไปที่ เ ก่ียวของกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน 
เมื่อ O1  แทนการทดสอบกอนเรียน ( Pretest ) 
เมื่อ O2  แทนการทดสอบหลังเรียน ( Posttest ) 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    5.1 ผูวิจัยทําการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดแทรกความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา
รายวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เพื่อการนําไปใชกับใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี      

 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

สอดแทรกความรูท่ัวไปที่

เกี่ยวของกับเน้ือหารายวิชา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน  

      ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง

ความรูพื้นฐานในการเรียน

รายวิชากฎหมายทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน 

O1   x  O2 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 

อุปกรณ และวิธีดาํเนินการวิจัย 
 1. การเลือกเอกสารที่นํามาใชในการศึกษา ไดแก 
     1.1 เอกสารชั้นรองหรือเอกสารทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสารกฎหมายทั่วไป เชน หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ 
งานวิจัย เปนตน 
 2. การเลือกกลุมตัวอยาง 
     นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันในภาคการศึกษา 2/2563  คณะมนุษยศาสตร สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 2 มหาวทิยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     3.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดแทรกความรูท่ัวไปที่เก่ียวของกับเนื้อหารายวิชากฎหมายท่ัวไปใน
ชีวิตประจําวัน 
     3.2 แบบวัดผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
มีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามผลการเรียนรูที่คาดหวังท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการ
เรียนรู ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  
     3.3 ผูวิจัยใหนักศึกษาทําการแบบทดสอบในสัปดาหที่ 1 (กอนเรียน) และสัปดาหที่ 16 (หลังเรียน)   
     3.4 ผูวจิัยนําผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกอนเรยีน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
 4. แบบแผนการวิจัย 
     รูปแบบของการวิจัยโดยใชกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง ( One group , Pretest - Posttest design ) มีลักษณะ
ของการทดสอบนักเรียนกอนเรียน ( Pretest ) และทดสอบหลังเรียน ( Posttest ) 

 
 
เมื่อ X  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดแทรกความรูทั่วไปที่ เ ก่ียวของกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน 
เมื่อ O1  แทนการทดสอบกอนเรียน ( Pretest ) 
เมื่อ O2  แทนการทดสอบหลังเรียน ( Posttest ) 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    5.1 ผูวิจัยทําการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดแทรกความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา
รายวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เพื่อการนําไปใชกับใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี      

 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

สอดแทรกความรูท่ัวไปที่

เกี่ยวของกับเน้ือหารายวิชา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน  

      ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง

ความรูพื้นฐานในการเรียน

รายวิชากฎหมายทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน 

O1   x  O2 

 ในชีวิตประจ�าวัน
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รายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน เพื่อการน�าไปใช้ให้กับ

นักศึกษาท่ี เรียนรายวิชากฎหมายทั่ ว ไปในชี วิตประจ�าวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี   

  5.2 น�าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียนการสอน 

ให้กับนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจ�าวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ท�าแบบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน

  5.3 ตรวจแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน แจ้ง

คะแนนก่อนการเรียนให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไป 

ในชีวิตประจ�าวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ได้ทราบคะแนน

  5.4 ทดลองการสอนแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ 

บูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา

กฎหมายทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั ภายใต้การสอนของผูว้จิยัเรยีนเสรจ็

ครบถ้วนตามเนื้อหาให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายท่ัวไป 

ในชีวิตประจ�าวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนอีกครั้ง

  5.5 บันทึกคะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบ

ระหว่างก่อนเรียน-หลังเรียนเพื่อไปใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

  5.6 น�าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกับผล

สัมฤทธ์ิหลังเรียน โดยใช้สูตร t-test dependent ที่ทดสอบเพื่อ

ท�าการทดสอบสมมติฐานโดย t-test dependent (กลุ่มตัวอย่าง

เดยีว) น้ีใช้เปรยีบเทยีบผลคะแนนก่อน-หลงัการทดสอบ เป็นคะแนน

รายบุคคลจากคะแนนก่อนและหลังเรียน

 6. สูตรสถิติที่ใช้รายงานผลการวิจัย

  6.1 สูตรสถิติที่ใช้รายงานผลการวิจัย

   1. สูตรค่าเฉลี่ย (Mean)  x̅                             
      ∑x
                        x ̅      = ___
        N

   เมื่อ  x ̅ = ค่าเฉลี่ย

     x  = คะแนน

     ∑x =  ผลรวมของคะแนน

               N  =  จ�านวนนักเรียน

   2. ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติว่า S.D. สูตรการวิเคราะห์ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีดังนี้

   เมื่อ  S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     f      = ความถี่

     x    =  จุดกึ่งกลางชั้น

     x ̅ = ค่าเฉลี่ย

     n     =  จ�านวนนักเรียน

   3. สถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติฐานการวิจัย

    สูตร t- dependent

   เมื่อ  ∑x แทน การเอาผลต่างของ

คะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียนแต่ละคนมาบวกกัน

     N แทน จ�านวนนกัเรยีนในกลุม่

ทดลองที่ใช้ในนวัตกรรม

     N ∑D2 แทน การน�าเอาผลต่างของ

คะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียนแต่ละคนมายกก�าลังสอง

แล้วน�ามาบวกกัน

     (∑D)2 แทน การน�าเอาผลต่างของ

คะแนนครัง้หลังกบัครัง้แรกของนกัเรยีนแต่ละคนมาบวกกนั แล้วจงึ

ยกก�าลังสอง

ผลการวิจัย
 จากการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิก่์อนและหลังการเรยีนวชิา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวันของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

บรูณาแทรกความรูท้ัว่ไปเก่ียวข้องกบัเนือ้หารายวชิากฎหมายทัว่ไป

ในชีวิตประจ�าวัน ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2  

ปีการศึกษา 2/2563 ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

 ตาราง เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก่์อนและหลังการเรยีนวชิา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน ของเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

องักฤษธรุกจิ ช้ันปีที ่2 ปีการศึกษา 2/2563 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้ 

แบบบูรณาแทรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากฎหมาย

ทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน

    5.2 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการเรียน 
    5.3 ตรวจแบบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการเรียน แจงคะแนนกอนการเรียนใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายท่ัวไปใน
ชีวิตประจําวัน มหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดทราบคะแนน 
    5.4 ทดลองการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสอดแทรกความรูท่ัวไปที่เก่ียวของกับเน้ือหารายวิชา
กฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ภายใตการสอนของผูวิจัยเรียนเสร็จครบถวนตามเน้ือหาใหนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมาย
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลักการเรียนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง 
    5.5 บันทึกคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางกอนเรียน-หลังเรียนเพื่อไปใชในการทดสอบสมมติฐาน 
    5.6 นําผลสัมฤทธิ์กอนเรียนมาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใชสูตร t-test dependent ที่ทดสอบเพ่ือ
ทําการทดสอบสมมติฐานโดย t-test dependent (กลุมตัวอยางเดียว) นี้ใชเปรียบเทียบผลคะแนนกอน-หลังการทดสอบ เปน
คะแนนรายบุคคลจากคะแนนกอนและหลังเรียน 
 6 สูตรสถิติที่ใชรายงานผลการวจิัย 
    6.1 สูตรสถิติท่ีใชรายงานผลการวิจัย 

1. สูตรคาเฉลี่ย (Mean) 𝑥𝑥𝑥                               

                          x� =  ∑ �
�

 

 เม่ือ    x�         =     คาเฉลี่ย 

          x         =     คะแนน 

          ∑ x      =     ผลรวมของคะแนน 

          N         =    จํานวนนักเรียน 

2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใชสัญลักษณทางสถิติวา S.D. สูตรการวิเคราะหคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีดังนี ้
 

S. D. =  �∑ f(x − x�)�

n − 1
 

 

เมื่อ   S.D.      =   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 f           =   ความถี ่
 x          =   จุดกึ่งกลางช้ัน 

 x�          =   คาเฉลี่ย 
 n         =   จํานวนนักเรียน 
3. สถิติที่ใชในการทดลองสมมติฐานการวิจัย 
                สูตร t- dependent                                                        ∑ 𝐷𝐷 

�𝑁𝑁∑𝐷𝐷� −  (∑𝐷𝐷)�

𝑁𝑁 −  1
 

 

เมื่อ    แทน   การเอาผลตางของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียนแตละคนมาบวกกัน 
            N แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ใชในนวัตกรรม 

          𝑁𝑁𝐷𝐷�  แทน   การนําเอาผลตางของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียนแตละคนมายก
กําลงัสองแลวนํามาบวกกัน 

         (𝐷𝐷)�   แทน  การนําเอาผลตางของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียนแตละคนมาบวกกัน 

แลวจึงยกกําลังสอง 

ผลการวิจัย 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวันของนักศึกษาท่ีเรียน
รายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาแทรกความรูทั่วไปเก่ียวของกับเนื้อหารายวิชา
กฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2/2563 ผูวจิัยสรุปไดดังน้ี 

ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน ของเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 2/2563 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาแทรกความรูทั่วไปเก่ียวของกับ
เนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจํา 

คะแนนทดสอบ n X  S.D. t df Sig 

กอนเรียน 38 20.42 1.99 
13.97 

 

37.00 
 

0.00** 

หลังเรียน 38 13.47 2.1 
จากตารางนี้ พบวา คาเฉล่ียคะแนนของนักศึกษากอนเรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวัน คะแนนเต็ม 30 

นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 20.42 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.99 สวนหลักจากท่ีเรียนวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจําวัน
แลวทําการสอบนักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 13.47 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.1 เม่ือนําคะแนนมาเปรียบเทียบพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 2 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาแทรกความรูทั่วไปเก่ียวของกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันไมดีขึ้น 

สรุปและอภิปรายผล 
  เนื่องจากกฎหมายเปนกฎเกณฑที่ ขอบังคับ หรือระเบียบที่สังคมกําหนดใหควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมใหอยูใน
กรอบอันดี และปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดแนวทางเดียวกัน แตเน้ือหาของกฎหมายน้ันยังไมเผยแพรใหคนในสังคมทราบโดยทั่วกันมาก
นัก จึงเกิดปญหาของการเรียนและรูกฎหมายในกรณีที่เปนบุคคลท่ัวไป จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการเรียนรูกฎหมายท่ัวไปใน
เบื้องตน  
  จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาและคนควาหาขอมูลเห็นไดวากลุมตัวอยางนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 38 คน น้ัน ผลการศึกษาพบวา 
  1. ดานระบบการเรียนการสอนภายใตสถานการณ COVID 19 
     เนื่องจากสถานการณ COVID 19 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดมีประกาศใหการเรียนการสอนสามารถทําได 
3 รูปแบบ กลาวคอื  
     1. รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 100%  

คะแนนทดสอบ n  x ̅ S.D. t df Sig

ก่อนเรียน 38 20.42 1.99
13.97 37.00 0.00**

หลังเรียน 38 13.47 2.1

  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

ทรงพร  ประมาณ, ฐิติรัตน์  อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์  เนืองนอง

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565   85

 จากตารางนี ้พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนของนกัศกึษาก่อนเรยีน 

วิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน คะแนนเต็ม 30 นักศึกษาได้

คะแนนเฉลี่ย 20.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 ส่วน 

หลงัจากทีเ่รยีนวชิากฎหมายทัว่ไปในชวีติประจ�าวนัแล้วท�าการสอบ

นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 13.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.1 

เมื่อน�าคะแนนมาเปรียบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวันของนักศึกษา สาขาวิชาภาษา

อังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาแทรก

ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชากฎหมายท่ัวไปในชีวิต

ประจ�าวันไม่ดีขึ้น

 

สรุปและอภิปรายผล
 เนื่องจากกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบ

ที่สังคมก�าหนดให้ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ในกรอบ

อันดี และปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดแนวทางเดียวกัน แต่เน้ือหาของ

กฎหมายนั้นยังไม่เผยแพร่ให้คนในสังคมทราบโดยทั่วกันมากนัก  

จึงเกิดปัญหาของการเรียนและรู้กฎหมายในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป 

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้กฎหมายทั่วไปในเบื้องต้น 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเห็นได้ว่า

กลุ ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2  

มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีจงัหวดัจนัทบรุ ีจ�านวน 38 คน นัน้ 

ผลการศึกษาพบว่า

 1. ด้านระบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์  

COVID 19

  เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ทางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี ได้มีประกาศให้การเรียนการสอนสามารถท�าได้ 

3 รูปแบบ กล่าวคือ 

    1. รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 100% 

    2. รปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสม คอื การเรยีน

การสอนที่มีนักศึกษาเรียนในห้องและออนไลน์อย่างละก่ึงจ�านวน

ของนักศึกษาทั้งหมด

    3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ

   ทั้งนี้ รวมถึงการสอบปลายภาคแบบปกติด้วย 

ท�าให้นกัศกึษากลุม่ตัวอย่างนีจ้�าต้องสอบในห้องเรยีนแบบปกต ิทัง้ที่ 

ตลอดปีการศึกษามีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ซ่ึง 

เท่ากับว่าการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์แต่สอบแบบปกติ จึง

ท�าให้เกดิปัญหากบันกัศกึษาเกีย่วกบัผลสอบทีไ่ม่ดีขึน้ อย่างไรกต็าม

ในกรณีนี้มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนโดยไม่สามารถสื่อสาร อ่าน 

เขยีน เป็นภาษาไทยได้ ท�าให้เกดิปัญหาต่อการเรยีนและด้วยค�าศพัท์

ของกฎหมายที่ยากจะเข้าใจท�าให้เกิดปัญหาตามมาว่า อาจารย ์

ผู้สอนไม่สามารถใช้สื่อการสอนแค่ภาษาไทยเท่านั้น แต่ต้องมีภาษา

อังกฤษด้วยเพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายมากขึ้นของนักศึกษา

 2. ด้านสื่อการเรียนการสอน วิธีการสอน

  เนื่องจากเป็นสถานการณ์ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 

จึงต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติเป็นรูปแบบ

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น power point, line, google meet, google 

classroom เป็นต้น ทั้งนี้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้น

อาจสะดวกในเรื่องของการไม่ใช้กระดาษ (paperless) เพราะ

นักศึกษาสามารถศึกษาจากไฟล์งานที่อาจารย์ผู ้สอนส่งให้ใน  

google classroom หลัก  

 3. ด้านปัจจัยจากตัวผู้เรียน

  ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

หลังเรียน ท�าให้ผลวิจัยนี้ไม่ดีขึ้นหรือไม่พัฒนาขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า

จากการวิเคราะห์ผลค่าคะแนนดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของ

สถานการณ์ของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในรอบที่ 2 เนื่องจาก

เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ปัจจัยท่ีท�าให้นักศึกษาเรียนรู้น้ัน 

แตกต่างออกไป กล่าวคอื การเรยีนการสอนออนไลน์ท�าให้เกิดปัญหา

ที่นักศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ อีกทั้งการเรียนกฎหมาย

ที่มีเน้ือหาและศัพท์ทางกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะทาง ท�าให้ยาก

ต่อการเรียนรูแ้ละเข้าใจแบบทัว่ไปได้ และขณะทีม่กีารเรยีนการสอน

ออนไลน์ท�าให้นกัศกึษาอาจไม่เกดิระเบียบวนิยั หรอืไม่มคีวามตัง้ใจ

อย่างจริงจังเหมือนในห้องเรียน และยากแก่การที่อาจารย์ผู้สอน 

จะตรวจสอบถึงการมีวินัยในการเรียนและรวมถึงการจับทุจริต 

ในการสอบได้   

  ด้วยเหตผุลและปัจจยัทีก่ล่าวมาจงึท�าให้ผลการทดสอบ 

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 38 คน ก่อนเรียน 

มีค่าเฉลี่ยคะแนนดีกว่าหลังเรียน ท�าให้ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่มีการ

พัฒนา

         

ข้อเสนอแนะ
 เมื่อการเรียนรู ้กฎหมายเป็นสิ่งส�าคัญประการหนึ่ง 

ทีค่นในสงัคมจ�าต้องเรยีนรู ้รายวชิากฎหมายทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั

จงึเป็นอกีวชิาหนึง่ในหลักสูตรทีน่กัศกึษาคณะหรอืสาขาอืน่สามารถ

เลือกเข้ามาเรียนรู้และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิต

ประจ�าวันได้ 

 ดังน้ัน ผู ้ วิจัยเห็นว่า จากการวิจัยในครั้งน้ีเกี่ยวกับ 

ผลสมัฤทธิก่์อนและหลงัการเรยีนวชิากฎหมายทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั 

ของนกัศกึษาทีเ่รยีนรายวชิากฎหมายทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั ท่ีได้รบั

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาแทรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

รายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน ของนักศึกษาสาขาภาษา

อังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2/2563 ท�าให้เกิดข้อเสนอแนะ 

ดังนี้



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

ทรงพร  ประมาณ, ฐิติรัตน์  อิทธิมีชัย, วิศิษย์ศักดิ์  เนืองนอง

86   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

 1. เมื่อเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19  

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และท�าให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์ 100% นั้น ดังน้ัน เม่ือมีการเรียนการสอนออนไลน ์

เต็มรูปแบบแล้ว การสอบกลางภาคและปลายภาคควรจะให้สอบ

ออนไลน์ 100% ด้วย

 2. การเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีปัจจัยท่ีท�าให้เกิด

ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การไม่มีวินัยของนักศึกษา การทุจริต 

ในการสอบ แม้กระทั่งการตรวจข้อสอบส�าหรับอาจารย์ในบางกรณี

ที่ข้อสอบเป็นแบบข้อเขียนที่ใช้ระบบ paperless ดังน้ี ทาง

มหาวิทยาลัยควรเอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับระบบการเรียน 

การสอนออนไลน์ เช่น การจัดหาอาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์

ส�าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่

ต้องการหรือไม่พร้อมในเรื่องของสัญญาณ Internet  

 ในการท�าวจิยัในครัง้ต่อไป ผูวิ้จยัเหน็ว่า รายวชิากฎหมาย

ทั่วไปในชีวิตประจ�าวันจะเป็นอีกวิชาหน่ึงท่ีจะต้องมีการทบทวน 

ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้ทราบผลของการพัฒนา 

ในการเรียนรู้ของนกัศกึษาต่อไป ยิง่ไปกว่านัน้ในกรณทีีภ่าคการศกึษา 

ใดมนีกัศกึษาต่างชาตเิข้าเรยีนด้วย อาจารย์ประจ�ารายวชิากฎหมาย

ทั่วไปในชีวิตประจ�าวันสามารถท�าสื่อการสอนและออกข้อสอบเป็น

ภาคภาษาอังกฤษได้
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ และ

วิเคราะห์สมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 240 คน ได้มาจากสุ่มตัวอย่างแบบ 

สองขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะห์

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�าดับ 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

ค�าส�าคัญ : สมการโครงสร้าง, ความฉลาดทางสังคม, นักศึกษา
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Abstract	
 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.

   

Keywords : Structural Equation Model, Social Intelligence, Students  
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บทน�า
 ความฉลาดทางสังคม (social intelligence) เป็น

พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ

อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น มีความรู้เรื่องราวของสังคม มีทักษะในการแสดงออกตาม 

สภาพการณ์ได้อย่างถูกต้อง สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อย่างมคีวามสขุ มทัีศนคตใินเชงิเมตตา

กรุณา และเห็นอกเห็นใจผู ้อื่น รวมทั้งจะต้องมีทักษะในการ

ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ดังที่ Bar-On 

(2005) กล่าวว่า ผูท้ีมี่ความฉลาดทางสงัคมจะเกิดความรูส้กึทางบวก

ต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเลือกวิธีในการจัดการกับ

ความเครียดได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึง่นกัศกึษาต้องได้รบัการปลูกฝัง 

ให้เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถเชงิวชิาชพีควบคูก่บัการมคุีณธรรม

จริยธรรม มีความอดทนซื่อสัตย์ รู้จักปรับตัว และมีมนุษยสัมพันธ ์

ที่ดี ซ่ึงเป็นคุณลักษณะส�าคัญของผู้ที่มีความฉลาดทางสังคม ตาม

วตัถุประสงค์ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

(พ.ศ. 2560-2564) ทีเ่ป็นการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนทีส่มบรูณ์

มคีณุธรรม จริยธรรม มรีะเบยีบวนิยั ค่านยิมทีด่ ีมีจติสาธารณะ และ

มีความสุข โดยมีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง

ที่มีทักษะความรู ้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต ่อเนื่อง 

ตลอดชวีติ (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ, 2560)

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษา 

ของรัฐ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากเดิมชื่อ สถาบัน

การพลศึกษา ในปี พ.ศ. 2562 มีภารกิจหน้าที่โดยตรงในการผลิต

และพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ให้ตอบสนองและแก้ปัญหาตามนโนบายแห่งรัฐ ท�าหน้าที่จัดการ

ศึกษาอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยท�าการผลิตและพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพ 

นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัยและ

นวัตกรรม ด�าเนินการให้บริการแก่สังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การละเล่นพืน้บ้าน และกฬีาไทย โดยคณะศึกษาศาสตร์มจีดุมุง่หมาย

ในการผลติครสูขุศกึษาและครพูลศกึษาให้มคีณุภาพ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ ในการเรียนการสอนนั้นจะมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษา

เป็นครูที่ดี ซึ่งในปัจจุบันการท่ีนักศึกษาจะประสบความส�าเร็จ 

ในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพนั้น นักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา 

แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 

ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และการบอกเหตุผลในการคิด

ตดัสนิใจในการอภปิรายร่วมกบัเพือ่นอย่างสมเหตสุมผล มคีวามเป็น

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

สามารถเรียนและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ จึงต้องอาศัยศิลปะความ

เข้าใจถึงธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเข้าใจความรู้สึกนึกคิด

จิตใจในส่วนลึกของผู้ร่วมงาน ท�าให้คนอยากร่วมงานด้วยความ

เต็มใจ สามารถจัดการความคิดของคนจ�านวนมากในเวลาเดียวกัน

ได้เป็นอย่างดี ใช้ความฉลาดในการเข้าสังคม ใช้พลังสมองทั้งหมด 

ใช้ภาษากาย เพือ่การตดิต่อสือ่สารและอ่านใจบคุคลอืน่ ต้องมคีวาม

สามารถในการกระตุน้ให้ผู้อืน่ รูสึ้กอยากเปิดเผย อยากสนทนา หรอื

อยากเป็นเพื่อน นอกจากรู้จักสร้างมิตรภาพแล้วยังต้องรู้จักท่ีจะ

รักษามิตรภาพนั้นไว้คือข้อส�าคัญอย่างยิ่งของพลังฉลาดทางสังคม 

(ทองทิพภา  วิริยะพันธ์, 2553; นภัส  ศรีเจริญประมง และวราลี   

ถนอมชาติ, 2562; Buzan, 2003; Sukdee, 2021) 

 จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางสังคมของ

นกัเรยีนและนกัศกึษามน้ีอยมาก โดยส่วนใหญ่จะศกึษากับผูบ้รหิาร

องค์กรแต่ในความเป็นจริงแล้วแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ

ฉลาดทางสังคม สามารถน�ามาศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความฉลาดทางสังคมของนกัศึกษาได้ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลง

ของสังคมไทยที่ส่ือสังคมออนไลน์เกือบทุกช่องทาง การส่ือสารท้ัง

ทางเทคโนโลยีและทางสังคมที่ส�าคัญ แต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็น 

ต้นเหตสุ�าคญัของปัญหาทางสงัคมด้วย อนัเนือ่งมาจากการขาดความ

ฉลาดทางสังคมออนไลน์ ส่ือต่าง ๆ เหล่านี้ เปิดโอกาสให้ทุกคน 

ได้ส่ือสารกันมากขึ้นรวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น 

แต่ขณะเดียวกันการส่ือสารที่มากขึ้น และการแสดงความคิดเห็น 

ที่มากขึ้นนั้นก็น�าไปสู่ปัญหาทางสังคมได้ ซึ่ง ศิริญพร  บุสหงส์,  

ชนดัดา  แนบเกสร และจณิห์จุฑา  ชัยเสนา  ดาลลาส (2562) พบว่า 

ความสามารถในการปรับตวัด้านการเรยีน สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับความฉลาดทางสงัคม ประภาศ  ปานเจ้ียง 

(2558) พบว่า สภาพการเลี้ยงดูของครอบครัวส่งผลต่อความฉลาด

ทางอารมณ์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา และ

มะลิ  ประดิษฐแสง (2561) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทาง

อารมณ์และความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับสูง และภัทริณี  คงชู,  

สมพงษ์  ปั้นหุ่น และไพรัตน์  วงษ์นาม (2562) พบว่า ความฉลาด

ทางอารมณ์ เป็นปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อความฉลาดทางสังคม 

และ ดวงใจ  วัฒนสินธุ์, สิริพิมพ์  ชูปาน, ศิริวัลห์  วัฒนสินธุ์ และ 

รัศม์ิสุนันท์  จันทรภักดี (2561) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มี

อิทธิพลโดยตรงทางบวกกับความฉลาดทางสังคม ส่วนการปรับตัว

ของนักศึกษา และสัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ความฉลาดทางสังคม

 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปเเบบสมการโครงสร้าง

ความฉลาดทางสงัคมของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

การกีฬาเเห่งชาติ โดยน�าความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัว และ

ความสัมพันธภาพในครอบครัว มาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับ

ความฉลาดทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาด 

ทางสังคมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถเพิ่ม
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ประสิทธิภาพของนักศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

 2. เพื่อวิเคราะห์สมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคม

ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

ขอบเขตของการวิจัย
 ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง

 งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์สมการโครงสร้างความฉลาดทาง

สงัคมของนกัศกึษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัการกฬีาเเห่งชาติ 

ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) เน้นการศึกษา

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ โดยมีประชากร

เป็นนกัศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาติ 

ปีการศกึษา 2564 จ�านวน 8,003  คน โดยขนาดกลุม่ตัวอย่างส�าหรบั

การวิเคราะห์สมการโครงสร้างใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of 

Thumb) ของ Hair.; et al., (2018) and Schumacker & Lomax 

(2016) ที่เสนอว่า เกณฑ์ขั้นต�่าในการก�าหนดขนาดตัวอย่างในการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation 

Model : SEM) เป็น 5 : 1 ถึง 20 : 1 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี 12 ตัวแปร

ก�าหนดอัตราส่วนเป็น 20 : 1 ได้ขนาดกลุ่ม จ�านวน 240 คน ได้มา

จากสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stage Sampling) ดังนี้

 1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ประกอบด้วย 17 วิทยาเขต ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เพราะ

ฉะนั้นนักศึกษาในทุกวิทยาเขตจะมีบริบท คุณลักษณะใกล้เคียงกัน 

ผูว้จิยัจงึท�าการสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling) ได้ตวัแทน 

8 วิทยาเขต 

 2. ท�าการสุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

8 วิทยาเขต จ�านวน 240 คน ได้มาจากการสุ ่มแบบแบ่งชั้น  

(Stratified random sampling) ได้วิทยาเขตละ 30 คน

 การวิจัยน้ี ผู้วิจัยค�านึงถึงการยินยอมของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นส�าคัญ คัดเลือกกลุ่มตวัอย่างทีม่คุีณลักษณะตรงตามวตัถุประสงค์

ของการวจิยั ผูว้จิยัด�าเนนิการขอจรยิธรรมส�าหรบัโครงการวจิยัทีท่�า

ในมนุษย์ โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของ

มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาตแิละได้ใบอนญุาตตามหนงัสอืรบัรอง

เลขที่ 006/2564

กรอบแนวคิดการวิจัย	(Conceptual	framework)
 ผู ้วิจัยได้น�ารูปแบบการปรับตัว (MA) ของ Roy &  

Andrews (1999) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การปรับตัวด้านร่างกาย 

(Physiologic mode: PM) 2) การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ 

(Self-concept mode: SM) 3) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าท่ี  

(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)  

และรปูแบบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของกรมสขุภาพจติ (2543) 

ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ด้านเก่ง Smartness: SN) 2) ด้านดี  

(Goodness: GN) 3) ด้านสขุ (happiness: HN) มาหาความสมัพนัธ์

เชงิเหตผุลกบัความฉลาดทางสงัคม (SI) ของ กาญจน์กมล  สวุทิยารตัน์,  

ทศวร  มณีศรีข�า, พาสนา  จุลรัตน์ และอุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 

(2556) ประกอบด้วย การตระหนกัรูท้างสังคม (Social Awareness: 

SA) การรู้คิดทางสังคม (Social Cognition: SC) การมีทักษะทาง

สังคม (Social skills: SS) ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 

และรูปแบบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของกรม
สุขภาพจิต (2543) ซึ่งประกอบไปดวย 1) ดานเกง 
Smartness: SN) 2) ดานดี (Goodness: GN) 3) ดาน
สุข (happiness: HN) มาหาความสัมพันธเชิงเหตุผลกบั
ความฉลาดทางสังคม (SI) ของ กาญจนกมล สุวิทยา

รัตน ทศวร มณีศรีขํา พาสนา จุลรัตน และอุทัยวรรณ 
สายพัฒนะ (2556) ประกอบดวย การตระหนักรูทาง
สังคม (Social Awareness: SA) การรูคิดทางสังคม 
(Social Cognition: SC) การมีทักษะทางสังคม (Social 
skills: SS) ดังภาพประกอบ 1 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
สมมุตฐิานการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานการวิจัยหลักคือ
โมเดลสมการโครงสรางความฉลาดทางสังคมของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาเเหง
ชาติสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
รูปเเบบสมการโครงสรางความฉลาดทางสังคมของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาเเหง
ชาติ มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาความ
เที่ยงตรงเนื้อหา โดยใชบุคคลประเมินคาเพ่ือหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) กับผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
และนําไปการทดลองใช (try out) กับนักศึกษา ที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือมั่นโดย
ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach และหาคา อํานาจ จําแนก โดยการหา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอและคะแนนรวม
(Item Total Correlation) ดังนี ้

1. แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ (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. แบบสอบถามความสั มพัน ธภ าพใน
ครอบครัว (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) 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1. นําขอมูลจากแบบสอบถามรูปเเบบสมการ

โครงสรางความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาเเหงชาติ มาหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย 
แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM) 
โดยไดมีการตรวจสอบขอมูลตามขอตกลงเบื้องตนของ
การใช SEM คือ การตรวจสอบความเหมาะสมในการ
วิเคราะหดวยคาสถิติ Bartlett’s test of Sphericity และ
ค า  Kaiser-Mayer-Olkin Measures of  Sampling 
Adequacy (MSA) โดย SEM เปนเทคนิคการวิเคราะห
สมมติฐานระหวางตัวแปรแฝง (Latent Variable) หลายๆ 
ปจจัยพรอมกัน ในการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) 
ผูวิจัยไดกําหนดสมการโครงสรางไวกอนลวงหนา จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งการวเิคราะหสมการโครงสรางเปน
วิ ธี ท่ีผสมกันระหวาง 2 วิ ธี ไดแก  1) การวิ เคราะห
อ ง ค ป ร ะ ก อบ เ ชิ ง ยื น ยั น  ( Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) และ 2) การวิเคราะหเสนทาง (Path 
Analysis: PA) ดังนี้ 
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 สมมติฐานการวิจัย

 ผูว้จิยัได้ก�าหนดสมมตฐิานการวจิยัหลกั คอื โมเดลสมการ

โครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัย เป็นแบบสอบถามรูปเเบบ

สมการโครงสร้างความฉลาดทางสงัคมของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัการกฬีาเเห่งชาต ิมลีกัษณะแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 

(Rating Scale) 5 ระดบั หาคณุภาพเครือ่งมอื โดยหาความเทีย่งตรง 

เนื้อหา โดยใช้บุคคลประเมินค่าเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

(IOC) กับผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน และน�าไปการทดลองใช้  

(try out) กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน เพื่อหา

ค่าความเชือ่มัน่โดยใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 

ของ Cronbach และหาค่าอ�านาจจ�าแนก 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�าข้อมูลจากแบบสอบถามรูปเเบบสมการโครงสร้าง

ความฉลาดทางสงัคมของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

การกีฬาเเห่งชาติ มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล

ความหมาย แล้วน�าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

 2. วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยได้มี 

การตรวจสอบข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ SEM คือ การ

ตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ Bartlett’s 

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�าหนด

สมการโครงสร้างไว้ก่อนล่วงหน้า จากการทบทวนวรรณกรรม  

ซึ่งการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเป็นวิธีที่ผสมกันระหว่าง 2 วิธี 

ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis: CFA) และ 2) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 

Analysis: PA) ดังนี้

    1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สังเกต (Observed Variable) กับตัวแปรแฝง (Latent Variable) 

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA) ท�าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต

จ�านวน 12 ตัวแปร กับตัวแปรแฝงจ�านวน 4 ตัวแปร

    2) การวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เป็นการ

วิเคราะห์ระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variable) โดยการทดสอบ

สมมติฐานระหว่างตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ความฉลาดทาง

สังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัว ความสัมพันธภาพ 

ในครอบครัว

 สถิติส�าคัญใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน

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. ความฉลาดทางสงัคมของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ  

  โดยรวมทุกด้าน 

รายการ  x ̅ S.D. ระดับ

การตระหนักรู้ทางสังคม 

การรู้คิดทางสังคม 

การมีทักษะทางสังคม 

4.31

4.26

4.21

0.51

0.36

0.46

มาก

มาก

มาก

รวม 4.26 0.21 มาก
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 จากตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21

 2. วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยได้มี 

การตรวจสอบข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้ SEM คือ  

การตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนี Kaiser- 

Mayer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (MSA) มีค่า

เท่ากับ 0.811 และค่าสถิติของ Bartlett’s test of Sphericity  

มีค่าเท่ากับ 366.700 มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = .00) ซึ่งมีความ

เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบในเกณฑ์ดีมาก จึงได้น�าไป

วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ โดยการน�าเสนอรปูเเบบสมการ

โครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ สถิติส�าคัญที่ใช้ในการตรวจสอบ

ความสอดคล้องกลมกลืนของตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ  

ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-Square/df) ดัชนี GFI (Goodness of 

Fit Index) ดชัน ีNFI (Normal Fit Index) ดชัน ีCFI (Comparative 

Fit Index) และค่า RMSEA (Root Mean Square Error of  

Approximation) ดังภาพประกอบ 2 และตารางที่ 2-4 

         ** p < .01

ภาพประกอบ	2 รูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

ตารางที่	2 ค่าดัชนีความกลมกลืนของการวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

 ดัชนีความกลมกลืน	 ค่าสถิติที่ได้	 สรุปผล

 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 3.53 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้

 GFI 0.90 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้

 NFI 0.95 สอดคล้องกลมกลืนดี

 CFI 0.95 สอดคล้องกลมกลืนดี

 RMSEA 0.08 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้

 

  
** p  <  .01 

ภาพประกอบ 2 รูปเเบบสมการโครงสรางความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเหงชาติ 

 
ตารางที ่2 คาดัชนีความกลมกลืนของการวิเคราะหรูปแบบสมการโครงสรางความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาเเหงชาต ิ

 

ดัชนีความกลมกลืน คาสถิติที่ได สรุปผล 
คาไค-สแควรสมัพัทธ 3.53 สอดคลองกลมกลืนพอใชได 

GFI 0.90 สอดคลองกลมกลืนพอใชได 
NFI 0.95 สอดคลองกลมกลืนด ี
CFI 0.95 สอดคลองกลมกลืนด ี

RMSEA 0.08 สอดคลองกลมกลืนพอใชได 
  

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหรูปเสมการโครงสราง
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเหงชาติ พบวา คาไค -สแควร
สัม พัทธมีค า เทา กับ 3.53 (คา ไค – สแควร  (Chi-
Square) มีคาเทากับ 187.25 ที่ชั้นแหงความเปนอิสระ 
(degrees of freedom) มีคาเทากับ 53) คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.90 ตามลําดบั 

คาดัชนีความสอดคลองสัมพันธ (NFI) มีคาเทากับ 0.95 
คาดัชนีความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 
0.95 และ คา RMSEA มีคาเทากับ 0.08 จึ งสรุปวา
ยอมรับสมมุติฐานหลักที่วา รูปแบบสมการโครงสราง
ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาเ เห งชาติที่ ผู วิ จั ยสร างขึ้น
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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 จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์รูปเสมการโครงสร้าง

ความฉลาดทางสงัคมของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

การกีฬาเเห่งชาติ พบว่า ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ 3.53  

(ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 187.25 ที่ชั้นแห่งความ

เป็นอสิระ (degrees of freedom) มค่ีาเท่ากับ 53) ค่าดชันวีดัระดบั

ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.90 ตามล�าดับ ค่าดัชนีความ

สอดคล้องสัมพันธ์ (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีความสอดคล้อง

เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 และ ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 

0.08 จงึสรปุว่า ยอมรับสมมตฐิานหลกัทีว่่า รปูแบบสมการโครงสร้าง

ความฉลาดทางสงัคมของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

การกีฬาเเห่งชาติที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์  
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 จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยันรูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พบว่า 

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมด และมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่	3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

 
องค์ประกอบ	 ตัวบ่งชี้

	 																น�้าหนักองค์ประกอบ	 	
R2

   b	 B	 SE	 t 

 MA PM 0.35 0.72 0.03 12.02** 0.52

  SM 0.36 0.74 0.03 12.38** 0.54

  FM 0.31 0.66 0.03 10.67** 0.44

  IM 0.37 0.45 0.05 6.76** 0.20

 FR CR 0.42 0.67 0.05 9.15** 0.44

  SR 0.29 0.52 0.04 7.21** 0.27

 EQ SN 0.24 0.64 0.03 9.98** 0.41

  GN 0.26 0.64 0.03 9.98** 0.41

  HN 0.24 0.62 0.02 9.58** 0.39

 SI SA 0.26 0.77 0.02 12.02** 0.59

  SC 0.17 0.57 0.02 9.35** 0.33

  SS 0.19 0.63 0.02 10.66** 0.40

** p < .01

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

  รูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

ตัวแปร R2 อิทธิพล
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

MA FR EQ

EQ 0.74 DE

IE

TE

0.53**

-

0.53**

0.43**

-

0.43**

-

-

-

SI 0.91 DE

IE

TE

0.23**

0.30**

0.53**

0.28**

0.25**

0.53**

0.58**

-

0.58**

** p < .01 

 
 จากตาราง 4 อิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) 

อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total 

effects: TE) ของรูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของ

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พบว่า 

ความฉลาดทางสงัคมได้รบัอทิธพิลทางตรงสงูสดุมาจากความฉลาด

ทางอารมณ์ (0.58) รองลงมาคือ ความสัมพันธภาพในครอบครัว 

(0.28) และการปรบัตวั (0.23) ตามล�าดบั และได้รบัอทิธพิลทางอ้อม

สูงสุดมาจากการปรบัตวั (0.30) และความสัมพนัธภาพในครอบครวั 

(0.25) ตามล�าดับ และได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดมากจากความฉลาด

ทางอารมณ์ (0.58) รองลงมาคือ การปรับตัว (0.53) และความ

สัมพันธภาพในครอบครัว (0.53) เท่ากัน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

ธิติพงษ์  สุขดี, ภานุวัฒน์  ศรีวรรณ, ชลิตา  ชมสีดา

94   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

อภิปรายผล
 1. ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความฉลาดทาง

สังคมสูงสุด เพราะความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการ

ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผู้อื่น สามารถ

บริหารหรือจัดการกับอารมณ์ของตนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

ให้ตนเองในการเผชญิกบัสถานการณ์ทีท่�าให้เกดิความคบัข้องใจ รูจ้กั

อดทนอดกลั้น รวมทั้งสามารถที่จะสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ 

อย่างดีส่งผลให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความต้องการ

ของสังคม การมองโลกในแง่ดี การให้ความช่วยเหลือผู้คนในสังคม 

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม 

สามารถด�าเนนิชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของเพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ (2558) และทัชชา  สุริโย (2559)  

ทีก่ล่าวไว้ว่า ความฉลาดทางสงัคม คอื ความสามารถของบคุคลทีจ่ะ

อยูร่่วมกบับคุคลอืน่ในสงัคม มคีวามสามารถในการรบัรูอ้ารมณ์และ

ความต้องการของผู้อื่น สังคมรอบตัว และมีความสามารถในการ

ปฏสิมัพันธ์ทางสงัคม ตระหนกัถงึความต้องการของสงัคม การมองโลก 

ในแง่ดี การให้ความช่วยเหลือผู้คนในสังคม การมีส่วนร่วมในความ

รับผิดชอบต่อสังคมอันน�าไปสู่การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องเหมาะสมต่อ

สงัคม เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบับุคคลในสงัคม มกีารปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในสงัคม ท�าให้สามารถด�าเนิน

ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทริณี   

คงชู, สมพงษ์  ปั้นหุ่น และไพรัตน์  วงษ์นาม (2562) พบว่า โมเดล 

การวัดพหุระดับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู และโมเดล

ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ฉลาดทางสงัคมของนกัศกึษาคร ูและสอดคล้องกบัดวงใจ  วฒันสินธุ์, 

สิริพิมพ์  ชูปาน, ศิริวัลห์  วัฒนสินธุ์ และรัศมิ์สุนันท์  จันทรภักดี 

(2561) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มอีทิธพิลโดยตรงทางบวกกบั

ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Trigueros et al., (2020) พบว่า มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคม เน้นการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสงัคม เพือ่พยายามหยดุ

พฤตกิรรมการกลัน่แกล้งในห้องเรยีน และโมเดลการวจิยัสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับ Al-Tamimi & 

Al-Khawaldeh (2016) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความ

สมัพนัธ์กบัความฉลาดทางสงัคมในทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

และสอดคล้องกับ มะลิ  ประดิษฐแสง (2561) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับสูง

 2. การปรับตัวมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางสังคมเป็น

ล�าดับที่สอง เพราะการปรับตัวเป็นความสามารถในการคิด มีสติ 

และมคีวามหมาย ซึง่การปรบัตวัเพือ่ให้สามารถอยูใ่นสภาพแวดล้อม

ที่เป็นปัญหาและสามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิต 

ของตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงท�าให้มี

อิทธิพลต่อความฉลาดทางสังคม สอดคล้องกับ ไหมไทย  ไชยพันธุ์ 

และจิระสุข  สุขสวัสดิ (2557) ที่กล่าวว่า กระบวนการปรับหรือ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์หรือในภาวะ 

คับข้องใจให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้น ๆ  ได้ 

บุคคลใดที่สามารถปรับตัวได้ดีก็จะท�าให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความ 

รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในการท�างาน และเป็นที่ยอมรับได้ แต่ใน

ทางกลับกันหากบุคคลไม่สามารถปรับตัวหรือเผชิญต่อสถานการณ์

นั้น ๆ ได้ก็จะท�าให้บุคคลนั้นเกิดความไม่สบายใจ เกิดความยุ่งยาก

ในการด�าเนินชีวิต ขาดความเชื่อมั่น ขาดความรับผิดชอบ ท้ายที่สุด

แล้วกจ็ะส่งผลให้เกดิความเจบ็ป่วยทางร่างกายและทางจติใจ ดงันัน้

หากบคุคลต้องการทีจ่ะใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุกต้็องรูจ้กัทีจ่ะเรยีนรู้ 

ปรบัเปล่ียนให้เข้ากบัสถานการณ์ทีก่่อให้เกดิความไม่สบายใจเพราะ

เมือ่สมาชิกในสงัคมอยูอ่ย่างมคีวามสขุ สังคมก็จะเกิดการพฒันาและ

เกิดความสันติสุข สอดคล้องงานวิจัยของกับศิริญพร  บุสหงส์, 

ชนัดดา  แนบเกสร และจิณห์จุฑา  ชัยเสนา  ดาลลาส (2562)  

พบว่า ความสามารถในการปรับตัวด้านการเรียน สัมพันธภาพ

ระหว่างบคุคล มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความฉลาดทางสังคม และ

สอดคล้อง Sukdee, & Chankuna (2021) พบว่า การเลียนแบบ

เพื่อนมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนวิชาพลศึกษาและกีฬา 

หลังสถานการณ์โรคโควิด 19 ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 3. ความสัมพันธภาพในครอบครัว มีอิทธิพลต่อความ

ฉลาดทางสังคมเป็นล�าดับที่สองเช่นกัน เพราะความสัมพันธภาพ 

ในครอบครัวเป็นความรัก ความผูกพัน การเอาใจใส่ ช่วยเหลือ 

เอื้ออาทรต่อกัน เข้าอกเข้าใจในความรู้สึก และปรับตัวเข้าหากัน

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มุ่งเน้นให้สมาชิกมีการแสดงออกทาง

อารมณ์และการถ่ายทอดความรู ้สึกที่เหมาะสม สามารถแสดง

บทบาท และหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ  

ตลอดจนมกีารตดิต่อสือ่สารทีด่รีะหว่างกนัของสมาชกิในครอบครวั 

จึงท�าให้มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางสังคม ซึ่งศิริญพร  บุสหงส์,  

ชนดัดา  แนบเกสร และจณิห์จุฑา  ชัยเสนา  ดาลลาส (2562) พบว่า 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาด

ทางสังคม และสอดคล้องกับ Habib (2019) พบว่า มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยส�าคัญระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและความฉลาดทาง

สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทมา  ธรรมเจริญ, จิระพงศ์   

หลาวเพ็ชร, ปวีณา  วรไชย, นิตยา  ทองหนูนุ้ย และญาดาภา   

โชติดิลก (2563) พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว กับปัจจัยด้านสังคม

นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณมีีความสมัพนัธ์กนัทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ อัฐฉญา  แพทย์ศาสตร์

และพชัรนิทร์  รจุริานกุลู (2562) ได้เสนอแนวทางการส่งเสรมิความ

ฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 
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โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นและฝึกปฏิบัติ 

ในเรื่องมารยาท การแสดงออกทางด้าน ความรู้สึกและการสร้าง

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การเป็นผู้น�า การสื่อสาร และการรับฟัง 

ผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ และ Kadr & BenSefiane (2019) 

พบว่า ความฉลาดทางสังคมเป็นความสามารถในการเข้าใจ

พฤตกิรรมและความรูสึ้กและชืน่ชมแรงจงูใจของผูอ้ืน่และพฤตกิรรม

ที่ดีในทัศนคติทางสังคมและการจัดการกับข้อมูลทางสังคมและ

ทักษะทางสังคม โดยที่บุคคลจะได้รับความพึงพอใจและความรู้สึก

มีความสุขและชีวิตที่ดี และสรุปได้ว่า ความฉลาดทางสังคมท�าให้มี

คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวจิยัพบว่า ความฉลาดทางสงัคมได้รับอทิธพิล

รวมสงูสดุมากจากความฉลาดทางอารมณ์ รองลงมาคอื การปรบัตัว 

และความสัมพันธภาพในครอบครัว เท่ากัน จึงควรน�าผลการวิจัย 

ไปเสนออาจารย์ประจ�าหลักสูตรและคณาจารย์ผู ้สอนคณะ 

ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สามารถน�าผล 

การวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานบริหารหลักสูตรของ 

ระดับปริญญาตรีไปสู่การวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสังคมของ

นักศึกษา ท�าให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิต

เฉพาะทาง และคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถน�า

รูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ เป็นตัวอย่างประกอบ

การเรียนการสอนนักศึกษาได้
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว การด�าเนินการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี เลือกศึกษา 

บ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 20 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

เกบ็ข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ และเกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารสนทนากลุม่ ส่วนการวเิคราะห์ข้อมลูใช้วธิกีารสร้างข้อสรปุจากวธิกีารวเิคราะห์

เนื้อหา

 ผลการวจิยัพบว่า ชมุชนต้นแบบบ้านคลองอารางน้อมน�าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิติัเพือ่สร้างชมุชนเข้มแขง็โดยใช้ธรรมนญู

สุขภาพหมู่บ้านคลองอาราง เป็นธรรมนูญท่ีท�าให้ชุมชนได้เรียนรู้เท่าทันส่ิงต่าง ๆ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง 

สายกลาง และความไม่ประมาท ค�านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ 

2 เงื่อนไขพื้นฐาน คือ การมีความรอบรู้ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการด�าเนินการ ซึ่งน�ามาซึ่งความส�าเร็จ 

ของหมู่บ้านคลองอาราง คือ การดึงจุดเด่น จุดแข็ง นั่นคือ วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนมาเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง พบว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางได้มีการ 

ด�าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดย

ชมุชนคลองอารางจงึถอืว่าเป็นชมุชนต้นแบบไตรภาค ีได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนบัสนนุ สามารถพฒันาโดยใช้แนวทาง 

“ธรรมนูญสุขภาพ” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นรูปธรรมได้ ข้อค้นพบที่ส�าคัญคือ 1. ชุมชนมีกลไกคณะกรรมการ

หมูบ้่าน เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นสามารถน�าพาหมูบ้่านทีม่ปัีญหาไปสูห่มูบ้่านทีมี่ความเข้มแขง็ 2. การมส่ีวนร่วมจากทกุหลงัคาเรอืน

ทกุกลุม่วยัท่ีชดัเจน 3. การมกีระบวนการทีชุ่มชนทีส่ามารถสร้างปรากฏการณ์ชมุชนเข้มแขง็ได้ด้วยความสามารถในการพึง่ตนเอง 4. ชมุชน

ต้นแบบบ้านคลองอารางมีผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด 5. การมีบทเรียนที่สามารถขยายผลไปยัง

ชุมชนอื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ียืนยันได้ว่าชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางสามารถขยายบทเรียนทั้งในชุมชนและยังเป็นศูนย์เรียนรู้ส�าหรับชุมชน

ต่าง ๆ โดยที่ส�าคัญ คือ มีการน�าไปขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ จุดเด่นส�าคัญที่น�าธรรมนูญสุขภาพมาใช้ คือ กระบวนการ 

มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการคิด การตัดสินใจ และการก�าหนด “ข้อตกลงร่วมกัน” แก้ไขปัญหา สร้างและปรับสมดุลใหม่ในวิถีชุมชน

อย่างยั่งยืนบนกระแสของความเปลี่ยนแปลง

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา, รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

นงนุช  ศรีสุข, เบญญาดา  กระจ่างแจ้ง

98   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

Abstract
 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.

Keywords : Model Development, Community Empowerment Management, Sufficiency Economy Philosophy,  

  Ban Khlong Arang Ideal Community
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บทน�า
 “โลกาวิวัฒน์” สร้างระบบทุนนิยมโดยใช้กลไกลตลาด  

เพือ่สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั โดยเน้นเศรษฐกิจเป็นตวัวดั 

ปัจจัยของการเจริญเติบโต และการแสดงว่าประเทศพัฒนาจะใช ้

รายได้ประชาชาติต่อหัวเป็นตัวตัดสิน ดังน้ัน จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า 

การแข่งขัน การชิงไหวชิงพริบ การแก่งแย่ง เพื่อให้น�ามาซ่ึงความ

ร�่ารวยของประเทศตน สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาก็คือ ทรัพยากรของ

โลกถูกท�าลายโดยน�้ามือมนุษย์ เพื่อที่จะสนองความต้องการ ความ

ยิ่งใหญ่ จนเกิดภาวะเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจ 

และเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย การพัฒนาประเทศไทยภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 

เป็นต้นมา จนถงึปัจจบุนัมีข้อเทจ็จรงิและเป็นทีย่อมรบักนัดงัข้อสรปุ

ทีว่่า “เศรษฐกจิ สงัคมมปัีญหาการพฒันาไม่ยัง่ยนื” เป็นภาพสะท้อน

ความจริงให้เห็นถึงการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ของตะวันตก 

ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุลอย่างรุนแรง (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2542 :1) 

ประเทศไทยประสบความส�าเรจ็เฉพาะในเชงิปรมิาณจากการมุง่เน้น

การเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั กล่าวคอื จากการทีส่งัคมไทยปรบั

ทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การท�าให้ทันสมัยภายใต้แนวทาง

ทนุนยิมอตุสาหกรรมและเศรษฐกจิแบบเสรอีย่างแนบแน่น การเน้น

ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินต่างประเทศ 

ตลอดจนต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก (สุภางค์  จันทวานิช 

และวรรณี  ไทยนันท์, 2539: 136) กลายเป็นสังคมแห่งการบริโภค 

มุ่งความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

แบบกระจกุตวัเฉพาะบางพืน้ทีบ่างชมุชน โดยไม่กระจายความเจรญิ

ไปยงัพืน้ทีห่รอืชุมชนอ่ืนด้วยอย่างสมดลุเกิดช่องว่างระหว่างคนรวย

กับคนจนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2550: 

44) ผลการพัฒนาที่ผ่านมานอกจากท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าของ

การกระจายรายได้และท�าให้ปัญหาความยากจนทวคีวามรนุแรงขึน้ 

ยังเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น ซ่ึงท�าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น 

สงัคมไทยตกอยูใ่นกระแสวตัถนุยิมบรโิภคนยิม ท�าให้เกดิวกิฤต ด้าน

ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นปัญหาด้านสังคมมากยิ่งขึ้น (ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: 10)

 เมื่อต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจ

ทุนนิยมที่เป็นธุรกิจการค้า การเงิน การลงทุนอุตสาหกรรม ประสบ

ภาวะล้มละลาย ปิดกิจการ ปลดคนงาน สังคมไทยจึงได้น้อมน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ

โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ทีค่�านงึถงึความพอประมาณ ความมเีหตผุล และ

การสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับประชาชนสามารถปรับตัวให้พร้อมรับ

กระแสโลกาภวิฒัน์ โดยมุ่งการพฒันาทีส่มดลุทัง้คน สงัคม เศรษฐกจิ 

และสิง่แวดล้อมเพือ่ความอยูดี่มสีขุร่วมกนัของคนในสงัคมทกุระดบั 

ทั้งระดับบุคคล ชุมชน ประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน  ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนี ้ได้ถกูน�ามาเป็นพืน้ฐาน

ของการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ในขณะนั้น

และเป็นพืน้ฐานของฉบบัต่อ ๆ  มาโดยตลอด  องค์ประกอบของความ

พอเพยีง คอื ความพอประมาณ ความมเีหตมุผีล และการมภีมูคิุม้กนั

ในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไข คือ ความรอบรู้ และการมีคุณธรรม ซึ่งมัก

จะเรียกง่าย ๆ ว่า สามห่วง สองเงื่อนไข (กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2546)

 แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางการด�าเนนิชวิีตและ

วิถีปฏิบัติ โดยทรงมีพระราชด�ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรมาโดยตลอด 

เป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตที่ชุมชนใน

ชนบทจ�านวนมากปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต ต่อมาได้มี

กระบวนการการขับเคลื่อนสถานะแนวคิดนี้เป็นปรัชญาน�าทางของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมน�า

หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�าทางในการ

พัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ

ยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดลุ

และยัง่ยนื (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ, 2553) 

 ส�าหรบัรปูแบบของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ 1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับ

บุคคลทั่วไป เป็นความสามารถในการด�ารงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน  

มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพและ 

ที่ส�าคัญไม่หลงใหลตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพในการประกอบ

อาชีพเดินทางสายกลาง ท�ากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง และ

สามารถพึ่งพาตนเองได้  และ 2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร 

เป็นเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรจะใช้

ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดิน โดยเฉพาะแหล่งน�้า 

และกจิกรรมการเกษตร ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพพืน้ที่ 

และความต้องการของเกษตรกรเองด้วยการน�าเรื่องทฤษฎีใหม ่

ขั้นที่หนึ่ง : ฐานการผลิตความพอเพียง มาใช้ในไร่นาของตนเอง  

โดยเริ่มจากการผลิต จะต้องท�าในลักษณะพึ่งพาอาศัยทรัพยากร 

ในไร่นาและทรพัยากรธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่ ให้มคีวามหลากหลาย

ของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา มีกิจกรรมเกื้อกูลกัน กิจกรรมเสริม

รายได้ ใช้แรงงานในครอบครัวท�างานอย่างเต็มที่ลดต้นทุนการผลิต 

ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และประมง 

ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) 
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 จังหวัดสระแก้วเป็นอีกหน่ึงจังหวัดท่ีได้น้อมน�าแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

มาก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์สระแก้วเมอืงแห่งความสขุภายใต้ 4 ด ีวถิี

พอเพียง (SA Kaeo Happiness Model) ในปี 2557-2561 ทั้งนี้

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้วในหลายด้าน ดังนั้นจึง

จ�าเป็นต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ 

ไปพร้อมกัน โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดท�าข้อตกลง จัดท�าโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้  

4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และ 

สิ่งแวดล้อมดี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม 

ระดมความคดิเห็น ในการท�ายทุธศาสตร์สระแก้วเมอืงแห่งความสขุ

ภายใต้ 4 ด ีวถิพีอเพยีง บรรจไุว้ในแผนพฒันาจงัหวดั บ้านคลองอาราง 

ต�าบลบ้านแก้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ 

เข้าร่วมโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง 

ในปี พ.ศ. 2557 ที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน�าไปสู่

ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านและผู้น�าชุมชน คือ 

ผูใ้หญ่บ้านเป็นผูข้บัเคลือ่นกจิกรรมของชุมชน ท�าให้เกดิกระบวนการ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการชุมชนที่ควบคู่

ไปกบัการพฒันาหมูบ้่าน สะท้อนให้เหน็อตัลกัษณ์ของชมุชนทีจ่ะไป

สู่เป้าหมายชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดั่งเช่นมีวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน 

คอื หมูบ้่านคนด ีวถิอีอมชอม  ป่าพร้อมอนรุกัษ์ พทิกัษ์ธรรมาภบิาล

ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่ ฟื้นฟูประเพณี สุขภาพดีล�้า ค�าพ่อต้องพอเพียง

 จากความส�าคัญที่กล่าวมาท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ

ศกึษา “การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการชมุชนเข้มแขง็ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง 

จงัหวดัสระแก้ว” เพือ่ศกึษาการน�าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัิ

เพือ่สร้างชมุชนเข้มแขง็ การน�าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัเิพือ่

สร้างชุมชนเข้มแข็ง แนวทางพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ

ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรและ 

ครัวเรือน การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ การจัดการ

ทรพัยากรในชมุชน และการบรหิารจดัการองค์กรในชมุชน เพือ่การ

ฟ้ืนฟชูมุชน การปรบัตวัของชมุชน และการด�ารงอยูข่องชมุชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน 

เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านคลองอาราง 

จังหวัดสระแก้ว  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ขอบเขตการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ใช้วิธีการศึกษา “เชิงคุณภาพแบบก�าหนดพื้นที่ศึกษา” 

เป็นวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 

 ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชมุชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จงัหวดัสระแก้ว เป็นผู้ให้ข้อมลูส�าคัญ 

จ�านวน 20 คน ประกอบด้วย 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการชุมชนเข้มแข็งทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติในส่วน

ราชการ จ�านวน 5 คน ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา การส่งเสริม การบริหารจัดการ 

ในชุมชน ทั้งผู้น�าเป็นทางการ ผู้น�าตามธรรมชาติ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก

เยาวชน องค์กรชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน

 ขอบเขตด้านพื้นที่ งานวิจัยนี้เลือกศึกษาการพัฒนา 

รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว

 ขอบเขตด้านเน้ือหา งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับ 

“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัด

สระแก้ว” 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยนี้ท�าการเก็บรวมรวม

ข้อมูลตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลการวิจัยที่ก�าหนดในแผนการท�าวิจัยท่ี

ต้องส้ินสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ผู้วิจัยไม่สามารถลงพื้นท่ี 

เกบ็ข้อมลูทีบ้่านคลองอาราง จงัหวดัสระแก้วได้ จงึจ�าเป็นต้องขยาย

เวลาในการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจนเก็บข้อมูล 

ได้สมบูรณ์

 เครื่องมือการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี คือ แบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิด เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) 

ซึ่งผ่านการค�านวณค่าความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ โดยมีค่า 

IOC = 0.94 เพือ่ศกึษานโยบาย รปูแบบและผลการน�านโยบายเรือ่ง

การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน น�าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน 

เข้มแข็งได้ และใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีรูปแบบ

การสนทนากลุ่มที่โดยก�าหนดประเด็นส�าคัญตามกรอบแนวคิด 

การวิจัย เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน การมีส่วนร่วม ศักยภาพ

ของทุนชุมชน และการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการบริหารจัดการชุมชน ปัจจัยปัญหาและอุปสรรค
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 การรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีข้ันตอนและ

วิธีการดังต่อไปนี้

 ขั้นที่ 1 ศึกษาเทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

ให้เป็นมาตรฐาน และได้ข้อมลูตรงกบัความเป็นจรงิ ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั 

เก็บข้อมูลจาก 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชน 

เข้มแขง็ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัใินส่วนราชการในระดบั

จังหวัด ระดับอ�าเภอ และนักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ และพระสงฆ์ จ�านวน 5 คน ผูวิ้จยัได้เกบ็ข้อมลู

ด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth-interview) 2) ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในการพัฒนา การส่งเสริม การบริหารจัดการในชุมชน ทั้งผู้น�า 

เป็นทางการ ผู้น�าตามธรรมชาติ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน องค์กร

ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 15 คน จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธี

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

 ขัน้ที ่2 ท�าหนงัสอืขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

 ขัน้ที ่3 น�าแบบสมัภาษณ์ไปด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากกลุ่มตัวอย่าง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้ วิจัยน�าข ้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาด�าเนินการสู ่

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) ข้อมูลที่ได้จากเอกสารการทบทวนวรรณกรรมเพื่อน�าใช้

ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม เพื่อพัฒนารูปแบบ 

การบรหิารจดัการชมุชนเข้มแข็งตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ของชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว โดยผู้วิจัย 

ได้ด�าเนินการน�าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์เป็นหลัก

โดยน�าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ�าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน�ามา 

ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูล 

ต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ 

ผลการวิจัย
 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) ใช้วิธีการศึกษา “เชิงคุณภาพแบบก�าหนดพื้นที่ศึกษา” 

เป็นวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ศึกษาวิจัยเร่ือง  

“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัด

สระแก้ว”นั้น ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 ผลการวิจัยพบว่า ในอดีตหมู่บ้านคลองอาราง มีปัญหา

หลายด้าน เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ปัญหายาเสพติด รวมถึง

ปัญหาสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง  

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดก�าเนิดแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหา จึงเกิดการ

ระดมความคดิโดยมุง่หมายทีจ่ะให้คนในชมุชนมคีวามสขุ “จงึได้น�า

ธรรมนญูสขุภาพ” มาเป็นเคร่ืองมอืในการแก้ไขปัญหา มกีารก�าหนด

ข้อตกลงเพื่อน�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งธรรมนูญ 

ทีช่าวบ้านร่วมกนัเขยีนขึน้นัน้มุง่เน้นการพฒันาด้านเศรษฐกิจ อาชพี

สิง่แวดล้อม สขุภาพ คณุธรรม จรยิธรรม เป็นต้น จากการด�าเนนิงาน 

ดงักล่าวท�าให้คนในชุมชนมพีืน้ทีใ่นการแสดงความคิดเหน็ ได้พดูคยุ

ทุกคนได้รับรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเยาวชนก็มีความส่วนร่วมในการ 

แลกเปลี่ยนปัญหาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความคิดของคนในชุมชน เมื่อ

มีคนท�าผิดก็มีการตักเตือนแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนทุกคน

สามารถช่วยกนัสอดส่องดแูลไม่จ�าเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าทีม่าจัดการ

เพราะชุมชนสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้           

  โดยพบว่า ชุมชนคลองอารางถือเป็นชุมชนต้นแบบ 

ที่เกิดขึ้นจากชุมชนเล็ก ๆ  ชุมชนกระตือรือร้นและเข้มแข็งจึงพัฒนา

และน�าธรรมนูญมาใช้เป ็นรูปธรรมจนได้รับรางวัลจากคณะ

อนุกรรมการรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประการแรกคือ 

บ้านคลองอารางมีกลไกคณะกรรมการหมู ่บ้านเป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคล่ือนสามารถน�าพาหมู่บ้านที่มีปัญหาไปสู่หมู่บ้าน ที่มี

ความเข้มแข็ง ประการที่สองคือ การมีส่วนร่วมจากทุกหลังคาเรือน

ทกุกลุ่มวยัของบ้านคลองอารางทีช่ดัเจนถอืเป็นกระบวนการท�างาน

ที่ส�าคัญ ประการที่สามคือ การมีกระบวนการที่นี่เป็นชุมชน 

ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยผู ้น�าคือ 

ผู้ใหญ่บ้านที่มีประสบการณ์ มีทักษะในการจัดกระบวนการ มีความ

เป็นนกับรหิารกระบวนการท�าให้การท�างานเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

ประการที่ส่ีคือ มีผลการพัฒนาเกิดข้ึนชัดเจน และเห็นได้ถึงการ

เปลีย่นแปลง ประการทีห้่ามบีทเรยีนทีส่ามารถขยายผลไปยงัชมุชน

อื่นได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่ยืนยันได้ว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง 

มีบทเรียนในการพัฒนาและสามารถขยายบทเรียนทั้งในชุมชนและ

ตัวบุคคล การได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจ�าปี 2557 

ซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยนัได้ว่า บ้านคลองอารางมบีทเรยีนในการพัฒนาและ

สามารถขยายบทเรียน ทั้งในชุมชนและตัวบุคคล รวมทั้งบ้านคลอง

อารางยังเป็นศูนย์หรือพื้นที่เรียนรู้ที่มีคนจากต่างถิ่น ภาคีเครือข่าย

ที่สนใจน�าธรรมนูญสุขภาพไปใช้เพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ส�าหรับการด�าเนิน

งานธรรมนูญสุขภาพที่บ้านคลองอาราง เป็นตัวอย่างของการจัดท�า

ธรรมนูญในระดับหมู่บ้านที่ก�าหนดข้อปฏิบัติชัดเจนและด้วยการ

ตกลงร่วมกนัของทกุคนในหมูบ้่าน ท�าให้สามารถแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้

ในหมู่บ้านน�าไปสู่ความสุข สงบ ร่มเย็น ของคนในหมู่บ้านเป็นการ

จัดท�าธรรมนูญและการน�าไปใช้ท่ีได้ประโยชน์เป็นรูปธรรม โดย 

นายพัฒนา  พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 คลองอาราง กล่าวถึงที่มา

ของธรรมนูญสุขภาพว่า “จากการที่ต้องการเห็นคนในชุมชน 

มคีวามสุข จงึได้น�า “ธรรมนญูสุขภาพ” มาเป็นเครือ่งมอืในการแก้ไข

ปัญหา มกีารก�าหนด “ข้อตกลงร่วม” เพือ่น�าไปสูก่ารอยูร่่วมกนัอย่าง

มคีวามสุข ซึง่ธรรมนญูสขุภาพฉบบันีจ้ะเป็นแหล่งเรียนรูท่ี้ส�าคญัของ
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นงนุช  ศรีสุข, เบญญาดา  กระจ่างแจ้ง

102   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

ต�าบล และการร่างข้อบัญญัติในธรรมนูญต้องมาจากความคิดเห็น

หรือความต้องการของชาวบ้านมาเป็นส่วนส�าคัญ คณะกรรมการ

หมูบ้่านด�าเนนิการร่างธรรมนญูสขุภาพขึน้มาตามความต้องการของ

ชาวบ้าน เพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ ตั้งแต่ปี 2549 

เป็นต้นมา ด้วยวิสยัทัศน์ของหมูบ้่านทีว่่า “หมูบ้่านคนด ีวถิอีอมชอม 

ป่าพร้อมอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล ร่วมสร้างบ้านน่าอยู่ ฟื้นฟู

ประเพณี สุขภาพดีล�้า ค�าพ่อต้องพอเพียง”และที่ส�าคัญมีการน�าไป

ขยายผลต่อพร้อม ๆ กับการสร้างการเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ สิ่งนี้คือ

เหตุผลที่บ้านคลองอารางได้รับรางวัลในครั้งนั้นและได้รับรางวัล 

อื่น ๆ อีกมากมายตามมาจนถึงปัจจุบัน”

 นอกจากน้ี ข้อค้นพบที่ส�าคัญจาการวิจัยชุมชนต้นแบบ 

ทีส่ามารถพฒันาและน�าธรรมนญูมาใช้ให้เกดิเป็นรปูธรรม ประกอบ

ด้วยสิ่งส�าคัญ 5 ประการ ดังภาพที่ 1

 

ภาพที่	1 แสดงข้อค้นพบที่ส�าคัญจาการวิจัยชุมชนต้นแบบที่สามารถพัฒนาและน�าธรรมนูญมาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม

 ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางน้อมน�าหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพ

หมู่บ้านคลองอาราง เป็นธรรมนูญท่ีท�าให้ทุกคนในชุมชนได้้เรียนรู้

เท่าทันสิ่งต่าง ๆ เป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค�านงึถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู ้

ความรอบคอบ 2 เงือ่นไขพืน้ฐาน คอื การมคีวามรอบรู ้และคุณธรรม 

ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการด�าเนินการ ซึ่งน�ามาซึ่ง

ความส�าเร็จของหมู่บ้านคลองอาราง คือ การดึงจุดเด่น จุดแข็ง  

นั่นคือ วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนมาเป็นแนวทางในการสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง  

 จากผลการวจิยัสามารถน�ามาสร้างแบบจ�าลองการพฒันา

รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว  

ดังภาพที่ 2

บริหารกระบวนการทําใหการทํางานเปนระบบและตอเนื่อง ประการที่สี่คือ มีผลการพัฒนาเกิดข้ึนชัดเจน และเห็นไดถึงมี
การเปลี่ยนแปลง ประการที่หามีบทเรียนที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนได ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยันไดวาชุมชนตนแบบบาน
คลองอารางมีบทเรียนในการพัฒนาและสามารถขยายบทเรียนทั้งในชุมชนและตัวบุคคล การไดรับรางวัลสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติประจําป 2557 ซึ่งเปนสิ่งท่ียืนยันไดวา บานคลองอารางมีบทเรียนในการพัฒนาและสามารถขยายบทเรียน ทั้งใน
ชุมชนและตัวบุคคล รวมท้ังบานคลองอารางยังเปนศูนยหรือพ้ืนที่เรียนรูที่มีคนจากตางถิ่น ภาคีเครือขายที่สนใจนํา
ธรรมนูญสุขภาพไปใชเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม สําหรับการดําเนินงาน
ธรรมนูญสุขภาพที่บานคลองอาราง เปนตัวอยางของการจัดทําธรรมนูญในระดับหมูบานที่กําหนดขอปฏิบัติชัดเจนและ
ดวยการตกลงรวมกันของทุกคนในหมูบาน ทําใหสามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในหมูบานนําไปสูความสุข สงบ รมเย็น ของ
คนในหมูบานเปนการจัดทําธรรมนูญและการนําไปใชที่ไดประโยชนเปนรูปธรรม โดยนายพัฒนา พรมเผา ผูใหญบานหมู 
16 คลองอาราง กลาวถึงที่มาของธรรมนูญสุขภาพวา “จากการที่ตองการเห็นคนในชุมชนมีความสุข จึงไดนํา “ธรรมนูญ
สุขภาพ” มาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา มีการกําหนด “ขอตกลงรวม” เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่ง
ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้จะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของตําบล และการรางขอบัญญัติในธรรมนูญตองมาจากความคิดเห็น
หรือความตองการของชาวบานมาเปนสวนสําคัญ คณะกรรมการหมูบานดําเนินการรางธรรมนูญสุขภาพข้ึนมาตามความ
ตองการของชาวบาน เพ่ือใหคนในชุมชนปฏิบัติตามอยางเต็มใจ ตั้งแตป 2549 เปนตนมา ดวยวิสัยทัศนของหมูบานที่วา 
“หมูบานคนด ีวิถีออมชอม ปาพรอมอนุรักษ พิทักษธรรมาภิบาล รวมสรางบานนาอยู ฟนฟูประเพณี สุขภาพดีล้ํา คําพอ
ตองพอเพียง”และที่สําคัญมีการนําไปขยายผลตอพรอม ๆ กับการสรางการเรียนรูใหมอยูเสมอ สิ่งนี้คือเหตุผลที่บานคลอง
อารางไดรับรางวลัในครั้งนั้นและไดรับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายตามมาจนถึงปจจุบัน” 

นอกจากนี้ ขอคนพบที่สําคัญจาการวิจัยชุมชนตนแบบที่สามารถพัฒนาและนําธรรมนูญมาใชใหเกิดเปน
รูปธรรม ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 5 ประการดังภาพที่   1 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงขอคนพบที่สําคัญจาการวิจัยชุมชนตนแบบทีส่ามารถพัฒนาและนําธรรมนูญมาใชใหเกิดเปนรูปธรรม 

 

ชุมชนตนแบบบานคลองอารางนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งโดยใชธรรมนูญ
สุขภาพหมูบานคลองอาราง เปนธรรมนูญที่ทําใหทุกคนในชุมชนไดเรียนรูเทาทันสิ่งตาง ๆ เปนแนวทางในการพัฒนาที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ 2 เงื่อนไขพื้นฐาน คือ การมีความรอบรู และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจ และการดําเนินการ ซึ่งนํามาซึ่งความสําเร็จของหมูบานคลองอาราง คือ การดึงจุดเดน จุดแข็ง น่ัน
คือ วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนมาเปนแนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง   

จากผลการวิจัยสามารถนํามาสรางแบบจําลองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตนแบบบานคลองอาราง จังหวัดสระแกว  ดังภาพที่ 2 

 

ประการแรก 

• ชุมชนมีกลไกคณะกรรมการหมูบาน ซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนสามารถนําพาหมูบานที่มีปญหาไปสูหมูบานที่มีความ
เขมแข็ง 

ประการที่สอง
• การมีสวนรวมจากทุกหลังคาเรือนทุกกลุมวยัที่ชัดเจน ถือวาเปนการบวนการทํางานที่สําคัญ 

ประการที่สาม
• การมีกระบวนการที่ชุมชนที่สามารถสรางปรากฏการณชุมชนเขมแข็งไดดวยความสามารถในการพึ่งตนเอง 

ประการที่สี่
• ชุมชนตนแบบบานคลองอารางมีผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นชดัเจน และมีการเปล่ียนแปลงอยางเหน็ไดชัด 

ประการที่หา

• มีบทเรียนที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นได ซ่ึงเปนส่ิงที่ยืนยันไดวาชุมชนตนแบบบานคลอง  อารางมีบทเรียนในการ
พัฒนาและสามารถขยายบทเรียนทั้งในชุมชนและตัวบุคคล

ชุมชนมีกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน สามารถน�าพาหมู่บ้านที่มีปัญหาไปสู่หมู่บ้าน
ที่มีความเข้มแข็ง

มีบทเรียนที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางมีบทเรียน
ในการพัฒนาและสามารถขยายบทเรียนทั้งในชุมชนและตัวบุคคล

การมีส่วนร่วมจากทุกหลังคาเรือนทุกกลุ่มวัยที่ชัดเจน ถือว่าเป็นกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ

การมีกระบวนการที่ชุมชนที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ชุมชนเข้มแข็งได้ด้วยความสามารถในการพึ่งตนเอง

ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางมีผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
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สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวจิยัพบว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางน้อมน�า

หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้

ธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้านคลองอารางเป็นธรรมนูญที่ท�าให้ทุกคน 

ในชุมชนได้เรยีนรูเ้ท่าทนัสิง่ต่าง ๆ  เป็นแนวทางในการพฒันาทีต้ั่งอยู่ 

บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค�านึงถึง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว  

ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ 2 เงื่อนไขพื้นฐาน คือ การมี 

ความรอบรู้ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ

การด�าเนนิการ น�ามาซ่ึงความส�าเรจ็ของบ้านคลองอาราง คอื การดงึ 

จุดเด่น จุดแข็ง นั่นคือ วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนในการพึ่งพา

ตนเองมาเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแขง็ ชาวบ้านในหมูบ้่าน

คลองอารางมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและน�ามาปรับใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน เช่น 

การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เกือบทุกครัวเรือน นอกจากนี้ยังมี 

การส่งเสริมให้มีการท�าบัญชีครัวเรือน มีการออมทรัพย์เป็นกองทุน

ของหมูบ้่านไว้ใช้ในยามฉกุเฉิน มกีารใช้สร้างรายได้ให้กบัตนเองและ

สร้างรายได้ให้กบัชมุชน จนเกดิการมส่ีวนร่วมของชาวบ้านในหมูบ้่าน 

คลองอาราง ในการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจและร่วมรับ 

ผลประโยชน์ร่วมกนัในการจดักจิกรรม โดยชาวบ้านทุกคนมส่ีวนร่วม

แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เช่น ในการเลือกกิจกรรมและ 

เข้าร่วมกิจกรรม เม่ือมีปัญหาก็ร่วมประชุมกันแก้ไขปัญหา ร่วมหา

แนวทางในการไขปัญหา เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและ 

แลกเปลีย่นกนัของชาวบ้านในหมู่บ้านคลองอาราง สามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้กับประชาชนและชุมชน และมีหน่วยงานที่สนใจได้เข้ามา

ศึกษาดูงาน จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบแห่ง

ความดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเกิดเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคี

สนบัสนนุต่าง ๆ  ท�าให้เกดิสามารถพึง่ตนเองและสร้างความเข้มแขง็

ให้กับหมู่บ้านคลองอาราง สอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทนา   

อินทฉิม (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมุทรปราการ ผลการวิจัยได้ข้อค้นพบว่า รูปแบบของการจัดการ

ชมุชนเข้มแขง็ คอื 1) การมส่ีวนร่วม 2) การพึง่ตนเอง 3) กระบวนการ

เรยีนรู ้4) ผูน้�า และ 5) เครอืข่ายความร่วมมอื ถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญั

ที่ขับเคลื่อนให้การจัดการชุมชนเข้มเข้มอย่างยั่งยืน  

 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริม

สร้างความเข้มแข็ง พบว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางได้มีการ

ด�าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริม

การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน 

สามารถพฒันาและน�าธรรมนญูมาใช้ให้เกดิเป็นรปูธรรมได้ ข้อค้นพบ 

 
 

ภาพที่ 2 แบบจําลองการพัฒนารปูแบบการบริหารจดัการชุมชนเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนตนแบบบานคลองอาราง จังหวัดสระแกว 

 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย พบวา ชุมชนตนแบบบานคลองอารางนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพ่ือสรางชุมชน

เขมแข็งโดยใชธรรมนูญสุขภาพหมูบานคลองอารางเปนธรรมนูญที่ทําใหทุกคนในชุมชนไดเรียนรูเทาทันสิ่งตาง ๆ เปน
แนวทางในการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ 2 เงื่อนไขพื้นฐาน คือ การมีความรอบรู และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการดําเนินการ นํามาซึ่งความสําเร็จของบานคลองอารางคือ การดึง
จุดเดน จุดแข็ง นั่นคือ วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองมาเปนแนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง 
ชาวบานในหมูบานคลองอารางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาปรับใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน เชน การปลูกผักสวนครัว รั้วกินไดเกือบทุกครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหมีการทําบัญชี
ครัวเรือน มีการออมทรัพยเปนกองทุนของหมูบานไวใชในยามฉุกเฉิน มีการใชสรางรายไดใหกับตนเองและสรางรายได
ใหกับชุมชน จนเกิดการมีสวนรวมของชาวบานในหมูบานคลองอาราง ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจและรวมรับ
ผลประโยชนรวมกันในการจัดกิจกรรม โดยชาวบานทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เชน ในการเลือก
กิจกรรมและเขารวมกิจกรรม เมื่อมีปญหาก็รวมประชุมกันแกไขปญหา รวมหาแนวทางในการไขปญหา เกิดกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเองและแลกเปลี่ยนกันของชาวบานในหมูบานคลองอาราง สามารถถายทอดความรูใหกับประชาชนและ
ชุมชน และมีหนวยงานที่สนใจไดเขามาศึกษาดูงาน จนกลายเปนแหลงเรียนรูท่ีไดรับรางวัลตนแบบแหงความดี เปนท่ี
ยอมรับของชุมชนอื่น ๆ อยางตอเนื่องเกิดเครือขายความรวมมือระหวางองคกรชุมชน องคกรภาครัฐ และองคกรภาคี
สนับสนุนตาง ๆ ทําใหเกิดสามารถพ่ึงตนเองและสรางความเขมแข็งใหกับหมูบานคลองอาราง สอดคลองกับผลการวิจัย
ของจันทนา อินทฉิม (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการชุมชนเขมแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษา ศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบางปลา อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวจิัย
ไดขอคนพบวา รูปแบบของการจัดการชุมชนเขมแข็ง คือ 1) การมีสวนรวม 2) การพึ่งตนเอง 3) กระบวนการเรียนรู  
4) ผูนํา และ 5) เครือขายความรวมมือ ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนใหการจัดการชุมชนเขมเขมอยางยั่งยืน   

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชนตนแบบบานคลองอาราง 
จังหวัดสระแกว 

ธรรมนูญสุขภาพ

กระบวนการมีสวนรวม ไดคิด 
ตัดสินใจ กําหนด “ขอตกลงรวม”

แกไขปญหา สรางและปรับสมดุลใหม
ในวิถีชุมชน 

แนวเศรษฐกิจพอเพียง
สามหวง - ความพอประมาณ 

- ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุมกัน 
สองเงื่อนไข - ความรู 

- คุณธรรม

ความสําเรจ็ของบานคลองอาราง

การดึงจุดเดน จุดแขง็ วิถีวฒันธรรม
ด้ังเดิมของชุมชนมาเปนแนวทางในการ

สรางชุมชนเขมแข็ง 

ชุมชนเขมแข็งแบบไตรภาคี 

องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ               
องคกรภาคีสนับสนุน

ภาพที่	2 แบบจ�าลองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว
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ที่ส�าคัญคือ ประการแรก ชุมชนมีกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน  

ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสามารถน�าพาหมู่บ้านที่มีปัญหา

ไปสู่หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ประการที่สอง คือ การมีส่วนร่วมจาก 

ทุกหลังคาเรือนทุกกลุ่มวัยที่ชัดเจน ถือว่าเป็นการบวนการท�างาน 

ทีส่�าคญั ประการทีส่าม คือ การมกีระบวนการทีชุ่มชนทีส่ามารถสร้าง 

ปรากฏการณ์ชุมชนเข้มแข็งได้ด้วยความสามารถในการพ่ึงตนเอง 

ประการที่สี่ พบว่า ชุมชนต้นแบบบ้านคลองอารางมีผลการพัฒนา 

ทีเ่กดิขึน้ชดัเจน และมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชดั และประการ

สดุท้าย คอื มบีทเรียนทีส่ามารถขยายผลไปยงัชุมชนอืน่ได้ สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของวิทยา  จันทร์แดง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า นโยบาย

การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

มีการด�าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของ

คนในชมุชน ผลการวจิยัครัง้นีค้้นพบสิง่ทีย่นืยนัได้ว่า ชมุชนต้นแบบ

บ้านคลองอารางมบีทเรยีนในการพฒันาและสามารถขยายบทเรยีน 

ทั้งในชุมชนและตัวบุคคล รวมทั้งบ้านคลองอารางยังเป็นศูนย์หรือ

พื้นที่เรียนรู้ที่มีคนจากต่างถิ่นและท่ีส�าคัญมีการน�าไปขยายผลต่อ

พร้อม ๆ กับการสร้างการเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิด

ของนภาภรณ์และคณะ (2550) ที่กล่าวถึงความเข้มแข็งของมิต ิ

ทางด้านสงัคมของชมุชนคอืความสามารถของชมุชนทีจ่ะจดัระเบยีบ

ทางสังคมของชุมชนให้เอื้อต่อการท่ีสมาชิกของชุมชนจะอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข สามัคคี เอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ชุมชน

สามารถสร้างกลไกท่ีจะท�าให้คนมีจิตส�านึกต่อส่วนรวม มีความ

ผูกพันกับสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�ารงรักษา

การจัดระเบียบความสัมพันธ์แบบเดิม

 น�ามาสูก่ารพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการชุมชนเข้มแขง็

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านคลองอารางเป็นแบบ

การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ 

องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุนแนวคิด โดยใช้

แนวทาง “ธรรมนญูสขุภาพ” เข้ามาเป็นเครือ่งมอืในการแก้ไขปัญหา 

มีการก�าหนดข้อตกลงเพื่อน�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ซึ่งธรรมนูญที่ชาวบ้านร่วมกันเขียนขึ้นนั้นมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ อาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น 

จุดเด่นที่ส�าคัญ คือ น�าธรรมนูญสุขภาพมาใช้ คือ กระบวนการ 

มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้คิด ตัดสินใจ ก�าหนด “ข้อตกลงร่วม” 

แก้ไขปัญหา สร้างและปรับสมดุลใหม่ในวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนบน

กระแสของความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิทยา  

จันทร์แดง (2555) การวิจัยในครั้งนี้น�าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ  

1) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก ่

องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน 2) ระบบ

สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบ 

ความสัมพันธ์ และมีแนวทาง ในการน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง 3) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทาง

ด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และ

แนวทางด้านการด�ารงอยู่ของชุมชน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ

บ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยมีประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อ

ให้เกดิการยอมรบัและความร่วมมอืในการจดัการชมุชนเข้มแขง็ ดงันี้

 1. ชุมชนอื่น ๆ สามารถน�ารูปแบบการบริหารจัดการ

ชุมชนเข้มแขง็ตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงโดยใช้ธรรมนญู

สุขภาพของชุมชนต้นแบบบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว  

ไปประยุกต์ใช้โดยการเรียนรู้เพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง สามารถ 

ด�ารงอยู ่อย่างมีความสุข ย่ังยืน ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 2. ควรส่งเสรมิให้มกีารน�าธรรมนญูสุขภาพสุขภาพมาใช้

ในทุกชุมชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ได้คิด ตัดสินใจ 

ก�าหนด “ข้อตกลงร่วม” แก้ไขปัญหา สร้างและปรบัสมดลุใหม่ในวถิี

ชุมชนเพื่อการสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชน

 3. หน่วยงานของรฐัควรอบรม ให้ความรูเ้ก่ียวกบัเกีย่วกบั 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาดดิจิทัล 

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการชุมชน 

เข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบ

บ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว กับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอื่น ๆ เพื่อหาจุดร่วมและจุดต่างของการจัดการ

ชมุชนเข้มแข็ง ในบรบิททีแ่ตกต่างกัน มคีวามหลากหลาย ซ่ึงอาจจะ

เป็นประเด็นส�าคัญที่นอกเหนือจากการวิจัยดังกล่าวนี้ เพ่ือให้ได ้

รปูแบบการจดัการชมุชนเข้มแขง็ ตามแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

มากยิ่งขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี 1) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย 

โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์ม และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์ม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ จ�านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 

เครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพ 

ของแพลตฟอร์มโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 4) แบบสอบถามและสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัด 

การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.35/82.46 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ผลการประเมิน

คุณภาพของแพลตฟอร์มจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะใช้กับผู้เรียน 3) ค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ .8959 (89.59%) และ 4) ผู้เรียนที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการวิจัยท�าให้ได้แพลตฟอร์ม

ส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปใช้ได้จริง และท�าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน 

การเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายตามที่ได้ออกแบบไว้

ค�าส�าคัญ : แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์, ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย, ห้องเรียนกลับด้าน, เทคโนโลยีสารสนเทศ
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Abstract
 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.

Keywords : Online Teaching-Learning Platform, Network Security, Flipped Classroom, Information Technology
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บทน�า
 การอดุมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยัมบีทบาทและความส�าคญั 

ต่อการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิเนือ่งจากเป็นการศกึษาระดบั

ที่สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 

“สอนความเป็นมนุษย์” ให้มีสติปัญญาและรอบรู้เพียงพอที่จะน�า

ปัญหาไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีตนต้องเผชิญ

ตลอดชวีติ มหาวทิยาลยัสร้างองค์ความรูใ้หม่จากการวจิยัขัน้สงูและ

ให้บริการสังคมท้ังในและระหว่างประเทศให้แก่หน่วยงาน องค์กร 

และสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง (Fumasoli 

et al., 2020) การจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในยคุแห่งการ

ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานวัตกรรมทางการ

ศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ถอืเป็นหวัใจส�าคัญของ

การจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต สถาบันอุดมศึกษาใช้กลไกการ

ประกนัคณุภาพในการบรหิารงานวชิาการและวจิยัทัง้ด้านการพฒันา

หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา การวัดผลและประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ 

รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่  

(Sinlarat, 2020) ณ สถานการณ์ปัจจุบันควรมีการจัดการด้านการ

อดุมศกึษาทีห่ลากหลาย เพือ่ให้การจัดการอุดมศกึษาและการพฒันา

บุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียม

นานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ 

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู ้

ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 

มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ  

อย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะ

ขัน้สงูในการประกอบวชิาชพี (กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม, 2562) 

 การเรียนการสอนยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม 

(Education Disruption) ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ทีห่ลากหลายทีใ่ช้น�ามาส่งเสรมิและแก้ปัญหาการจดัการศกึษาในด้าน 

ต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

กระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้ผู ้เรียนเป็นบุคคลที่มีความ

สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะความสามารถ 

ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการแสวงหา

ความรู้ได้อย่างเต็มท่ี หลักการตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่า ทักษะกระบวนการคิดยังเป็นส่วนส�าคัญ

และยงัต้องได้รบัการส่งเสรมิให้กบัผูเ้รยีน เนือ่งจากการคดิเป็นปัจจยั

ภายในทีม่อีทิธพิลต่อการกระท�าและการแสดงออกของบคุคล ผู้ทีม่ี

ความสามารถในการคดิสงูกส็ามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ลลุ่วงไปได้และ

มกีารพฒันาชวีติของตนเอง ดงันัน้ การพฒันาความสามารถในการคดิ 

จึงเป็นส่วนส�าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมท่ีมี

การเปลีย่นแปลงรอบด้านอย่างมคีวามสขุ (ดรณุ ี ปัญจรตันากร และ

คณะ, 2563)

 แนวคิดการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้าน (Flipped 

Classroom) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้มีการน�ามาใช้ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและแก้ปัญหาการเรียนการสอนในยุคที่มีแหล่ง

ข้อมูลข่าวสารและส่ือเทคโนโลยีไอซีทีที่หลากหลาย (Baytiyeh, 

2017) เนือ่งจากรปูแบบเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลับด้านมุง่เน้น

การสร้างองค์ความรูข้องผูเ้รยีนตามทกัษะ ตามความรูค้วามสามารถ

และสติปัญญาของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งยังให้อิสระกับผู้เรียน 

ในด้านความคิดและรปูแบบการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรียนรู ้

นอกชั้นเรียน สนับสนุนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาและการมี

ปฏสิมัพนัธ์กันของผูเ้รยีนจะเน้นการสบืค้นให้การเรยีนรูท้ีม่กีารส่งเสรมิ 

สนบัสนนุผู้เรยีนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ ซึง่รปูแบบดังกล่าวสอดรบั

กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  

(Chew et al., 2018) นอกจากน้ีในศตวรรษที่ 21 การจัด

กระบวนการเรียนรู้เปล่ียนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ นักออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ (Pedagogy) ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้และสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ�านวยความสะดวก (Facilitator) 

และเสนอแนะเครือ่งมอืการเข้าถงึองค์ความรูผ่้านวธิกีารต่าง ๆ  โดย

ผ่านระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้(Learning Management System: 

LMS) ที่เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (สุริยะ   

วชิรวงศ์ไพศาล และคณะ, 2563) ความรู้ที่ได้จะมาแลกเปลี่ยนกับ

เพือ่นในห้องเรยีนเชิงรุก (Active Learning) ดงันัน้ รปูแบบห้องเรยีน

กลับด้านจึงมีการประยุกต์ใช้มากเพราะรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน

เป็นวิธีการสอนที่ท�าให้เกิดทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  

ซึง่เป็นการใช้เทคโนโลยกีารเรยีนการสอนทีท่นัสมยัและการให้ผูเ้รยีน 

ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย (Smith, 2021)  

 ความมัน่คงปลอดภยัเครอืข่าย (Network Security) เป็น

หัวข้อหลักของรายวิชาในหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

การจัดการเรียนการสอนทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เน้นการสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ โดย

ประเด็นความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายเป็นประด็นส�าคัญในการ

พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ส�าคัญเป็นอย่างมาก ดังน้ัน 

การบรหิารจัดการความมัน่คงปลอดภยัเครอืข่าย ต้องใช้ความรูแ้ละ

ประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Lemieux et al., 2020) การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ 

เข้าเรียนในห้องเรียนปกติ นักศึกษามีอุปสรรคต่อการเรียนรู้และ 

การฝึกประสบการณ์การบริหารเป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีแหล่งข้อมูล
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สนับสนุนที่เพียงพอ ดังน้ันจึงต้องอาศัยการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์
และการเรยีนรูบ้นเวบ็ ซึง่เป็นระบบบรหิารจดัการกระบวนการด้าน
การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่าง 
ผู้เรียนกับผู้เรียนมาสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งก็คือ
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและปรากฏในปัจจุบันเป็นการ
จดัการเรยีนการสอนออนไลน์นัน่เอง นอกจากนี ้หากมกีารประยกุต์
ใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านมาสนับสนุนด้วยแล้วก็สามารถที่จะ
ท�าให้การเรียนรู้ของนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 จากแนวคิดดังกล ่าวท�าให ้คณะผู ้วิจัยสนใจพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกีย่วกบัความมัน่คงปลอดภัย
เครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้
วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)  
เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแบบผสมผสานกิจกรรมร่วม
ในการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคนิคการจัดการเรียนรู ้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือเสริมในการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาดังกล่าว โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
บนเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงน�ามาใช้ในการ
ด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสร้างบรรยากาศให้เป็นดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้ (Digital for  
Learning) โดยคาดหวังว่าแพลตฟอร์มและรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นระบบท่ีช่วยให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
ในชัน้เรยีนออนไลน์เพือ่สร้างสมรรถนะแห่งการเรยีนรู ้และเพือ่เป็น
แนวทางในการพัฒนาความรู ้ให้แพร่หลายในแวดวงการศึกษา 
ของสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ใช้ระบบไอซีทีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการ 
เรียนรู ้แบบห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู ้เรียนระดับปริญญาตร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียน
การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้นโดย 
ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
 3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์ม      
 4. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดเห็น
ของผู ้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอน
ออนไลน์เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิค 
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยม ี
องค์ประกอบและขอบเขตการวิจัยดังนี้
 กลุ่มตัวอย่าง	 (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนี้เป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน  
24 คน จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดชลบุรี ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น 
หน่วยสุ่ม
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู ้ 
แบบห้องเรียนกลับด้าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) แบบประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์ม และ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อแพลตฟอร์ม 
 การออกแบบเครื่องมือโดยศึกษาจากงานวิจัยของ  
พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ และปรางทิพย์  เสยกระโทก (2556) และงาน
วิชาการของ ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน (2560) การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามจะเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความเหมาะสม
ของภาษาและการใช้ถ้อยค�าแล้วน�าไปทดลองใช้ จากนั้นน�ามา
ทดสอบหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient และค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อโดยหาค่า Item total Correlation ได้ค่าความ 
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .924
 ขั้นตอนการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเรียนการสอน	
ได้แก่ 
 1) ศกึษาหลกัสูตร/รายวิชาและวเิคราะห์เนือ้หารายวชิา
การจัดการธุรกิจดิจิทัล (BCS348) เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัย 
เครือข่าย ประกอบด้วย หลักการเครือข่าย การใช้งานเครือข่าย  
ภัยคุกคามต่อเครือข่าย แนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
เครอืข่าย และแนวทางการจดัการความมัน่คงปลอดภยัของอปุกรณ์
เครือข่าย เป็นต้น
 2) ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อก�าหนดขอบข่าย
เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน 
 3) ก�าหนดรูปแบบในการน�าเสนอเนื้อหาตามหลักการ
ของการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
 4) เขียนผังงาน (Flowchart) บทเรียนออนไลน์เพื่อ
ก�าหนดช่องทางการสื่อสารภายใน 
 5) ออกแบบ Storyboard ตามโครงสร้างแบบล�าดับชั้น
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู ้แบบห้องเรียนกลับด้าน ได้แก่  
(1) การก�าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential  
Engagement) โดยมีผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะวิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
เพื่อเรียนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทั้งการใช้กิจกรรม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

ปัณฑ์ชณิช  เพ่งผล, พงษ์ศักดิ์  ผกามาศ

110   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

ที่ก�าหนดขึ้นเองจากสถานการณ์จ�าลอง สื่อปฏิสัมพันธ์ และการ

ทดลอง (2) การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept 

Exploration) โดยผู้สอนเป็นผู้คอยช้ีแนะให้กับผู้เรียนจากสื่อหรือ

กจิกรรมหลายประเภท เช่น สือ่วดิโีอบนัทกึการบรรยาย สือ่ออนไลน์ 

และกระดานสนทนาออนไลน์ (Chats) (3) การสร้างองค์ความรู้ 

อย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยผู้เรียนเป็นผู้บูรณาการ

สร้างทักษะองค์ความรู้จากสื่อที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย

การสร้างกระดานความรู้อเิลก็ทรอนกิส์ (Blogs) การใช้แบบทดสอบ 

(Tests) การใช้สือ่สงัคมออนไลน์และกระดานอภปิรายแบบออนไลน์ 

(4) การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration) เป็นการสร้าง 

องค์ความรู ้โดยผู ้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท�าเป็น 

โครงงานและผ่านกระบวนการน�าเสนอผลงานทีเ่กดิจากการรงัสรรค์

งานเหล่านั้น

 6) พัฒนารูปแบบโดยใช้ LMS Tool Box และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 7) น�ารูปแบบไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 

 8) ประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

 ขั้นตอนการด�าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล

 1. การเตรียมการทดลอง ได้แก่ (1) ขออนุญาตเก็บ

รวบรวมข้อมูลและทดลองใช้แพลตฟอร์ม (2) เตรียมแพลตฟอร์ม 

ทีพ่ฒันาแล้วใส่ไว้ในเวบ็ไซต์ SPUC Online ส่งข้อมลูขึน้เคร่ืองแม่ข่าย 

และทดสอบการใช้งาน และ (3) เตรยีมสถานที ่คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์

เชื่อมต่อ และก�าหนดเวลาที่ท�าการทดลอง 

 2. การด�าเนนิการทดลอง โดยการน�าแพลตฟอร์มทีผ่่าน

การประเมินโดยผู ้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้เพื่อประเมินหา

ประสิทธิภาพโดยมีการทดลองตามรูปแบบดังนี้

   -  ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) 

ทดลองกับผู้เรียนที่เคยเรียนวิชานี้มาก่อนในภาคการเรียนที่ผ่านมา

โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพ  

E
1
/E

2
 หาข้อบกพร่องและน�าไปปรับปรุงแก้ไข

   - ทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Testing) ทดลอง

กับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ีมาก่อนในภาคการเรียนที่ผ่านมา

โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 9 คน ประเมินประสิทธิภาพ  

E
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2
 หาข้อบกพร่องและน�าไปปรับปรุงแก้ไข

   - ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยเลือกผู้เรียน

กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 24 คน ซ่ึงด�าเนนิการตามล�าดบัดงันี ้(1) ทดสอบ 

ก่อนเรียน (Pretest) โดยให้ผู้เรียนทดสอบจากแบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี 5 หน่วยการเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ 

(2) ให้ผู ้เรียนเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู ้และสื่อการสอน  

(3) ให้ผู้เรียนท�าแบบฝึกหัดจากรูปแบบการเรียนรู้และสื่อการสอน 

จ�านวน 10 ข้อ และ (4) ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยให้ผู้เรียน

ทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 40 ข้อ 

และประเมินประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 ในภาพรวมโดยมีขั้นตอน ได้แก่  

1) น�าแพลตฟอร์มไปให้ผู้เรียนทดลองใช้เป็นเวลา 1 เดือน โดยจัด

ประชุมให้ความรู้ก่อนและหลังการทดลอง 2) สัมภาษณ์ผู้เรียน 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้งานสม�า่เสมอเกีย่วกบัการใช้งาน และ 3) วเิคราะห์

ผลสรุปจากการพัฒนาบทเรียนในลักษณะความเรียงและปรับปรุง

แก้ไขแพลตฟอร์มให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วจิยัน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัไปวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โดยด�าเนินการดังนี้ 

 1) การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์

เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการ 

เรียนรู ้แบบห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตร ี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 

  1.1 การประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มการเรียน

การสอนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจโดยผู้เรียน โดย

ใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้

เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์
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 3) สถิติที่ใช้ในการหาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยใช้วิธีของ 

กูดแมน เฟรทเชอร์ และ ชไนเดอร์ 
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จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานดังกลาว โดยหาคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนําคาเฉล่ียไป
เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีตั้งไว โดยใชเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

2) สถิติที่ ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก (1) คาอํานาจจําแนก 
(Discrimination) โดยใชวิธีวิเคราะหตามแบบอิงเกณฑของ Brennan (2) คาระดับความยาก (Difficulty) (3) คาความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบแตละขอ โดยใชสูตร IOC และ (4) คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช
สูตร KR20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson)  
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3) สถิติที่ใชในการหาคาดัชนีประสิทธผิล โดยใชวธิขีอง กูดแมน เฟรทเชอร และ ชไนเดอร  

คาดัชนีประสิทธิผล =
รอยละของผลรวมของคะแนนหลังเรียน − รอยละของผลรวมของคะแนนกอนเรียน

100 − รอยละของผลรวมของคะแนนกอนเรียน
 

4) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตรในการคํานวณ  

𝐸𝐸� =
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5) เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลการทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใช t-test (Dependent 
Samples) โดยใชสูตรในการคํานวณ 

𝑡𝑡 =
∑𝐷𝐷

��∑��(∑�)�

(���)

 

 

  ตัวอยางแพลตฟอรมแสดงดังภาพที่ 1 ประกอบดวย (1) หนาหลัก (2) เมนูรายวิชา (3) เนื้อหาและเอกสารประกอบ 
(4) เมนูจัดการรายวิชาและกระดานขาว และ (5) การบานและแบบทดสอบ 

 

         
                   (1) หนาหลัก                                                            (2) เมนูรายวชิา 
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(3) เนื้อหาและเอกสารประกอบ 

           
                   (4) เมนูจัดการรายวชิาและกระดานขาว                                    (5) การบานและแบบทดสอบ 

ภาพที่ 1 ตัวอยางแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย
โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” สามารถ
แสดงผลการวจิัยและการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยเครือขายโดยใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยที่ไดนําเสนอมาน้ีสามารถม่ันใจไดในเรื่องคุณภาพที่เพียงพอสําหรับการนําแพลตฟอรมการเรียนรูน้ีไปใชงานได
จริงสําหรับการเรียนรูในรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย
โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 พบวาแพลตฟอรมน้ีมี
ประสิทธิภาพ 81.35/82.46 หมายความวา แพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขายโดย
ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขายเทากับรอยละ 81.35 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรูของผูเรียน
เทากับรอยละ 82.46 จึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ตามความมุงหมายในการวิจัยท่ีตั้งไว 

3. ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย
โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเทากับ .8959 

4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเก่ียวกับความ
มั่นคงปลอดภยัเครือขายโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี
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ภาพที่ 1 ตัวอยางแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย
โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” สามารถ
แสดงผลการวจิัยและการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยเครือขายโดยใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยที่ไดนําเสนอมาน้ีสามารถม่ันใจไดในเรื่องคุณภาพที่เพียงพอสําหรับการนําแพลตฟอรมการเรียนรูน้ีไปใชงานได
จริงสําหรับการเรียนรูในรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย
โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 พบวาแพลตฟอรมน้ีมี
ประสิทธิภาพ 81.35/82.46 หมายความวา แพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขายโดย
ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขายเทากับรอยละ 81.35 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรูของผูเรียน
เทากับรอยละ 82.46 จึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ตามความมุงหมายในการวิจัยท่ีตั้งไว 

3. ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย
โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเทากับ .8959 

4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนเก่ียวกับความ
มั่นคงปลอดภยัเครือขายโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี

(3) เนื้อหาและเอกสารประกอบ

            

                           (4) เมนูจัดการรายวิชาและกระดานข่าว                                    (5) การบ้านและแบบทดสอบ

ภาพที่	1 ตัวอย่างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

            ร้อยละของผลรวมของคะแนนหลังเรียน - ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียน
 ค่าดัชนีประสิทธิผล   =    _________________________________________________________

                  100 - ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียน

 4) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตรในการค�านวณ 

 5) เปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนผลการทดสอบ

ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ t-test (Dependent Samples) โดย

ใช้สูตรในการค�านวณ

 ตัวอย่างแพลตฟอร์มแสดงดังภาพที่ 1 ประกอบด้วย  

(1) หน้าหลัก (2) เมนูรายวิชา (3) เน้ือหาและเอกสารประกอบ  

(4) เมนูจัดการรายวิชาและกระดานข่าว และ (5) การบ้านและ 

แบบทดสอบ
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ผลการวิจัย
 จากการศกึษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาแพลตฟอร์มการเรยีน

การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้

เทคนคิการจดัการเรียนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้านส�าหรับผูเ้รยีนระดับ

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” สามารถแสดงผลการวิจัย

และการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

 1. ผลการพฒันาแพลตฟอร์มการเรยีนการสอนออนไลน์

เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการ 

เรียนรู ้แบบห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู ้เรียนระดับปริญญาตร ี

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามวธิกีารและขัน้ตอนการด�าเนนิการวจิยั 

ทีไ่ด้น�าเสนอมานี ้สามารถมัน่ใจได้ในเรือ่งคุณภาพทีเ่พยีงพอส�าหรบั

การน�าแพลตฟอร์มการเรียนรู้นี้ไปใช้งานได้จริงส�าหรับการเรียนรู ้

ในรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

 2. ผลการประเมินประสทิธภิาพของแพลตฟอร์มการเรยีน 

การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า แพลตฟอร์มนี้มีประสิทธิภาพ 

81.35/82.46 หมายความว่า แพลตฟอร์มการเรยีนการสอนออนไลน์

เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการ 

เรียนรู ้แบบห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู ้เรียนระดับปริญญาตร ี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้

เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายเท่ากับร้อยละ 81.35 และ 

มีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 82.46  

จงึเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามความมุง่หมายในการวจัิย

ที่ตั้งไว้

 3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์ม 

การเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย

โดยใช้เทคนคิการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านทีผู่ว้จิยัพฒันา

ขึ้นเท่ากับ .8959

 4. ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีน 

ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลบัด้านส�าหรบัผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตรี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เปรียบเทียบระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้แพลตฟอร์ม

ด้วยสถิติ t-test พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 

.05 (p = 0.001) มคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั 15.26 จากคะแนน

เต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 38.15 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 

32.14 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 80.35 เมื่อน�าคะแนน

เฉล่ียที่ได้ไปทดสอบด้วย t-test (t = 41.223) พบว่า คะแนน 

หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยแพลตฟอร์ม

ผลสัมฤทธิ์ n x ̅ S.D. t p-value

ก่อนเรียน 24 15.26 0.588 41.223 .001

หลังเรียน 24 32.14 0.616  

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 5. ผลการศกึษาเพือ่ประเมนิความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ

ที่มีต่อแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เก่ียวกับความมั่นคง

ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลบัด้านส�าหรบัผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตรี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

พบว่า คุณภาพของแพลตฟอร์มโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  

(x ̅   = 4.28, S.D. = 0.76) ส่วนผลการประเมนิความคดิเหน็ของผู้เรยีน 

ที่มีต่อแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลับด้านที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาในการน�าเสนอ (x ̅  = 4.33, S.D. = 

0.75) ด้านเทคนิคกระบวนการออกแบบ (x ̅  = 4.25, S.D. = 0.75) 

และด้านทัศนคติ (x ̅   = 4.27, S.D. = 0.80) แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่	2 ผลการประเมินความคิดเห็นในการใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา

หัวข้อประเมิน x ̅ S.D.

1.	 ด้านเนือ้หาในการน�าเสนอ 1.1 ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน

1.2 ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์

1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน

1.4 ความชัดเจนและความถูกต้องในการอธิบายเนื้อหา

1.5 การจัดล�าดับเนื้อหามีความต่อเนื่องท�าให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย

1.6 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้

1.7 รูปแบบการน�าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ

1.8 ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูเ้นือ้หาจากบทเรยีนร่วมกนัได้สะดวกและรวดเรว็ขึน้

1.9 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหาและความเหมาะสม

4.24

4.38

4.33

4.30

4.35

4.52

4.22

4.48

4.15

0.75

0.77

0.82

0.71

0.76

0.72

0.76.

0.78

0.75

ภาพรวมด้านเนื้อหาในการน�าเสนอ 4.33 0.75

2.	 ด้านเทคนิคกระบวนการ

	 ออกแบบ

2.1 ค�าอธิบายการใช้บทเรียนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

2.2 การจัดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันในบทเรียนง่ายต่อการใช้งาน

2.3 การเรียงล�าดับเมนูมีความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าใจง่าย

2.4 รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรมีความชัดเจน

2.5 ภาพ/ตาราง/วีดีโอประกอบสามารถสื่อความหมายได้

2.6 การออกแบบหน้าจอเหมาะสมและดูสบายตา

2.7 กราฟิกและสีสันในการออกแบบบทเรียนมีความเหมาะสม 

2.8 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอย่างเหมาะสม

2.9 มกีารควบคมุล�าดับในการเรยีนอย่างเหมาะสมและสะดวกในการเช่ือมโยง

 ข้อมูลภายในบทเรียน

4.21

4.25

4.23

4.27

4.29

4.53

4.17

4.11

4.22

0.74

0.74

0.74

0.81

0.75

0.72

0.76

0.76

0.76

ภาพรวมด้านเทคนิคกระบวนการออกแบบ 4.25 0.75

3.	 ด้านทัศนคติ 3.1 บทเรียนมีความน่าสนใจและท�าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน

3.2 บทเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ

3.3 บทเรียนท�าให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

3.4 ผู้เรียนมีความพอใจต่อบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 

3.5 หลังจากศกึษาจนจบบทเรยีนแล้วผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจมากขึน้

3.6 การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมีความน่าสนใจมากกว่าการจัดการเรียนรู ้

 ตามปกติในห้องเรียน

3.7 บทเรยีนมกีารเช่ือมโยงไปสูแ่หล่งข้อมลูอืน่เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ลกเปลีย่น 

 อย่างหลากหลายและเหมาะสม

3.8  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสามารถเพิ่ม 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้

3.9  ลักษณะการจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความมั่นคง 

 ปลอดภยัเครอืข่ายโดยใช้เทคนคิการจดัการเรยีนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้าน 

 โดยภาพรวม  

4.20

4.46

4.25

4.21

4.29

4.22

4.27

4.25

4.33

0.86

0.72

0.80

0.78

0.81

0.81

0.81

0.85

0.78

ภาพรวมด้านทัศนคติ 4.27 0.80

รวม 4.28 0.76
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 6. ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ

ต้นแบบแพลตฟอร์มการเรยีนการสอนออนไลน์เกีย่วกบัความมัน่คง

ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลบัด้านส�าหรบัผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตรี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 ประเด็น ปรากฏผลดังนี้

  6.1 ความรู้และการน�าไปใช้งาน พบว่า นักศึกษา 

มีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนในประเด็น

ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายของรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

โดยมเีนือ้หาต่าง ๆ  ครบถ้วนตรงตามวตัถุประสงค์รายวชิา เนือ่งจาก

การเรียนรู ้มีรูปแบบเหมือนกับห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual  

Classroom) และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

  6.2 พฤติกรรมและการตอบสนอง พบว่า นักศึกษา

ใช้ระบบค้นหาและบนัทกึความรูต้ลอดจนประเมนิความรูไ้ด้ผลตาม

กระบวนการจัดการความรู้สมัยใหม่ ซ่ึงสามารถพัฒนาตนเองและ

เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู ้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

เป็นอย่างดี ส่วนผลการตอบสนองเชิงบวก พบว่า นักศึกษามีความ

กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักบริหารเครือข่าย 

ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่ก�าหนด

  6.3 การมส่ีวนร่วม พบว่า ระบบสามารถสร้างแรงจงูใจ 

ให้นกัศึกษาเข้ามาใช้งานเพือ่ท�าให้เกดิบรรยากาศในการแลกเปลีย่น

เรียนรูแ้ละถ่ายทอดความรูร่้วมกนัในสงัคมออนไลน์ โดยอาศัยความ

ร่วมมือและมีการอภิปรายประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาวิชาเพื่อน�าไปสู่การค้นพบวิธีการแก้ปัญหานั้นเพื่อน�าไปสู่

ความรู้ชัดแจ้ง

  6.4 ผลการใช้งาน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อระบบโดยภาพรวม มีการน�าความรู้ด้านความม่ันคงปลอดภัย 

เครือข่ายของรายวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและกรณีศึกษาของ

สมาชกิคนอืน่ไปปรับใช้บ้างตามความเหมาะสม ซึง่มส่ีวนช่วยให้เกดิ

ทักษะการเรียนรู้การจัดการธุรกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

  6.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า นักศึกษา

ต้องการให้มีระบบการปรับแต่งหน้าจอด้วยตนเองให้สวยงามและ

น่าดึงดูดใจมากขึ้นเมื่อเข้าใช้งานระบบเช่นเดียวกับเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อืน่ ๆ  รวมถงึการพฒันาไปสูก่ารตัง้ประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วข้อง 

กบัเนือ้หาวชิาเพือ่เชือ่มโยงไปสูก่ารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืโดย

สมบูรณ์

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน 

การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้

เทคนคิการจดัการเรียนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้านส�าหรับผูเ้รยีนระดับ

ปริญญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถสรปุและอภปิรายผล 

ในประเด็นต่อไปนี้

 1. ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม

การเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย

โดยใช้เทคนคิการจดัการเรียนรูแ้บบห้องเรยีนกลบัด้านส�าหรบัผูเ้รยีน

ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.35/82.46 หมายความว่า แพลตฟอร์มนี้

ท�าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เท่ากับร้อยละ 81.35 และมี

ประสทิธิภาพทางการเรยีนรู้หรอืประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนรู้ 

และสื่อการสอนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเท่ากับ 

ร้อยละ 82.46 แสดงว่า แพลตฟอร์มทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สามารถช่วยให้ผู ้เรียนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมความก้าวหน้าทางการเรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจ

ดิจิทัลได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ญาณินท์  อุดมสุขถาวร (2562) และ Zainuddin & Perera (2018) 

และที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

  1.1 แพลตฟอร์มการเรยีนการสอนออนไลน์เก่ียวกับ

ความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มคีะแนนเฉลีย่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ เพราะ

ผู้วิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาและ

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้กระบวนการแบบจ�าลอง ADDIE การออกแบบ

เนือ้หาเก่ียวกบัความม่ันคงปลอดภยัเครอืข่ายในรายวิชาการจดัการ

ธรุกจิดจิทิลัอาศัยขัน้ตอนการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิห้องเรยีนกลบัด้าน

ผ่านระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านเนือ้หาแล้วปรบัปรงุแก้ไขการเขยีนผงังาน แล้วน�าไปทดลองกบั

กลุ่มตวัอย่างเพือ่ประเมนิหาประสิทธภิาพและน�าผลทีไ่ด้มาปรบัปรงุ

แก้ไข ซึ่งเป็นวิธีการด�าเนินการผลิตส่ือและรูปแบบการเรียนรู้ตาม

กระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการอาศัย LMS 

Tool Box ของการสร้างเนื้อหาและส่วนปฏิสัมพันธ์จากการอาศัย

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Baytiyeh (2017) และ Zainuddin et al. (2019) 

ตามแนวคิดของห้องเรยีนกลับด้านโดยการกลับด้านการเรยีนทีบ้่าน 

ท�าการบ้านที่ผ่านระบบออนไลน์ในชั้นเรียนกลับด้านช้ันเรียนโดย

เรยีนเนือ้หาทีบ้่านผ่านส่ือวดีโีอรวมถงึบทเรยีนทีอ่ยูบ่นระบบการจดั 

การเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตและมาท�าการบ้านผ่านระบบออนไลน์ 

ในช้ันเรยีนโดยมผู้ีสอนท�าหน้าทีเ่ป็นโค้ชช่วยเหลือในการท�าภาระงาน 

รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ดังน้ันผู้เรียนจึงมีความเข้าใจในการเรียนรู้

เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายในรายวิชาการจัดการธุรกิจ

ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

  1.2 แพลตฟอร์มการเรยีนการสอนออนไลน์เก่ียวกับ

ความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนา
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จากแนวคิดของ Zainuddin et al. (2019) ในการออกแบบ LMS 

ดังนี้ 1) การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา 2) การออกแบบรูปแบบการเรียน

การสอนตามหลักการห้องเรยีนกลบัด้านโดยอาศยัรปูแบบการเรยีนรู้ 

ร่วมกัน (Collaborative Learning) ได้แก่ (1) ระบุปัญหาการเรียน

ที่ต ้องการวิเคราะห์ (2) การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล  

(3) พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ (4) น�าแนวทาง 

แก้ปัญหาไปทดสอบ และ (5) เลือกรูปแบบการเรียนที่ดีที่สุดไปใช้

หาค�าตอบ 3) การก�าหนดกิจกรรมร่วมและการประมวลความรู้  

4) การด�าเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบและสื่อการสอนโดย

อาศัยช่องทางในการสื่อสารท่ีจัดไว้ และ 5) การทดสอบหา

ประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยพจิารณาจากคะแนนวดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนแบบฝึกหัดท้ายบท

  1.3 แพลตฟอร์มการเรยีนการสอนออนไลน์เก่ียวกับ

ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น มีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ 

การตรวจสอบว่าผูเ้รยีนบรรลผุลลพัธ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัความมัน่คง

ปลอดภยัเครือข่ายในรายวชิาการจดัการธรุกจิดจิทิลัทีก่�าหนดทัง้ทาง

ด้านเนือ้หา การค้นคว้า การประมวลความรู ้การสนทนา การคดิเชงิ

วพิากษ์การประเมนิเพือ่การพฒันา (Formative Assessment) และ

การประเมินผลรวบยอด (Summative Assessment)

 2. ค่าดชันปีระสทิธผิลของแพลตฟอร์มการเรยีนการสอน

ออนไลน์เกีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยัเครอืข่ายโดยใช้เทคนคิการจดั 

การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ .8959 หมายความว่า  

หลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู ้น้ีมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 

ร้อยละ 89.59 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zainuddin et al. 

(2019) ที่เป็นเช่นนี้เพราะส่ือน้ีมีรูปแบบการน�าเสนอท่ีเหมือนกับ 

การเรียนกับครูผู ้สอนโดยตรง มีการเพิ่มความเข้าใจโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ท�าให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ 

ไม่รู้สึกเบื่อ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเสริมแรงโดยอาศัยแนวคิด

จากทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ที่ว่ารูปแบบการเรียน 

การสอนได้ออกแบบให้มกิีจกรรมและสถานการณ์ทีท้่าทายให้ผู้เรยีน 

โดยมีเป้าหมายการเรียนรู้เชิงวิพากษ์ ผู้เรียนเกิดจินตนาการเป็นตัว

กระตุน้ การน�าเสนอทีแ่ปลกใหม่สามารถดงึดดูความสนใจอยูต่ลอด

เวลา ท�าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นในลักษณะของความ

ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งท่ีแปลกใหม่บนฐานเทคโนโลยี (Biswas, 

2020) จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ผู ้เรียนมีความรู ้และเข้าใจ 

ในเนือ้หารายวชิาการจดัการธรุกจิขนาดดจิทิลัมากยิง่ขึน้โดยไม่รูสึ้ก

เบื่อหน่าย รวมถึงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

 3. การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน

ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความม่ันคง

ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลบัด้านส�าหรบัผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตรี คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียน

การสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในด้านเนื้อหา 

ในการน�าเสนออยู่ในระดับมาก (x ̅  = 4.33, S.D. = 0.75) แสดงว่า

แพลตฟอร์มมอีงค์ประกอบทีเ่หมาะสม ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

Lento (2016) ด้านเทคนิคกระบวนการออกแบบก็อยู่ในระดับมาก 

(x ̅   = 4.25, S.D. = 0.75) แสดงว่า กระบวนการออกแบบสามารถ

สร้างรปูแบบการเรยีนรูท้ีม่ปีระสิทธภิาพได้ และผู้เรยีนมคีวามพอใจ

ต่อเน้ือหาที่น�ามาสร้างแพลตฟอร์ม ส่วนด้านทัศนคติก็อยู่ในระดับ

มากเช่นกัน (x ̅   = 4.27, S.D. = 0.80) แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า 

ผู้เรียนมีความพอใจต่อการใช้งานและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

ด้วยแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการรูปแบบใหม่ 

ในการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jian 

(2018) และ Das et al. (2019) เนื่องจากการใช้งานและทัศนคติ

ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนนั้นเป็นส่ิงส�าคัญที่สุดในการปรับปรุง

คุณภาพของแพลตฟอร์มและส่ือที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งใน 

ชั้นเรียนปกติและห้องเรียนออนไลน์ ท�าให้ทราบถึงความต้องการ

ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ชัดเจนย่ิงขึ้น การให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกที่จะ

เรียนสิ่งใดด้วยตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี

และท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบกลับด้านได้ดี 

ยิ่งขึ้น

 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ

พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน

กลบัด้านส�าหรบัผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ” 

ตามวิธีการที่ได้น�าเสนอมาน้ี สามารถม่ันใจได้ในเร่ืองคุณภาพ 

ที่เพียงพอส�าหรับการน�าแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์

เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายในรายวิชาการจัดการธุรกิจ

ดิจิทัลไปใช้งานได้จริงส�าหรับการเรียนรู้รายวิชาการจัดการธุรกิจ

ดิจิทัลส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างแท้จริง

 

ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้และพัฒนา เพื่อให้

แพลตฟอร์มมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลมากยิง่ขึน้ควรพจิารณา

ถึงวิธีการน�าไปใช้และพัฒนา ประกอบด้วย 1) เนื้อหาของบทเรียน

ต้องสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์การเรยีนรูต้ามมาตรฐานของหลกัสตูร 

2) บอกจดุประสงค์การเรยีนรูก้บัผูเ้รียนอย่างชดัเจน 3) การออกแบบ

โครงสร้างและวางแผนเส้นทางการเข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีโดยมีการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเป็นระยะ ๆ  4) มรีะบบตรวจสอบ
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ว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก�าหนด รวมถึงการสร้าง

ระบบติดตามหรือแจ้งเตือนเป็นบางโอกาส 5) ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้

แบบ Non-Linear Approach, Active Learning และ Blended 

Learning 6) การพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์และวิพากษ์  

โดยการเพิม่เตมิกรณศีกึษาทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้สามารถน�าไปประยกุต์

ใช้งานได้จริงในอนาคต 7) จัดให้มีแบบฝึกปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

และมีการโต้ตอบกลบัทนัททีนัใด 8) การบนัทกึข้อมลูการเข้าถงึและ

ผลการประมวลความรู้โดยอาศัยรูปแบบการประมวลความรู้ตาม

มาตรการเรียนรู ้ที่ก�าหนด 9) การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ในรปูแบบมาตรฐานบนเครือ่งมอืและอปุกรณ์การสือ่สารต่าง ๆ  เช่น 

คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน เป็นต้น และ  

10) การเลือกใช้ซอฟ์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหารายวิชาท่ีเหมาะสม

เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ประกอบด้วย 

 1) ควรมกีารวจิยัพฒันาแพลตฟอร์มนีใ้ห้มอีงค์ประกอบ

ที่จะใช้เป็นสื่อการเรียนรู้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จะท�าให้ได้ข้อมูล 

เชงิลกึเพือ่น�ามาปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจัดการธรุกิจ

ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 2) ควรมีการวจิยัและพฒันาแพลตฟอร์มดจิทิลัโดยอาศยั

รปูแบบการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) ทีส่ามารถ

ท�าให้ผูเ้รยีนในลกัษณะออนไลน์มคีวามรูส้กึและจนิตนาการเชงิบวก

มากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนามัลติมีเดียท่ีดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

ให้ดีขึ้น

 3) ควรมกีารวจิยัและพฒันาแพลตฟอร์มการจดัการเรยีน

การสอนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มข้ึนอีกเพื่อเป็นการเพ่ิมทรัพยากร 

การเรียนรู้สมยัใหม่รวมถงึการใช้เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการเรียนการสอน 

ออนไลน์ที่ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิผลส�าหรับ 

การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ
 บทความวจัิยฉบบันีไ้ด้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัและตพีมิพ์

เผยแพร่จากมหาวทิยาลัยศรปีทมุ วทิยาเขตชลบรุ ีสถาบันนวตักรรม

ทางการศึกษา สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก และวิทยาลัย 

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ ผูว้จิยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู 

มา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
 การศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรีระยอง และตราด และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีอายุ 20-60 ปี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ�านวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยใช้แบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ 

ฉบับภาษาไทย พบว่า ด้านสุขภาพร่างกาย มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านจิตใจ มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านสัมพันธภาพ 

ทางสังคม มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี ด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีและ คุณภาพชีวิตโดยรวม มีระดับคุณภาพชีวิต

ในระดบัด ีผลการทดสอบความแตกต่างรายคูค่ณุภาพชวีติโดยรวมจ�าแนกตามรายจงัหวดั จงัหวดัระยองมคีณุภาพชวีติสงูกว่าจงัหวดัตราด 

และจังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าจังหวัดตราด  

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิต, เศรษฐกิจฐานราก
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Abtract
 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.

Keywords : Quality of life, Grassroots Economy 
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บทน�า
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.

2560 - พ.ศ. 2564) ได้ยึดหลักส�าคัญของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง การพัฒนาทีย่ัง่ยนื และคนเป็นศนูย์กลาง ทีด่�าเนนินโยบาย

พฒันาประเทศมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติฉบับที่ 9 จนถึง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559) ที่มี

เป้าหมายในการพฒันาประเทศเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ แก้ไขปัญหา

ความยากจน การขบัเคลือ่นกลุม่เศรษฐกจิฐานรากให้มคีวามเข้มแขง็ 

ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ทรัพยากร และบริการทาง

สังคมอย่างเสมอภาค นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปี พ.ศ. 2560 

จ�านวนคนจนของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก

จ�านวน 7.3 , 7.1 , 4.8 , 5.8 และ 5.325 ตามล�าดบั แต่ค่าสมัประสทิธิ์

ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ของคนไทย ในปี 

พ.ศ. 2556 มีค่าเท่ากับ 0.465 ในปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ 0.445 

และในปี พ.ศ.2560 มีค่าเท่ากับ 0.453 ค่าซ่ึงสัมประสิทธิ์ความ 

ไม่เสมอภาคของรายได้ของคนไทยกลับมีค่าท่ีสูงขึ้น มีทิศทางที ่

สวนทางกบัจ�านวนคนจนทีม่แีนวโน้มทีล่ดลง เป็นการสะท้อนให้เหน็

ถึงปัญหาความเหลื่อมล�้าที่ยังมีอยู่ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2562)

 โดยความเหลื่อมล�้าเป็นความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง

ประชาชนผู ้ที่มีโอกาสและประชาชนผู ้ ท่ีไม่มีโอกาสในการใช้

ทรัพยากรและสวัสดิการต่าง ๆ ในสังคมเน่ืองจากประชาชนผู้ที่มี

โอกาสและผู้ที่ไม่มีโอกาส มีต้นทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพ

แวดล้อมที่แตกต่างกัน จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญการขับเคลื่อนยกระดับ

คุณภาพชีวิตกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้มีความม่ังคงและยั่งยืน เพื่อ

ให้กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้ มีความกินดีอยู่ดีสามารถ

ช่วยเหลอืและพึง่พาตนเองได้ เพือ่ทีเ่ป็นส่วนหนึง่ให้ประเทศขบัเคล่ือน 

ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการวัดคุณภาพชีวิตกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐานรากเป็นตัวช้ีวัดตัวหนึ่ง เพื่อที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวิตกลุ่ม

เศรษฐกิจฐานรากจากการใช้นโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ  ที่ภาครัฐบาล 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

จ�านวนคนจนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด มีแนวโน้มที ่

ลดลง นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 66.4 พนัคน ลดลงเหลอืจ�านวน 

22.3 พันคน ในปี พ.ศ. 2560 แต่ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 

(Gini Coefficient) ของรายได้ของคนในจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ.

2556 มีค่าเท่ากับ 0.476 และในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 0.526 

จ�านวนคนจนในจังหวดัระยองในปี พ.ศ. 2556 มจี�านวน 24.1 พันคน 

และลดลงเหลือ 16.3 พันคนในปี พ.ศ. 2560 ค่าสัมประสิทธิ ์

ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ของคนในจังหวัด

ระยองในปี พ.ศ. 2556 มีค่าเท่ากับ 0.38 และในปี พ.ศ. 2560 มีค่า

เท่ากับ 0.361 และจังหวัดตราดมีจ�านวนคนจนในปี พ.ศ. 2556  

มีจ�านวน 45.2 พันคน และลดลงเหลือจ�านวน 22.3 พันคน และ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้

ของคนในจังหวัดตราดในปี พ.ศ. 2556 มีค่าเท่ากับ 0.398 และใน

ปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 0.449 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความเสมอภาค

ของรายได้ยังไม่ลดลง แต่จ�านวนคนจนมีแนวโน้มที่ลดลง แสดง 

ให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชนในจังหวัดจันทบุรี   

ระยอง และตราด จงึต้องมกีารมุง่เน้นให้ความส�าคญักบัคณุภาพชีวติ

กลุม่เศรษฐกจิฐานรากเพือ่ให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2562)

 ดังนั้นในการวัดคุณภาพชีวิตกลุ ่มเศรษฐกิจฐานราก 

เป็นการช่วยสะท้อนคุณภาพชีวิตกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ทางด้าน

สุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีภ่าครฐับาลน�าไปใช้วางแผน การก�าหนดนโยบาย

และมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐานรากทางด้านสขุภาพกาย ด้านจติใจ ด้านสมัพนัธทางสงัคม และ

ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ภาครัฐบาล

สามารถด�าเนนินโยบายต่าง ๆ  ในการขบัเคลือ่นพฒันาประเทศ (โดย

ใช้เกณฑ์องค์การอนามัยโลก)

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ ่ม

เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

นิยามศัพท์
 กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่ประกอบ

อาชีพ พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างท่ีมีรายได้ 

ต�่ากว่า 15,000 บาท ผู้ประกอบการรายย่อยห้องแถว/โชห่วย กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559)

 คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในการด�ารงชีวิต  

การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก 

ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ในด้านคุณภาพชีวิต

ทางด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ภาพทางสังคม 

และด้านสิ่งแวดล้อม (ปรางทิพย์  ภักดีคีรีไพรวัลย์, 2559) 

 1) ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกาย 

ส่วนบคุคลในชีวติประจ�าวนั เช่น การรบัรูส้ภาพของร่างกายทีแ่ขง็แรง 

สมบูรณ์ ความรู้สึกสุขกาย ไม่มีความเจ็บป่วยทางร่างกาย การรับรู้

พละก�าลังในการใช้ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การรับรู้การได้นอนหลับ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

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

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565   121

ทีด่ ีการรับรูค้วามพงึพอใจในการท�ากจิกรรมในใช้ประจ�าวนั การรบัรู้ 

ว่าตนเองไม่ต้องพ่ึงพายาหรอืการรกัษาทางการแพทย์ การรบัรูค้วาม

สามารถในท�ากิจวัตรปะจ�าวัน การรับรู้ด้วยตนเองและไม่ต้องพึ่งพา

ผู้อื่น เป็นต้น

 2) ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจในชีวิต

ประจ�าวนั เช่น การรบัรูค้วามพงึพอใจในชวีติทีม่คีวามสงบ ความสขุ 

และมีความหวัง การรับรู ้ความภูมิใจที่มีสมาธิที่ดีในการท�างาน  

การรับความพึงพอใจภาพลักษณ์ความภูมิใจในตนเอง การรับรู้

ทัศนคติทางบวกที่มีต่อตนเองและการรับรู้ความเชื่อมั่นและม่ันใจ

ตนเอง เป็นต้น

 3) ด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม คือ การรับรู ้สภาพ 

ความสมัพนัธ์ของตนเองกบับคุคลอืน่ในชวีติประจ�าวนั เช่น การรบัรู้ 

ว่าตนเองรับรูก้ารเข้าสงัคมผกูมติรกบัคนอืน่ การรบัรูถึ้งการทีไ่ด้เป็น

ผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และการรับรู้ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์

และอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น

 4) ด้านสิง่แวดล้อม คอื การรบัรูส้ภาพเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 

ในสังคมต่อการใช้ชีวิตในประจ�าวัน เช่น การับรู้ว่าตนเองมีอิสระ 

ในการใช้ชีวิตที่มีความมั่นคงและปลอดภัย การรับรู้ว่าตนเองมีที่อยู่

อาศยัทีด่ ีการรับรูว่้าตนเองมชีวีติในการจบัจ่ายใช้สอยในการด�าเนนิ

ชีวิต การรับความสะดวกสบายในทางด้านการบริการทางสุขภาพ 

การรับข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตในประจ�าวัน  

การรับรู้ว่าตนเองได้มีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมในเวลา 

ยามว่าง การรับรู้ว่าตนเองได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและสามารถ

เดินทางไปไหนอย่างสะดวกสบายและมีอิสระ เป็นต้น

 ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก หมายถึง ประชาชนที่

อาศัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

แต่ไม่เกนิ 60 ปี และเป็นกลุม่ประชาชนทีป่ระกอบอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า 

หาบเร่แผงลอย รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างที่มีรายได้ต�่ากว่า 15,000 บาท 

ผู ้ประกอบการรายย่อยห้องแถว/โชห่วย กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน  

(ปรางทิพย์  ภักดีคีรีไพรวัลย์, 2559)

 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Cofficent) เป็น

เครื่องมือในการวัดความไม่เท่าเที่ยมในรูปของสัดส่วน Gini ratio 

ซึ่งค่าอยู ่ระหว่าง 0 กับ 1 ยิ่งเข้าใกล้ 1 มากเท่าไรแสดงว่า 

ความไม่เท่าเทยีมกนัของรายได้ยิง่มากขึน้ โดยค�านวณจากการใช้ค่า

ของพ้ืนที่ Lorenze curve ของการกระจายรายได้สัมบูรณ์เป็น 

ตัวตั้งและค่าของพื้นที่ใต้เส้นการกระจายรายได้สัมบูรณ์ทั้งหมด 

เป็นตัวหาร (สถิติแห่งชาติ, 2562)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

 ความหมายคุณภาพชีวิต 

 การรับรู ้หรือความเข ้าใจของป ัจเจกบุคคลที่ มีต ่อ

สถานภาพชวีติของตนเองตามบรบิทของวฒันธรรมและค่านยิมทีใ่ช้

ชีวิตอยู่และสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ ความคาดหวัง มาตรฐานและ

ความกังวลสนใจที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ  คุณภาพชีวิตเป็นมโนมติที่ขอบเขต

กว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพ 

ทางกาย สภาวะทางจติ ระดบัความเป็นตวัของตวัเอง ความสมัพนัธ์

ต่าง ๆ ทางสังคม ความเช่ือส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ที่มีต่อ 

สิ่งแวดล้อม (WHO พบใน ทิพย์วัลย์  เรืองขจร, 2554)

 คุณภาพชีวิต คือ การรับรู้ถึงความพอใจในการด�ารงชีวิต 

การมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีในด้านต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนอง 

ความต้องการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีความสัมพันธ์ต่อการด�ารงชีวิตและ 

ส่งผลต่อคุณภาพชวีติในทศิทางทีด่ ีได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ด้านจติใจ 

ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้านสิง่แวดล้อม และการมคีณุภาพชีวิต

ที่ดีน้ันต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคม (ปรางทิพย์   

ภักดีคีรีไพรวัลย์, 2559)

 ดังน้ันความหมายคุณภาพชีวิตที่ผู ้วิจัยได้รวบรวมมา 

ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ การด�ารงชีวิตมนุษย์ที่จะคุณภาพชีวิต 

ที่ดีในความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน ทางด้านความพึงพอใจในการด�ารง

ชีวิตทางด้านวัตถุ และความพึงพอในการด�ารงชีวิตทางด้านจิตใจ  

ที่ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในทางที่ดี ได้แก่ สุขภาพกาย ด้านจิตใจ  

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและสังคม

 แนวคิดเศรษฐกิจฐานราก

 คอื ระบบเศรษฐกจิของชมุชนท้องถิน่ ทีส่ามารถพึง่ตนเอง

ภายในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกัน 

และกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนา

ด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม  

ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ระบบ

เศรษฐกจิฐานรากหรอืเศรษฐกิจชมุชน เป็นระบบเศรษฐกจิแนวราบ

ที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่าง

ผู้คนในชุมชนท้องถิ่น มิใช่เป็นเฉพาะเศรษฐกิจแนวดิ่งแบบปัจเจก

แต่สามารถท�าให้เกิดความร่วมมือ เกิดโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเศรษฐกิจร่วมของชุมชนกบัเศรษฐกจิของปัจเจก เป็นระบบ 

เศรษฐกิจที่มีลักษณะความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนสร้างความสัมพันธ์ 

ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและในระดับท่ีกว้างขวางอื่น ๆ และภายนอก 

ระบบเศรษฐกจิฐานราก จะต้องมแีนวทางการพฒันาและการ จดัการ

โดยชุมชนท้องถิ่น ให้ครบวงจรมากที่สุด มีการสร้างทุนและกองทุน

ที่เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด  

การผลิตอาหาร และความจ�าเป็นพื้นฐานเพื่อการด�ารงชีวิต การอยู่ 

ร่วมกัน ส�าหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง และพัฒนาเป็นวิสาหกิจ

เพื่อสังคมหรือธุรกิจของชุมชนในมิติของการเกื้อกูล เอื้อเฟื้อ การมี

ส่วนร่วมของคนในต�าบลต่าง ๆ  ท้ังขนาดย่อมหรอืขนาดใหญ่ขึน้ โดย

ใช้ทั้งความรู้ที่ส่ังสมในพื้นที่ หรือที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของ
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พื้นที่ และมีการพัฒนาให้ทันสมัย พร้อมกับมีเทคนิค วิทยาการและ

ความรู้ เทคโนโลยี มาพฒันาเพิม่เตมิให้เหมาะสมกบัตลาด หรอืสงัคม

เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ผู้คนและชุมชนท้องถ่ินโดยรวม

สามารถพึ่งตนเอง มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และสามารถพัฒนา 

เป็นผูผ้ลติ ผูส้ร้างงานบรกิารต่าง ๆ  จากท้องถิน่ทีเ่ข้มแขง็ สร้างสรรค์ 

หลากหลาย มเีอกลกัษณ์ ทนัสมยั และเชือ่มโยงกบัระบบตลาดอย่าง

มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจฐานราก จะต้องมีความหลากหลาย 

พอเพียง เพื่อเปิดโอกาสและแบ่งปันให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถ 

มีพื้นที่และมีโอกาสในการร่วมพัฒนาได้อย่างผสมผสานและ

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ได ้

อย่างด ีอย่างมฉีนัมติร เป็นธรรม และมคีวามสมัพนัธ์อย่างเท่าเทยีม 

องค์ประกอบส�าคญัของเศรษฐกจิฐานรากทีเ่ข้มแขง็ 1) มกีารรวมกลุ่ม 

เพือ่สร้างพลงัในการท�างานร่วมกัน ความสามารถทีจ่ะเจรจาต่อรอง

และประสานงานท้ังภายใน 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

เกีย่วข้องภายนอก เป็นฐานส�าคญัในการวางแผนชมุชน การวางแผน

เพื่อการตัดสินใจ การติดตามวัดผลและรายงานผล 5) มีระบบ 

การผลิตของชุมชนทั้งขั้นพื้นฐานและก้าวหน้าที่ได้มาตรฐาน  

มีมูลค่าเพิ่มและสามารถเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภายนอกได้  

6) สร้างความร่วมมือในทกุระดบัและทกุมติ ิเพือ่ให้เกดิความร่วมมือ

ให้บรรลุเป้าหมายและสัมพันธภาพท่ีดี ท้ังระดับกลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่ม

กับชุมชน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน์ หรือรวมตัวกันเป็น 

เครือข่ายประเด็นต่าง ๆ ได้ เช่น เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่าย

ข้าว เครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน  

เครอืข่ายภมูนิเิวศน์วถิวีฒันธรรม หรอืการสร้างความร่วมมอืระหว่าง

ชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 7) มีระบบการอยู่ร่วมกัน หรือ

เคารพกติกา จารีตประเพณีในการอยู่ร่วมกัน ระบบสวัสดิการ 

การดูแลซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสังคมใหญ่

อย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูล 8) มีคุณธรรม จริยธรรมในการท�า

กิจกรรม การประกอบกิจการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม หรือการ

ด�ารงชีวิต 9) มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยคนในชุมชนร่วมทุน 

ร่วมกิจกรรมหรือกิจการในการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน  

มีส�านึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน 10) คนในพื้นท่ีของชุมชน

สามารถมีส่วนร่วม มีความรู้ เรื่องราวการพัฒนาในพื้นที่รวมทั้ง 

ความรู้ในสงัคมอืน่ ๆ  มคีณุภาพ มคีวามมัน่ใจทีจ่ะให้ความรูค้วามเหน็ 

ร่วมคิด ร่วมท�า ตืน่รู ้มคีวามสร้างสรรค์ มคุีณธรรมจรยิธรรมพืน้ฐาน 

ครอบครัวมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้

มากที่สุด (พัฒนาชุมชน, 2562)

 แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิต

 กลุ่มองค์การอนามัยโลกได้พฒันาเครือ่งชีว้ดัคณุภาพชวีติ

ฉบับย่อโดยใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเหลือเพียง  

26 ตัวชี้วัด โดยข้อค�าถามในฉบับย่อเป็นค�าถามที่มีอยู่ในสังคม 

การรับรู้คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น วัฒนธรรมและค่านิยมจะส่งผล

กับเป้าหมายและความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

 ด้านสขุภาพ คอื การรบัรูส้ภาพทางด้านร่างกายของบคุคล 

ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ�าวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์ของ

ร่างกาย การรับรู้ถึงความสามารถในการท�างานของตนเอง เป็นต้น

 ด้านจิตใจ คือ การรับรู้ทางสภาพจิตใจของตนเอง เช่น 

การรบัรู้ความรู้สึกทางบวกและทางลบที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้

ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู ้ถึงความคิด การตัดสินใจและ 

ความสามารถในการเรียนรู้ของตน เป็นต้น

 ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม คอื การรบัรูเ้รือ่งความสมัพนัธ์ 

ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือและ 

ได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม

 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีผล

ต่อการด�าเนินชีวิต การรับรู้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ 

สภาพแวดล้อม การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระมีความปลอดภัย

และมัน่คงในชีวติ เป็นต้น ส�าหรบัการศึกษาวจิยัครัง้นี ้ผู้วจิยัได้ศกึษา

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล ตาม

แนวคิดของ (Power, Bullinger and WHOQOL Group พบใน 

ชมุพร  ฉ�า่แสง และคณะ, 2555) เครือ่งชีว้ดัคณุภาพชวีติขององค์การ

อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) โดยใช้

เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ประกอบด้วย  

ข้อค�าถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย และอัตวิสัย จะประกอบด้วย 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน

สมมติฐานการวิจัย
 กลุม่ประชากรกลุม่เศรษฐกิจฐานรากทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดั

ที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนเศรษฐกิจ

ฐานรากมอีายรุะหว่าง 20-60 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัจนัทบรุ ีระยอง 

และตราด มีจ�านวนเท่ากับ 901,542 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง

 การหาขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้ขนาดกลุม่ตวัอย่างตามวธิกีาร

ของ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก�าหนด

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่างถูกก�าหนดจากประชาชนที่อาศัยในจังหวัดระยอง 

จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ขั้นตอนแรกใช้การสุ่มตัวอย่าง 

แบบแบ่งจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง จังหวัดระยอง จ�านวน 134 คน  

จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 133 คน และจังหวัดตราด จ�านวน 133 คน 

รวมเป็นทั้งหมด 400 คน และข้ันตอนท่ีสองท�าการสุ่มตัวอย่าง 

แบบบังเอิญ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึงช่วงอายุ 60 ปี

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ

ตราด  มีลักษณะค�าถามแบบปลายปิดแบบเลือกตอบ จ�านวน 8 ข้อ 

ได้แก่ เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพกลุ่ม

เศรษฐกิจฐานราก จ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนทัง้หมด จ�านวนรายได้

ต่อเดือน แบบสอบถามส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิต

ทัว่ไปของประชาชนกลุม่เศรษฐกจิฐานรากในจงัหวดั ระยอง จนัทบุรี 

และตราด จ�านวน 26 ข้อ โดยใช้แบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การ

อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย ซ่ึงประกอบด้วย 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

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน�าเครื่องมือไป

ทดลองใช้กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน และน�ามาหา 

ค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  

(Cronbach’s alpha) พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดลอง 

มีค่า 0.754 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล

 การด�าเนนิการวจัิยในครัง้นีไ้ด้พิจารณาและผ่านการรบัรอง 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี (ใบรับรองที่ 24/2563) 

และได้ด�าเนินการศึกษาภายใต้ขอบข่ายของโครงการวิจัย เข้าพบ

กลุม่ตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัอธบิายให้เข้าใจในวตัถปุระสงค์การเกบ็รวบรวม

ข้อมูล และอนุญาตท�าการสัมภาษณ์ หลังจากที่ด�าเนินการขอ

อนุญาต และผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  

ทางคณะผูว้จิยัจงึจะเริม่สมัภาษณ์เกบ็ข้อมลูตามแบบสอบถามท่ีจดั

เตรยีมไว้ ทัง้นีก้ารน�าเสนอข้อมูลจะไม่มผีลกระทบต่อผู้ให้ข้อมลู และ

หากประเด็นใดผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์ก็สามารถ

ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ได้

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้การสุ่มตัวอย่าง 

โดยขั้นตอนแรกจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างของประชาชนกลุ่มเศรษกิจ

ฐานราก เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มประชาชนเศรษฐกิจฐานราก

จงัหวดัระยอง จ�านวน 134 คน กลุม่ที ่2 คอื กลุ่มประชาชนเศรษฐกจิ

ฐานรากจังหวัดจันทบุรี จ�านวน 133 คน และกลุ่มที่ 3 ประชาชน

เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตราด จ�านวน 133 คน รวมเป็นทั้งหมด  

400 คน และขั้นตอนที่สองท�าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดย 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึงช่วงอายุ 60 ปี ผู้วิจัยด�าเนินการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภมู ิเป็นการเกบ็ข้อมลูภาคสนาม ผูว้จิยัชีแ้จง

วตัถปุระสงค์และท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยการใช้แบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 คุณภาพของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด

จันทบุรี ระยอง และตราด โดยใช้สถิติเชิงพรรณา คือ ค่าเฉลี่ย และ

เปรียบเทียบคุณภาพประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด

จันทบุรี ระยอง และตราด โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิต 

เชงิอนมุาน จ�าแนกตามรายจงัหวดั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

ด้วยสถิติ F-test และถ้ามีความแตกต่างรายคู่ ใช้วิธีการทดสอบ 

ความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟร์ในการทดสอบ
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 จากตารางที ่1 พบว่า ค่าเฉลีย่ของระดบัคณุภาพชวีติของ

ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจันทบุรี มีค่ามากที่สุด คือ 3.84 

รองลงมาจังหวัดระยอง มีค่าเท่ากับ 3.82 และจังหวัดตราด 

มค่ีาเท่ากบั 3.55 และค่าเฉลีย่ของระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 

กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 

ผลการวิจัย
คุณภาพชีวิตรวม

ตารางที่	1 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ภาพรวม

จังหวัด ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพชีวิต

1. จันทบุรี

2. ระยอง

3. ตราด

3.84

3.82

3.55

ดี

ดี

ดี

คุณภาพชีวิตโดยรวม 3.74 ดี

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย

ตารางที่	2 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ด้านสุขภาพกาย

จังหวัด ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพชีวิต

1. จันทบุรี

2. ระยอง

3. ตราด

3.72

3.67

3.47

ดี

ดี

ดี

คุณภาพชีวิตโดยรวม 3.74 ดี

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านสุขภาพกายของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจันทบุรี  

มีค่าเท่ากับ 3.72 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี จังหวัดระยอง  

มีค่าเท่ากับ 3.67 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีและจังหวัดตราด 

มีค่าเท่ากับ 3.47 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง และ 

ค่าเฉลีย่ของระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนกลุม่เศรษฐกจิฐานราก

ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี 

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ

ตารางที่	3 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ด้านจิตใจ

จังหวัด ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพชีวิต

1. จันทบุรี

2. ระยอง

3. ตราด

3.84

3.89

3.73

ดี

ดี

ดี

คุณภาพชีวิตโดยรวม 3.82 ดี

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านจิตใจของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจันทบุรี มีค่า

เท่ากับ 3.84 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี จังหวัดระยอง มีค่า

เท่ากับ 3.89 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี และจังหวัดตราด 

มีค่าเท่ากับ 3.73 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี และค่าเฉลี่ยของ

ระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชนกลุม่เศรษฐกจิฐานรากในภาพรวม  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคมของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก 

ในจันทบุรี มีค่าเท่ากับ 3.96 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี จังหวัด

ระยอง มค่ีาเท่ากบั 3.94 มรีะดบัคณุภาพชวีติในระดบัด ีและจงัหวดั

ตราด มค่ีาเท่ากบั 3.40 มรีะดบัคณุภาพชวีติในระดบัปานกลาง และ

ค่าเฉลีย่ของระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนกลุม่เศรษฐกจิฐานราก

ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี

คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ตารางที่	4 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ด้านสังคม

จังหวัด ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพชีวิต

1. จันทบุรี

2. ระยอง

3. ตราด

3.96

3.94

3.40

ดี

ดี

ปานกลาง

คุณภาพชีวิตโดยรวม 3.77 ดี

คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางที่	5 ระดับคุณภาพชีวิตโดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับไทย ชุดย่อ ด้านสิ่งแวดล้อม

จังหวัด ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพชีวิต

1. จันทบุรี

2. ระยอง

3. ตราด

3.86

3.76

3.59

ดี

ดี

ดี

คุณภาพชีวิตโดยรวม 3.74 ดี

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิต 

ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในจันทบุรี  

มีค่าเท่ากับ 3.86 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี จังหวัดระยอง  

มีค่าเท่ากับ 3.76 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี และจังหวัดตราด

มีค่าเท่ากับ 3.59 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง และ 

ค่าเฉลีย่ของระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนกลุม่เศรษฐกจิฐานราก

ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีระดับคุณภาพชีวิตในระดับดี

การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัดกับคุณภาพชีวิต

ตารางที่	6 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวม โดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย ชุดย่อ จ�าแนกตามราย 

  จังหวัด

               รายการ	 จังหวัด	 n	 x ̅	 S.D	 F	 Sig.

คุณภาพชีวิตโดยรวม ระยอง 133 3.84 0.467 19.662 0.000*

 จันทบุรี 134 3.82 0.308

 ตราด 133 3.55 0.492

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

โดยรวม จ�าแนกตามรายจังหวัด พบว่า จังหวัดระยอง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.84 จังหวัดจันทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และจังหวัด

ตราด มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.55 เมือ่น�าค่าเฉลีย่มาทดสอบเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างด้วยเครื่องมือทางสถิติ one way anowa พบว่า 

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

(Sig = 0.00) ดังนั้น จังหวัดที่แตกต่างกันจะมีผลของคุณภาพชีวิต

โดยรวมที่แตกต่างกัน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

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

126   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่าง 

รายคู่คุณภาพชีวิตโดยรวมจ�าแนกตามรายจังหวัด พบว่า ค่าเฉลี่ย

จงัหวดัระยอง มค่ีาเท่ากบั 3.84 ค่าเฉลีย่จงัหวดัจนัทบรุ ีมค่ีาเท่ากบั 

3.82 และค่าเฉลี่ยจังหวัดตราด มีค่าเท่ากับ 3.55 เมื่อน�าค่าเฉลี่ยมา

ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ด้วยเครือ่งมอืทางสถิต ิScheffe พบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จ�านวน 

2 คู่ ได้แก่ จังหวัดระยองมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าจังหวัดตราด และ

จังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าจังหวัดตราด

สรุปและอภิปรายผล
 คณุภาพชวีติของประชาชนกลุม่เศรษฐกิจฐานรากจงัหวดั

จันทบุรี ระยอง และตราด มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ

แยกตามรายองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คุณภาพชีวิตของประชาชน

กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ทางด้าน

สขุภาพร่างกาย มรีะดบัคณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัดี  คณุภาพชวีติของ

ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

ด้านจิตใจ มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนกลุ ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง ด้าน

สมัพันธภาพทางสงัคม มรีะดับคณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัด ีแต่จงัหวดั

ตราดมีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิต

ของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ

ตราด ด้านสิ่งแวดล้อม  มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู ่คุณภาพชีวิต 

โดยรวม จ�าแนกตามท่ีอยู่อาศัยตามรายจังหวัด ด้วยเครื่องมือ 

ทางสถิติ Scheffe พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ จ�านวน 2 คู่ ได้แก่ จังหวัดระยองมีคุณภาพ

ชีวิตสูงกว่าจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตสูงกว่า

จังหวัดตราด

อภิปรายผล
 1. หน่วยงานภาคหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการ 

ส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง

ผลักดนัให้เกดิแหล่งท�ามาหากนิ และพฒันาส่งเสรมิในการประกอบ

อาชีพเสริม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐานรากเพิม่เตมิเป็นการสร้างโอกาสในการหารายได้ทีเ่พิม่ขึน้ในอกี

ช่องทางหนึ่ง 

 2. หน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรน�าเอา

เทคโนโลยีด้านจัดเก็บข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้าน 

ต่าง ๆ ของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ด้านสุขภาพกาย ด้าน

จิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ 

เพือ่เป็นการจดัเก็บระบบแบบองค์รวม ท�าให้สามารถตรวจสอบและ

วิเคราะห์สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่าง 

ตรงจุดยิ่งขึ้น

 3. ด้านสุขภาพกาย ควรส่งเสริมให้ประชาชนกลุ ่ม

เศรษฐกิจฐานรากได้รับการดูแลสุขภาพกายให้ได้รับสิทธิในการ

รักษาสุขภาพทั้งจากนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเข้าไปบริการ

เพิ่มเติมให้กับประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ความรู ้

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ วิธีการป้องกัน และดูแลตนเองเบื้องต้น 

เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวของประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐานราก เพราะจากการศึกษาพบว่า มีประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐานรากยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

 4. ด้านจิตใจ ควรด�าเนินการนโยบายการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต เพราะจากการท�าวิจัยพบว่า  

ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากสุขภาพจิตความรู้สึกไม่ค่อยดี 

ท้อแท้ หดหู่ กังวล ซึมเศร้า เป็นต้น ควรมีการส่งเสริมดูแลให ้

ความรูใ้นการด�าเนนิชวีติทีด่ ีมกีารจดักิจกรรมต่าง ๆ  ให้มคีวามรูส้กึ

ผ่อนคลายและการสร้างมมุมองในแง่บวกในการด�าเนนิชวีติ รฐับาล

ควรมนีโยบายเข้ามาส่งเสรมิและจดักจิกรรมให้ความรูก้บัประชาชน

กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

 5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ควรมีการส่งเสริมในด้าน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมและส่งเสริม โดยให้ความส�าคัญการท�า

กจิกรรมร่วมกนัในชมุชนและต่างชมุชน เพือ่เป็นส่งเสรมิกระตุ้นสร้าง

ความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชนและต่างชุมชน ควรให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเน้นและให้ความส�าคัญกับกิจกรรมส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น 

ตารางที่	7 การทดสอบความแตกต่างรายคู่คุณภาพชีวิตโดยรวม โดยแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย ชุดย่อ  

  จ�านวนโดยกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก จ�าแนกรายจังหวัด

 จังหวัด	 คุณภาพชีวิตโดยรวม	 	 จังหวัด

	 	 	 ระยอง	 จันทบุรี	 ตราด

	 x ̅	 3.84	 3.82	 3.55

 ระยอง 3.84 - 0.854 0.000*

 จันทบุรี 3.82 - - 0.000*

 ตราด 3.55 - - -
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เพราะจากการศกึษาพบว่า ประชาชนกลุม่เศรษฐกจิฐานรากยงัขาด

การปฏิสัมพันธ์การผูกมิตรกับคนอื่น

 6. ด้านสิง่แวดล้อม ควรมสี�ารวจหรอืการส่งเสรมินโยบาย

การให้บริการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างให้การด�าเนินชีวิต 

ที่ดีขึ้น เนื่องจากการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

ยังไม่ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขและสิ่งอ�านวยความสะดวก

ขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการท�าวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในทุกจังหวัด เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลที่น�ามาใช้

ในการพิจารณาเพื่อพัฒนานโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ส�าหรับ

ประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต

 2. ควรท�างานวิจัยเชิงคุณภาพ ติดตามกลุ่มประชาชน

เศรษฐกิจฐานรากทางด้านมิติด้านเศรษฐกิจ เพ่ือน�าข้อมูลมาวาง

ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธ์ิ และสามารถเสนอแนะแนวทางวิธีการ

ตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ

ห้องชุด จ�านวน 55 บริษัท และกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบห้องชุด จ�านวน 30 คน โดยการใช้วิธีการ

วิจัยแบบสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหนังสือ ต�ารา เอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท�าการ

เรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ผล และสรุปผล จากผลการวิจัยพบว่าการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ สามารถแบ่งพื้นที่ในการ 

ตรวจสอบห้องชุดได้เป็น 5 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่ห้องนั่งเล่น 2) พื้นที่ห้องนอน 3) พื้นที่ห้องน�้า 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 และการใช ้

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3) หมวดงานฝ้าเพดาน ตรวจเรื่องระดับของฝ้าเพดาน รอยต่อของฝ้าเพดาน และการรั่วซึม โดยการสังเกตด้วย 

ตาเปล่า และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 4) หมวดงานประตู ตรวจเรื่องรอยบิ่นหรือรอยแตกร้าว งานทาสี และการใช้งาน โดยการสังเกต

ด้วยตาเปล่า การสมัผสัตามพืน้ที ่และการใช้เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ 5) หมวดงานหน้าต่าง ตรวจเรือ่งการตดิตัง้ และการรัว่ซมึ โดยการสงัเกต

ด้วยตาเปล่า และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 6) หมวดงานระบบ ตรวจเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน�้าทิ้ง โดยการ

สังเกตด้วยตาเปล่า การทดสอบการใช้งาน และการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ 7) หมวดงานบัวเชิงผนัง ตรวจเร่ืองรอยต่อของบัวเชิงผนัง  

งานทาสี และรอยด่าง โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 8) หมวดงานช่องเปิด หรือช่องระบายอากาศ ตรวจสอบโดยการทดสอบการใช้งาน  

9) หมวดงานสุขภัณฑ์ ตรวจเรื่องความเรียบร้อยในการติดตั้ง และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการทดสอบการใช้งาน และ 

10) หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ และเคาน์เตอร์ครัว ตรวจเรื่องความเรียบร้อยในการติดตั้ง และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และ 

การทดสอบการใช้งาน

ค�าส�าคัญ : อาคารชุด, คอนโดมิเนียม, ห้องชุด, อสังหาริมทรัพย์, การรับโอนกรรมสิทธิ์
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Abstract
 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.

Keywords : Condominium, Real Estate, Transferring Ownership
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บทน�า
 ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด 

พกัอาศยัในปัจจบุนัมแีนวโน้มขยายตัวเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในพืน้ที่

ต่าง ๆ  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้รับความนิยม

จากผู ้บริโภคเป็นอย่างมาก จากผลการวิจัยของศูนย์ข ้อมูล

อสังหาริมทรัพย์ พบว่า ในปี 2563 มีสัดส่วนจ�านวนหน่วยการโอน

กรรมสิทธิ์ที่อยู ่อาศัยประเภทอาคารชุดมากท่ีสุด (ศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์, 2562) โดยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือส่งมอบ

ห้องชุดให้กับผู้ซื้อ ผู้ประกอบการจะให้ผู้ซ้ือตรวจความเรียบร้อย 

โดยรวมของห้องชุด ซ่ึงในการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคนั้น  

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการเร่งปิดการขาย จึงใช้กลยุทธ์จูงใจ 

ผู้บริโภคเพื่อเร่งการรับโอนกรรมสิทธ์ิ โดยการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ 

ได้แก่ ส่วนลดราคาขาย เฟอร์นิเจอร์ครบชุดพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

เป็นต้น และก�าหนดระยะเวลาในการจัดโปรโมช่ัน เพื่อกระตุ้นให้ 

ผู้บริโภคเร่งการรับโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งก่อนการส่งมอบห้องชุด ทาง

โครงการจะนดัให้ผูบ้รโิภคเข้าตรวจสอบห้องชดุก่อนรบัโอนกรรมสทิธิ์ 

จากการศึกษาการร้องเรียนกับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผูบ้ริโภคเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ “อาคารชุด” เป็นอสงัหารมิทรพัย์

ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีคนร้องเรียนมากที่สุด จ�านวน 970 ราย จาก

ทั้งหมด 2,384 ราย (ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 

2563) และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยปัญหาการร้องเรยีน

สามารถแบ่งปัญหาที่เกิดข้ึนได้เป็น 2 ช่วง คือ ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการโอนกรรมสิทธิ์ 

โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกร้องเรียนหลังการโอนกรรมสิทธิ์ คือ การ

ช�ารดุหลงัการก่อสร้าง การก่อสร้างแล้วเสรจ็แต่เกบ็งานไม่เรยีบร้อย 

ข้อจ�ากดัของการใช้วสัดสุ�าเรจ็รูป การก่อสร้างไม่เหมอืนห้องตวัอย่าง 

เป็นต้น (ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2563) เพื่อ

เป็นการป้องกนัปัญหาต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาภายหลงั ในแต่ละ

โครงการจะให้สทิธกิบัผูบ้รโิภคในการตรวจสอบห้องชดุแตกต่างกนั

ออกไป บางโครงการให้สิทธิกับผู ้บริโภคในการจ้างบริษัทที่มี

ประสบการณ์การท�างานด้านการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอน

กรรมสิทธิ์ เข้ามาตรวจสอบห้องชุดอย่างละเอียด เพื่อให้วัสดุได้

มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการใช้งาน และบางโครงการไม่อนุญาตให้ 

ผู้บริโภคจ้างบริษัทเข้ามาตรวจสอบห้องชุด (บุญธรรม  ทองขลิบ, 

2563) ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องท�าการตรวจสอบห้องชุดเอง ซ่ึงอาจ

ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง เน่ืองจากผู้บริโภคยังขาด

ความรูใ้นด้านการตรวจสอบห้องชดุ จากปัญหาข้างต้นผูว้จิยัเลง็เหน็

ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้จึงท�าการศึกษาแนวทางการตรวจสอบห้องชดุก่อน

รับโอนกรรมสิทธิ์ และสามารถเสนอแนวทางวิธีการตรวจสอบห้อง

ชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอน

กรรมสิทธิ์

 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบห้องชุดก่อน

รับโอนกรรมสิทธิ์

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากร ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มประชากรดังนี้

  1.1 บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบห้องชุด โดยผู้วิจัย

ได้สืบค้นรายชื่อบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง

อาคารจากอินเทอร์เน็ต และมีการสัมภาษณ์เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

ขอบเขตการให้บริการของบริษัท

  1.2 ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม และด้าน

วศิวกรรม โดยเป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ  คือ บรษิทั

เอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ

 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจงบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบห้องชุด จ�านวน 55 บริษัท และ

สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม 

จ�านวน 15 คน และด้านวิศวกรรม จ�านวน 15 คน

 ขั้นตอนในการด�าเนินการศึกษา

 1. ข้อมลูทตุยิภูม ิผูว้จิยัได้ศึกษาค้นคว้าข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง

จากการเอกสาร หนงัสือ ต�ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยศึกษาแนวคดิ 

ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษารายงานการตรวจสอบ

คุณภาพห้องชุด โดยใช้แบบบันทึกในการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถ

ก�าหนดขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย และเพื่อก�าหนดแนวทางการ

เก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมลูกลุ่มตวัอย่างโดยการสมัภาษณ์ โดยแบ่งกลุม่ตวัอย่าง 

จ�านวน 3 กลุ่ม ดังนี้

    1. บรษิทัทีใ่ห้บรกิารตรวจสอบคณุภาพการก่อสร้าง

อาคาร จ�านวน 55 บริษัท

    2. ผู้ทรงคุณวฒุด้ิานสถาปัตยกรรม จ�านวน 15 ท่าน

    3  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม จ�านวน 15 ท่าน

 ผู ้วิจัยท�าการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร กรรมการผู ้จัดการ  

ผู้จัดการ ผู้อ�านวยการ หัวหน้างาน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

 1. ผู้วจิยัใช้เครือ่งมอืเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

โดยก�าหนดขอบเขตเนื้อหาจ�านวน 5 พื้นที่ในเก็บข้อมูล ดังนี้

  1.1 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ห้องนั่งเล่น

  1.2 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ห้องนอน

  1.3 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ห้องน�้า
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  1.4 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ห้องครัว

  1.5 แนวทางการตรวจสอบพื้นที่ระเบียง

  ผู้วิจัยท�าการทดสอบแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง

แต่ละกลุ่มในการเก็บข้อมูล และทดสอบค่าเที่ยงตรงของค�าถาม 

ในแบบสัมภาษณ์ และด�าเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์

 2. ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ และสรุปผล

จากขอบเขตเนื้อหาการศึกษาพื้นที่ห้องชุด จ�านวน 5 พื้นที่ พบว่า

สามารถตรวจสอบโดยการแบ่งตามหมวดงานได้จ�านวน 10 หมวดงาน 

ดังนี้ 1) หมวดงานพื้น 2) หมวดงานผนัง 3) หมวดงานฝ้าเพดาน  

4) หมวดงานประตู 5) หมวดงานหน้าต่าง 6) หมวดงานระบบ  

7) หมวดงานเชิงผนัง 8) หมวดงานช่องเปิด 9) หมวดงานสุขภัณฑ์ 

และ 10) หมวดงานเฟอร์นิเจอร์

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์บรษิทัทีใ่ห้บริการตรวจสอบ

คุณภาพการก่อสร้างอาคาร จ�านวน 55 บริษัท และกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม จ�านวน 15 คน และด้านวิศวกรรม 

จ�านวน 15 คน ผู้วิจัยสามารถแบ่งพื้นที่การตรวจสอบห้องชุดออก

เป็น 5 พื้นที่ และแต่ละพื้นที่มีแนวทางการตรวจสอบ ดังนี้

 1.	 พื้นที่ห้องนั่งเล่น

  1.1 พ้ืน ห้องน่ังเล่นโดยท่ัวไปจะใช้วัสดุปูพ้ืนชนิด 

ไม้สงัเคราะห์จ�าพวกลามเินต และเอนจเินยีร์วดู โดยตรวจสอบความ

สวยงามในการปูพ้ืน ความเรียบร้อยในการปูพ้ืน รอยต่อของแผ่น 

ลามิเนตหรือแผ่นเอนจิเนียร์วูด การยวบ ยุบตัว และโก่งงอของพื้น 

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการเดินไป

ตามบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ หากวัสดุปูพ้ืนมีการช�ารุดจะสังเกตเห็นได้ 

และรู้สึกได้เมื่อทดสอบโดยการเดิน

  1.2 ผนัง ห้องน่ังเล่นโดยท่ัวไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ 

โดยตรวจสอบการฉาบปูนผนัง รอยแตกร้าว การรั่วซึม การเก็บงาน

ทาสี รอยด่าง การร่อนของสี การติดตั้งวอลล์เปเปอร์ และรอย 

ฉกีขาดของวอลล์เปปอร์ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้โดยการสงัเกตด้วย

ตาเปล่า การสงัเกตโดยอาศยัจากแสงทีต่กกระทบกบัผนงัเพือ่ดงูาน

ทาสี และการใช้อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น 

สเกลวัดรอยร้าว หรือการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น เพื่อตรวจ

หาความชื้นตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง

  1.3 ฝ้าเพดาน ห้องนั่งเล่นโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน

ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปนูฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเกบ็

งานทาส ีรอยด่าง ระดบัของฝ้าเพดาน และรอยต่อของฝ้าเพดาน ซึง่

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจากแสง

ที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสีและการใช้เครื่องมือช่วยในการ

ตรวจสอบ เช่น ตลบัเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดานกบัผนงั

และพื้น และการวัดระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า

  1.4 ประต ูห้องนัง่เล่นโดยทัว่ไปจะใช้ประตปูระเภท

ไม้อัดยาง หรือวัสดุสังเคราะห์จากเศษไม้ผสมเรซิน โดยตรวจสอบ

ความเรยีบร้อยในการตดิตัง้ รอยบิน่หรือรอยแตกร้าว งานทาส ีและ

การใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และ

การทดสอบการใช้งานโดยการลอง เปิด-ปิด ประตู ต้องมีลักษณะ

การเปิด-ปิด ไม่ตดิขดั ไม่ฝืด ไม่เกดิเสยีงดงัผดิปกตจิากรางเล่ือนและ

บานพับ ระบบล็อกท�างานได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้

  1.5 หน้าต่าง ห้องนั่งเล่นโดยทั่วไปเป็นหน้าต่าง 

บานเล่ือน และใช้วัสดุประเภทกระจกกรอบอะลูมิเนียม โดย 

ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง การรั่วซึม และการทดสอบ

การใช้งาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า  

บานหน้าต่างต้องติดตั้งเรียบร้อย มีอุปกรณ์ครบ และทดสอบ 

การใช้งานโดยการเลื่อนเปิด-ปิด หน้าต่าง และลองล็อก

  1.6 งานระบบ ห้องนัง่เล่นจะประกอบไปด้วยระบบ

ไฟฟ้า สิ่งที่ท�าการตรวจสอบ คือ ตู้เมนไฟฟ้า สวิทซ์ไฟ และปลั๊กไฟ 

ซึง่สามารถตรวจสอบได้โดยการสงัเกตด้วยตาเปล่า ดกูารต่อสายไฟ 

การทดสอบการใช้งาน โดยการทดลองเปิด-ปิดสวิตช์ไฟ หรือใช ้

ทีช่าร์จแบตเสยีบเข้ากลบัปลัก๊ไฟ และตรวจสอบโดยการใช้เครือ่งมือ

ช่วยในการตรวจสอบ คือ การใช้ไขควงวดัไฟ หรอือปุกรณ์ตรวจสอบ

ประจุไฟฟ้า

  1.7 บวัเชงิผนงั ห้องนัง่เล่นโดยทัว่ไปจะใช้บวัเชงิผนงั

ประเภทยางและไม้ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง  

รอยต่อของบัวเชิงผนัง งานทาสี และรอยด่าง โดยการสังเกตด้วย 

ตาเปล่า การติดตั้งบัวเชิงผนังต้องมีลักษณะแนบสนิทกับผนัง  

ไม่ตกขอบผนัง และต้องเก็บงานทาสีเรียบร้อย

  1.8  เฟอร์นเิจอร์ โดยทัว่ไปเฟอร์นิเจอร์ทีท่างโครงการ 

แถมมาให้ จะตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง ความสะอาด 

และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

ต้องมคีวามแขง็แรงปลอดภยัต่อการใช้งาน ไม่มรีอยบิน่หรอืรอยแตก 

และตรวจสอบโดยการทดสอบการใช้งาน

 2.	 พื้นที่ห้องนอน

  2.1 พื้น ห้องนอนโดยทั่วไปจะใช้วัสดุปูพื้นชนิด 

ไม้สังเคราะห์จ�าพวกลามเินตและเอนจเินยีร์วดู โดยตรวจสอบความ

สวยงามในการปูพ้ืน ความเรียบร้อยในการปูพ้ืน รอยต่อของแผ่น 

ลามิเนตหรือแผ่นเอนจิเนียร์วูด การยวบ ยุบตัว และโก่งงอของพื้น 

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการเดินไป

ตามบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ หากวัสดุปูพ้ืนมีการช�ารุดจะสังเกตเห็นได้ 

และรู้สึกได้เมื่อทดสอบโดยการเดิน

  2.2 ผนงั ห้องนอนโดยทัว่ไปจะใช้ผนงัฉาบเรยีบ โดย

ตรวจสอบการฉาบปูนผนงั รอยแตกร้าว การรัว่ซมึ การเกบ็งานทาสี 

รอยด่าง การร่อนของส ีการตดิตัง้วอลล์เปเปอร์ และรอยฉกีขาดของ

วอลล์เปปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 
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การสงัเกตโดยอาศยัจากแสงทีต่กกระทบกบัผนงัเพือ่ดงูานทาส ีและ

การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น สเกลวัด 

รอยร้าว หรอืการใช้อปุกรณ์ตรวจวดัความชืน้ เพือ่ตรวจหาความชืน้

ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง

  2.3 ฝ้าเพดาน ห้องนอนโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน 

ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปนูฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเกบ็

งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน และรอยต่อของฝ้าเพดาน  

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจาก

แสงที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสีและการใช้เครื่องมือช่วย 

ในการตรวจสอบ เช่น ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดาน

กับผนังและพื้น และการวัดระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า

  2.4 ประตู ห้องนอนโดยทั่วไปจะใช้ประตูประเภท

ไม้อัดยาง หรือวัสดุสังเคราะห์จากเศษไม้ผสมเรซิน โดยตรวจสอบ

ความเรยีบร้อยในการตดิตัง้ รอยบิน่หรือรอยแตกร้าว งานทาส ีและ

การใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และ

การทดสอบการใช้งานโดยการลองเปิด-ปิด ประต ูต้องมลีกัษณะการ

เปิด-ปิด ไม่ติดขัด ไม่ฝืด ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเลื่อนและ

บานพับ ระบบล็อกท�างานได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้

  2.5 หน้าต่าง ห้องนอนโดยทั่วไปเป็นหน้าต่าง 

บานเลื่อน และใช้วัสดุประเภทกระจกกรอบอะลูมิเนียม โดย 

ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง การรั่วซึม และการทดสอบ

การใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า  

บานหน้าต่างต้องติดตั้งเรียบร้อย มีอุปกรณ์ครบ และทดสอบ 

การใช้งานโดยการเลื่อนเปิด-ปิด หน้าต่าง และลองล็อก

  2.6 งานระบบ ห้องนอนจะประกอบไปด้วยระบบ

ไฟฟ้า สิ่งที่ท�าการตรวจสอบ คือ ตู้เมนไฟฟ้า สวิตช์ไฟ และปลั๊กไฟ 

ซึง่สามารถตรวจสอบได้โดยการสงัเกตด้วยตาเปล่า ดกูารต่อสายไฟ 

การทดสอบการใช้งาน โดยการทดลองเปิด - ปิดสวิตช์ไฟ หรือใช้ที่

ชาร์จแบตเสียบเข้ากลับปลั๊กไฟ และตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือ

ช่วยในการตรวจสอบ คอื การใช้ไขควงวดัไฟ หรอือปุกรณ์ตรวจสอบ

ประจุไฟฟ้า

  2.7 บัวเชิงผนัง ห้องนอนโดยท่ัวไปจะใช้บัวเชิงผนัง

ประเภทยางและไม้ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง  

รอยต่อของบัวเชิงผนัง งานทาสี และรอยด่าง โดยการสังเกต 

ด้วยตาเปล่า การติดตั้งบัวเชิงผนังต้องมีลักษณะ แนบสนิทกับผนัง 

ไม่ตกขอบผนัง และต้องเก็บงานทาสีเรียบร้อย

  2.8 เฟอร์นิเจอร์ โดยท่ัวไปเฟอร์นิเจอร์ที่ทาง

โครงการแถมมาให้ จะตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง ความ

สะอาด และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การติดตั้ง

เฟอร์นิเจอร์ต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่มีรอยบิ่น

หรือรอยแตก และตรวจสอบโดยการทดสอบการใช้งาน

 3.	 พื้นที่ห้องน�้า

  3.1 พื้น ห้องน�้าโดยทั่วไปจะใช้วัสดุปูพื้นประเภท

กระเบือ้ง โดยตรวจสอบความสวยงามในการปพูืน้ รอยบิน่หรอืรอย

แตกร้าว ปูนใต้กระเบื้อง และความลาดเอียงของพื้น ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การใช้ไม้ หรือเหรียญเคาะ

ลงบนพื้นกระเบ้ือง หากมีเสียงก้อง แสดงว่าปูนใต้พื้นกระเบื้อง 

ไม่เต็มหน้ากระเบื้อง และการใช้ดินน�้ามันอุดรูระบายน�้าเพื่อตรวจ

ทิศทางการไหลของน�้า

  3.2 ผนัง ห้องน�้าโดยทั่วไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ โดย

ตรวจสอบการฉาบปูนผนงั รอยแตกร้าว การรัว่ซมึ การเกบ็งานทาสี 

รอยด่าง การร่อนของส ีการตดิตัง้วอลล์เปเปอร์ และรอยฉกีขาดของ

วอลล์เปปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 

การสงัเกตโดยอาศยัจากแสงทีต่กกระทบกบัผนงัเพือ่ดงูานทาส ีและ

การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น สเกลวัด 

รอยร้าว หรอืการใช้อปุกรณ์ตรวจวดัความชืน้ เพือ่ตรวจหาความชืน้

ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง

  3.3 ฝ้าเพดาน ห้องน�้าโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน 

ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปนูฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเกบ็

งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน รอยต่อของฝ้าเพดาน และ

การรั่วซึม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า  

หรอืใช้มอืในการสัมผัสกบัฝ้าเพดาน และการใช้เครือ่งมอืช่วยในการ

ตรวจสอบ การรั่วซึมบริเวณบนเพดาน

  3.4 ประตู ห้องน�้าโดยทั่วไปจะใช้วัสดุประเภทพีวีซี 

โดยตรวจสอบความเรยีบร้อยในการตดิตัง้ รอยบิน่หรอืรอยแตกร้าว 

งานทาสี และการใช้งาน ซึง่สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วย

ตาเปล่า และการทดสอบการใช้งานโดยการลองเปิด-ปิด ประตู  

ต้องมลีกัษณะเปิด-ปิดแล้วไม่ตดิขัด ไม่ฝืด ไม่เกดิเสยีงดงัผดิปกตจิาก

รางเลื่อนและบานพับ ระบบล็อกท�างานได้ดี และสามารถไขกุญแจ

คลายล็อกได้

  3.5 ช่องระบายอากาศ โดยทัว่ไปจะตรวจสอบพดัลม

ของช่องระบายอากาศ จากการทดสอบการใช้งาน โดยการเปิด-ปิด

พัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ

  3.6 งานระบบ ห้องน�า้จะประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า 

ระบบประปา และระบบระบายน�้าทิ้ง โดยระบบไฟฟ้า ตรวจสอบ

ด้วยการทดสอบการใช้งานจริง ลองเปิด-ปิด สวิตช์ไฟ ระบบประปา 

ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งาน และการสังเกตการรั่วซึมของ

ท่อด้วยตาเปล่า ส่วนการตรวจสอบระบบระบายน�้าทิ้งนั้น สามารถ

ตรวจสอบได้โดยการใช้ดินน�้ามันอุดรูระบายน�้า และเปิดน�้าบริเวณ

พื้นที่ที่ท�าการตรวจสอบให้เต็ม และน�าดินน�้ามันออกเพื่อดูการ

ระบายน�้า
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  3.7 สขุภณัฑ์ โดยทัว่ไปจะตรวจสอบความเรยีบร้อย

ในการติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน ตรวจสอบโดยการสังเกตด้วย

ตาเปล่าถึงความเรียบร้อยในการติดตั้งสุขภัณฑ์ และการทดสอบ 

การใช้งานจริง

 4.	 พื้นที่ห้องครัว

  4.1 พ้ืน ห้องครัวโดยท่ัวไปจะใช้วัสดุปูพื้นชนิดไม้

สังเคราะห์จ�าพวกลามิเนตและเอนจิเนียร์วูด โดยตรวจสอบความ

สวยงามในการปูพ้ืน ความเรียบร้อยในการปูพ้ืน รอยต่อของแผ่น 

ลามิเนตหรือแผ่นเอนจิเนียร์วูด การยวบ ยุบตัว และโก่งงอของพื้น 

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการเดินไป

ตามบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ หากวัสดุปูพ้ืนมีการช�ารุดจะสังเกตเห็นได้ 

และรู้สึกได้เมื่อทดสอบโดยการเดิน

  4.2 ผนัง ห้องครัวโดยทั่วไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ โดย

ตรวจสอบการฉาบปูนผนงั รอยแตกร้าว การรัว่ซมึ การเกบ็งานทาสี 

รอยด่าง การร่อนของส ีการตดิตัง้วอลล์เปเปอร์ และรอยฉกีขาดของ

วอลล์เปปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 

การสงัเกตโดยอาศยัจากแสงทีต่กกระทบกบัผนงัเพือ่ดงูานทาส ีและ

การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น สเกลวัด 

รอยร้าว หรอืการใช้อปุกรณ์ตรวจวดัความชืน้ เพือ่ตรวจหาความชืน้

ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง

  4.3 ฝ้าเพดาน ห้องครัวโดยท่ัวไปจะใช้ฝ้าเพดาน 

ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปนูฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเกบ็

งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน และรอยต่อของฝ้าเพดาน  

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจาก

แสงที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสีและการใช้เครื่องมือช่วย 

ในการตรวจสอบ เช่น ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดาน

กับผนังและพื้น และการวัดระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า

  4.4 ประตู ห้องครัวโดยทั่วไปเป็นประตูบานเล่ือน 

และใช้วสัดปุระเภทกระจก โดยตรวจสอบความเรยีบร้อยในการตดิตัง้ 

รอยบิน่หรือรอยแตกร้าว งานทาส ีการใช้งาน ซึง่สามารถตรวจสอบ

ได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการทดสอบการใช้งานโดยการ

ลองเปิด-ปิด ประตู ต้องมีลักษณะเปิด -ปิด แล้วไม่ติดขัด ไม่ฝืด  

ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเลื่อนและบานพับ ระบบล็อกท�างาน

ได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้

  4.5 หน้าต่าง ห้องครวัโดยทัว่ไปเป็นหน้าต่างบานเล่ือน 

และใช้วัสดุประเภทกระจกกรอบอะลูมิเนียม โดยตรวจสอบความ

เรียบร้อยในการติดตั้ง การรั่วซึม และการทดสอบการใช้งาน  

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า บานหน้าต่าง

ต้องติดตั้งเรียบร้อย มีอุปกรณ์ครบ และทดสอบการใช้งานโดยการ

เลื่อนเปิด-ปิด หน้าต่าง และลองล็อก

  4.6 งานระบบ ห้องครัวจะประกอบไปด้วยระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน�้าท้ิง โดยระบบไฟฟ้า  

ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งานจริง ลองเปิด-ปิด สวิตช์ไฟ 

ระบบประปา ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งาน และสังเกต 

การรัว่ซึมของท่อด้วยตาเปล่า ส่วนการตรวจสอบระบบระบายน�า้ท้ิง

นั้น สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ดินน�้ามันอุดรูระบายน�้า และ 

เปิดน�้าบริเวณพื้นที่ที่ท�าการตรวจสอบให้เต็ม และน�าดินน�้ามันออก

เพื่อดูการระบายน�้า

  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

กระเบือ้ง โดยตรวจสอบความสวยงามในการปพูืน้ รอยบิน่หรอืรอย

แตกร้าว ปูนใต้กระเบื้อง และความลาดเอียงของพื้น ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การใช้ไม้ หรือเหรียญเคาะ

ลงบนพื้นกระเบ้ือง หากมีเสียงก้อง แสดงว่าปูนใต้พื้นกระเบื้อง 

ไม่เต็มหน้ากระเบื้อง และการใช้ดินน�้ามันอุดรูระบายน�้าเพื่อตรวจ

ทิศทางการไหลของน�้า

  5.2 ผนัง ระเบียงโดยทั่วไปจะใช้ผนังฉาบเรียบ โดย

ตรวจสอบการฉาบปูนผนงั รอยแตกร้าว การรัว่ซมึ การเกบ็งานทาสี 

รอยด่าง การร่อนของส ีการตดิตัง้วอลล์เปเปอร์ และรอยฉกีขาดของ

วอลล์เปปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 

การสงัเกตโดยอาศยัจากแสงทีต่กกระทบกบัผนงัเพือ่ดงูานทาส ีและ

การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น สเกลวัด 

รอยร้าว หรอืการใช้อปุกรณ์ตรวจวดัความชืน้ เพือ่ตรวจหาความชืน้

ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นสูง

  5.3 ฝ้าเพดาน ระเบียงโดยทั่วไปจะใช้ฝ้าเพดาน 

ฉาบเรียบ โดยตรวจสอบการฉาบปนูฝ้าเพดาน รอยแตกร้าว การเกบ็

งานทาสี รอยด่าง ระดับของฝ้าเพดาน และรอยต่อของฝ้าเพดาน  

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจาก

แสงที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสีและการใช้เครื่องมือช่วย 

ในการตรวจสอบ เช่น ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดาน

กับผนังและพื้น และการวัดระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า

  5.4 ประตู ระเบียงโดยทั่วไปเป็นประตูบานเลื่อน 

และใช้วัสดุประเภทกระจก โดยตรวจสอบความเรียบร้อยในการ 

ติดตั้ง รอยบ่ินหรือรอยแตกร้าว งานทาสี การใช้งาน ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบได้โดยการสงัเกตด้วยตาเปล่า และการทดสอบการใช้งาน
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โดยการลองเปิด-ปิด ประตู ต้องมีลักษณะเปิด -ปิด แล้วไม่ติดขัด  

ไม่ฝืด ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเล่ือนและบานพับ ระบบล็อก

ท�างานได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้

  5.5 งานระบบ ระเบียงจะประกอบไปด้วยระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน�้าท้ิง โดยระบบไฟฟ้า  

ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งานจริง ลองเปิด-ปิดสวิตช์ไฟ 

ระบบประปา ตรวจสอบด้วยการทดสอบการใช้งาน และสังเกต 

การรัว่ซึมของท่อด้วยตาเปล่า ส่วนการตรวจสอบระบบระบายน�า้ทิง้

นั้น สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ดินน�้ามันอุดรูระบายน�้า และ 

เปิดน�้าบริเวณพื้นที่ที่ท�าการตรวจสอบให้เต็ม และน�าดินน�้ามันออก

เพื่อดูการระบายน�้า

สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวจิยัสามารถวเิคราะห์ สรปุผล และอภิปรายผล 

จากการตรวจสอบห้องชุดในแต่ละพื้นที่ทั้งหมด จ�านวน 5 พื้นที่  

คือ 1. พื้นที่ห้องนั่งเล่น 2. พื้นที่ห้องนอน 3. พื้นที่ห้องน�้า 4. พื้นที่

ห้องครัว และ 5. พื้นที่ระเบียง ผู้วิจัยพบว่า พื้นที่ห้องชุดแต่ละพื้นที่

มกีารใช้วัสดเุหมอืนกนั จงึได้แบ่งหมวดงานในการตรวจสอบห้องชุด

ออกตามลักษณะงานเป็นจ�านวน 10 หมวดงาน โดยมีรายละเอียด

ในการตรวจสอบห้องชุดแต่ละหมวดงาน ดังนี้ 

 1.	 งานพื้น ตรวจสอบความสวยงามในการปูพื้น  

ความเรียบร้อยในการปูพ้ืน รอยต่อของแผ่นลามิเนต หรือแผ่น 

เอนจิเนียร์วูด การยวบ การยุบตัว การโก่งงอ งานทาสี รอยบิ่นหรือ

รอยแตกร้าว ปนูใต้กระเบือ้ง ยาแนว และระดบั หรอืความลาดเอยีง

ของพ้ืน ซึง่สามารถตรวจสอบได้โดยการสงัเกตด้วยตาเปล่า การเดนิ

ไปตามบริเวณพื้นที่ที่ท�าการตรวจสอบ หรือการใช้ลูกแก้วกลิ้งไป 

ตามบริเวณพื้นที่ที่ท�าการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบของ

พื้น การใช้ไม้ หรือเหรียญเคาะลงบนพื้นกระเบื้อง หากมีเสียงก้อง 

แสดงว่า ปนูใต้พืน้กระเบือ้งไม่เตม็หน้ากระเบือ้ง และการใช้ดนิน�า้มนั

หรือเศษผ้าในการอุดรูระบายน�้า เพื่อตรวจทิศทางไหลของน�้า  

ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมการตรวจสอบห้องชุดก่อน 

รับโอนกรรมสิทธ์ิตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน 

(วิญญู  วานิชศิริโรจน์, 2561) พื้นโดยทั่วไปที่พบในห้องชุดส่วนใหญ่

เป็นพื้นลามิเนต พื้นเอนจิเนียร์วูด และพื้นกระเบื้องเซรามิค ซึ่งจาก

การทบทวนวรรณกรรมได้ระบุไว้ว่า พบพื้นหลายชนิดที่นิยมใช ้

ในห้องชุด และการตรวจสอบพื้นในปัจจุบันนั้น ได้มีการใช้อุปกรณ ์

อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น การใช้ดินน�้ามัน หรือเศษผ้า 

ในการอุดรูระบายน�้าเพื่อดูระดับและทิศทางของพื้น (กรกฎ   

เพชรนุ้ย, 2555)

 2.	 งานผนัง ตรวจสอบการฉาบปูนผนัง รอยแตกร้าว  

การร่ัวซมึ ความชืน้ การเก็บงานทาส ีรอยด่าง รอยเป้ือน รอยขดีข่วน 

การร่อนของสี การติดตั้งวอลล์เปเปอร์ และรอยฉีกขาดของ 

วอลล์เปเปอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 

หากมกีารฉาบปนูไม่ดจีะสามารถมองเหน็รอยแตกร้าวจากภายนอกได้ 

การสัมผัสโดยใช้มือสัมผัสบริเวณผนัง หากผนังไม่เรียบเนียน 

จะรู ้ สึกถึงการขรุขระของผนัง การสังเกตโดยอาศัยจากแสง 

ที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสี การใช้สเกลวัดรอยร้าวเพื่อวัด 

รอยร้าวที่เกิดขึ้นตามผนัง และการใช้อุปกรณ์วัดความชื้นหรือ 

กล้องอนิฟาเรด เพือ่ตรวจหาความชืน้ตามพืน้ทีต่่าง ๆ  ทีม่คีวามเสีย่ง

ที่จะเกิดความชื้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุด

ก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อน 

รับโอน (วิญญู  วานิชศิริโรจน์, 2561) พบว่า ผนังโดยทั่วไปที่พบ 

ในห้องชุดเป็นผนังฉาบเรียบ โดยการตรวจสอบผนังในปัจจุบันน้ัน 

นอกเหนอืจากการใช้การสงัเกตและการสมัผสั ยงัได้ใช้เครือ่งมอืและ

เทคนิคอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบผนังมากขึ้น เพื่อป้องกัน

ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เช่น การตรวจหา 

รอยร้าวโดยใช้เครื่องมือสเกลวัดรอยร้าว การตรวจหารอยรั่วซึม 

โดยใช้อุปกรณ์วัดความชื้นหรือกล้องอินฟาเรด การดูงานทาสีโดย

การอาศัยจากแสงที่ตกกระทบกับผนัง

 3.	 งานฝ้าเพดาน ตรวจสอบการฉาบปูนฝ้าเพดาน  

รอยแตกร้าว รอยต่อระหว่างฝ้าเพดาน การรัว่ซมึ ความชืน้ การเกบ็

งานทาสี การร่อนของสี รอยด่าง รอยเปื้อน รอยขีดข่วน และระดับ

ของฝ้าเพดาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 

โดยอาศัยจากแสงที่ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสี หรือการใช้มือ

สัมผัสกับฝ้าเพดาน และการใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น 

ตลับเมตร ใช้ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดานกับผนัง และการวัด

ระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบ

ห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธ์ิตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโด

ก่อนรบัโอน (วญิญ ู วานชิศริโิรจน์, 2561) พบว่า ฝ้าเพดานทีน่ยิมใช้ 

ในห้องชดุทัว่ไปในปัจจบัุนเป็นฝ้าเพดานฉาบเรยีบ โดยการตรวจสอบ

ฝ้าเพดานในปัจจุบันนั้น ก็เช่นเดียวกันกับการตรวจสอบผนัง  

ที่นอกเหนือจากการใช้การสังเกตแล้ว ยังได้ใช้เครื่องมือและเทคนิค

อื่น ๆ เข้ามาช่วยในการตรวจสอบฝ้าเพดานมากขึ้น เช่น การตรวจ

หารอยร้าวโดยใช้เครื่องมือสเกลวัดรอยร้าว การตรวจหารอยรั่วซึม

โดยใช้อุปกรณ์วัดความชื้นหรือกล้องอินฟาเรด (กรกฎ  เพชรนุ้ย, 

2555)

 4.	 งานประต ูสามารถแบ่งประเภทของวัสดุเป็น 3 ส่วน 

วสัดปุระเภทไม้อดัยาง วสัดสุงัเคราะห์จากเศษไม้ผสมเรซนิ และวสัดุ

ประเภทพีวีซี โดยจะตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง รอยบิ่น

หรอืรอยแตกร้าว รอยเป้ือน รอยขดีข่วน งานทาส ีอปุกรณ์ประกอบ

ประตู และการใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วย 

ตาเปล่าหรอืการใช้มอืสมัผสับรเิวณบานประต ูการทดสอบการใช้งาน 

โดยการลองเปิด-ปิด ประต ูต้องมลีกัษณะการ เปิด-ปิดแล้วไม่ตดิขดั 

ไม่ฝืด ไม่เกิดเสียงดังผิดปกติจากรางเล่ือนและบานพับ ระบบล็อก
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ท�างานได้ดี และสามารถไขกุญแจคลายล็อกได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎกีารตรวจสอบห้องชดุก่อนรบัโอนกรรมสทิธ์ิตามหนงัสือคูม่อื

ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน (วิญญู  วานิชศิริโรจน์, 2561)  

ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมได้ระบไุว้เพยีงแต่การตรวจสอบประตู

ทีเ่ป็นประตทูางเข้า-ออกหลกัของห้องชดุ แต่ในปัจจุบนัได้มกีารตดิตัง้ 

ประตูอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากประตูทางเข้า-ออกหลักที่เป็นประตู 

บานเปิด นัน่คอื ประตูบานเลือ่นกระจก ซึง่เอาไว้กัน้ระหว่างห้องนอน 

ห้องครัว และระเบียง นอกจากนี้ยังมีประตูที่กั้นระหว่างส่วนเปียก

กับส่วนแห้งในห้องน�้า ซ่ึงมีวิธีในการตรวจสอบคล้ายคลึงกับประตู

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

โดยการเลือ่นเปิด-ปิด หน้าต่าง และลองลอ็ก ซึง่สอดคล้องกับทฤษฎี

การตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธ์ิตามหนังสือคู่มือตรวจ

สขุภาพคอนโดก่อนรบัโอน (วญิญ ู วานชิศริโิรจน์, 2561) ซึง่หน้าต่าง

ที่นิยมใช้โดยทั่วไปในห้องชุดในปัจจุบัน คือ หน้าต่างบานเลื่อน

กระจก มีวิธีตรวจสอบเหมือนกันประตูบานเลื่อน โดยเป็นการ

ทดสอบการใช้งาน และสงัเกตความเรยีบร้อยในการตดิตัง้ หรอืความ

สวยงามในการติดตั้ง เช่นเดียวกันกับท่ีระบุไว้จากการทบทวน

วรรณกรรม

 6.	 งานระบบ ประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

และระบบระบายน�้าทิ้ง ซ่ึงระบบไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้โดย  

การตรวจสอบตูเ้มนไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า และปลัก๊ไฟฟ้า โดยการสงัเกต

ด้วยตาเปล่า ดูความเรียบร้อยในการติดตั้ง การต่อสายไฟฟ้า การ

ทดสอบการใช้งาน โดยการทดลองเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟฟ้า หรือใช้ 

ท่ีชาร์จแบตเสียบเข้ากับปล๊ักไฟฟ้า และตรวจสอบโดยการใช ้

เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ คือ การใช้ไขควงวัดไฟ หรืออุปกรณ์

ตรวจสอบประจุไฟฟ้า ระบบประปา ตรวจสอบโดยการสังเกต 

การรั่วซึมในการท่อด้วยตาเปล่า และระบบระบายน�้าทิ้ง ตรวจสอบ

โดยการใช้ดินน�้ามันหรือเศษผ้าอุดรูระบายน�้า และเปิดน�้าบริเวณ

พื้นที่ที่ท�าการตรวจสอบให้เต็มพื้นที่ และน�าดินน�้ามันหรือเศษผ้า

ออก เพื่อดูการระบายน�้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบ 

ห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโด

ก่อนรับโอน (วิญญู  วานิชศิริโรจน์, 2561) โดยการตรวจสอบของ

บริษัทและผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นไปทางการตรวจสอบการใช้งาน 

ในเบือ้งต้น และความสวยงามในการตดิตัง้ เนือ่งจากบางบรเิวณทีไ่ด้ 

ระบไุว้จากการทบทวนวรรณกรรม ในการตรวจสอบจรงิไม่สามารถ

เข้าตรวจสอบบางบริเวณที่ระบุไว้จากการทบทวนวรรณกรรมได้ 

เนื่องจากเป็นหน้าที่ของทางโครงการที่ต้องท�าการตรวจสอบมา 

อยู่แล้ว

 7.	 งานบัวเชิงผนัง โดยทั่วไปจะใช้วัสดุประเภทยางและ

ไม้ โดยจะท�าการตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง รอยต่อ

ระหว่างช้ินของบัวเชิงผนัง รอยด่าง รอยเปื้อน รอยขีดข่วน และ 

งานทาสี ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 

การติดตั้งบัวเชิงผนังต้องแนบสนิทกับผนัง ไม่ตกขอบผนัง และต้อง

เก็บงานทาสี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับ

โอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน 

(วิญญู  วานิชศิริโรจน์, 2561) โดยจากการทบทวนวรรณกรรมได้มี

การตรวจสอบห้องชุดในลักษณะเดียวกัน (กรกฎ  เพชรนุ้ย, 2555)

 8.	 งานช่องเปิด	 หรือช่องระบายอากาศ โดยทั่วไปจะ

ตรวจสอบความเรยีบร้อยในการตดิตั้งพดัลมของช่องระบายอากาศ 

และการใช้งาน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบการใช้งาน 

โดยการเปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ และ

การสังเกตด้วยตาเปล่า ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีการตรวจสอบห้องชดุ 

ก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อน 

รับโอน (วิญญู  วานิชศิริโรจน์, 2561) พบว่า งานช่องระบายอากาศ

จะอยูใ่นส่วนของห้องน�า้ หรอืทีเ่รยีกว่า พดัลมระบายอากาศ เป็นการ

ทดสอบการใช้งานทั่วไป เนื่องจากในสมัยก่อนจะใช้เป็นช่องระบาย

อากาศ ไม่มีพัดลมช่วยในการระบายอากาศ จากการทบทวน

วรรณกรรมการตรวจสอบห้องชดุมคีวามแตกต่างจากการตรวจสอบ

จริงในปัจจุบัน (กรกฎ  เพชรนุ้ย, 2555)

 9.	 งานสุขภัณฑ ์โดยทั่วไปจะตรวจสอบความเรียบร้อย

ในการติดตั้ง รอยบิ่น รอยแตกร้าว รอยเปื้อน รอยขีดข่วน และการ

ใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่าถึงความเรียบร้อยในการติดตั้ง

สุขภัณฑ์ และการทดสอบการใช้งานจรงิ โดยการใช้เศษขนมปังแทน

สิง่ปฏกิลู เพือ่ตรวจสอบการท�างานของโถสขุภณัฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกบั

ทฤษฎกีารตรวจสอบห้องชดุก่อนรบัโอนกรรมสทิธ์ิตามหนงัสือคู่มอื

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

การใช้งานของเฟอร์นเิจอร์ในรปูแบบต่าง ๆ  ตรวจสอบความสะอาด 

ตรวจสอบการใช้งานโดยการเปิด-ปิด เฟอร์นิเจอร์จ�าพวกเครื่องใช้

ไฟฟ้า และสงัเกตการตดิตัง้เฟอร์นเิจอร์ด้วยตาเปล่า โดยเฟอร์นเิจอร์

ต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่มีรอยบิ่นหรือ 
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รอยแตก ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอน

กรรมสิทธิ์ตามหนังสือคู่มือตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน (วิญญู   

วานชิศริโิรจน์, 2561) เป็นการตรวจสอบการตดิตัง้เฟอร์นเิจอร์ และ

การใช้งานท่ัวไป โดยจากการทบทวนวรรณกรรมมีการตรวจสอบ

ห้องชดุเช่นเดยีวกนักบัการตรวจสอบจรงิในปัจจบุนั (กรกฎ  เพชรนุย้, 

2555)

ตารางที่	1 แสดงรายการเสนอแนะแนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์

หมวดงาน วัสดุที่ท�าการตรวจสอบ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

1. งานพื้น  พื้นลามิเนต                          

 พื้นเอนจิเนียร์วูด

 อื่น ๆ ...............

 การปูพื้น/ความสวยงาม

 ความเรียบของพื้น

 รอยต่อระหว่างพื้น

 การยวบ ยุบตัว และโก่งงอ

 งานทาสี

 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต

ด้วยตาเปล่า การใช้เครื่องมือช่วย 

ในการตรวจสอบโดยการเคาะตาม

พื้นที่ท�าการตรวจสอบ และการเดิน

บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ

 พื้นกระเบื้อง

 อื่น ๆ ...............

 การปูพื้น/ความสวยงาม

 ปูนใต้กระเบื้อง

 ความเรียบของพื้น

 ระดับของพื้นกระเบื้อง

 รอยบิ่น / รอยแตกร้าว

 ยาแนว

 อื่น ๆ ...............

2. งานผนัง  ผนังฉาบเรียบ

 อื่น ๆ ...............

 การฉาบปูนผนัง

 รอยแตกร้าว

 การรั่วซึม

 ความชื้น

 การเก็บงานทาสี

 การร่อนของสี

 รอยด่าง/รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน

 การติดตั้งวอลล์เปเปอร์

 รอยฉีกขาดวอลล์เปเปอร์

 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต

ด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจากแสงที่

ตกกระทบกับผนังเพื่อดูงานทาสี การ

สมัผสัโดยใช้มอืสมัผสับรเิวณผนงั และ

การใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ 

โดยการใช ้สเกลวัดรอยร ้าว และ

อุปกรณ ์วัดความช้ืน หรือกล ้อง 

อินฟาเรด เป็นต้น

3. งานฝ้าเพดาน  ฝ้าเพดานฉาบเรียบ

 อื่น ๆ ...............

 การฉาบปูนฝ้าเพดาน

 รอยแตกร้าว

 รอยต่อระหว่างฝ้า

 การรั่วซึม

 ความชื้น

 การเก็บงานทาสี

 การร่อนของสี

 รอยด่าง/รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน

 ระดับของฝ้าเพดาน

 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต

ด้วยตาเปล่า โดยอาศัยจากแสงที่

ตกกระทบกบัฝ้าเพดานเพือ่ดูงานทาสี

และการใช ้ เครื่องมือช ่วยในการ 

ตรวจสอบ โดยการใช ้ตลับเมตร 

ตรวจสอบระนาบของฝ้าเพดานกับ

ผนงั และการวดัระดบัความสงูจากพืน้

ถึงฝ้า
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4. งานประตู  ประตูไม้อัดยาง
 ประตูเอ็มดีเอฟ
 ประตูบานกระจก 
 ประตูพีวีซี
 อื่น ๆ ...............

 ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
 รอยบิ่น/รอยแตกร้าว
 รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน 
 งานทาสี
 อุปกรณ์ประกอบประตู
 การใช้งาน
 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า หรือการใช้มือสัมผัส
บริเวณบานประตู และการทดสอบ 
การใช้งานเปิด-ปิด ประต ูและทดสอบ
ระบบล็อกประตู

5. งานหน้าต่าง  หน้าต่างบานกระจก
 อื่น ๆ ...............

 ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
 รอยบิ่น/รอยแตกร้าว
 รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน
 การรั่วซึม
 อุปกรณ์ประกอบหน้าต่าง
 การใช้งาน
 ซิลิโคนขอบหน้าต่าง
 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า บานหน้าต่างต้องติดตั้ง
เรียบร้อย มีอุปกรณ์ครบและการ
ทดสอบการใช้งานเปิด-ปิดหน้าต่าง 
และทดสอบระบบล็อก

6. งานระบบ  ระบบไฟฟ้า  ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
 ตู้เมนไฟฟ้า
 การต่อสายไฟฟ้า
 วัดค่าแรงดัน/ประจุไฟฟ้า
 สวิตช์ไฟฟ้า/ปลั๊กไฟฟ้า
 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า การทดสอบการใช้งาน 
และการใช ้ เครื่องมือช ่วยในการ 
ตรวจสอบ เช่น ไขควงวัดไฟหรือ
อุปกรณ์ตรวจสอบประจุไฟฟ้า

 ระบบประปา  ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
 การไหลของน�้า
 การรั่วซึมจุดต่าง ๆ
 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า การรั่วซึมในการเดินท่อ 
และการทดสอบการใช้งานโดยการ
เปิด-ปิดก๊อกน�้าจุดต่าง ๆ

 ระบบท่อน�้าทิ้ง  การระบายน�้า
 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า และการใช้อุปกรณ์ร่วม
ในการทดสอบเพื่อดูการระบายน�้า

7. งานบัวเชิงผนัง  แบบยาง
 แบบไม้
 อื่น ๆ ...............

 ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
 รอยต่อระหว่างชิ้น
 รอยด่าง/รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน
 งานทาสี
 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่าในการติดตั้งบัวเชิงผนัง 
และงานทาสีบัวเชิงผนัง

8. งานช่องเปิด  ช่องระบายอากาศ
 อื่น ๆ ...............

 ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
 การใช้งาน
 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบ
การใช้งานโดยการเปิด-ปิด พัดลม
ระบายอากาศ

9. งานสุขภัณฑ์  สุขภัณฑ์ภายในห้องน�้า  ความเรียบร้อยในการติดตั้ง
 รอยบิ่น/รอยแตกร้าว
 รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน
 การใช้งาน
 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต
ด้วยตาเปล่า ความเรียบร้อยในการ 
ติดตั้ ง สุขภัณฑ ์  และการทดสอบ 
การใช้งาน
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หมวดงาน วัสดุที่ท�าการตรวจสอบ รายการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

10. งานเฟอร์นิเจอร์  เฟอร์นิเจอร์

 เคาน์เตอร์ครัว

 อื่น ๆ ...............

 ความเรียบร้อยในการติดตั้ง

 ความแข็งแรงในการติดตั้ง

 ความสะอาด

 รอยบิ่น/รอยแตกร้าว

 รอยเปื้อน/รอยขีดข่วน

 งานทาสี

 การใช้งาน

 อื่น ๆ ...............

สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต

ด้วยตาเปล่าถึงความเรียบร้อยในการ

ติดตั้ง และการทดสอบการใช้งาน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาปัจจัยและจดัล�าดบัความส�าคญัด้านคณุลักษณะของบ้าน ด้านท�าเลทีต่ัง้ ด้านสภาพแวดล้อม 

และดา้นการบริการ ทีม่ีผลต่อคณุภาพชวีิตของกลุม่คนในหมูบ่า้นจดัสรร กลุม่ตวัอย่างที่ใช ้คือ กลุ่มคนทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ้่านจดัสรร จ�านวน 

200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้ข้อค�าถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติเชิงพรรณนา ศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูล ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง และ 

การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิจัยครั้งนี้ท�าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยที่สัมพันธ์

กันให้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการบริการ (X ̅   = 3.59, 

S.D. = 1.093) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรรมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบ้าน (X ̅    = 3.92, S.D. = 

0.877) ซึ่งมีค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.398 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิต, หมู่บ้านจัดสรร

Abstract
 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 (X ̅   = 3.59, S.D. = 1.093) was the most affecting factor on the quality of life in housing estates 

followed by the housing attributes (X ̅  = 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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บทน�า
 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโครงการบ้านจัดสรร 

มีการเติบโตแบบทรงตัว ปัจจุบันโครงการบ้านจัดสรรมีการพัฒนา

รปูแบบของทีอ่ยูอ่าศยัให้เกิดขึน้หลากหลาย เช่น บ้านเดีย่ว บ้านแฝด 

ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น รวมถึงการน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วย

ในการก่อสร้างบ้านให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น การ

สร้างบ้านเสร็จทันเวลาพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที หรือผู้บริโภคสามารถ

เลือกวัสดุในการก่อสร้าง เลือกที่จะตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์

เองได้ และผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงสามารถสร้างความไว้วางใจ 

แก่ผู้บริโภค ท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรรได้อย่าง 

ตรงตามความต้องการ ท้ังน้ีภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย  ์

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเติบโตทั้งบ้านจัดสรรและ

คอนโดมิเนียมประกอบกับได้รับการสนับสนุนของรัฐบาล (นายก

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, 2564) ที่อยู่อาศัยแนวราบในปี พ.ศ.  

2564 คาดว่าการเปิดโครงการใหม่มแีนวโน้มหดตวั ร้อยละ 7.5 ก่อน

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 23.5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2565-2566 ปัจจัยบวก

ที่จะส่งผลให้ตลาดที่อยู ่อาศัยแนวราบเติบโตได้ดีขึ้นนั้นมาจาก

นโยบายเร่งรดัการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการ

รถไฟความเร็งสูง และโครงการรถไฟทางคู่ อีกทั้งมาตรการภาครัฐ 

เช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดทะเบียนจ�านอง

อสงัหาริมทรัพย์ โดยมกีารลดค่าธรรมเนยีมการโอนปกตร้ิอยละ 2.00 

เหลอืร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนยีมการจ�านอง ปกต ิร้อยละ 1.00 

เหลือร้อยละ 0.01 (พัชรา  กลิ่นชวนชื่น, 2564) ซึ่งความต้องการ 

ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและ 

นักลงทุน ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าตลาดระดับกลาง อีกท้ังพฤติกรรม 

การเลือกที่อยู่อาศัยอาจเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาด COVID-19 

มรีปูแบบการท�างานทีบ้่าน (Work from home) เพิม่มากขึน้ ท�าให้

มีความต้องการบ้านแนวราบมากกว่าคอนโดมิเนียม (ธนาคาร 

เกียรตินาคินภัทร, 2564)

 ทั้งนี้ ในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรแต่ละแห่ง

ต้องน�ากลยทุธ์ต่าง ๆ  มาใช้ในการดงึดดูลกูค้าให้ได้ พบว่า คณุลักษณะ 

ของบ้านที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าท�าให้เกิดการตัดสินใจ 

ลูกค้าจะมองหาคุณลักษณะของบ้านท่ีมีคุณค่าโดยประเมินจาก 

ความคุ้มค่าของบ้านและความเต็มใจจ่าย (ณัฐวดี  อุณยะวงศ์ และ

ประสพชยั  พสนุนท์, 2559) ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้บ้านนัน้ผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับด้านท�าเลท่ีตั้ง โดยเฉพาะท่ีต้ังโครงการ

ที่อยู่ใจกลางเมือง ทั้งการคมนาคมที่สะดวก ใกล้ศูนย์การค้า ใกล้

สถาบันการศึกษา ใกล้ตลาด ใกล้แหล่งชุมชน เพื่อความสะดวก 

ในการพักผ่อนและการเดนิทาง (วณีา  ถริะโสภณ, 2558) นอกจากนัน้ 

ยังพบว่า ด้านสภาพแวดล้อม สิ่งท่ีผู ้บริโภคให้ความส�าคัญ คือ 

มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

ทีส่งบร่มรืน่ มลีกัษณะชมุชนทีน่่าอยู ่และบ้านมวีวิทีด่ ี(พสัตราภรณ์  

ทพิยโสธร, 2551) ส่วนด้านการบรกิาร ควรมกีารให้บรกิารอย่างเป็น

ขั้นตอนในการบริการ เพื่อส่งมอบการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว 

ตรงต่อเวลา ประทับใจ และไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น (กัมพล   

เครือวัฒนเวช, 2556) 

 การที่ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญในด้านคุณลักษณะ 

ของบ้าน ด้านท�าเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริการ 

ในโครงการแล้วแต่ก็ควรให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตด้วย 

เนื่องจากคุณภาพชีวิต คือ การด�ารงชีวิตของมนุษย์ในระดับ 

ทีเ่หมาะสมตามความจ�าเป็นพ้ืนฐานในสงัคม การมีอาหารทีเ่พยีงพอ 

มีเครื่องนุ่งห่ม มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีสุขภาพกายและจิตใจดี  

ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

รวมทัง้ได้รบัการบรกิารพืน้ฐานทีจ่�าเป็น ทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

เพื่อประกอบการด�ารงชีพอย่างยุติธรรม (ส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2540) เนือ่งจากในปัจจบุนั

ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพ และมีความต้องการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่อยู่อาศัยเดิม ท�าให้เกิดจุดเปลี่ยนจาก

โครงการที่เน้นแต่พื้นที่ขายมาเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่สามารถ

สร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากเดิม ทั้งด้านร่างกาย  

การมีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถท�างานและกิจวัตร

ประจ�าวันของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านจิตใจ มีความ

สัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี มีความภาคภูมิใจความมั่นใจในความคิด

และการตัดสินใจที่มีผลในทางที่ดีต่อการด�าเนินชีวิต ด้านความ

สัมพันธ์ทางสังคม มีการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น 

ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม และได้เป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย ซ่ึงล้วนเป็นความต้องการพ้ืนฐาน

ของมนุษย์ 

 จากเหตผุลข้างต้นทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาคณุภาพ

ชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร โดยมุ่งศึกษาในเรื่องของปัจจัย

ด้านคุณลักษณะของบ้าน ด้านท�าเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน

การบริการ ความพึงพอใจในบ้านจัดสรร และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้สามารถน�าไปใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการ

ตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับความพึงพอใจของผู้บริโภค และยังเป็น

แนวทางให้กับผู้ที่สนใจท�าธุรกิจบ้านจัดสรร นั้นน�าผลการวิจัยไปใช้

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของบ้าน ด้านท�าเล

ทีต่ัง้ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบรกิาร ทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติ

ของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร 
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 2. เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยด้านคุณลักษณะ

ของบ้าน ด้านท�าเลท่ีตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริการ  

ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มคน 

ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร โดยมีการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตร

n = s 2z2/e2

  โดย  n  =  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

 s  =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

 Z  =  ค่ามาตรฐาน หรือ ค่าระดับความเชื่อมั่น

 e  =  ค่าความผิดพลาดของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้

มีค่าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับ 0.32 ที่ระดับ

ความเชือ่มัน่ร้อยละ 95 และมค่ีาความผดิพลาดของการสุม่ตวัอย่าง

ที่ยอมรับได้ อยู่ที่ร้อยละ 10 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 

n   =   (0.32)² x (1.96)² / (0.1 x 4.80)²   =   171 คน

 ซึง่กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาวิจัยครัง้นี ้คอื ผูท้ีอ่ยูอ่าศยั 

ในหมูบ้่านจดัสรร จ�านวน 200 คน เพือ่ให้ได้ข้อมลู ทีม่คีวามน่าเช่ือถอื 

และเพื่อลดความคลาดเคลื่อน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยใช้

ข้อค�าถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) โดยพจิารณาจาก

การสร้างกรอบความคิด และศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นเครื่องมือในรูปแบบของแบบสอบถามโดย

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในข้ันแรก ท้ังน้ีแบบสอบถาม

ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ค�าถามคัดกรอง ในรูปแบบค�าถามแบบปรนัย 

ซึ่งเป็นค�าถามคัดกรองว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านจัดสรรหรือไม่

 ส่วนที่ 2 ข้อมลูเกีย่วกับพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือบ้านจดัสรร 

ในรูปแบบค�าถามแบบปรนัยซึ่งเป็นค�าถามเก่ียวกับข้อมูลของผู้ท่ี

อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านจดัสรร ประเภทท่ีอยูอ่าศยั จ�านวนสมาชกิในบ้าน

ทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั ระดบัราคาบ้านจดัสรร ระยะเวลาที่

อยู่อาศัย ระยะเวลาที่อยู่อาศัยต่อวัน

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของกลุ ่ มคน 

ในหมู่บ้านจัดสรร ค�าถามเกี่ยวกับด้านคุณลักษณะของบ้าน ด้าน

ท�าเลท่ีตัง้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการบรกิาร ความพงึพอใจในบ้าน

จัดสรร และคุณภาพชีวิต โดยใช้การวัดแบบสอบถามแบบ Likert 

Scale โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออก เป็น 5 ระดบั เกณฑ์คะแนน 

ดังนี้

   5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

   4  หมายถึง  เห็นด้วย

   3  หมายถึง  เฉยๆ

   2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย

   1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม  

ในรูปแบบค�าถามแบบปรนัย

 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถติ ิซึง่แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี ้1) สถติเิชงิพรรณนา 

ศกึษาลกัษณะการกระจายของข้อมูล ในรปูแบบของตารางแจกแจง

ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่อธบิาย

ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอย่าง 2) การวเิคราะห์เชงิอนมุาน 

(Inferential Statistics) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะท�าการวิเคราะห์ปัจจัย 

(Factor Analysis) สกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component 

Analysis และวิธีหมุนแกนแบบ Varimax Rotation เพื่อจัดกลุ่ม

ปัจจัยที่สัมพันธ์กันให้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple Regression) เพื่ออธิบายผลของตัวแปรอิสระ

มากกว่าหนึ่งตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตาม 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้มี 2 ส่วน ได้แก่ ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) คือ ด้านคุณลักษณะของที่บ้าน ด้าน

ท�าเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม และ ด้านการบริการ ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิต



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วาสนา  ดวงดี, ภานุพงศ์  นิลตะโก, อธิยุต  ทัตตมนัส, ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล

142   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

ผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 

200 ชุด ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเฉพาะของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน 
บ้านจดัสรรเท่านัน้ โดยผูว้จิยัได้น�าข้อมลูทีร่วบรวมท�าการประมวลผล 

และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของกลุมคนในหมูบานจัดสรร 

ผลการวิจัย 

ในการวจิัยครั้งน้ีผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 200 ชุด ขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลเฉพาะของกลุมคนท่ีอาศัย
อยูในบานจัดสรรเทานั้น โดยผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีรวบรวมทําการประมวลผล และวิเคราะหคาทางสถิติตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย ดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
เพศ   
หญิง 132 66.0 
ชาย  68 34.0 
อายุ   
นอยกวาหรือเทากับ 29 ป   91 45.5 
30 - 39 ป 77 38.5 
40 - 49 ป 22 11.0 
50 - 59 ป 5 2.5 
มากกวา 60 ป 5 2.5 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
ระดบัการศึกษา   
มัธยมศึกษา/ปวช.หรือต่ํากวา 2 1.0 
อนุปริญญา/ปวส. 1 0.5 
ปริญญาตร ี 133 66.5 
ปริญญาโท 64 32.0 
สถานภาพ   
โสด  158 79.0 
สมรส  41 20.5 
หยาราง  1 0.5 
อาชีพ   
นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 11 5.5 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 15 7.5 
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง 132 66.0 
ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 36 18.0 
อ่ืนๆ ไดแก ทันตแพทย นักลงทุน และ
นักวิจัยอิสระ 

6 3.0 

ภาพที่	1 กรอบแนวความคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร

ตารางที่	1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

                ลักษณะทางประชากรศาสตร์	 จ�านวน	 ร้อยละ

เพศ  

หญิง 132 66.0

ชาย  68 34.0

อาย ุ  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 29 ปี   91 45.5

30 - 39 ปี 77 38.5

40 - 49 ปี 22 11.0

50 - 59 ปี 5 2.5

มากกว่า 60 ปี 5 2.5

ระดับการศึกษา  

มัธยมศึกษา/ปวช. หรือต�่ากว่า 2 1.0

อนุปริญญา/ปวส. 1 0.5

ปริญญาตรี 133 66.5

ปริญญาโท 64 32.0

สถานภาพ  

โสด  158 79.0

สมรส  41 20.5

หย่าร้าง  1 0.5

อาชีพ  

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 11 5.5

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 7.5
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        ลักษณะทางประชากรศาสตร์	 จ�านวน	 ร้อยละ

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 132 66.0

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 36 18.0

อื่นๆ ได้แก่ ทันตแพทย์ นักลงทุน และนักวิจัยอิสระ 6 3.0

รายได ้  

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

จ�านวนสมาชิกในบ้านที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

1 - 3 คน 93 46.5

4 - 6 คน 96 48.0

7 - 9 คน 9 4.5

9 คน ขึ้นไป 2 1.0

ระดับราคาบ้านจัดสรรที่อยู่อาศัย  

ต�่ากว่า 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

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

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในบ้านกี่ชั่วโมงต่อวัน 

น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 44 22.0

8 - 10 ชั่วโมง 84 42.0

11 - 12 ชั่วโมง 33 16.5

มากกว่า 12 ชั่วโมง 39 19.5
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ตารางที่	2 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร

 
ปัจจัย

	 														ระดับความส�าคัญ	
ระดับ

	 	 Mean	 S.D. 

ด้านคุณลักษณะของบ้าน 

ขนาดบ้านและพื้นที่รอบตัวบ้านมีความเหมาะสม 4.09 0.828 มาก

การออกแบบพื้นที่ใช้สอยมีความเหมาะสม 3.89 0.849 มาก

ใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีในการสร้างบ้าน 3.86 0.923 มาก

คุณภาพการก่อสร้างได้มาตรฐาน  4.00 0.885 มาก

รูปแบบตัวบ้านมีความสวยงาม  3.75 0.902 มาก

 รวม 3.92 0.877 มาก

ด้านท�าเลที่ตั้ง	

ท�าเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรใกล้ระบบขนส่งมวลชน 3.72 1.063 มาก

ท�าเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้ศูนย์การค้า 3.73 0.956 มาก

ท�าเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้สถานที่ท�างาน 3.10 1.246 ปานกลาง

ท�าเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้สถานศึกษา 3.51 0.972 มาก

ท�าเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้โรงพยาบาล 3.73 0.819 มาก

 รวม 3.56 1.011 มาก

ด้านสภาพแวดล้อม   

โครงการมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย 4.16 0.819 มาก

โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยครบครัน 3.96 1.070 มาก

โครงการมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน เช่น ฟิตเนส  สระว่ายน�้า สวนสาธารณะ 3.57 1.343 มาก

เพื่อนบ้านในโครงการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3.71 0.911 มาก

สภาพแวดล้อมในโครงการไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 4.02 0.932 มาก

 รวม 3.88 1.015 มาก

ด้านการบริการ 

เจ้าหน้าที่ของโครงการให้บริการด้วยความยินดีและเป็นมิตร 3.66 1.095 มาก

เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 3.47 1.125 มาก

เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 3.52 1.094 มาก

โครงการมีการซ่อมบ�ารุงสิ่งอ�านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 3.65 1.017 มาก

ลูกบ้านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้อย่างสะดวก 3.66 1.136 มาก

 รวม 3.59 1.093 มาก

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�าโครงการนี้ให้กับเพื่อน  3.38 1.115 ปานกลาง

 รวม 3.68 0.930 มาก
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 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น

ด้านคุณลักษณะของบ้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนาดบ้านและ

พื้นที่รอบตัวบ้านมีความเหมาะสม และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ  

รูปแบบตัวบ้านมีความสวยงาม ด้านท�าเลที่ตั้ง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ท�าเลที่ตั้งโครงการบ้านจัดสรรอยู่ใกล้ศูนย์การค้าและอยู่ใกล ้

โรงพยาบาล ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ท�าเลทีต่ัง้โครงการบ้านจดัสรร

อยู่ใกล้สถานที่ท�างาน ด้านสภาพแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

โครงการมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด คือ โครงการมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน เช่น ฟิตเนส  

สระว่ายน�า้  สวนสาธารณะ และด้านการบรกิาร ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุด 

คอื เจ้าหน้าทีข่องโครงการให้บรกิารด้วยความยนิดแีละเป็นมติรและ 

ลูกบ้านสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีโครงการได้อย่างสะดวก ข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรอิสระทั้ง 4 ด้าน พบว่า ตัวชี้วัด

ในแต่ละปัจจัยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.10 จนถึง 4.16 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ

ที่มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อม เรื่องโครงการมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 (S.D. = 0.819) ส่วนตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ย

ของระดับความคิดเห็นต�่าสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านท�าเลที่ตั้ง เรื่องท�าเล

ทีต่ัง้โครงการบ้านจดัสรรอยูใ่กล้สถานทีท่�างาน มีค่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.10 

(S.D. = 1.246) ความพึงพอใจของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในบ้านจัดสรร  

ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การตัดสินใจถูกต้องที่ซื้อโครงการนี้ และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ การแนะน�าโครงการนี้ให้กับเพื่อน

ตารางที่	3 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร

 
ปัจจัย

	 														ระดับความส�าคัญ	
ระดับ

	 	 Mean	 S.D. 

คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร 

คุณมีความสุขในบ้านที่พักอาศัยอยู่  4.02 0.780 มาก

คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว  4.36 0.709 มากที่สุด

คุณมีสังคมเพื่อนบ้านที่ดี  3.67 0.856 มาก

คุณได้รับความปลอดภัยในการอาศัยในหมู่บ้าน 4.02 0.824 มาก

คุณพอใจในภาวะสุขภาพของตนเอง  4.06 0.777 มาก

 รวม 4.03 0.789 มาก

 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น

ด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร ซ่ึงข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ความสัมพันธ์ท่ีดีกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36  

(S.D. = 0.709) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ การมีสังคมเพื่อนบ้านที่ดี 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 (S.D. = 0.856)



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วาสนา  ดวงดี, ภานุพงศ์  นิลตะโก, อธิยุต  ทัตตมนัส, ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล

146   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

ตารางที่	4 แสดงการก�าหนดกลุ่มปัจจัยของตัวแปรอิสระ

  Factor	Loading	

	 Factor	1	 Factor	2	 Factor	3	 Communalities

	 การบริการ	 คุณลักษณะ	 สภาพ

	 	 ของบ้าน	 แวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ของโครงการให้บริการด้วยความยินดีและเป็นมิตร  0.921   0.893

ลูกบ้านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้อย่างสะดวก  0.903   0.875

เจ้าหน้าที่ของโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  0.900   0.882

โครงการมีการซ่อมบ�ารุงสิ่งอ�านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพ  0.775   0.823

ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

ใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีในการสร้างบ้าน   0.821  0.750

คุณภาพการก่อสร้างได้มาตรฐาน   0.821  0.757

การออกแบบพื้นที่ใช้สอยมีความเหมาะสม   0.753  0.684

ขนาดบ้านและพื้นที่รอบตัวบ้านมีความเหมาะสม   0.746  0.613

รูปแบบตัวบ้านมีความสวยงาม  0.594  0.610

โครงการมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย    0.810 0.732

โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยครบครัน    0.784 0.785

สภาพแวดล้อมในโครงการไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ    0.767 0.703

Eigenvalue 3.646 3.173 2.288 

%	of	Total	Variance 30.387 26.445 19.063 

Total	Variance  75.895 

 จากตารางที ่4 พบว่า ปัจจยัด้านท�าเลทีต่ัง้มค่ีาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) ของแต่ละตัวแปรชี้วัดมีค่า 

สหสมัพันธ์น้อยกว่า 0.3 จึงต้องท�าการตดัข้อมลูออก ซ่ึงสามารถแบ่ง

กลุ่มตัวแปรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปร 1 ด้านการบริการ 

ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด สามารถอธิบายความแปรปรวนได ้

ร้อยละ 30.387 กลุม่ตวัแปร 2 ด้านคณุลกัษณะของบ้าน ประกอบด้วย 

5 ตัวช้ีวัด สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 26.44 และ 

กลุม่ตวัแปร 3 ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั สามารถ

อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.063 โดยทั้งหมดสามารถ

อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 75.895 การทดสอบความเที่ยง

ของชุดข้อมูล (Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha  

ของแต่ละปัจจัยมีค่าระดับสูงกว่า 0.7 ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้

ตารางที่	5 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตัวแปรความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร

                Model	 B	 SE	 Beta	 t	 Sig.	 Adj.	R2

ด้านการบริการ 0.479 0.064 0.479 7.480 0.000 
0.398

ด้านคุณลักษณะของบ้าน 0.238 0.064 0.238 3.723 0.000 

 จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ

(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter Method เป็น

ป ัจจัยที่ ได ้จากการจัดองค ์ประกอบใหม่จากการวิ เคราะห ์ 

องค์ประกอบ (Factor Analysis) ดงัตารางที ่4 เพือ่หาความสัมพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร 

กับปัจจัยด้านการบริการ ด้านคุณลักษณะของบ้าน และด้านสภาพ

แวดล้อม พบว่า ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.398 หมายถึง 

ปัจจยัด้านการบรกิาร และด้านคณุลกัษณะของบ้าน สามารถอธบิาย

การเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยของ

กลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรได้ร้อยละ 39.80 โดยเปรียบเทียบ 

ค่าสมัประสทิธิจ์ากทัง้ 2 ปัจจยั พบว่า ปัจจยัด้านการบรกิาร มผีลต่อ 

ความพงึพอใจของผูท้ีอ่าศยัอยู่ในหมูบ้่านจดัสรรมากทีส่ดุ รองลงมา
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คอื ปัจจยัด้านคณุลกัษณะของบ้าน จะได้สมการถดถอยแสดงความ

สัมพันธ์ ดังนี้

 ความพงึพอใจของผู้ทีอ่าศัยอยูใ่นหมูบ้่านจดัสรร  =  0.479 

(ด้านการบริการ) + 0.238 (ด้านคุณลักษณะของบ้าน)

ตารางที่	6 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตัวแปรคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในบ้านจัดสรร 

                Model	 B	 SE	 Beta	 t	 Sig.	 Adj.	R2

ความพึงพอใจของผู้ที่อาศัยอยู่ใน 
0.486 0.062 0.486 7.836 0.000 0.232

หมู่บ้านจัดสรร

 จากตารางที่ 6 พบว่า ค่า Adjusted R Square เท่ากับ 

0.232 หมายถึง ปัจจัยความพึงพอใจของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

จัดสรร สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร คุณภาพชีวิต

ของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในบ้านจัดสรรได้ร้อยละ 23.2 จะได้สมการ

ถดถอยแสดงความสัมพันธ์ ดังนี้

 คณุภาพชวีติของกลุม่ผูอ้ยูอ่าศยัในบ้านจดัสรร  =  0.486 

(ความพึงพอใจของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร)

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

คนในหมู่บ้านจัดสรร ได้ดังแผนภาพที่ 2

ภาพที่	2 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร

 จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยดานทําเลที่ตั้งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Matrix) ของแตละตัวแปรชี้วัด
มีคาสหสัมพันธนอยกวา 0.3 จึงตองทําการตัดขอมูลออก ซึ่งสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 3 กลุม คือ กลุมตัวแปร 1 ดาน
การบริการ ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 30.387 กลุมตัวแปร 2 ดานคุณลักษณะของ
บาน ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 26.44 และกลุมตัวแปร 3 ดานสภาพแวดลอม 
ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด สามารถอธบิายความแปรปรวนไดรอยละ 19.063 โดยท้ังหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอย
ละ 75.895 การทดสอบความเที่ยงของชุดขอมูล (Reliability Test) โดยคา Cronbach’s Alpha ของแตละปจจัยมีคา
ระดับสูงกวา 0.7 ซึ่งเปนระดับที่ยอมรับได 
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนตัวแปรความพึงพอใจในที่อยูอาศัยของกลุมคนในหมูบานจัดสรร 

Model B SE Beta t Sig. Adj. R2 
ดานการบริการ 0.479 0.064 0.479 7.480 0.000 

0.398 
ดานคุณลักษณะของบาน 0.238 0.064 0.238 3.723 0.000 

 
จากตารางที่ 5 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Enter Method 

เปนปจจัยที่ไดจากการจัดองคประกอบใหมจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดังตารางที่  4 เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในที่อยูอาศัยของกลุมคนในหมูบานจัดสรร กับปจจัยดานการบริการ ดานคุณลักษณะของ
บาน และดานสภาพแวดลอม พบวา คา Adjusted R Square เทากับ 0.398 หมายถึง ปจจัยดานการบริการ และดาน
คุณลักษณะของบาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม ความพึงพอใจในที่อยูอาศัยของกลุมคนในหมูบาน
จัดสรรไดรอยละ 39.80 โดยเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์จากทั้ง 2 ปจจัย พบวา ปจจัยดานการบริการ มีผลตอความพึงพอใจ
ของผูที่อาศัยอยูในหมูบานจัดสรรมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานคุณลักษณะของบาน จะไดสมการถดถอยแสดง
ความสัมพันธ ดังนี ้
 ความพึงพอใจของผูที่อาศัยอยูในหมูบานจัดสรร  =  0.479 (ดานการบริการ) + 0.238 (ดานคุณลักษณะของบาน) 
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนตัวแปรคุณภาพชีวิตของกลุมผูอยูอาศัยในบานจัดสรร 

Model B SE Beta t Sig. Adj. R2 
ความพึงพอใจของผูที่อาศัยอยูใน
หมูบานจัดสรร 

0.486 0.062 0.486 7.836 0.000 0.232 

 จากตารางที่ 6 พบวา คา Adjusted R Square เทากับ 0.232 หมายถึง ปจจัยความพึงพอใจของผูที่อาศัยอยูใน
หมูบานจัดสรร สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร คุณภาพชีวิตของกลุมผูอยูอาศัยในบานจัดสรรไดรอยละ 23.2 จะ
ไดสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ ดังน้ี 
 คุณภาพชีวิตของกลุมผูอยูอาศัยในบานจัดสรร  =  0.486 (ความพึงพอใจของผูที่อาศัยอยูในหมูบานจัดสรร) 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานจัดสรร ไดดังแผนภาพที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 สรุปปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนในหมูบานจัดสรร 

 
 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผล
 การวิเคราะห์ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

ของคนในหมู่บ้านจัดสรร ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบ้าน และ 

ด้านการบรกิารส่งผลทางบวกอย่างมนียัส�าคญัต่อความพงึพอใจของ

ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรมากท่ีสุด ซึ่งปัจจัยด้านคุณลักษณะ 

ของบ้าน เนื่องจากผู้อยู่อาศัยมักมีการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจาก

คุณลักษณะของบ้านในเรื่องของ พื้นที่ใช้สอยของบ้านเหมาะสมกับ

ขนาดครอบครัว การออกแบบท่ีสวยงาม วัสดุและอุปกรณ์รวมถึง

คุณภาพในการก่อสร้าง (บุญชัย  สกุลโชติกโร และสุชนนี  เมธิโยธิน, 

2558) ปัจจัยด้านท�าเลที่ตั้ง เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม ความ

ปลอดภัย และใกล้ส่ิงอ�านวยความสะดวก ท�าเลท่ีสามารถเข้าถึง

โรงเรียนที่มีคุณภาพ ระยะทางท่ีเกี่ยวกับการเดินทางไปโรงเรียน  

การจ้างงาน ศูนย์การแพทย์ และการเข้าถึงการคมนาคมขนส่ง

สาธารณะ ชุมชน ห้างสรรพสินค้า ประเภทหมู่บ้านจัดสรรที่มี 

รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่แบบกระจุกตัวหรือเป็นกลุ่มก้อน โดย

จะกระจุกตัวอยู่บริเวณที่มีความเป็นเมืองสูง และบริเวณเส้นทาง 

การคมนาคมซึ่งตรงตามทฤษฎีแหล่งกลางของ Walter Cristaller 

(1933) และทฤษฎีการแพร่กระจายทางพื้นที่ของ Erik Bylund 

(1960) (ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ, 2561) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ คือ มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบ

กบัภมูทิศัน์และสภาพแวดล้อมทีส่งบร่มรืน่ มลีกัษณะชมุชนทีน่่าอยู่ 

และบ้านมีวิวที่ดี (พัสตราภรณ์  ทิพยโสธร, 2551) และปัจจัยด้าน

การบรกิารของทางโครงการในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ไข

ปัญหาที่รวดเร็วและถูกต้อง การให้บริการอย่างเป็นมิตร สามารถ

ติดต่อได้ง่ายและสะดวก (ฉัตรชัย  นาถ�้าพลอย, 2561)

 ดังนั้นทางโครงการบ้านจัดสรรควรให้ความส�าคัญกับ 

การสร้างคุณค่าทีผู้่อยูอ่าศัยสามารถรบัรูไ้ด้และสร้างคุณค่าทีแ่ตกต่าง 

จากคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจของ 

ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร โดยความพึงพอใจของผู้ที่อาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านจัดสรรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านจัดสรร ส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญ จากกลุ่มตัวอย่าง 

มีความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรโดยรวม

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเกือบดี โดยปัจจัยที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ  

การตัดสินใจถูกต้องที่ซื้อโครงการที่อยู่ปัจจุบัน รองลงมาเป็นเรื่อง
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การไม่มีแผนทีจ่ะย้ายออกจากโครงการ จากกลุม่ตวัอย่างทีอ่ยูอ่าศยั

ในหมูบ้่านจดัสรรมคุีณภาพชีวติทีด่ ีโดยปัจจัยทีม่คีะแนนสงูทีส่ดุ คอื 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว รองลงมาเป็นเรื่อง ความพอใจ 

ในภาวะสุขภาพของตนเอง ส่วนปัจจัยที่มีคะแนนต�่าที่สุด คือ สังคม

เพือ่นบ้านทีด่ ีแสดงให้เหน็ว่าคณุภาพชีวตินัน้มีผลต่อการใช้ชวีติของ

กลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรเพราะผู้อยู่อาศัยต้องการมีคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยูท่ีด่ ีทัง้ด้านร่างกาย จติใจ ความสมัพนัธ์ทางสงัคม ด้าน

สิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย 

 ผลวจิยัทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีส้ามารถวเิคราะห์เพือ่มอง

หาแง่มุมการใช้ประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้าน

จัดสรร ทางผู้วิจัยอยากเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ผลของ 

งานวจิยัให้แก่ผูป้ระกอบการ หรอืนกัพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์

ประเภทหมู่บ้านจัดสรรเพื่อน�าไปใช้พัฒนา และปรับปรุงโครงการ 

เพ่ือให้ตอบโจทย์แก่กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร อีกทั้งยัง

เป็นการสร้างจุดเด่นของโครงการได้ ซ่ึงคาดว่าผลการวิจัยในครั้งนี้

จะสามารถช ่วยให ้ผู ้ประกอบการ หรือนักพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรรเข้าใจถึงปัจจัยท่ีสร้าง

คณุภาพชวีติของกลุม่คนในหมูบ้่านจดัสรรได้ดยีิง่ขึน้ อีกทัง้การสร้าง

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตยังเปรียบเสมือนการสร้างความสุข 

ให้กับกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรน�าไปปรบัใช้กับกรณีศกึษาของทีอ่ยูอ่าศยัประเภท

อืน่นอกเหนอืจากหมู่บ้านจดัสรร เช่น คอนโดมเินยีม โรงแรม อาคาร

ส�านักงานให้เช่า เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อาศัยในที่อยู่อาศัย

ประเภทนั้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของคุณภาพชีวิตของ

คนในประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างจดุเด่นให้แก่ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย์ 

ของไทยเพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

 2. ควรมีการระบุพื้นที่เฉพาะเจาะจง เพราะคนในแต่ละ

พื้นที่อาจจะมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะ

สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ 

ผูป้ระกอบการ หรอืนกัพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ เพือ่ให้ทราบ

ถงึความแตกต่างของปัจจยัทีท่�าให้เกดิความพงึพอใจในคณุภาพชวีติ

ในแต่ละพื้นที่พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ

การประเมินราคาทรัพย์สิน 2) ศึกษาวิธีแก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของไวรสัโควดิ-19 3) เสนอแนะวธิแีก้ไขและมาตรการปรบัตวัของธรุกจิการประเมนิราคาทรัพย์สนิในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 

 กลุม่ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี คอื กลุ่มบรษิทัประเมนิราคาทรพัย์สินทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งหมด 79 บริษัท โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ค�านวณหา

ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยการใช้สตูร Taro Yamane ก�าหนดค่าความคลาดเคลือ่นที ่0.1 น�าไปสูก่ารเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างบรษิทัประเมนิ

ราคาทรัพย์สิน 45 บริษัท ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 1 คน/บริษัท 2) พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน 1 คน/

บริษัท ซึ่งเป็นการใช้วิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อมูล 

เชิงคุณภาพ 

 จากผลการวิจยับรษิทัประเมนิราคาทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัผลกระทบมกีารแก้ปัญหาดงันี ้ควรปรบัวถิกีารท�างานโดยให้บคุลากรท�างาน

ทีบ้่านมากกว่าท�างานทีบ่รษัิทหรอืปรบัลดเงนิเดอืนพนกังานเพือ่ไม่ให้รายจ่ายของบรษิทัสูงเกนิกว่ารายได้จนเกดิความจ�าเป็น และควรปรบั

ลดค่าบรกิารของงานเพือ่ให้ปริมาณงานคงทีแ่ต่รายได้อาจลดลง โดยแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ต่อกระบวนการประเมนิราคาทรพัย์สนิ

ควรด�าเนินการดังนี้ 1) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจไปรับข้อมูลโดยตรงไม่ได้ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นการรับข้อมูลแบบทางออนไลน์

แทน 2) เมื่อไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ควรต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการเดินทางที่ไม่จ�าเป็นต้องแจ้ง 

ผูว่้าจ้างในเรือ่งทีไ่ม่สามารถเข้าไปยงัพืน้ทีท่ีไ่ม่อนญุาตให้เข้าได้ ทางบรษิทัจงึต้องชะลองานไว้เนือ่งจากไม่สามารถท�าได้โดยทนัทต้ีองตดิต่อ

บุคคลที่มีความสามารถที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบแทน 3) เม่ือไม่สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิได้ควรต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างและสถาบัน 

การเงนิในเรือ่งทีไ่ม่สามารถตรวจสอบเอกสารสทิธิไ์ด้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบเอกสารสทิธิ ์หรอือ้างองิจากเอกสารจากผูว่้าจ้างในกรณี

ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ 4) เม่ือเกิดการส่งงานล่าช้าควรแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้เกิดความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถส่งงาน

ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้

ค�าส�าคัญ : ธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน, การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  
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Abstract
 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.

Keywords : Property Valuation Business, the COVID-19 Outbreak
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บทน�า
 จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดโดยไวรัสโควิด-19 ท�าให้มีผล 

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลกรวมไปถึงประเทศไทย ไวรสัโควดิ-19 

ส่งผลกระทบมากมายในด้านสขุภาพของประชากรและด้านเศรษฐกจิ 

ของประเทศ ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ท�าให้ระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทยถดถอยจากปีที่ผ่านมา สามารถดูได้จากค่า GDP 

ในปัจจบุนัว่า ค่า GDP ต�า่กว่าปีทีผ่่านมาอย่างมาก โดยมนีกัวิชาการ

คาดว่า ค่า GDP อาจจะติดลบในปีนี้

 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(2563) รายงานสถานการณ์โครงการท่ีอยู ่อาศัยเปิดขายใหม่ 

ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่า มจี�านวน 68 โครงการ 

ลดลงจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 40.4 มีจ�านวนหน่วย 

15,932 หน่วย ลดลงร้อยละ 29.6 ซึ่งเป็นการเปิดขายโครงการใหม่

ที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2554 ซ่ึงเกิดภาวะน�้าท่วมใหญ่ 

ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และมีการเปิดขายโครงการใหม่เพียง  

67 โครงการ 15,858 หน่วย 

 ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์

ส่งกับการเปิดตัวโครงการใหม่ในวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน โดย ณ  

สิน้ปี 2562-2563 ศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์ได้ประมาณการจ�านวน

หน่วยเหลือขายที่อยู ่อาศัยในจังหวัดหลักภูมิภาค 20 จังหวัด  

มีจ�านวนประมาณ 109,000 หน่วย และคาดว่า ณ สิ้นปี 2563  

จะมีจ�านวนประมาณ 87,000 หน่วย ลดลงร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบ

กับช่วงสิ้นปี 2562 เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยกระตุ้น

อสังหาริมทรัพย์ โดยให้มีการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ และ

ค่าจดจ�านอง เหลอืเพยีงร้อยละ 0.01 ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2562 

ไปจนถึงสิ้นปี 2563 เฉพาะท่ีอยู ่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 

3,000,000 บาท จากผู้ประกอบการโดยไม่นับรวมบ้านมือสอง  

ซึง่คาดว่าจะท�าให้มกีารเร่งโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยูอ่าศยัจากผูป้ระกอบการ 

และดูดซับอุปทานเหลือขายในตลาดออกไป จนสามารถปรับสมดุล

ของอุปทานเหลือขายให้ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ท่ีมีจ�านวนเหลือขาย

เฉลี่ย 106,790 หน่วยได้ 

 ผลกระทบต่อธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินที่เป็น 

รปูธรรมสามารถแสดงจากสถติหิรอืดชันกีารโอนของอสงัหารมิทรพัย์ 

ในประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์วิเคราะห์ (2563) ว่า

สถานการณ์โอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศในภาพรวมทั้งปี 

2563 ซึ่งได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากไวรัสโควิด-19 และส่งผล

รุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ อาจส่งผลให้ภาพรวมหน่วยโอน

กรรมสทิธ์ิอสงัหารมิทรพัย์ ลดลงในช่วงประมาณ 333,000-312,000 

หน่วย หรือลดลงร้อยละ 11.1 ถึง 16.7 และมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์

อสงัหาริมทรพัย์ ลดลงในช่วงประมาณ 755,000-726,000 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 13.8 ถึง 17.1 ซ่ึงจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ 

ที่ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อนหน้า แม้ว่ายังคงมีนโยบายกระตุ้น

ภาคอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจด 

จ�านองให้เหลือประเภทละร้อยละ 0.01 อยู่ถึงปลายปี แสดงถึง 

การซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์น้อยลงเป็นการลดจ�านวนของงานธรุกจิ

การประเมนิราคาทรพัย์สนิ จงึอาจส่งผลกระทบไปยงับรษิทัประเมนิ

ราคาทรพัย์สิน ด้วยปรมิาณงานทีน้่อยลงส่งผลให้มรีายรบัเข้าบรษิทั

ทีน้่อยลงกว่าปกตแิต่รายจ่ายคงท่ี และการปฏิบตังิานของนกัประเมนิ 

ราคาทรพัย์สินด้วยผลกระทบจากวกิฤตทีเ่กิดขึน้อาจส่งผลทัง้ในด้าน

ข้อมูลและด้านราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ท�าการประเมิน

 ด้านกระบวนการท�างานของผู้ปฎิบัติการประเมินราคา

ทรัพย์สิน อาจโดนผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก 

การท�างานในปัจจบุนัทีต้่องมกีารเดนิทางไปยงับรษิทั ในการท�างาน

ทีจ่�าเป็นต้องออกไปพบผูค้นในจ�านวนมาก และหลากหลายสถานท่ี

ท�าให้เกิดความเส่ียงในการติดเช้ือ ด้วยการปรับตัวของสังคมสู่การ

เป็น New Normal ในหลายบริษัทมีมาตรการให้ท�างานที่บ้านแทน

และได้มีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ ท�าให้การรวบรวมข้อมูล และ

การพบปะกับผู้ว่าจ้างเป็นไปได้ยากขึ้น

 จากเหตุผลและความส�าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย

ต้องการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิการประเมนิราคา

ทรัพย์สิน โดยต้องการทราบถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นของ

ธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน มาตรการในการรับมือกับวิกฤต

เศรษฐกิจที่เกิดมาจากไวรัสโควิด-19 น�าไปสู่การเสนอแนะแนวทาง 

การปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 
 1. เพือ่ศึกษาถงึผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน

 2. เพื่อศึกษาวิธีแก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจ 

การประเมินราคาทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19

 3. เสนอแนะวิธีแก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจ 

การประเมินราคาทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19

วิธีด�าเนินการวิจัย
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีเพื่อศึกษาถึงผลกระทบและ

แนวทางในการปรบัตวัของธรุกจิการประเมนิราคาทรพัย์สิน ต่อการ

แพร่ระบาดไวรสัโควดิ และการปรบัตวัของผูป้ฏบิตักิารประเมนิราคา

ทรพัย์สนิ น�าไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางการปรับตวักับการแพร่ระบาด 

ไวรัสโควิด-19 ของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยเป็นการ

วจิยัเชงิคณุภาพ โดยใช้วิธวีจิยัแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ แบบมโีครงสร้าง 

โดยมีรายละเอียดวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้
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 1.	 ขอบเขตพื้นที่
  บริษัทประเมนิราคาทรพัย์สิน โดยบริษทัประเมนิราคา
ทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีท้ังหมด 79 บริษัท 
ค�านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยการใช้สตูร Taro Yamane ก�าหนด
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.1 น�าไปสู่การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน 45 บริษัท
 2.	 ขอบเขตประชากร 
  2.1 ผู้แทนจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน โดย
การเลอืกแบบเจาะจง จ�านวน 45 บรษัิท โดยคณุสมบตัขิองประชากร
กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้บริหารบริษัท หรือมีต�าแหน่งระดับหัวหน้า
งาน / ผูจ้ดัการ ทีม่อี�านาจในการบรหิารงานประเมนิราคาทรพัย์สนิ 
และบรษัิททีด่�าเนนิกจิการในรูปแบบปฏิบตังิานทีบ้่าน และปฏิบัตงิาน 
ที่บริษัท
  2.2 ผู้ปฏิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ�านวน 45 บริษัท โดยคุณสมบัติของประชากร
กลุ่มตัวอย่าง คือ มีต�าแหน่งเป็นนักประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
มีหน้าที่ในการปฏิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 3.	 วิธีการด�าเนินงานวิจัย
  ข้อมูลทุติยภูมิ
  การสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าข้อมูล และรวบรวมข้อมูล 
ทีเ่กีย่วข้องกบัผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 ต่อธุรกิจการประเมนิราคา 
ทรัพย์สินจาก บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัย
ได้ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการค้นคว้า และการรวบรวมข้อมลู
จึงได้ก�าหนดเนื้อหาในการวิเคราะห์
  ข้อมูลปฐมภูมิ
  การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างด้วยเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์ที่พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแนวค�าถาม 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน 3 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแนวข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
น�าไปสู่สอบถามความคิดเห็นกลุ่มประชากร 2 กลุ่มดังนี้ 
    1. ผู้แทนจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน โดย
การเลือกแบบเจาะจง จ�านวน 45 บริษัท 
   คุณสมบัติของประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็น 
ผู้บริหารบริษัท หรือมีต�าแหน่งระดับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ ที่มี
อ�านาจในการบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สิน เช่น ผู้จัดการฝ่าย
การประเมินราคาทรัพย์สินรายเล็ก ผู้จัดการฝ่ายการประเมินราคา
ทรัพย์สินโครงการความร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น
    2. ผู้ปฏิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ�านวน 45 บริษัท 
   คุณสมบัติของประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มี
ต�าแหน่งเป็นนักประเมินราคาทรัพย์สิน หรือมีหน้าท่ีในการปฏิบัติ
การประเมินราคาทรัพย์สิน

 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี

โครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis)  น�ามา

สู่การท�าให้เป็นระบบ และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยค�านึงถึง

มมุมองของผู้ทรงคณุวฒุแิละผู้เชีย่วชาญท่ีถกูสัมภาษณ์เพือ่ให้ได้สรปุ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อหมวดหมู่ดังนี้

    1. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการประเมินราคา

ทรัพย์สิน มีข้อค�าถามสอบถาม คือ ผลกระทบของการแพร่ระบาด

ไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละด้าน 

เช่น การรบังานประเมนิราคาทรพัย์สนิ การบรหิารจดัการทรพัยากร

ภายในบริษัท เป็นต้น และการปรับตัวของบริษัทการประเมินราคา

ทรัพย์สิน

    2. ด้านการปฏบิตังิานของผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ 

มีข้อค�าถามสอบถาม คือ กระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

ต่อกระบวนการประเมินราคาทรพัย์สนิ และการปรบัตัวของผู้ปฏบิติั

การประเมินราคาในกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน

ผลการวิจัย
 ผู้วจิยัได้ท�าการสรปุผลของผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของไวรสัโควดิ-19 ต่อบรษิทัประเมนิราคาทรพัย์สนิออกเป็น 2 ส่วน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่	1	ผลกระทบต่อธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน

 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้แทนจากบริษัทประเมินราคา

ทรัพย์สิน 45 บริษัท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ปัญหาของบริษัทท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19

	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปริมาณงานของบริษัท

 ในช่วงทีเ่กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 

ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานประเภทสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

ลดลง เนื่องจากสถาบันการเงินวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ในปัจจบุนั จงึส่งผลกระทบให้สถาบนัการเงนิชะลอการปล่อยสนิเชือ่ 

 ปรมิาณงานทบทวนยงัคงมอียู ่แต่ในช่วงทีเ่กิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ส่งผลให้บริษัท 

ไม่สามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายได้ทันที ปริมาณงานประเภท

ทบทวนต่อเดือนจึงลดลง

 ปริมาณงานที่ไม่ใช่สินเช่ือลดลงในช่วงที่เกิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก แต่ไม่มากเท่างาน

ประเภทสินเชื่อ

 เสียผลประโยชน์จากผู้ว่าจ้างบางรายในการยกเลิกงาน 

เพราะกลัวผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

โควิด-19 
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 รายได้และค่าใช้จ่ายของบรษิทัในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19

 ในช่วงทีเ่กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 

ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานประเภทสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

ลดลง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงตามปริมาณงานที่ลดลง

 งานประเภททบทวนที่บริษัทได้รับคงที่แต่ความสามารถ

ในการท�าลดลง ส่งผลกระทบให้รายได้ของบริษัทต่อเดือนลดลง 

ตามปริมาณงานที่ท�า

 ค่าบริการต่องานลดลง เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง 

แต่ปริมาณความต้องการงานของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน

ยังคงเดิม จึงเกิดอุปทานส่วนเกินท�าให้ราคาการจ้างงานลดลง

 ค่าใช้จ่ายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกต ิ

ก่อนเกดิการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เนือ่งจากบริษทัลดต้นทนุ

ในส่วนที่เป็นเงินเดือนพนักงาน และได้มีการลาออกของพนักงาน

เป็นส่วนหนึ่งท�าให้ต้นทุนบริษัทลดลง

 ค่าใช้จ่ายลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกต ิ

ก่อนเกดิการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เนือ่งจากบริษทัลดต้นทนุ

ในส่วนที่ไม่ใช่เป็นเงินเดือนพนักงาน

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทีผ่่านมา 

บางบรษัิทมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้เลก็น้อยโดยค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ส่วนมาก

จะเป็นต้นทนุจากการเดนิทางไปตรวจสอบทรพัย์สินและเอกสารสทิธิ์ 

เนื่องจากในการตรวจสอบทรัพย์สินหรือตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ 

บางกรณไีม่สามารถตรวจได้ภายในวนัเดยีวจงึต้องเดนิทางหลายวนั

ท�าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

วิธีแก้ไข	/	มาตรการการปรับตัวของบริษัท

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ส่งผลกระทบถงึรายได้ ทางบรษัิทจึงมมีาตรการเพือ่ไม่ให้มค่ีาใช้จ่าย

ที่สูงเกินกว่าที่บริษัทรับได้ ต่อไปนี้

 1. มาตรการปรบัลดเงนิเดอืนบคุคลากรภายในบรษิทัลง 

 2. มาตรการปรับลดต้นทุนในส่วนของการเดินทางและ

การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 

 3. มาตรการให้บุคลากรในบริษัทท�างานท่ีบ้านเพื่อลด

ความเสีย่งการตดิเชือ้ของไวรสัโควดิ-19 แก่บคุลากรของบรษิทั และ

เป็นการลดความเสยีหายทีอ่าจมผีลต่อบรษิทั โดยพนกังานสามารถ

น�าคอมพิวเตอร์จากบริษัทน�าไปท�างานท่ีบ้านได้เพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการท�างาน

 4. มาตรการปรับลดค่าบริการของงานประเมินราคา

ทรัพย์สิน เน่ืองจากปริมาณงานที่น้อยลงและเกิดการแข่งขันที่สูง 

บริษัทจึงต้องปรับราคาลงเพื่อให้ผู้ว่าจ้างสนใจใช้บริการของทาง

บริษัท

ผลที่ได้จากการปรับตัวของบริษัทในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19

 การลดต้นทุนในส่วนของเงินเดือนบุคลากรลง ช่วยลด

ต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินกิจการต่อไป

ได้ แต่รายได้และค่าใช้จ่ายยังไม่มีความสมดุลเท่ากับสถานการณ ์

ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 การที่บริษัทมีมาตรการให้บุคลากรท�างานที่บ้านส่งผล 

กระทบให้การท�างานของพนักงานเป็นไปตามปกติเนื่องจากทาง

บรษิทัอนญุาตให้พนกังานน�าคอมพิวเตอร์กลับบ้านได้ จงึมสีิง่อ�านวย

ความสะดวกเทียบเท่าที่บริษัท

 การที่บริษัทมีมาตรการให้บุคลากรท�างานที่บ้านส่งผล 

กระทบให้การท�างานของพนักงานไม่ได้รับความสะดวก เช่น การ

ท�างานที่บริษัท เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมเหมือนที่บริษัท

แต่ส�าหรับงานบางประเภทไม่เกิดปัญหาในการท�างานที่บ้าน

ส่วนที่	2	ผลกระทบต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน

 สรปุผลการสมัภาษณ์ผูป้ฏิบตักิารประเมนิราคาทรพัย์สนิ 

45 บริษัท โดยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ทีม่ต่ีอกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

ตามหลักการประเมินราคาทรัพย์สิน (ไพโรจน์  ซึงศิลป์, 2538)  

อันได้แก่ 1. ก�าหนดปัญหาการประเมินราคา 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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ตารางที่	1 แสดงปัญหาและวิธีการแก้ไขจากผลกระทบต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยสรุปจากบทสัมภาษณ์

ขั้นตอน
บทสัมภาษณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สิน วิธีแก้ไข

1  n เน่ืองจากในสถานการณ์ปกติการติดต่อรับข้อมูลหรือ 

รับงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินได้มีการรับงานโดย

การเข้าไปรบัเอกกบัผูว่้าจ้างตรง และเมือ่เกดิสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถท�าได้

 n ผูป้ระเมนิมกีารปรบัเปลีย่นเป็นการรบัข้อมลูแบบ

ทางออนไลน์แทน

2 - -

3  n การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปได้ยากขึ้น เน่ืองจากใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้

บางจงัหวดัไม่ให้บคุคลภายนอกเข้าพืน้ที ่หรอืจ�าเป็นจะต้องกกัตวั

เป็นเวลา 14 วัน 

 n การตรวจสอบทรัพย์สินบางกรณีไม่สามารถตรวจสอบ

ภายในอาคารได้ เน่ืองจากผู้ดูแลอาคารเกิดความกังวลอันเนื่อง

มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่

สามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้ 

 n การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปได้ยากขึ้น ส�านักงานที่ดินบาง

จังหวัดปิดท�าการ หรือบางพื้นที่ไม่มีมาตรการในการท�างาน

ประเภทเบ็ดเตล็ดเนื่องจากเป็นมาตรการของรัฐ 

 n ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินต้องตรวจสอบก่อนลง 

พืน้ทีเ่พือ่ไม่ให้เกดิการเสยีเวลา รายชือ่จงัหวดัทีไ่ม่สามารถ

เข้าไปได้ ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างในเรือ่งทีไ่ม่สามารถเข้าไปยงัพืน้ที่

ที่ไม่อนุญาตให้เข้าได้ ทางบริษัทจึงต้องชะลองานไว้

เน่ืองจากไม่สามารถด�าเนินการได้โดยทันที หรือติดต่อ

บุคคลที่มีความสามารถในพื้นที่ช่วงตรวจสอบแทน

 n ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินจึงต้องหมายเหตุในเล่ม

รายงานประเมินในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบภายใน 

ของทรพัย์สนิได้ หรอืบางแห่งมมีาตรการเข้มงวดอย่างมาก

ในการเข้าตรวจสอบภายในอาคาร

 n ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินจึงต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้าง

และสถาบนัการเงนิในเรือ่งทีไ่ม่สามารถตรวจสอบเอกสาร

สิทธิไ์ด้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ์หรอือ้างองิ 

จากเอกสารจากผูว่้าจ้างในกรณทีีส่ามารถรบัความเสีย่งได้

4 - -

5 - -

6 - -

7  n กรณงีานประเภทสนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิ การส่งงาน

เป็นไปได้ล่าช้ากว่าในสถานการณ์ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีระยะเวลาในการท�างานที่ส้ันและ 

เกิดปัญหาในการตรวจสอบทรัพย์สินและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์

จึงต้องมีการชะลอการส่งงาน

 n ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้

เกดิความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจบุนัไม่สามารถส่งงาน

ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้

อภิปรายผลการวิจัย
 1.	 ด ้านธุรกิจการประเมินราคาทรัพย ์สิน	 และ

กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน	 ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19

 เนื่องจากรายได้ของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้บริษัทต้องบริหารค่าจ้าง 

ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยพบว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการ

ต่างให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารจ่ายค่าจ้างผลตอบแทน

เนือ่งจากเป็นเคร่ืองมอืหนึง่ทีส่ามารถสร้างแรงจงูใจให้คนเก่งมีความ

สามารถอยู่กับองค์กร โดยผู้ประกอบการต่างยึดหลัก 3 ประการ 

ดงันี ้1. Pay for Performance คอื การจ่ายตามผลงานของพนกังาน

ที่ท�าได้ 2. Market Competitiveness การก�าหนดนโยบายของ 

การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน พิจารณาจากอัตราของตลาดเป็นเกณฑ์  

3. Communication การสื่อสารเรื่องนโยบายและวิธีการบริหาร 

ค่าตอบแทนเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือท่ีช่วย

ให้พนกังานเข้าใจนโยบายและวธิกีารบรหิารค่าตอบแทนของบรษิทั

ได้ชัดเจนขึ้น โดยจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละบริษัทมีการ

บริหารที่มีความคล้ายคลึงกันและเป็นไปตามหลัก 3 ประการนี้  

ซึง่เป็นกลยุทธ์ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ สอดคล้องกบั

ผลงานวิจัยของ ดลพิวัฒน์ (2556) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
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การบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

ที่กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วง

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย

 กระบวนการประเมนิราคาทรพัย์สนิ ในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ 

การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธรุกิจอสงัหารมิทรพัย์ในภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย โดยกลยุทธ์ด้านกระบวนการท�างานพบว่า 

ผูป้ระกอบการมุง่เน้นการลดขัน้ตอนการท�างาน การเพิม่ประสิทธภิาพ 

การบริหารงานภายในและการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับภาครัฐ คือ

กลยทุธ์ส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการน�าขึน้มาใช้บรหิารในช่วงภาวะถดถอย 

ซึ่งในธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินไม่ใช้กลยุทธ์ท่ีกล่าวมา 

เน่ืองจากการท�างานต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ 

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

 2.	 ด้านการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์ 

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต

	 	 2.1	 การปรับกลยุทธ์ของธุรกิจการประเมินราคา

ทรัพย์สินในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

  บริษัทประเมนิราคาทรพัย์ไม่มกีารลดจ�านวนพนกังาน

หรือยุบบริษัทในเครือ แต่มีการปรับลดเงินเดือนเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่าย

สูงเกินกว่ารายได้โดยไม่จ�าเป็น โดยไม่สอดคล้องกับ ด�าริห์   

พัฒนะอเนก (2552) ศึกษาเรื่อง การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 และ 

2551 ที่กล่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ผู้ประกอบการมีกลยุทธ์

หลัก (Grand Strategy) คือ การตัดทอน (Retrenchment  

Strategy) ในรูปของกลยทุธ์การปรบัเปลีย่นแนวทาง (Turnaround 

Strategies) ดังนี้ คือ การลดพนักงาน ปรับลดเงินเดือน ยุบเลิก 

บางหน่วยงานหรือบริษัทในเครือ 

  แต่มคีวามสอดคล้องในเรือ่ง การใช้กลยทุธ์อยู ่2 กลุม่

คือ กลยุทธ์ความคงที่ และกลยุทธ์การแข่งขัน ดังต่อไปนี้

  กลยุทธ์ความคงที่ (Stability Strategy) 

  บริษัทการประเมินราคาทรัพย์สินใช้วิธีการลดต้นทุน

ในส่วนของการเดนิทางและการตรวจสอบเอกสารสทิธิ ์ทีเ่ป็นต้นทนุ

ค่าด�าเนินงาน และผลการวิจัยเรื่องการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 และ 

2551 คือ การควบคุมงานก่อสร้าง/การจัดซื้อวัสดุอย่างใกล้ชิดเพื่อ

ลดต้นทุน

  กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)

  การเป ็นผู ้น�าด ้านต ้นทุนต�่ า  (Overall Cost  

Leadership) ทางผู้บริหารบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินบางแห่ง 

ได้มีการลดค่าบริการต่องานลงกว่าในสถานการณ์ปกติ เพื่อกระตุ้น

ผู้ใช้บริการมีความสนใจในการเลือกใช้บริการบริษัทของตน เป็น 

การลดระดบัค่าบรกิารให้ต�า่กว่าตลาดจากการลดต้นทนุในส่วนของ

ค่าด�าเนินการ และค่าใช้จ่ายในบริษัทจากการ Work from home 

โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540  

และ 2551 คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ เช่น ระบบก่อสร้าง ส�าเรจ็รปูเพือ่ให้ลดระยะเวลาการก่อสร้าง 

น�าไปสู่การลดต้นทุน

  2.2	 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้ประกอบการธุรกิจ

การประเมินราคาทรัพย์สิน

  ผูบ้ริหารบรษิทัประเมนิราคาทรพัย์สนิมรีปูแบบภาวะ

ผู้ประกอบการสอดคล้อง 6 รูปแบบ ได้แก่ การรักษาผลก�าไร  

การท�าบริษัทให้มั่นคง การไม่ลงทุนเพ่ิม สร้างนวัตกรรมการจัดท�า

โปรแกรมที่เอื้ออ�านวยต่อการท�างานของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 

ภาวะความเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และการรับรู้โอกาส

ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับ อัศวิทย์  อินทร์น้อย 

(2562) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้ประกอบการธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 กล่าวว่า  

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามแนว

ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธ์ การรู้คิด และภาวะผู้ประกอบการ 

สรุปรูปแบบได้ 12 รูปแบบหลัก การรักษาผลก�าไร การหยุดพัก

ชัว่คราว การหยดุเพือ่รอดทูศิทาง การท�าบรษิทัให้มัน่คง การควบรวม 

และการเข้าซือ้กจิการ การไม่ลงทนุเพิม่ การขายทิง้และถอนการลงทนุ 

การมีต้นทุนทางการเงินต�่า บริหารเชิงรุก สร้างนวัตกรรม ภาวะ 

ความเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ การรับรู้โอกาสทางธุรกิจ

ของผู้ประกอบการ 

 3.	 ข้อค้นพบ

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปข้อค้นพบจากการวิจัยได้ 

ดังนี้

    1. ในการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงที่เกิดการ 

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลให้พนักงานประเมินราคา

ทรัพย์สินไม่สามารถลงพื้นที่ไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ในบาง

จังหวัดจึงจ�าเป็นต้องมีการพักค้างคืน ซึ่งต่างจากสถานการณ์ปกติ 

ที่ไปตรวจสอบได้โดยที่ไม่ต้องมีการพักค้างคืน จึงท�าให้ต้องมีการ

ตรวจสอบพืน้ทีที่ไ่ม่สามารถด�าเนนิการลงไปตรวจสอบเอกสารสทิธิ์

ได้นั้นจะต้องมีการหมายเหตุในรายงานเล่มประเมินเพื่อระบุสาเหตุ

ทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้เพือ่ทางสถาบนัการเงนิหรอืผูว่้าจ้างจะได้

รับรู้ถึงความล่าช้าหรือยอมรับความเสี่ยงได้

    2. ในบางบริษัทก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ได้มีการท�างานที่บ้านอยู่แล้วเมื่อเกิด

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในการท�างานจะมีการแจกจ่ายงาน 

ตามพื้นที่ที่พนักงานอยู่จึงท�าให้พนักงานรับงานมาแล้วสามารถ

ด�าเนินการไปตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิได้ทันทีโดยที่ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางจะลดลง
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    3. ในการประเมินโดยวิธีรายได้ในสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะพบว่า ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิด 

รายได้ประเภทโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนักไม่ได้มีการ

เข้าพักเลย แต่ในการประเมินต้องน�าปัจจัยเรื่องที่ไม่มีการเข้าพัก 

มาคดิด้วย ซึง่อาจจะท�าให้มูลค่าของตวัทรพัย์สนิต�า่ลง แต่เนือ่งจาก

การประเมินต้องมีการท�าอย่างน้อย 3 วิธี ทางบริษัทจึงใช้วิธีอื่นเป็น

วิธีหลัก และให้วิธีรายได้เป็นวิธีเช็คมูลค่า

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยสามารถให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้ 

ดังนี้

 1. เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อรายได ้

และปริมาณงาน สิ่งที่บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินควรปฏิบัติ คือ

ลดต้นทนุของบริษัทลงเพือ่ไม่ให้มค่ีาใช้จ่ายสงูเกนิกว่ารายได้ โดยอาจ 

ปรบัลดค่าบริการของงานเพือ่ให้ปรมิาณงานคงทีเ่พือ่รกัษาสภาพคล่อง 

ให้แก่บริษัท ปรับลดเงินเดือนพนักงานเพื่อไม่ให้รายจ่ายของบริษัท

สูงเกินกว่ารายได้จนเกิดความจ�าเป็น ปรับลดต้นทุนในส่วนของ 

ค่าเดินทางและค่าตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ หรือปรับวิถีการท�างาน 

โดยให้บุคลากรท�างานที่บ้านมากกว่าท�างานที่บริษัทเพื่อลดต้นทุน

ในการใช้สถานที่ 

 2. เมือ่การเดนิทางข้ามจงัหวดัเป็นไปได้ยากขึน้ เนือ่งจาก

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้

บางจังหวัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ หรือจ�าเป็นจะต้องกักตัว

เป็นเวลา 14 วนั ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิต้องตรวจสอบก่อนลงพืน้ที่ 

เพ่ือไม่ให้เกิดการเสียเวลา รายชื่อจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าไปได้  

ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างในเรื่องที่ไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่อนุญาต 

ให้เข้าได้ ทางบริษัทจึงต้องชะลองานไว้เนื่องจากไม่สามารถท�าได ้

โดยทันที 

 3. การตรวจสอบทรพัย์สินบางกรณไีม่สามารถตรวจสอบ

ภายในอาคารได้ เนื่องจากผู้ดูแลอาคารเกิดความกังวลอันเน่ืองมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถ

ตรวจสอบทรัพย์สินได้ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินจึงต้องหมายเหตุ 

ในเล่มรายงานประเมินในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบภายในของ

ทรัพย์สินได้ หรือบางแห่งมีมาตรการเข้มงวดอย่างมากในการเข้า

ตรวจสอบภายในอาคาร

 4. การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิในสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปได้ยากขึ้น ส�านักงานที่ดิน 

บางจังหวัดปิดท�าการ หรือบางพื้นที่ไม่มีมาตรการในการท�างาน

ประเภทเบ็ดเตล็ดเนื่องจากเป็นมาตรการของรัฐผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินจึงต้องแจ้งไปยังผู ้ว่าจ้างและสถาบันการเงินในเรื่อง 

ทีไ่ม่สามารถตรวจสอบเอกสารสทิธิไ์ด้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบ

เอกสารสิทธิ์ หรืออ้างอิงจากเอกสารจากผู้ว่าจ้างในกรณีที่สามารถ

รับความเสี่ยงได้

 5. กรณงีานประเภทสนิเช่ือของสถาบนัการเงนิ การส่งงาน 

เป็นไปได้ล่าช้ากว่าในสถานการณ์ก่อนเกดิการแพร่ระบาดของไวรสั

โควิด-19 เนื่องจากมีระยะเวลาในการท�างานที่ส้ันและเกิดปัญหา 

ในการตรวจสอบทรัพย์สินและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์จึงต้องมีการ

ชะลอการส่งงาน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้

เกดิความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจบุนัไม่สามารถส่งงานได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนดได้

ตารางที่	2 แสดงการแก้ปัญหาด้านกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไข	

เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจไปรับข้อมูลโดยตรงได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นการรับข้อมูลแบบทางออนไลน์แทน

เมื่อไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ n ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการเดินทางที่ไม่จ�าเป็น
n ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างในเรื่องที่ไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เข้าได้  

 ทางบริษัทจึงต้องชะลองานไว้เนื่องจากไม่สามารถท�าได้โดยทันที
n ต้องติดต่อบุคคลที่มีความสามารถที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบแทน

เมื่อไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้ ต้องหมายเหตุในเล่มรายงานประเมินในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบภายใน 

ของทรัพย์สินได้

เมื่อไม่สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ ต้องแจ้งไปยังผู ้ว ่าจ้างและสถาบันการเงินในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบ 

เอกสารสิทธิไ์ด้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ หรอือ้างองิจากเอกสาร

จากผู้ว่าจ้างในกรณีที่สามารถรับความเสี่ยงได้

เมื่อเกิดการส่งงานล่าช้า ต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้เกิดความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่สามารถ 

ส่งงานได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้
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 6. ควรน�าผลวิจัยในครั้งน้ีไปถ่ายทอดและเสนอแนะให้

บรษิทัประเมนิราคาทรพัย์สนิหรอืกลุม่บรษิทัประเภทอสงัหารมิทรพัย์ 

เพือ่ได้รบัทราบและเข้าใจถงึสาระส�าคญัของผลกระทบไวรสัโควดิ-19 

ที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์

หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานวิจัยเล่มนี้

 7. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจประเภทอื่น เช่น ธุรกิจ

โรงแรม อพาร์ทเม้น เป็นต้น เพือ่ศกึษาเพิม่ต่อจากธรุกจิการประเมนิ

ราคาทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 

โควิด-19
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บทคัดย่อ
 บทความนีม้ีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาและวิพากษต์ัวแบบปกครองท้องถิน่ ตัวแบบการจัดการปกครองทอ้งถิ่นในบรบิทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และการเสนอตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาคตะวันออก การวิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูล 4 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์แบบ 

เจาะลึก การสมัภาษณ์ประวัตศิาสตร์จากค�าบอกเล่า และการสงัเกตการณ์ การตรวจสอบข้อมลูใช้หลกัการสามเส้า ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นแนวเก่าที่น�ามาใช้ในประเทศไทย มีจุดอ่อนที่ส�าคัญ

คอื การละเลยมติคิวามสมัพนัธ์ในเชงิอ�านาจ บทบาทของกลุ่มและชนชัน้ในสังคม การมุง่เน้นอ�านาจสูงสุดอยูท่ีร่ะบบการเลือกตัง้ จนกระทัง่

พัฒนาไปเป็นการเลือกตั้งที่อาศัยฐานธุรกิจการเมือง การจัดวางรูปแบบการบริหารจัดการที่รับนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการ 

ทีล่อกเลียนแบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ  จากส่วนกลาง และทีส่�าคญัทีสุ่ดก็คอื ถูกบีบให้ด�าเนินกิจกรรมสว่นรวมในลกัษณะของกฎหมาย

หรือค�าสั่งโดยรัฐราชการแบบผูกขาด การบริหารงานที่ให้ความส�าคัญต่อระบบราชการและการประนีประนอมผลประโยชน์ของชนชั้นน�า  

ที่มีสายบังคับบัญชาตามล�าดับสายงานแบบบนลงล่าง (Top-down) ส่วนตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นในบริบทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญ คือ การมองอ�านาจสาธารณะแบบเอกนิยม (Monism) ท�าให้รัฐผูกขาดงานสาธารณะของ

สงัคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท�างานสาธารณะในฐานะทีเ่ป็นกลไกของรัฐเป็นส�าคญั เป็นการให้ความส�าคญัแต่เฉพาะการเลอืกตัง้ 

นอกจากนี้แล้วแนวคิดท้องถ่ินนิยมแบบเก่ายังประสบกับปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในท้องถิ่นอันมาจากการเลือกตั้ง โดยที่รูปแบบ 

ดังกล่าวจะไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากมองว่าประชาชนทั่วไปขาดความรู้ความสามารถ ไม่มีเครื่องมือในการ 

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนจึงน�าเสนอทางเลือกใหม่ในการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออก ทีเ่รยีกว่า ตวัแบบการจดัการปกครองท้องถิน่แนวใหม่ ซึง่เกดิขึน้มาจากการพฒันาฐานคิดของทฤษฎี

ท้องถิ่นนิยมแบบใหม่ ที่ตั้งอยู่บนทฤษฎีอ�านาจในลักษณะที่ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน ประชาสังคมและ

สถาบันต่าง ๆ ในท้องถิ่น

ค�าส�าคัญ : การปกครองท้องถิ่น, การจัดการปกครองท้องถิ่น, จัดการปกครองท้องถิ่นบนฐานแนวใหม่ 
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Abstract
 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.

Keywords : local government, local government management, local administration on a new basis
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บทน�า
 ความพยายามขับเคลื่อนการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้
แนวคิดการกระจายอ�านาจลงสู่ท้องถ่ิน เร่ิมเกิดกระแสและเริ่ม 
จุดประกายความเป็นรูปธรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 โดยที่ นายชวน  
หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ผลักดันพระราชบัญญัติ 
สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 ขึ้น เพื่อเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอ�านาจ 
ดงักล่าว ผ่านรปูแบบการทดลองเรยีนรูก้ารปกครองท้องถิน่รปูแบบ 
“สภาต�าบล” ทัง้นีเ้พราะในแต่ละต�าบลมโีครงสร้างของการปกครอง
ท้องที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากเหง้าเดิมของการปกครองส่วนภูมิภาค 
อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นโครงสร้างการบริหารงานของสภาต�าบลจึง
ประกอบไปด้วย ก�านัน ด�ารงต�าแหน่งประธานบริหารสภาต�าบลฯ 
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาต�าบลฯ แพทย์
ประจ�าต�าบล ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาต�าบลฯ และตวัแทนทีช่าวบ้าน 
เลอืกตัง้หมูบ้่านละ 1 คน ด�ารงต�าแหน่งสมาชกิสภาต�าบลฯ และเมือ่
สภาต�าบลใดมคีวามพร้อมกใ็ห้สามารถยกฐานะเป็นองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลได้ ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขท่ีส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก จะต้องได้รับฉันทามติท่ีเป็นเอกฉันท์จากประชาชน 
ภายต�าบล ประการท่ีสอง จะต้องมีรายได้จากการจัดเก็บเองปีละ 
150,000 บาท ต่อเนือ่งกันเป็นระยะเวลาตดิต่อกนั 3 ปี และประการ
สุดท้าย จะต้องมีประชาชนในพื้นท่ีไม่ต�่ากว่า 2,000 คน (โอฬาร   
ถิ่นบางเตียว, 2550: 45-47)
 ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีการยกฐานะจาก
สภาต�าบลไปเป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) อย่างกว้างขวาง 
อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นท่ียอมรับว่าเป็นยุคท่ีมีการพัฒนาการกระจาย
อ�านาจมากที่สุดก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีข้อถกเถียงว่า
กระบวนการกระจายอ�านาจการปกครองท่ีมุ่งสู่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แท้จริงแล้วมิใช่เป็นการมุ่งหวังประโยชน์ที่ตัว
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง หากแต่เป็นความมุ่งหวังแฝงเร้น 
ในการกระจายศูนย์อ�านาจไปสู่ท้องถ่ินมากกว่า เน่ืองจากนโยบาย
การกระจายอ�านาจดังกล่าวเมื่อน�าไปปฏิบัติแล้ว เกิดปัญหาภายใน
เกีย่วกบัการบรหิารจัดการท้องถิน่หลายประการ ดงัเช่น ปัญหาธรุกจิ
การเมืองที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างแพร่หลาย ปัญหาการทุจริต
คอรัปชันในการว่ิงเต้นโยกย้ายต�าแหน่งและการฮั้วประมูลงาน
ก่อสร้างของทางราชการ การเกิดโครงสร้างอ�านาจท้องถิ่นแบบ 
“บ้านใหญ่” ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการแตกตัวทางสังคม ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการกระจายอ�านาจไปสูป่ระชาชนท้องถิน่อย่างแท้จริง แต่อ�านาจ
ส่วนใหญ่กลับกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นน�าทางการเมืองในท้องถิ่น 
กล่าวคือ ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ชนชั้นน�าในท้องถิ่นจะใช้อ�านาจ
ทีเ่ป็นทางการผ่านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีต่นเอง
มีความชอบธรรม ควบคู่ไปกับอิทธิพลซึ่งอ�านาจที่ไม่เป็นทางการ 
ที่สร้างจากอ�านาจเงินและอ�านาจมืดผสมผสานกันไป (โอฬาร   
ถิ่นบางเตียว และจิตรา  สมบัติรัตนานันท์, 2557)

 การด�าเนินงานของการปกครองท้องถ่ิน ภายใต้นโยบาย
การกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 
เรือ่ยมาถงึปัจจบุนั เกดิผลกระทบในเชงิลบติดตามมาหลายด้าน อาทิ 
การเป็นธุรกิจการเมือง การทุจริตซ้ือสิทธ์ิขายเสียง การฮ้ัวประมูล
โครงการต่าง ๆ การคอรัปชั่นเพ่ือถอนทุนในกระบวนการเลือกตั้ง 
ยังผลท�าให้เกิดเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มชนชั้นน�า 
ท้องถิ่นขยายความแตกแยกไปสู่กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น และเมื่อ
เกิดเหตกุารณ์รฐัประหาร พ.ศ. 2557 คณะรฐัประหารใช้เป็นข้ออ้าง
ในการเข้าไปแทรกแซงการบรหิารงานของการปกครองส่วนท้องถิน่ 
โดยจะเหน็ได้จาก เมือ่ พล.อ. ประยทุธ์  จนัทร์โอชา ได้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี มีการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว  
พ.ศ.2557 โดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งพัก 
การปฏิบัติหน้าที่บุคลากรของการปกครองท้องถิ่นรวม 8 ครั้ง  
อนัเป็นการช้ีให้เหน็ถงึผลกระทบของการปกครองท้องถิน่ในรปูแบบ
ของการกระจายอ�านาจที่ผ่าน ๆ มา ที่พบร่องรอยการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหลายเรื่อง การขับเคลื่อนของกลุ่มผู้มีอ�านาจ 
ดงักล่าวเป็นการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่สารมวลชน โดยอาศัยการใช้
เหตุผลและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐในระดับชาติ เช่น  
ค�าพิพากษา คณะกรรมการการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ(ปปช.) ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) เป็นต้น (ชัยยนต์  
ประดิษฐ์ศิลป์ และคณะ, 2561: 5-6)
 นอกจากนี้แล้วผู ้เขียนพยายามส�ารวจงานวิจัย และ
เอกสารทางวชิาการเกีย่วกับการศกึษาเร่ืองนี ้ยงัไม่พบว่ามนีกัวชิาการ 
ท่านใดท�าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ 
ไว้โดยตรง พรมแดนความรู้เก่ียวกับการศึกษาในปัจจุบันท่ีมีอยู่
เป็นการศึกษาในแง่มุมอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครอง 
ท้องถิน่แนวใหม่ กล่าวคอื ผลงานการศกึษาทีพ่อมอียูเ่ป็นการศกึษา
เกี่ยวกับการบริหารงานของท้องถ่ินเป็นส�าคัญ ซึ่งการศึกษาการ
บริหารงานท้องถิ่นในที่นี่ตั้งอยู่บนกรอบขององค์ความรู้ท่ีว่าด้วย
วิชาการบริหารการพัฒนา (Development Administration)  
อันประกอบไปด้วยการพัฒนาการบริหาร และการบริหารเพื่อการ
พัฒนา กล่าวโดยสรุปแล้ว วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องของนักวิชาการ 
ที่ได้ศึกษาไว้ในอดีต จะมีจุดแข็งอยู ่แต่ในเรื่องของการพัฒนา 
การบริหาร อันมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนา
รปูแบบ การพัฒนากฎหมาย การพฒันากระบวนการ และการพฒันา
พฤตกิรรมของบคุลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม ขณะที่การบริหารเพื่อการพัฒนานั้นจะมีเนื้อหา
ที่เน้นการบริหารโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า 
วรรณกรรมและผลงานทางวิชาการที่ผ่าน ๆ มายังคงมีช่องว่าง 
ของการศกึษาทางวชิาการอยูอ่กีเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
การศกึษาการจดัการปกครองท้องถิน่แนวใหม่  ซึง่เป็นทางเลอืกใหม่
ของการศึกษาครั้งนี้
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 เมื่อพิจารณาถึงหลักการกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ินในภาค

ตะวันออก ท่ีมีหลากหลายรูปแบบซ่ึงรูปแบบหน่ึงท่ีมีความคุ้นเคย

กันดีในสังคมก็คือ การบริหารการเมืองส่วนท้องถิ่นผ่านกลุ่มอ�านาจ

ที่เรียกว่า “บ้านใหญ่” หรือตระกูลใหญ่ในจังหวัดที่มีต�าแหน่ง

ทางการเมืองซึ่งมีการกระจายอ�านาจการปกครองทับซ้อนแอบแฝง

อยู่ในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่อีกช้ันหน่ึงในโครงสร้าง

อ�านาจ “บ้านใหญ่” ทีเ่ป็นการสบืทอดอ�านาจการเมอืงทีอ่งิแอบกบั

ระบบราชการ ขณะเดียวกันบรรดานักธุรกิจภูธรต่างก็พาตัวเอง 

เข้าสู่ระบบอุปถัมภ์ เพ่ือความอยู่รอดและความมั่งคั่งของธุรกิจ  

แต่ภายหลังปี 2521 เมื่อมีกลไกการเลือกตั้งขึ้น นักธุรกิจภูธรจึงเริ่ม

ใช้ฐานทนุด้านต่าง ๆ  ทีม่อียู ่เช่น ทนุทางเศรษฐกจิ อนัหมายถงึ ฐานะ

ความเป็นอยูท่ีม่ั่งคัง่ มัง่ม ีความร�า่รวย หรอืทุนทางสงัคม ซึง่หมายถงึ 

ปฏสิมัพนัธ์ทีด่มีคีวามลกึซ้ึงในกลุม่ชาวบ้าน กลุม่ชนชัน้น�า ข้าราชการ 

กลุ่มนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงการเมืองระดับชาติ 

เป็นต้น และอทิธพิลทีม่ใีนท้องถิน่ผลกัดนัให้เกดิการสบืทอดอ�านาจ

จากรุ่นสู่รุ่นอีกแบบหนึ่ง แบบที่ไม่ต้องพึ่งระบบราชการ แต่ฟอกตัว

ด้วยเสียงของประชาชน เป็นต้น

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวนักการเมืองและผู ้มีอิทธิพล 

จะแปรรูปแบบเป็นสิง่ทีเ่รยีกว่า “บ้านใหญ่” ในจงัหวดัภาคตะวนัออก 

นั้น จากนั้นแล ้วมีการสืบทอดอ�านาจกันมาอย ่างยาวนาน  

ซึ่งบางจังหวัดอาจผูกขาดเพียงขั้วเดียว บางจังหวัดอาจมีหลายขั้ว 

เช่น จังหวัดระยองมีกลุ่มน�้าเค็ม น�้าจืด และน�้ากร่อย เป็นต้น  

นักธุรกิจการเมืองจะส่งทอดอ�านาจให้แก่ลูกและญาติพี่น้องของตน  

การผลักดันให้มีต�าแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น เช่น  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

นายกเทศมนตรีเทศบาล เป็นต้น กรณีดังกล่าวสอดคล้องกับ 

ค�าให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และ นักวิจัยสังคมผู้มี

ผลงานเป็นนักวิจัยระดับชาติท่านหนึ่งในท�านองที่ว่า

 “การสบืทอดอ�านาจจะเริม่ต้นในกลุม่ครอบครวัและญาติ

เป็นหลักก่อน มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนโครงสร้างของ 

ชนชั้นน�าทางการเมืองในจังหวัดภาคตะวันออก ชนชั้นน�าเหล่านี้มี

อ�านาจ 2 รูปแบบพร้อมกัน คือ อ�านาจที่เป็นทางการ เช่น เป็น ส.ส. 

เป็นต้น กับอ�านาจที่ไม่เป็นทางการ ท่ีอาจหมายถึงอิทธิพล บารมี 

เช่น มซีุม้มอืปืน เป็นต้น คนทีเ่ป็นบ้านใหญ่จะมอี�านาจทัง้สองนี ้และ

เลือกใช้ตามแต่ละกรณี ถ้าต้องการกดดันหน่วยราชการก็ใช้อ�านาจ

ที่เป็นทางการ ถ้าสมมติเป็นเรื่องการรับเหมาโครงการ ก็อาจจะมี

การข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ใช้อิทธิพล หรืออ�านาจไม่เป็นทางการ  

ซึ่งจริง ๆ  แล้ว ความเป็นนักการเมืองกับผู้มีอิทธิพลก็ดูจะไม่ค่อยจะ

แตกต่างกันสกัเท่าใดนกั” (ชยัยนต์  ประดษิฐศลิป์, สมัภาษณ์, 2563)

 ดังนั้น การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ (New  

localism) จึงเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับการแก้ไขปัญหาและ 

การเติมเต็มจุดอ่อนของการปกครองท้องถิ่นแนวเก่า โดยท่ีการจัด

ปกครองท้องถิ่นแนวใหม่เน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น  

เน้นการสร้างรูปแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นและภาค

ประชาสังคม ทั้งการถ่ายโอนอ�านาจทางการเมืองและทรัพยากร  

รวมทัง้การถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองท้องถิน่และองค์กร

ทีไ่ม่ใช่ภาครฐั การจดัการปกครองท้องถิน่แนวใหม่ดงักล่าวจะส่งผล

ท�าให้ประชาชนมีอ�านาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลท�าให้เกิดการสถาปนาสถาบันและ

กระบวนการประชาธปิไตยในระดบัรากหญ้าทีเ่ข้มแขง็ได้ในท้ายทีส่ดุ 

แนวคดิดงักล่าวแม้ภาครฐัจะอ้างความรบัผดิชอบหลกัในการบรกิาร

สาธารณะ แต่รัฐก็ไม่ควรผูกขาดงานสาธารณะแต่เพียงผู ้เดียว 

อีกต่อไป งานสาธารณะก็ควรเป็นงานที่ทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมได้  

ด้วยการใช้วิธีจูงใจหรือสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม  

และชมุชนได้เข้าร่วมอย่างเข้มข้น ในรปูแบบของการด�าเนนิงานแบบ

การจัดการภาคีสาธารณะ หมายถึง ควรเป็นการท�างานในรูปแบบ

ของเครือข่าย อันประกอบไปด้วยภาคีที่หลากหลาย กล่าวโดยสรุป

แล้วการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่จึงเป็นการบริหารจัดการ

ท้องถ่ินด้วยการสร้างเครือข่ายของชุมชนมากกว่าการผูกพันกับ

ราชการส่วนกลาง (สมศักดิ์  สามัคคีธรรม, 2557: 30-35) 

 กล่าวโดยสรุปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การปกครอง

ท้องถิน่ยงัคงมจีดุอ่อนอยูอี่กเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงนอกจากจะเป็นภาพ

ของการบริหารที่ลอกเลียนแบบราชการแล้ว ยังเป็นการท�างานที ่

รับสนองนโยบายจากส่วนกลาง โดยไม่ได้รับฟังเสียงจากประชาชน 

ส่งผลก่อให้เกดิความชะงกังนัในการพฒันาท้องถิน่ ดงันัน้บทความนี้ 

จึงพยายามน�าเสนอแนวการศึกษาการจัดการปกครองท้องถิ่น 

แนวใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจและจะสามารถเติมเต็มจุดอ่อน 

ของการปกครองส่วนท้องถิน่แนวเก่าทีค่่อนข้างมปัีญหาในเชงิปฏบิตัิ

ได้เป็นอย่างดียิ่ง ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงสนใจที่จะวิเคราะห์ว่าในการ

ศึกษาจัดการปกครองท้องถิ่นนั้น แนวคิดของการปกครองท้องถิ่น

แนวเก่ามีจุดอ่อนและข้อจ�ากัดอย่างไร และถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว  

ผู ้เขียนจะขอน�าเสนอตัวแบบของการจัดการปกครองท้องถิ่น 

แนวใหม่ ในฐานะทางเลือกใหม่ในการจัดการปกครองท้องถิ่น 

บนฐานแนวใหม่ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาและวิพากษ์ตัวแบบปกครองท้องถิ่น 

ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

 2. เพื่อศึกษาและวิพากษ์ตัวแบบการจัดการปกครอง 

ท้องถิ่นในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

 3. เพื่อน�าเสนอตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่น 

แนวใหม่ในบรบิทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออก 
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วิธีด�าเนินการวิจัย	
 การวิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูล 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 
 1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) โดย
อาศัยการศึกษาทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง เช่น หนังสือ 
ต�ารา กฎระเบียบทางกฎหมาย และงานวิจัย เป็นต้น
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยมีแนวการสัมภาษณ์  
(interview guide) ในการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข ้อมูลหลัก (key  
informant) ในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ
ประจ�า กลุม่นกัธรุกจิ กลุม่นกัวชิาการ และกลุม่ประชาสงัคม เป็นต้น
 3. การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่า (oral 
history) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากความทรงจ�าของผู้อาวุโสท่ีมี
ลกัษณะเป็นผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในการวจิยัได้ เช่น ผูอ้าวโุสชมุชน ปราชญ์
ชุมชน ครูเกษียณราชการ และผู้เชี่ยวชาญการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น
 4. การสังเกตการณ์  หมายถึง การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ
ปรากฏขึ้นอย่างเอาใจใส่และก�าหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพื่อ
วเิคราะห์หรือหาความสมัพนัธ์ของสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้กบัสิง่อืน่ การสงัเกต 
เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นการกระท�า กิริยาอาการหรือ
พฤตกิรรมทีผู่ว้จิยัสามารถใช้ประสาทสมัผสัในภาคสนาม และใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการรับรู้ท�าความเข้าใจและจดบันทึกเป็นข้อมูลได้ 
 ในการตรวจสอบข้อมูลท่ีสามารถเก็บรวบรวมได้จาก 
วิธีการดังกล่าว ใช้หลักการสามเส้า (triangulation) โดยพิจารณา
จากผู้ให้ข้อมลูทีม่จีดุยนืต่างกนั แหล่งข้อมลูทีต่่างกนั การเก็บข้อมลู
เดียวกันในเวลาและสถานท่ีท่ีต่างกัน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ที่เน้นการตีความหมาย 
เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่าย 
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการวิจัย	
 1.	 การศึกษาและการวิพากษ์ตัวแบบปกครองท้องถิ่น
ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
 ในการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ตัวแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบการปกครอง 
ท้องถิ่น (Local Government) และตัวแบบการจัดการปกครอง
ท้องถิ่น (Local Governance) ดังนี้
 ตัวแบบการปกครองท้องถิ่น ท่ีเริ่มต้นมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2440 จนถึง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นตัวแบบของการปกครองท้องถิ่น 
ในลักษณะของการถูกครอบง�าปกครองโดยรัฐราชการ สามารถ 
แบ่งแยกการปกครองท้องถิน่ทีม่ตีวัแบบต่าง ๆ  กันออกได้เป็น 2 ยคุ
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบการปกครองท้องถ่ินในยุครัฐราชการ (พ.ศ.
2440-2475) และตวัแบบการปกครองท้องถิน่ในยคุการแบ่งอ�านาจ 
(พ.ศ. 2475-2539)

 ตวัแบบการปกครองท้องถิน่ในยคุรฐัราชการ (พ.ศ. 2440-

2475) มจีดุเริม่ต้นในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้น มีแนวคิดให้องค์กรปกครอง 

ท้องถิ่นควรจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพื้นฐาน

ส�าคัญ โดยมีการเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมในส่ิงที่เป็นผลประโยชน์

ของสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการและใช้สอย

ประโยชน์ร่วมกัน (โอฬาร  ถิ่นบางเตียว, 2557: 86) ในการจัดตั้ง

สขุาภบิาลขึน้เป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2440 ซ่ึงนบัเป็นจดุเริม่ต้นและ

พัฒนาการด้านการปกครองท้องถิ่น เป็นความพยายามที่รัฐต้องดึง

เอาคนและทนุในท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการบ�ารงุท้องถิน่

ของตนเอง ด้วยเหตุผลส�าคัญที่ว่า การด�าเนินกิจการดังกล่าวจะ

สามารถช่วยผ่อนปรนภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

งบประมาณของภาครัฐให้ลดน้อยลง ทั้งนี้ ยังคงมีข้าราชการของรัฐ

เป็นหลักในการด�าเนนิการซึง่เป็นยคุทีข้่าราชการมบีทบาทสองด้าน 

กล่าวโดยสรุปแล้วในยุคเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะ

ของการเลือกด�าเนินการเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีความพร้อมเท่านั้น 

เช่น สุขาภิบาลกรุงเทพมหานครและสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นต้น  

(ไททัศน์  มาลา, 2560: 345)

 ถึงกระนั้นก็ตามยังคงขาดมิติของการปกครองท้องถิ่น 

ในความหมายตามอุดมคติอย่างแท้จริง และไม่ได้มีสถานะเป็น 

หน่วยงานการปกครองตนเองของประชาชนแต่ประการใด ทั้งนี้

เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงผู้ท่ีมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญต่อการบริหาร 

พบว่า ในขณะนั้นบุคลากรส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้าราชการประจ�า 

ทีร่บัสนองแนวนโยบายมาจากส่วนกลางเป็นส�าคญั เป็นการปกครอง

โดยอาศัยข้าราชการจากส่วนกลาง รปูแบบและลกัษณะการปกครอง

ดังกล ่าวมีความแตกต่างและเป ็นแนวทางท่ีตรงกันข ้ามกับ 

การปกครองท้องถิ่นในลักษณะของสังคมตะวันตก ซ่ึงเป็นลักษณะ

ที่การปกครองท้องถิ่นจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน

ในท้องถิน่นัน้ ๆ  เป็นส�าคญั นอกจากเกดิการปกครองท้องถิน่ดงักล่าว

มาแล้วนั้น ยังมีความพยายามในการพัฒนาให้เกิดรูปแบบของ 

การปกครองท้องถิ่นอีกหลายรูปแบบ เช่น ในปี พ.ศ. 2451-2468  

มีการจัดตั้งสุขาภิบาลต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ที่มีทั้งสุขาภิบาลเมือง  

และสุขาภิบาลต�าบล ต่อมาในปี พ.ศ. 2470-2475 มีการจัดตั้ง 

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมาใช้กับประเทศไทย แต่ 

รปูแบบต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้เป็นเพยีงการแบ่งอ�านาจและการมอบหมาย

อ�านาจให้ข้าราชการประจ�า ไปท�าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร

จดัการกิจการสาธารณะบางอย่างให้แก่ประชาชน ถงึแม้ว่าในความ

เป็นจริงแล้วประชาชนจะสามารถมีสิทธิมีส่วนในการเลือกตั้งก�านัน 

ผู ้ใหญ่บ้านโดยตรงก็ตาม แต่ก�านันผู ้ใหญ่บ้านก็ไม่ใช่ตัวแทน 

ของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะในทางปฏิบัติยังคงเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐซ่ึงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสายบังคับบัญชา จากนโยบาย 

ของส่วนกลาง ขณะที่สุขาภิบาลต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการ
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ประจ�าจากส่วนกลางท่ีเข้ามาควบคุมการบริหารงานอย่างใกล้ชิด  

ยังผลท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีโอกาสเรียนรู้หรือเข้าใจการ

ปกครองท้องถิ่นของตนเองตามหลักการกระจายอ�านาจแต่อย่างใด 

(โอฬาร  ถิ่นบางเตียว, 2557: 87-88)

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ข้อจ�ากัดของตัวแบบปกครองท้องถิ่น

ในยุครัฐราชการน้ี จึงมีลักษณะของการเลือกด�าเนินการเฉพาะ 

บางพื้นที่ที่มีความพร้อมเท่านั้น ผู้ขับเคลื่อนหลักในการบริหารเป็น

ข้าราชการประจ�า ซึ่งทางราชการส่วนกลางแต่งตั้งให้ไปด�ารง

ต�าแหน่งทางการบริหารและรับแนวนโยบายมาจากส่วนกลางเป็น

ส�าคัญ ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานการปกครองตนเองของ

ประชาชนแต่อย่างใด การปกครองท้องถ่ินท่ีตกอยู่ภายใต้แนวคิด 

การปกครองท้องถิ่นแนวเก่า (Local Government) ทั้งนี้เพราะ

เป็นการสร้างเอกภาพในการตัดสินใจและการด�าเนินการตาม

นโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางเป็นหลักเท่านั้น จึงมีจุดอ่อนส�าคัญ 

ที่รัฐยังไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและการมี

ส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเองเป็นส�าคัญ เป็นตัวแบบ 

การปกครองท้องถิ่นที่น�าไปสู ่การจัดตั้งหน่วยงานการปกครอง 

ท้องถิน่ โดยอาศยัการขบัเคลือ่นโดยกลไกข้าราชการประจ�า (Local 

Government by Government Official) เป็นหลักในการ 

ขับเคลื่อน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความพยายามรวมศูนย์อ�านาจ 

การปกครองไว้ที่ส่วนกลางที่มีรัฐราชการเป็นใหญ่นั่นเอง

 ขณะที่ตัวแบบการปกครองท้องถ่ินในยุคการแบ่งอ�านาจ 

(พ.ศ.2475-2539) การปกครองท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�านาจในที่นี้ 

หมายถงึ การแบ่งอ�านาจจากส่วนกลางในการปกครองท้องถิน่ไปยงั

ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และ อ�าเภอ ในฐานะตัวแทน 

ของรัฐส่วนกลาง ที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2475-2539 สามารถ 

แบ่งการน�าเสนอตัวแบบออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบ 

การปกครองท้องถิน่ในยคุการแบ่งอ�านาจจากส่วนกลางไปสูร่าชการ

ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2535 และตัวแบบการปกครอง 

ท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�านาจไปสู่ยุคการก่อตัวปฏิรูป ตั้งแต่ พ.ศ. 

2535-2539 ดังนี้

 ตัวแบบการปกครองท้องถ่ินในยุคการแบ่งอ�านาจจาก 

ส่วนกลางไปสู่ราชการส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2535 นี้  

มีจุดเริ่มต้นในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ทั้งนี้เนื่องจากได้เกิด

กลุ่มคณะราษฎรที่น�าโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา ร่วมกับกลุ่ม

ทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน เข้ายึดอ�านาจการปกครองจาก

รัชกาลที่ 7 โดยอาศัยข้ออ้างเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง

ประเทศ และมีพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญดังกล่าว 

หรือที่เรียกว่า “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475” ต่อมาภายหลังที่จาก

สถานการณ์ทัว่ไปสงบลง คณะราษฎรได้มีแนวนโยบายการกระจาย 

อ�านาจไปสู่ท้องถิ่น โดยให้ความส�าคัญกับรูปแบบการปกครอง 

ท้องถิ่นในลักษณะของความเป็นเทศบาลออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต�าบล ต่อมาได้มีการตรา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม 

พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล ่าวมีผลท�าให ้เกิด 

หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัด และอ�าเภอ 

(โอฬาร  ถิ่นบางเตียว, 2557: 88)   

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในช่วง 

พ.ศ. 2475-2535 หลงัจากเกดิเหตกุารณ์ “ปฏวิติัสยาม พ.ศ. 2475” 

ที่คณะราษฎรพยายามให้มีการกระจายอ�านาจลงไปสู่ท้องถิ่น 

ให้มากที่สุด แต่เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่น 

ในภาพรวมแล้ว กลับพบว่ามีลักษณะเป็นการปกครองท้องถ่ิน 

แบบแบ่งอ�านาจ กล่าวคืออ�านาจในการบริหารจัดการของท้องถิ่น

ไม่ได้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง หากแต่เป็นการแบ่งอ�านาจให้

หน่วยราชการส่วนภมูภิาค ได้แก่ จงัหวดั และ อ�าเภอ เป็นผู้มบีทบาท

ในการก�ากับดูแลท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง หากแต่อ�านาจการบริหาร

จดัการส่วนใหญ่ยงัคงตกอยูท่ีก่ารบรหิารราชการส่วนกลาง เพยีงแต่

อ�านวยการบางอย่างให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการสื่อสาร  

มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท�ามาหากินของราษฎรให้ดีขึ้น 

ตามสมควร ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นท่ีตกอยู ่

ภายใต้แนวคดิปกครองท้องถิน่แนวเก่า (Local Government) ทัง้นี้

เพราะ รัฐบาลโดยคณะราษฎรมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้การ

ปกครองท้องถิ่นมีเพียงรูปแบบเดียว คือ รูปแบบของเทศบาล และ

มเีหตุผลทีส่�าคญั คอื ให้มกีารคมนาคม การสือ่สารสะดวกมากยิง่ข้ึน

เพื่อให้ราชการส่วนกลางสามารถสั่งการ และดูแลได้อย่างทั่วถึง

เท่านั้น นอกจากนี้แล้วผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นล้วนมาจาก

การแต่งตั้งของรัฐบาลส่วนกลางทั้งสิ้น

 ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�านาจไปสู่ยุค

การก่อตัวปฏิรูป ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2539 เป็นยุคท่ีประเทศไทย 

ได้รบัผลกระทบอย่างกว้างขวาง อนัมผีลมาจากเหตกุารณ์รฐัประหาร

ของคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต ิ(คสช.) ทีน่�าโดย พลเอก

สุนทร  คงสมพงษ์ ท่ามกลางการต่อต้านของกลุ ่มประชาชน 

จนเหตุการณ์บานปลายไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง และขยายวงกว้าง

กลายเป็นข้ออ้างน�าไปสู่การใช้ก�าลังปราบปรามฝ่ายต่อต้านที่ทราบ

กันโดยทั่วไปว่า “เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ” สถานการณ์ดังกล่าว 

ส่งผลท�าให้เกิดกระแสแรงผลักดันให้มีการกระจายอ�านาจไปสู ่

ท้องถิ่นอย่างเข้มข้น เป็นเง่ือนไขส�าคัญของการเกิดการปกครอง 

ท้องถิ่นขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อมีความมุ่งหวังที่จะปฏิรูประบบ

การเมืองไทยให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น กระแสความต่ืนตัวต่อ

แนวคดิการกระจายอ�านาจสูช่มุชนท้องถิน่อย่างกว้างขวางนัน้ น�าไป

สู่การออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537  

ต่อเนือ่งด้วยพระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 
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ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมเขตของ

จังหวัด ตลอดจนการบรรจุหลักการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไว้

ในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก 

ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยฐานราก ท่ีให้ความส�าคัญกับองค์กร

ปกครองท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย ท่ามกลาง 

การขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมไป

ถึงการที่คนในท้องถิ่นเองก็ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี ้ 

ดังน้ันในระยะเริ่มแรกของการปกครองท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการ

บริหารจัดการท้องถิ่น จึงจ�าเป็นต้องอาศัยจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

ในรูปแบบของสภาต�าบลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอยู่ในท้องถิ่นก่อนหน้าน้ี 

(โอฬาร  ถิ่นบางเตียว, 2557: 91)

 ภายใต้การบรหิารจดัการในรปูแบบของสภาต�าบลนัน้ เพือ่

ก่อให้เกดิความคล่องตวัมากข้ึนจงึได้อาศัยค�าสัง่กระทรวงมหาดไทย

แต่งตั้งสภาต�าบลให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการ

บริหารสภาต�าบลอันประกอบไปด้วย ก�านัน ด�ารงต�าแหน่งประธาน

บรหิาร ขณะทีส่มาชกิสภาต�าบลจะประกอบไปด้วยสมาชกิทีม่าจาก

ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ผู ้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในต�าบลน้ัน ตัวแทน 

ชาวบ้านหมูบ้่านละ 1 คน และแพทย์ประจ�าต�าบล ส่วนการยกฐานะ

จากสภาต�าบลเป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบลอยูภ่ายใต้เง่ือนไขส�าคญั 

3 ประการ คอื ต้องมรีายได้จากการจดัเก็บเองเฉลีย่ปีละ 150,000 บาท 

ติดต่อกัน 3 ปี มีประชาชนมากกว่า 2,000 คน และสามารถยุบ 

ควบรวมได้ตามเจตนาของประชาชน ซึง่ยกฐานะเป็นองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสมบูรณ์แบบแล้วประชาชนสามารถเลือกต้ังได้ทั้งฝ่าย

บริหารและสมาชิกสภา จึงเห็นได้ว่าตัวแบบการปกครองท้องถิ่น 

ในยุคการแบ่งอ�านาจไปสู่ยุคการก่อตัวปฏิรูป เกิดขึ้นในยุคที่สังคม

ไทยได้เกิดการตื่นตัวในนโยบายการกระจายอ�านาจการปกครอง 

สู ่ท ้องถิ่นอย่างเข ้มข้นชนิดที่อาจเรียกได้ว ่าไม ่เคยมีมาก่อน 

ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวแบบการปกครองท้องถ่ินในยุค 

การแบ่งอ�านาจไปสู่ยุคการก่อตัวปฏิรูป พ.ศ. 2535-2539 มีจุดเด่น

ที่มีความตื่นตัวต่อแนวคิดการกระจายอ�านาจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่าง

กว้างขวาง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการปกครอง

ท้องถิ่น ในท�านองที่ว่าบุคลากรของท้องถ่ินก็สามารถเป็นผู้บริหาร

และตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องของประชาชน 

ในท้องถิน่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่า แต่อย่างไรกด็กีารปกครอง

ท้องถิ่นในภาพรวมยังคงมีข้อจ�ากัดท่ีถูกควบคุมด้วยการบริหาร

ราชการส่วนกลาง ผ่านกลไกของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  

ในรูปแบบของการจัดระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพี่เล้ียง 

คอยให้การก�ากบัดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมนีายอ�าเภอ

คอยท�าหน้าที่ช่วยเหลือดูแลสอดส่องอีกชั้นหนึ่ง 

 2.	 การศึกษาและการวิพากษ์ตัวแบบการจัดการ

ปกครองท้องถิ่นในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในประเทศไทย

 ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นที่เริ่มมีมา ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2440 จนถงึ พ.ศ. 2564 พบข้อสรุปบางประการว่า แม้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องจะได้มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นไว้มากพอสมควร แต่ที่ผ่านมารูปแบบการปกครอง 

ท้องถิ่นยังจัดอยู่ในลักษณะที่มิได้อยู่ที่ประชาชน หากแต่ถูกผูกขาด

อยู่ที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ประชาชนเป็นเพียงผู้สร้างความ 

ชอบธรรมให้กับระบบดังกล่าว เช่น การที่กฎหมายก�าหนดให้

ประชาชนเลอืกสมาชกิสภาและผูบ้รหิารท้องถิน่โดยตรง หลงัจากนัน้ 

กลุ ่มนักการเมืองดังกล่าวได้เข ้าไปใช้อ�านาจทางการบริหาร 

ซึ่งบางครั้งก็เป็นการปฏิบัติที่ละเลยความต้องการของประชาชน

อย่างแท้จรงิ นอกจากนีแ้ล้วเมือ่หนัไปพจิารณาถงึมติใินการก�าหนด

และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะก็พบว่าประชาชนมีบทบาท

ส�าคัญเพียงแค่การแสดงบทบาทในเวทีประชาคมหมู่บ้านเท่านั้น  

แต่ทว่าในขั้นของการตัดสินหรืออนุมัติโครงการต่าง ๆ กฎหมายได้

เปิดช่องให้เป็นอ�านาจของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง 

นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถูกรัฐราชการครอบง�ามาก จนบางคร้ังท�าให้ท้องถิ่นขาดความเป็น

อิสระ กรณีดังกล่าวเห็นได้จากการส่งเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาก้าวก่าย

เกี่ยวข้อง จนท�าให้ประชาชนถูกลดบทบาทลง ดังเช่น การปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต�าบล ในทางปฏิบัติอยู่ภายใต้

การก�ากับดูแลของนายอ�าเภอ ขณะที่เทศบาลอยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น

 จะเห็นได้ว่า ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถ่ินที่ตกอยู่

ภายใต้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบเก่านั้น มีข้อจ�ากัดที่เป็น

ปัญหาต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความเจริญ

ก้าวหน้า อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาที่ติดตามมาหลายประการ ทั้งนี้

เนื่องจากแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาเป็นแนวคิดการกระจาย 

อ�านาจที่เน้นความส�าคัญของรัฐและองค์กรของรัฐมากกว่าท้องถิ่น

โดยที่การกระจายอ�านาจไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้อ�านาจไปจัดการบรกิารสาธารณะ เพือ่

ประชาชนในท้องถิน่นัน้ ๆ  ดงันัน้จงึเหน็ชัดเจนว่า การกระจายอ�านาจ 

ทีผ่่านมานัน้เป็นการกระจายอ�านาจในกระแสหลกั ทีใ่ห้ความส�าคญั

กับรัฐและองค์กรของรัฐเป็นกลไกส�าคัญของการปกครองท้องถิ่น  

ส่ิงทีเ่ป็นผลลพัธ์ตดิตามมากค็อืความเข้มแข็งของรัฐ และองค์กรของ

รฐั ขณะทีป่ระชาชนในท้องถิน่ถกูละเลยหรอืถกูท�าให้อ่อนแอลง และ

ถูกกีดกันให้ออกจากวิถีทางการเมืองจากเงินที่ได้รับในการซื้อสิทธิ

ขายเสียงประกอบกับทัศนคติแบบราษฎร หมายถึง ผู้ที่อยู่ใต้การ

ปกครองที่ดี ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าวก่ายเรื่องของผู้ปกครอง ส่วน

อีกมุมมองหนึ่งประชาชนในท้องถ่ินบางส่วนก็มีทัศนคติคอยมุ่งแต่
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รอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนมีสภาพท่ี

พึง่พาตนเองไม่ได้และมุง่ขอร้องความช่วยเหลอืจากผูอ้�านาจมากขึน้ 

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกลับใช้อ�านาจและความเข้มแข็ง

นัน้ ๆ  ไปแสวงหาผลประโยชน์ ท้ายทีส่ดุแล้วกน็�าไปสูก่ารเกดิปัญหา

การทุจริตคอรัปชั่นตามมามากมาย ดังปรากฏเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป

 กล่าวโดยสรุปแล้ว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 จนถึง พ.ศ. 

2564 แม้ว่าจะมกีารใช้ระบบประชาธปิไตยแบบตวัแทนด้วยการจดั

ให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอย่างเข้มข้น แต่เมื่อพิจารณา

บทบาทของนกัการเมอืงทีเ่ป็นตวัแทนของประชาชน พบว่า ไม่ได้ท�า 

หน้าที่ของความเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างสมบูรณ์ หากแต่

แสดงบทบาทหน้าทีเ่สมอืนบคุลากรของรฐัราชการ โดยมกีารปฏบิตัิ

หน้าที่ตามค�าสั่งสายบังคับบัญชาแบบราชการ เช่น ผู้ว่าราชการ

จังหวัด และ นายอ�าเภอ เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบเก่า

ในสังคมไทย ที่มองว่าการกระจายอ�านาจเน้นการกระจายสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายเดียว จึงมีข้อจ�ากัดท่ีส�าคัญ คือ การมอง

อ�านาจสาธารณะแบบเอกนิยม (Monism) ท�าให้รัฐผูกขาดงาน

สาธารณะของสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�างาน

สาธารณะในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐเป็นส�าคัญ เป็นการให้ความ

ส�าคัญแต่เฉพาะการเลือกตั้ง นอกจากนี้แล้วแนวคิดท้องถิ่นนิยม 

แบบเก่ายงัประสบปัญหาทีเ่กดิจากความขดัแย้งในท้องถิน่อนัมาจาก

การเลือกตั้ง 

 3.	 ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ใน

บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก	

 ตวัแบบการจดัการปกครองท้องถิน่แนวใหม่ในฐานะทีเ่ป็น

ทางเลอืกใหม่ในการปกครองท้องถิน่ เป็นการใช้แนวคดิของท้องถิน่

นิยมแบบใหม่ (New localism) ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการ

ปกครองท้องถิ่นในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค

ตะวนัออก ซึง่เป็นระบบบรหิารจดัการท้องถิน่ทีม่ส่ีวนร่วม โดยหลาย

ภาคส่วนในท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานสาธารณะภายใต้

เงื่อนไขข้อจ�ากัดที่ว่า ไม่สามารถใช้อ�านาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียวให้

บรรลุภารกิจดังกล่าวได้ ส่วนแนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบใหม่มีความ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมไทยในปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นการ

มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจไปสู่องค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น 

เป็นหลกัไม่ว่าจะเป็นชมุชน ชมรม สมาคม หรอืมลูนธิ ิหรอืเครอืข่าย

ที่เป็นอิสระจากอ�านาจรัฐ เน่ืองจาก แนวคิดการจัดการปกครอง 

ท้องถิ่นแนวใหม่ มีพื้นฐานอยู่บนกรอบการวิเคราะห์รัฐหลังรัฐชาติ 

(Post-nation state) ที่มองอ�านาจสาธารณะกระจายอยู่ในสังคม

หลายศูนย์ และเน้นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�างานในรูป

เครือข่ายกับภาคส่วนอื่น ๆ  โดยเฉพาะชุมชนและประชาสังคม ตาม

แนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง กระบวนการ

ปกครองท้องถ่ินร่วมกันโดยหลายภาคส่วนในท้องถ่ิน เพื่อท�าให้

สามารถบรรลเุป้าหมายงานสาธารณะภายใต้เงือ่นไขทีส่อดคล้องกบั

ความต้องการของประชาชนและบรบิททางสงัคมโดยแท้จรงิ ตวัแบบ

การจดัการปกครองท้องถิน่แนวใหม่ เกดิขึน้มาจากการพฒันาฐานคดิ 

ของทฤษฎีท้องถิ่นนิยมแบบใหม่ ตั้งอยู่บนทฤษฎีอ�านาจในลักษณะ

ที่ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check and  

balance) ระหว่างกลุ่มและสถาบันต่าง ๆ ในสังคม ตัวอย่างเช่น 

กลุม่ทฤษฎกีารเมืองพหนิุยมแบบอังกฤษของท้องถิน่นยิมใหม่จะให้

ความส�าคัญ แนวคิดกระจายอ�านาจในรูปแบบการโอนอ�านาจ 

(Devolution) ซึ่งเป็นการถ่ายเทอ�านาจจากรัฐส่วนกลางไปให้ 

หน่วยย่อยในระดับล่างตัดสินใจ (Gerry, Stoker. 2005: 1-2;  

Heywood, 2007: 448) 

 อย่างไรก็ดี ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ 

มีหลักการในการกระจายอ�านาจของการปกครองท ้องถิ่น 

บางประการที่ส�าคัญ ได้แก่ 

 หลกัประโยชน์ส่วนรวมจงึมีจดุร่วมกบัแนวคดิการจดัการ

คุณค่าทางสาธารณะ กล่าวคือ การจัดการคุณค่าทางสาธารณะของ

แนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบใหม่ เป็นเรื่องของการตัดสินว่าอะไรคือ

คุณค่าทางสาธารณะโดยอาศัยการปรึกษาหารือและถกเถียงกัน 

ในระหว่างเจ้าหน้าที่ ทั้งที่มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้ง รวมถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ นอกจากนี้การจัดการคุณค่าทางสาธารณะ 

ต้องไม่ใช่เพียงข้อเสนอแนะจากกระบวนการปรึกษาหารือและ

อภิปรายถกเถียงแต่เพียงด้านเดียว แต่จะต้องให้ความส�าคัญต่อ

ปัจเจกชนในกระบวนการที่มีลักษณะของความใจกว้างและสัมพันธ์

กัน โดยค�านึงถึงความเชื่อที่เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้ 

ยังเน้นการปกครองท้องถิ่นสู ่ท้องถิ่นและภาคประชาสังคมท้ัง 

การถ่ายโอนอ�านาจทางการเมอืงและทรพัยากร รวมทัง้การถ่ายโอน

ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ 

การจัดการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนมีอ�านาจ

ในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในงานสาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ 

ส่งผลให้เกิดการสถาปนาสถาบันและกระบวนการประชาธิปไตย 

ในระดับรากหญ้าที่เข้มแข็งในท้ายที่สุด (สมศักดิ์  สามัคคีธรรม, 

2557: 21)   

 หลักการมีส่วนร่วมกับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะ

ของแนวคิดท้องถิ่นนิยมใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชน 

ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับเร่ืองที่จะต้องค�านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือ 

ความต้องการของสาธารณชน ดังน้ัน หลักการมีส่วนร่วมจึง

สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ในแง่ที่ว่า 

ในอดตีการบรหิารสาธารณะแบบดัง้เดมินัน้ ถอืว่างานสาธารณะเป็น

หน้าทีข่องรฐัแต่เพยีงผูเ้ดยีว ส่วนประชาชนเป็นแต่เพยีงผูร้บับรกิาร 

แต่แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ มองว่า แม้ภาครัฐ 

เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริการสาธารณะ แต่รัฐไม่ควรผูกขาด

งานสาธารณะไว้เป็นภารกิจของตนแต่เพียงผู ้ เดียวอีกต่อไป  
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งานสาธารณะควรเป็นงานที่ทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมได้ โดยภาครัฐควร 

เปิดกว้างต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ รวมถึงการใช้วิธี

จูงใจและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน 

เข้าร่วมอีกด้วย โดยภาคีต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถเข้าร่วมในงาน

สาธารณะในรูปของอาสาสมคัร การเป็นกรรมการทีเ่ป็นทางการหรือ

การรับเหมาช่วงงานบริการจากภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้น รัฐควรหันมา

ท�าหน้าทีเ่ป็นผูก้�ากบัทศิทาง โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นผูผ้ลติสนิค้าหรอื

บริการให้แก่ประชาชนโดยตรง (สมศักดิ์  สามัคคีธรรม, 2557: 23)

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่น

แนวใหม่ในบรบิทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวนัออก 

ถอืว่าการท�างานสาธารณะควรเป็นการท�างานในรปูแบบของเครอืข่าย 

ที่เน้นการจัดการปกครองโดยเครือข่ายชุมชนน้ันเป็นแนวคิดท่ีมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะในรูปแบบ

ใหม่ที่เรียกว่า แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New 

public governance - NPG) แนวคิดดังกล่าวเกิดในช่วงสิ้นสุด

ศตวรรษที่ 20 ดังจะพบว่า ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน 

องค์การพัฒนาเอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ  

ได้เข้าร่วมด�าเนนิงานสาธารณะในรปูของการจดัการภาคีอันหลากหลาย 

เช่น ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเข้าร่วมกับหน่วยงานปกครอง

ในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ชุมชนเข้าร่วมเป็น

ภาคีกับรัฐในการจัดการศึกษา การรักษาความปลอดภัยของชุมชน 

การสร้างศนูย์เด็กปฐมวยั การด�าเนนิงานเกีย่วกบักิจกรรมของผูส้งูอายุ 

การจัดการป่าชุมชน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปของ

คณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยภาคีอันหลากหลาย เป็นต้น

อภิปรายผล
 จากการศึกษาเรื่อง ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถ่ิน

บนฐานแนวใหม่: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาค

ตะวนัออก เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิทฤษฎแีละเอกสารงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงาน

วิจัย สามารถอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบจากการศึกษา

และองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้ดังนี้

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ตัวแบบ

ปกครองท ้องถิ่นในบริบทขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ตวัแบบใหญ่ ๆ  ได้แก่ ตวัแบบ 

การปกครองท้องถิ่น และ ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่น คือ 

ตัวแบบการปกครองท้องถิ่น เป็นตัวแบบของการปกครองท้องถิ่น 

ในลกัษณะของการถกูครอบง�าปกครองโดยรฐัราชการ สามารถแบ่ง

แยกการปกครองท้องถิ่นที่มีตัวแบบต่าง ๆ กันออกได้เป็น 2 ยุค 

ใหญ่ ๆ ได้แก่ ตัวแบบการปกครองท้องถ่ินในยุครัฐราชการ (พ.ศ.

2440-2475) และ ตวัแบบการปกครองท้องถิน่ในยคุการแบ่งอ�านาจ 

(พ.ศ. 2475-2539) เม่ือได้วิเคราะห์ข้อจ�ากัดของตัวแบบปกครอง

ท้องถิ่นในยุครัฐราชการพบว่า มีลักษณะของการเลือกด�าเนินการ

เฉพาะบางพื้นท่ีที่มีความพร้อมเท่านั้น ผู ้ขับเคลื่อนหลักในการ

บริหารเป็นข้าราชการประจ�า ซึ่งทางราชการส่วนกลางแต่งตั้งให้ไป

ด�ารงต�าแหน่งทางการบริหารและรับแนวนโยบายมาจากส่วนกลาง

เป็นส�าคัญ ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานการปกครองตนเองของ

ประชาชนแต่อย่างใด เพราะเป็นการสร้างเอกภาพในการตัดสินใจ

และการด�าเนินการตามนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางเป็นหลัก

เท่านัน้ จงึมจีดุอ่อนส�าคัญทีร่ฐัยงัไม่ได้มจีดุมุง่หมายเพือ่ให้ประชาชน

มีสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง

เป็นส�าคัญ โดยอาศัยการขับเคลื่อนโดยกลไกข้าราชการประจ�า 

เป็นหลักในการขับเคล่ือน เป็นความพยายามรวมศูนย์อ�านาจ 

การปกครองไว้ที่ส่วนกลางที่มีรัฐราชการเป็นใหญ่ 

 ขณะที่ตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุคการแบ่งอ�านาจ 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ  คอื ตวัแบบการปกครองท้องถิน่ 

ในยุคการแบ่งอ�านาจจากส่วนกลางไปสู่ราชการส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2475-2535 อ�านาจในการบริหารจัดการของท้องถ่ินไม่ได้มี

ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง หากแต่เป็นการแบ่งอ�านาจให้หน่วย

ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และ อ�าเภอ เป็นผู้มีบทบาท 

ในการก�ากับดูแลท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง หากแต่อ�านาจการบริหาร

จดัการส่วนใหญ่ยงัคงตกอยูท่ีก่ารบรหิารราชการส่วนกลาง นอกจาก

นี้แล้วผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล้วนมาจากการแต่งตั้ง

ของรัฐบาลส่วนกลางทั้งส้ิน และตัวแบบการปกครองท้องถิ่นในยุค

การแบ่งอ�านาจไปสู่ยุคการก่อตัวปฏิรูป ที่เกิดกระแสแรงผลักดันให้

มกีารกระจายอ�านาจไปสูท้่องถิน่อย่างเข้มข้น เป็นเงือ่นไขส�าคญัของ

การเกิดการปกครองท้องถิ่นขึ้นอย่างแพร่หลาย เพื่อมีความมุ่งหวัง

ที่จะปฏิรูประบบการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน กระแส

ความตื่นตัวต่อแนวคิดการกระจายอ�านาจสู่ชุมชนท้องถ่ินอย่าง 

กว้างขวาง แต่อย่างไรก็ดีการปกครองท้องถ่ินในภาพรวมยังคงม ี

ข้อจ�ากัดที่ถูกควบคุมด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง ผ่านกลไก

ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในรูปแบบของการจัดระเบียบ

ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงคอยให้การก�ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอ�าเภอคอยท�าหน้าที่ช่วยเหลือดูแล

สอดส่องอีกชั้นหน่ึง ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด 

ท้องถิน่นยิมแบบเก่านัน้ เน้นการกระจายอ�านาจไปสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเหตุผลที่มีความเชื่อว่านักการเมืองที่มา

จากการเลือกตั้งจะสามารถเป็นตัวแทนของประชาชนได้

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 พบว่า ตัวแบบ 

การจดัการปกครองท้องถิน่ในบรบิทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในประเทศไทย ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 จนถึง พ.ศ. 2564  

พบว่า มกีารใช้ระบบประชาธปิไตยแบบตวัแทนด้วยการจดัให้มกีาร

เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอย่างเข้มข้น แต่นักการเมืองที่เป็นตัวแทน

ของประชาชนก็ไม่ได้ท�าหน้าที่ของความเป็นตัวแทนของประชาชน
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อย่างสมบูรณ์ หากแต่ท�าหน้าที่เสมือนบุคลากรของรัฐราชการ โดย

มีการปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งสายบังคับบัญชาแบบราชการ ดังน้ัน

การกระจายอ�านาจทีเ่น้นการกระจายสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ฝ่ายเดยีว จงึมข้ีอจ�ากดัทีส่�าคญัคอื การท�าให้รฐัผกูขาดงานสาธารณะ

ของสงัคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท�างานสาธารณะในฐานะ

ที่เป็นกลไกของรัฐเป็นส�าคัญ นอกจากน้ีแล้วแนวคิดท้องถิ่นนิยม

แบบเก่ายังประสบกับปัญหาความเปาะบางท่ีเกิดจากความขัดแย้ง

ในท้องถิ่นอันมาจากการเลือกตั้ง สิ่งท่ีเป็นผลลัพธ์ติดตามมาก็คือ

ความเข้มแขง็ของรฐั และองค์กรของรฐั ขณะทีป่ระชาชนในท้องถิน่

ถูกละเลยและถูกท�าให้อ่อนแอลง รวมถึงถูกกีดกันให้ออกจากวิถี

ทางการเมืองจากเงินที่ได้รับในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 พบว่า ตัวแบบ 

การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออก เป็นการท�างานในรปูแบบของเครอืข่าย 

ที่เน้นการจัดการปกครองโดยเครือข่ายชุมชนที่มีความสอดคล้อง 

กับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ โดยการอาศัยภาค

ประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน องค์การพัฒนาเอกชน และกลุ่ม 

ผลประโยชน์ทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ  ได้เข้าร่วมด�าเนินงานสาธารณะ

ในรูปของการจัดการภาคีอันหลากหลาย เช่น ภาคธุรกิจและภาค

ประชาสังคมเข้าร่วมกับหน่วยงานปกครองในการวางแผนพัฒนา

ระดบัภมูภิาคและท้องถ่ิน ชมุชนเข้าร่วมเป็นภาคกีบัรฐัในการจดัการ

ศกึษา การรกัษาความปลอดภยัของชมุชน การสร้างศนูย์เดก็ปฐมวยั 

การด�าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้สูงอายุ การจัดการป่าชุมชน 

การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปของคณะกรรมการ  

ทีป่ระกอบด้วยภาคอีนัหลากหลาย เป็นต้น กล่าวโดยสรปุแล้วตวัแบบ 

การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออกมองว่า แม้ภาครฐัเป็นผูร้บัผดิชอบหลัก

ในการบริการสาธารณะ แต่รัฐไม่ควรผูกขาดงานสาธารณะไว ้

เป็นภารกิจของตนแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป งานสาธารณะควรเป็น

งานทีท่กุคนมสีทิธเิข้าร่วมได้ โดยภาครฐัควรเปิดกว้างต่อการเข้ามา

มส่ีวนร่วมของภาคีต่าง ๆ  รวมถึงการใช้วธิจีงูใจและสนับสนนุให้ภาค

ธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชนเข้าร่วมอีกด้วย

 ข ้อค ้นพบจากการศึกษามีผลต่อการพัฒนาทฤษฎี 

การปกครองท้องถิ่นร่วมสมัยในระดับสากล ให้สอดคล้องกับบริบท

ของสังคมไทยมากขึ้น ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 

ทีเ่น้นการกระจายอ�านาจในปัจจบุนั ทีม่กีารถกเถยีงในวงวชิาการท้ัง

ต่างประเทศและในประเทศไทย 5 ส�านัก ได้แก่ ส�านักท้องถิ่นนิยม

แบบเก่า ส�านักท้องถิ่นนิยมทวนกระแส ส�านักทฤษฎีการเลือก

สาธารณะ ส�านักระดมมวลชนมีส่วนร่วม และส�านักท้องถิ่นนิยม 

แบบใหม่ ผูเ้ขยีนได้เสนอตวัแบบการจดัการปกครองท้องถิน่แนวใหม่

ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออกให้เหมาะสม

กับการกระจายอ�านาจของสังคมไทยในปัจจุบันได้มากที่สุด 

เนือ่งจากตรรกะกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ของ 4 ส�านกัแรก มีจดุอ่อน

เมื่อพิจารณาจากบริบทในปัจจุบันของสังคมไทย ได้แก่

 ส�านกัท้องถิน่นยิมแบบเก่าของสังคมไทย ทีเ่น้นการกระจาย 

สูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ฝ่ายเดยีวเป็นส�าคญั มจีดุอ่อนทีส่�าคญั

คือ การมองอ�านาจสาธารณะแบบเอกนิยม (Monism) ท�าให้รัฐ

ผูกขาดงานสาธารณะ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท 

ในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐ นอกจากนี้การให้ความส�าคัญเฉพาะ 

การเลือกตั้งของแนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบเก่า ยังเกิดปัญหาจาก 

ความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ในท้องถิน่อันเป็นผลกระทบมาจากการเลอืกตัง้ 

ตามรัฐธรรมนูญ ในส่วนของส�านักท้องถิ่นนิยมทวนกระแสในสังคม

ไทย ทีเ่น้นการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิน่ตามแนวคดิวฒันธรรมชมุชน 

มจีดุอ่อนในการท�าความเข้าใจท้องถิน่ในปัจจบุนัทีม่องชุมชนว่าเป็น

เอกภาพเป็นปึกแผ่น จนละเลยมติทิางความขดัแย้งจากต่อสูภ้ายใน

ที่มีมาแต่เดิม นอกจากน้ี ยังเป็นการน�าเสนอท้องถิ่นในรูปแบบ

อุดมคติมากจนเกินไป อย่างไรก็ดี ส�านักทฤษฎีการเลือกสาธารณะ

ในสงัคมไทย ทีเ่น้นการกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ินต้องเป็นการกระจาย

การตัดสินใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคเป็นส�าคัญ มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ

ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจกับโลกแห่งความเป็นจริง ปัญหา

ความต้องการที่หลากหลายของประชาชนกับการไม่สามารถจัด

บรกิารสาธารณะทีค่ลอบคมุได้ ขณะที ่ส�านกัระดมมวลชนมส่ีวนร่วม

ในสังคมไทย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม มีจุดอ่อน

ที่ข้อเสนอการกระจายอ�านาจที่ยังไม่เป็นระบบ รวมถึงปัญหากลไก

ในการระดมมวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพในสงัคมไทยยงัไม่เข้มแขง็  และ

อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งโดยมวลชนที่เป็นฝ่ายสูญเสียแต่เพียง 

ฝ่ายเดียว

 แนวคิดท้องถิ่นนิยมแบบเก่านั้น เน้นการกระจายอ�านาจ

ไปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหลัก โดยเหตุผลทีม่คีวามเชือ่ว่า

นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถเป็นตัวแทนของ

ประชาชนได้ ส่วนในกรณขีองแนวคิดท้องถิน่นยิมทวนกระแส ซึง่ตัง้

อยูบ่นฐานคิดแบบอนาธปัิตย์นยิม เป็นแนวคดิทีต่่อต้านการปกครอง

ของรัฐนั้น ค่อนข้างจะโน้มเอียงไปในทางเชิงอุดมคติ การใช้แนวคิด

ท้องถิ่นนิยมแบบใหม่ ผู้เขียนเห็นว่ามีรายละเอียดที่สอดคล้องกับ

การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นทางเลือกใหม่ในการ

ปกครองท้องถิ่น ดังนี้

 ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ส�านักท้องถิ่นนิยม

ในรูปแบบใหม่ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกครองท้องถิ่นของ

ประเทศตะวนัตก แนวคิดท้องถิน่นยิมใหม่นีเ้ป็นกลยทุธ์ทีมุ่ง่ถ่ายโอน

อ�านาจ (Devolution) เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจเก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมร่วมกัน โดยเริ่มจากการโอนอ�านาจและทรัพยากรจาก 

ส่วนกลางไปสู ่นักบริหารจัดการท้องถิ่น โครงสร้างการพัฒนา
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ประชาธิปไตยท้องถ่ิน รวมถึงชุมชนและและผู้บริโภคในท้องถิ่น 

กลยุทธ์การถ่ายโอนอ�านาจดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้กรอบข้อตกลง 

ของมาตรฐานขั้นต�่าในระดับชาติและการจัดระดับความส�าคัญของ

นโยบาย (Gerry, Stoker. 2005: 1-2)   

 แนวคิดท้องถิน่นยิมแบบใหม่เป็นการประสานความสมดุล

ในการบริหารจัดการ (Governance) ระหว่างแนวคิดชุมชนของ

ส�านักโรแมนติก (Romantic notions of community) กับการ

ปรับปรุงการกระจายทรัพยากรโดยกลไกอ�านาจรัฐบาลส่วนกลาง 

ดังนั้น แนวคิดท้องถิ่นนิยมใหม่จึงเน้นกระบวนการปกครองท้องถิ่น

ผ่านการมีส่วนร่วมของพลเมืองในท้องถ่ิน เก่ียวกับการจัดการ

ปกครองชุมชนของคนท้องถ่ินเอง อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้ไม่ได้เสนอ

ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจและด�าเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองและ

สังคมทั้งหมดแต่เพียงล�าพัง แต่เสนอว่าชุมชนท้องถิ่นควรมีบทบาท

มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต โดยอยู่ในรูปของการจัดการปกครอง

โดยเครือข่ายชุมชน (Networked community governance) 

(Gerry, Stoker. 2005: 2-9)  

 อย่างไรก็ดี ผู ้เขียนเห็นว่าส�านักท้องถิ่นนิยมแบบใหม ่

มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมไทยในปัจจุบันมากที่สุด 

ภายใต้ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ในบริบทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออก ท้ังน้ีเพราะส�านัก 

ท้องถิ่นนิยมแบบใหม่เน้นการกระจายอ�านาจไปสู ่องค์กรภาค 

ประชาสังคมเป็นหลัก เช่น ท้องถิ่น ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ หรือ

เครือข่ายที่เป็นอิสระจากอ�านาจรัฐต่าง ๆ เนื่องจาก ส�านักท้องถิ่น

นิยมแบบใหม่ มีพื้นฐานอยู่บนกรอบการวิเคราะห์รัฐหลังรัฐชาติ 

(Post-nation state) ที่มองอ�านาจสาธารณะกระจายอยู่ในสังคม

แบบหลายศูนย์ รวมถึงการมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท�างานในรูปเครือข่ายกับภาคส่วนอื่น ๆ ตามแนวคิดการจัดการ

ปกครองท้องถ่ินท่ีอาศัยกระบวนการปกครองร่วมกัน โดยหลาย 

ภาคส่วนในท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานสาธารณะ ซึ่งไม่อาจ

ใช้อ�านาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียวให้บรรลุภารกิจดังกล่าวได้ 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่น

แนวใหม่ในบรบิทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวนัออก 

ตั้งอยู ่บนฐานทฤษฎีการเมืองพหุนิยมแบบอังกฤษ (English  

political pluralism) ซึ่งมีประเพณีทางวิชาการแนวคิดการเมือง

พหุนิยมแบบอังกฤษ มีจุดยืนท่ีปฏิเสธทั้งแนวคิดรัฐนิยมและ 

ปัจเจกชนนิยม ดังน้ัน จึงต้องการลดบทบาทของรัฐและให้ความ

ส�าคัญกับกลุ่มทางสังคมมากข้ึน (Dollery, B.E. and Grant, B.. 

2011; อ้างถงึใน ชัยยนต์  ประดษิฐศิลป์ และคณะ, 2561: 22)  โดยที่ 

Gerry, Stoker. 2005; อ้างถึงใน ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์ และคณะ.

2561: 23) เป็นผู้ประยุกต์แนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาท้องถิ่นนิยม 

รูปแบบใหม่โดยมีองค์ประกอบของการบูรณาการแนวคิดที่ส�าคัญ

ร่วมกัน 3 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

(Governance) แนวคิดการจัดการปกครองโดยเครือข่ายชุมชน 

(Networked community governance) และแนวคิดการจัดการ

คุณค่าทางสาธารณะ (Public value management)

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาในบทความนี้ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการ

พฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกบัการปกครองท้องถิน่ในมมุมองของตวัแบบ

การจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ โดยมีข้อเสนอแนะการวิจัย 

ในอนาคตดังนี้

 1. ควรมีการทดสอบตัวแบบของการจัดการปกครอง 

ท้องถิน่แนวใหม่ดงักล่าว โดยการเลอืกกรณศีกึษาทีม่คีวามแตกต่าง

กันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก 

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน�าตัวแบบการจัดการ

ปกครองท้องถ่ินแนวใหม่ในเชงิปทัสถาน (Prescriptive Approach)

ไปปฏิบัติ ภายใต้กรอบการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่ เพื่อ 

น�าเสนอตัวแบบปกครองที่สอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี โดยใช้ 

วธิกีารวจิยัเชิงคณุภาพ เลอืกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คอื องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัลพบรุทีีอ่ยูใ่นเขตเมอืง กึง่เมอืง และชนบท 

ทีส่ามารถเป็นแบบอย่างการเรยีนรูไ้ด้ จ�านวน 7 แห่ง เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุม่จากตวัแทนของผูม้ส่ีวนส�าคญัในการจดัการ

ขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งสิ้น 53 คน และใช้การศึกษาบริบทของชุมชน การส�ารวจชุมชน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสาร

ประกอบด้วย ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูลและด้านวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการจ�าแนก

ชนิดข้อมูลแบบไม่ใช้ทฤษฎี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี เป็นดังนี้  

1) ยึดมั่น “3 หลักการ” (ได้แก่ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้) 2) สาน “3 พลัง” ซึ่งเป็นการบูรณาการ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (“บวร” บ: บ้าน-ทุกครัวเรือนในต�าบล ว: วัด-วัดทุกวัดในเขตต�าบล ร: ราชการ-หน่วยราชการทุกหน่วยงาน

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ 3) จริงจัง “3 ช.” (เน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ใช้น้อย ใช้ซ�้า และ 

น�ากลับมาใช้ใหม่) รวมท้ังผู้บริหาร คณะกรรมการและประชาชนตื่นตัวพร้อมร่วมมือกันปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมา

จากปัจจัยที่ส�าคัญ  4 ประการ คือ คนพร้อม-ใจพร้อม กลยุทธ์การหาแนวร่วม สร้างเครือข่ายมาช่วยงาน และประชาชนตื่นตัวพร้อมปรับ

พฤติกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ค�าส�าคัญ : ขยะมูลฝอยชุมชน, การบริหารจัดการแบบบูรณาการครบวงจร

Abstract
 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
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บทน�า
 ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรง

มากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนตามมา นอกจากนี้ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และ

จิตส�านึกเก่ียวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายจึงไม่ให้ความส�าคัญท่ีจะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่

ต้นทางหรือแหล่งก�าเนิด ปริมาณขยะมูลฝอยจึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี  

ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการประเมินโดยกรมควบคุมมลพิษว่า มีขยะ

มูลฝอยเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ และมีบางส่วนถูกน�าไปแปรรูปน�ากลับมาใช้ใหม่  

(Recycle) ส่วนท่ีเหลือซึ่งเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดการหรือถูก

ทิง้เทกองเป็นขยะมลูฝอยตกค้างเพิม่ขึน้ทุกปี ในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

ได้เร่ิมมกีารปรบัทศันคตเิกีย่วกับขยะมลูฝอย โดยมองว่าขยะมลูฝอย

ทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ประโยชนใหม่ได้ ซึง่ถอืเป็นทรพัย์สนิ (Assets) 

ทีส่ามารถเพิม่มลูค่าและรายได้ให้กบัประชาชนและองค์กรปกครอง

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�าจัดได้ 563.59 ตัน/วัน และน�าไปใช้ประโยชน์ 89.62 ตัน/วัน  

คิดเป็นร้อยละ 99.54 ในปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย

เกิดขึ้นจ�านวน 884.58 ตัน/วัน ค่าเฉลี่ย 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน  

ซึ่งสูงสุดของส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 

 ในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ. 2559-2564) 

ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการด�าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและ 

ขยะอันตรายของประเทศ มีการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

ขยะการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน และท่ีส�าคัญได้ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ  ไว้ อย่างชัดเจน โดยมีกระทรวง

มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน และ

จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง การถ่ายทอดนโยบายหลัก การ

ก�ากับ ติดตาม เร่งรัดการด�าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ในภาพรวมของพ้ืนที ่โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงาน 

ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)

 กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทางเพื่อลดปริมาณ

การเกดิขยะมลูฝอยส่งเสรมิการคดัแยกตัง้แต่ต้นทางโดยใช้หลกั 3Rs 

หรือ 3 ช. [Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ�้า) และ Recycle (น�า

กลับมาใช้ใหม่)] โดยได้จัดการประกวดทั้งในระดับจังหวัด (อ�าเภอ

สะอาด) และระดับประเทศ (จังหวัดสะอาด) 

 จงัหวดัลพบรุไีด้ด�าเนนิงานขับเคล่ือนแผนปฏิบตักิารจดัการ 

ขยะมลูฝอยชมุชน “ลพบรุจีงัหวดัสะอาด” ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560-2563 

ในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรและยัง่ยนื ด้วยการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม อย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักการ “ประชารัฐ” โดย 1) มีการ

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู ้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกับ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อการลดการใช้ 

ถงุพลาสตกิและเลกิใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร เมือ่วนัที ่5 มถินุายน 

2561 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ออกข้อก�าหนด 

ท้องถ่ินในการให้บริการเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยในพื้นท่ี และ  

3) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้/จุดเรียนรู้ที่เน้นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

กลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าจังหวัด

ลพบุรีได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดอันดับ 1 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ใน

กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่โดยมีการด�าเนินการด้านการจัดการมูลฝอย

ที่โดดเด่นหลายประการ (กระทรวงมหาดไทย, 2562: 13) คือ  

1) การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะ

ต้นทาง โดยให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะในครวัเรอืน

ทุกครัวเรือน ส�าหรับการจัดหาขยะเศษอาหารได้มีการคัดแยกเพื่อ

น�าไปใช้ประโยชน์ โดยการจัดท�าปุ๋ยเพื่อน�าไปเป็นสารปรับปรุงดิน

เพือ่ใช้ในการเพาะปลกูพชืผกัสวนครวับนวถิชีวีติแห่งความพอเพยีง       

2) การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยกับ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่น�าไปจดัการตามประเภทของขยะมลูฝอย 

และ 3) การให้มีการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีและ 

การจดัการขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ใหม่และตกค้างสะสมตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด 

 จังหวัดลพบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่า 

การด�าเนนิงานอย่างจรงิจงัของจงัหวดัลพบรุตีลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 

ได้ก่อให้เกิดความรู้และบทเรียนในการเปลี่ยน “ขยะ” เป็น “พลัง” 

สมควรจะต้องจัดให้มีการถอดบทเรียนและจัดการความรู้ในเร่ือง 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดลพบุรีขึ้น เพื่อก่อให้

เกิดความรู้ที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) ที่องค์กรส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดลพบุรีได้พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน ทั้งที่เป็นความรู้ (Knowledge) เครื่องมือ (Equipment)  

วิธีการ (Method) รวมทั้งปฏิบัติการที่ดี (Best practices) และ 

อื่น ๆ  ตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการ “ลพบุรีเมืองสะอาด” จนถึงปี พ.ศ. 

2562 ขึน้อย่างเป็นระบบให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการ เพือ่เป็นข้อมลู

ในการทีจ่ะจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ทีช่มุชนอืน่ ๆ  ทัง้ในและ

นอกจงัหวดัลพบรีุสามารถน�าไปศกึษาเพือ่เป็นแนวทางในการบรหิาร



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

กาสัก  เต๊ะขันหมาก

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565   173

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางได้อย่างเป็นรูปธรรมและ 

ต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวัน อันจะน�าไปสู ่ 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากประชาชน

และทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและอย่างยั่งยืน จึงขอความร่วมมือ 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พฒันาท้องถิน่ในฐานะองค์กรทีมี่ความรู้ความสามารถในการจัดการ

ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินเป็นอย่างดี

เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

แบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี 

การทบทวนวรรณกรรม
 1. ในแผนปฏบิตักิาร “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง 

“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้แผนแม่บท 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 (กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ, 2559: 13-14) 

ได้เสนอแนวคิดพื้นฐานว่าต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบ 

ผสมผสานที่เน้นการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จาก 

ขยะมลูฝอยให้เกดิประโยชน์สงูสดุโดยการใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย 

  1.1 การใช้น้อย (Reduce) เป็นการลดและควบคุม

ปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อลดปริมาณมูลฝอย 

ที่เกิดขึ้น 

  1.2 การใช้ซ�้า (Reuse) เป็นการน�าส่ิงของที่ใช้แล้ว

มาใช้ประโยชนให้คุ้มค่า 

  1.3 การใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) เป็นการน�าขยะ

มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 2. จังหวัดลพบุรีได้ก�าหนดให้ด�าเนินการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามนโยบายรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้น 

การด�าเนินงานแบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างสอด

ประสานกัน โดยใช้กระบวนการ TPARN คือ 1) การท�างานเป็นทีม 

(Team) 2) การก�าหนดแผนงาน (Plan) 3) การลงมือปฏิบัติ  

(Activity) 4) การด�าเนินงานเป็นแบบอย่างท่ีดี (Result) และ  

5) การสร้างเครือข่าย (Network) (จังหวัดลพบุรี, 2563: 4)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบ 

บูรณาการของจังหวัดลพบุรีเป็นการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี และน�า 

ความรู ้ที่ได้มาจัดการเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี โดยใช้ระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 1.	 การเลือกพื้นที่และประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น

ตัวอย่างในการศึกษา

  1.1 การเลือกตวัอย่าง (Sampling) มคีวามเก่ียวพนั

กับงานวิจัยอย่างยิ่งเพราะเป็นการเลือกตัวแทนของประชากร 

ในการน�าไปใช้อ้างองิถงึกลุม่และ/หรอืหน่วยในการวเิคราะห์ (Unit of 

Analysis) ของงานวิจัยนั้น ๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) การเลือกตัวอย่างต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

(Purposeful) หรือเป็นไปตามเง่ือนไข (Criterion-based) ของ 

การวิจัย นั่นคือ ตัวอย่าง (Sample) ของการวิจัยเชิงคุณภาพต้องมี

ลกัษณะหรอืคณุสมบตัทิีเ่ฉพาะเจาะจงสอดคล้องกบัค�าถามการวจิยั 

(Creswell, 2012) โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้การเลือกตัวอย่างแบบ

สุดโต่งหรอืกรณเีบีย่งเบน (Extreme or Deviant Case Sampling) 

ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างจากสิ่งที่แตกต่างจากลักษณะทั่วไปอย่าง

เห็นได้ชัด แต่เป็นตัวอย่างที่ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามปัญหา 

การวจิยัมากทีส่ดุ (Ritchie, Nicholls, and Ormston. (2013) โดย

อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย (2562: 63-67) ซ่ึงได้สรุปผลงาน 

ดีเด่นหรือนวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีที่ได้ด�าเนินการบริหารจัดการ

ขยะมลูฝอยชมุชนอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งจนสามารถเป็นแบบอย่าง

การเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง (Best Practice) จ�านวน 7 แห่ง ดังนี้

   1.1.1 พื้นที่เขตเมือง 2 แห่ง คือ 1) เทศบาล

เมอืงเขาสามยอด อ�าเภอเมอืงลพบรุ ีและ 2) เทศบาลต�าบลท่าศาลา 

อ�าเภอเมืองลพบุรี  

   1.1.2 พื้นที่เขตกึ่งเมือง 2 แห่ง คือ 1) เทศบาล

ต�าบลเขาพระงาม อ�าเภอเมืองลพบุรี และ 2) เทศบาลต�าบล 

โพตลาดแก้ว อ�าเภอท่าวุ้ง  

   1.1.3 พืน้ทีช่นบท 3 แห่ง คอื 1) องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล 2) องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ม่วงค่อม อ�าเภอชัยบาดาล และ 3) องค์การบรหิารส่วนต�าบลโก่งธนู 

อ�าเภอเมืองลพบุรี

  1.2  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนของผู้มี

ส่วนส�าคญัและเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวอย่างในการ

วิจัยนี้ โดยสามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามปัญหาการวิจัยมากที่สุดที่ได้

มาอย่างเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์การวิจัย จ�านวนพื้นที่ละ 

7-11 คน ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มที่สามารถอภิปรายตอบโต้กันได้ดี

ทีส่ดุ เป็นขนาดของกลุ่มทีช่่วยท�าให้การสนทนาทีม่ลัีกษณะเปิดกว้าง

เหมาะสมในการจัดประเด็นซักถาม (วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ และโยธิน  

แสวงดี, 2536: 7) โดยประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถ่ิน (นายก/ 

รองนายก 1-2 คน) เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(1-2 คน) ผูแ้ทนชมุชน/ธนาคารขยะ (3-4 คน) ผูแ้ทนจติอาสา อสม./

อถล.) (2-3 คน) รวมทั้งสิ้น 53 คน

 2.	 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

  วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์ และโยธิน  แสวงดี (2536) และ

ทวีศักดิ์  นพเกสร (2548) เสนอว่า การใช้การสนทนากลุ่มถือเป็น

วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นท่ีนยิมและได้มกีารน�า

ไปใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยอย่างกว้างขวาง ช่วยให้นักวิจัยได้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์และสามารถตอบค�าถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วน 

ครอบคลุมเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลาย มีความลึกซึ้งและเชื่อถือ

ได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีจึงใช้การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการหลัก 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยด�าเนนิการภายใต้บรรยากาศทีม่คีวาม

เป็นกันเอง มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ท�าให้การสนทนาของกลุ่มเป็นไป

อย่างมีชีวิตชีวาไม่ตึงเครียด สมาชิกกลุ่มกล้าที่จะพูดคุยและเสนอ

ความคิดเห็นที่แตกต่างโต้แย้งกันอย่างอิสระ จึงได้ค�าตอบที่เป็น

ความคิดเห็นที่แท้จริงตามความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้ร่วม

สนทนากลุม่ ทัง้นีไ้ด้ใช้การศึกษาบรบิทของชุมชน การส�ารวจชุมชน 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารประกอบด้วย

  ผู ้ศึกษาเป็นผู ้ด�าเนินการสนทนากลุ ่มเอง โดยใช ้

แนวค�าถามทีจั่ดเตรียมไว้ให้ครอบคลมุประเดน็การศกึษาในเบือ้งต้น 

โดยได้ก�าหนดค�าถามไว้ในประเด็นหลักอย่างกว้าง ๆ และเพิ่มเติม

ประเด็นอ่ืนได้ในระหว่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเน้นให้

สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์การวจิยั ด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่ายเหมาะกบั

ผู้ตอบ ไม่มีการชี้น�าค�าตอบไปในทางใดทางหนึ่ง และหลีกเล่ียง 

ข้อค�าถามที่ท�าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัดใจ โดยมีขั้นตอนการสร้าง 

ตามที่ เกียรติสุดา  ศรีสุข (2556: 16-17) เสนอไว้ คือ 1) ศึกษา

วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยอย่างละเอียด 2) ก�าหนด

ประเด็นที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์  

3) รวบรวมรายการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีต้องการตามประเด็นที่

ก�าหนดไว้ 4) พิจารณาแต่ละรายการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความ

ชัดเจนทางภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล 5) พิจารณา

รายการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

และ 6) จัดท�าแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน�าไปทดลองใช้กับ

กลุ่มเป้าหมายและด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบรายการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อด�าเนินการสนทนากลุ่ม

ไปแล้วก็ยังได้พัฒนาค�าถามเพิ่มขึ้น รวมท้ังค�าถามท่ีเป็นลักษณะ

ตะล่อมกล่อมเกลา (probe question) ซึ่งท�าให้เข้าใจประเด็นและ

ได้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้มากและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะเก็บ

รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้จดัผูจ้ดบนัทกึค�าสนทนา (Note Taker) เพือ่

ท�าหน้าที่จดทุกค�าพูดและจดอากัปกิริยาท่าทางของผู้ร่วมสนทนา 

รวมทั้งเขียนผังการนั่งของสมาชิกร่วมการสนทนากลุ่มด้วย 

 3.	 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล

  การตรวจสอบข้อมูล หลงัจากทีไ่ด้เกบ็ข้อมลูเรยีบร้อย

แล้ว ขั้นตอนส�าคัญในการท�าวิจัยคือ การตรวจสอบข้อมูลก่อน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัย

เชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล  

(Data Triangulation) และด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method  

Triangulation) ตามที่สุภางค์  จันทวานิช (2540) ได้เสนอไว้คือ 

การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบ 

แหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลาที่ต่างกัน ข้อมูลต่างสถานท่ี และ 

ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ และจาก

การเก็บข้อมูลหลายวิธีการ คือ การศึกษาบริบทของชุมชน  

การส�ารวจชุมชน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสาร

 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

  ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนพร้อม ๆ  ไปกับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วเอาผลสรุปเบื้องต้นจากข้อมูลมาใช้ใน

การออกแบบและตั้งค�าถามเพิ่มเติม เพื่อใช้ตอบค�าถามงานวิจัยให้

สมบรูณ์มากขึน้ การวเิคราะห์ข้อมลูเป็นกระบวนการท�างานท่ีต่อเนือ่ง 

ซึง่เกดิขึน้ตัง้แต่เมือ่นกัวจิยัเริม่ต้นเกบ็ข้อมลูจนถงึเมือ่ส้ินสุดการเกบ็

ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการ

จ�าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) แบบไม่ใช้ทฤษฎี โดย

การจ�าแนกข้อมลูทีจ่ะวเิคราะห์ตามความเหมาะสมกบัข้อมลู โดยใช้

ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่จ�าแนกข้อมูลเป็นชนิดง่าย ๆ ตามกรอบ

การวจิยั แล้วพจิารณาดคูวามสม�า่เสมอของการเกดิของข้อมลูต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ โดยประยุกต์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ ตาม

ข้อเสนอของ รัตนะ  บัวสนธ์ (2558: 228-235) ได้แก่ 1) การจัด

ระเบียบข้อมูล 2) การท�าดัชนีหรือก�าหนดรหัสข้อมูล 3) การก�าจัด

ข้อมูลหรือสร้างข้อสรุปชั่วคราว 4) การสร้างบทสรุป และ  

5) การพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ จากนั้นน�าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกประเด็นที่ต้องการศึกษาให้สอดคล้อง

และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั ซึง่ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 

2 คือ การน�าเสนอในรูปแบบของการบรรยายด้วยถ้อยค�า  

(Narrative/Extended Text) ซ่ึงเป็นส่วนของการน�าเสนอหลัก  

ร่วมกบัการน�าเสนอด้วยแผนภาพ (Visual Display) ซึง่เป็นส่วนช่วย

เสริมให้การน�าเสนอมีความคมชัดและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

แบบบรูณาการของจงัหวดัลพบรุ ีในพืน้ทีท่ีเ่ป็นกรณศีกึษาท้ัง 7 แห่ง

นี้มีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
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 1.	 การด�าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

แบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี

  การด�าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบ

บูรณาการโดยด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ 

ตามแนวทางประชารฐัของจงัหวดัลพบรุ ีได้น�าหลกั 3 ช. (3 R’s) มา

ประยุกต์ใช้ ดังนี้

  1.1 ใช้น้อย (Reduce) โดยได้รณรงค์ ก�าหนดเป็น

กฎข้อห้าม และเน้นการใช้วัสดุท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโตแทน

การใช้ถงุพลาสตกิ ใช้ใบตอง ใบบัว จาน ชาม แทนการใช้โฟม เป็นต้น 

อบต.โก่งธนูสนับสนุนนวัตกรรมพวงหรีดจักสานพัดจากไม้ไผ่แทน

พวงหรดีแบบเดมิทีก่่อให้เกดิขยะซึง่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้

ชุมชนมากกว่า 250,000 บาท/ปี สามารถลดขยะที่มาจากพวงหรีด

แบบเดิมตามวัดต่าง ๆ มากกว่า 500 พวง/ปี ซึ่งสามารถสร้างงาน 

ทีเ่กดิจากการพลกิฟ้ืนภมูปัิญญาท้องถิน่แล้วยงัสามารถสร้างรายได้

ให้ชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อีกด้วย เป็นต้น

  1.2 ใช้ซ�้า (Reuse) โดยได้เน้นการรณรงค์ให้

ประชาชนและนักเรียนใช้วัสดุหรือภาชนะท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ 

ซ�้าแล้วซ�้าอีกได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต เป็นต้น แทนการใช ้

ถุงพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว (หรือน้อยครั้ง) แล้วต้องทิ้ง  

  1.3 ใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) โดย 

   1) เร่ิมจากสร้างความรู้ความเข้าใจจนเกิด 

การเห็นคุณค่าและความส�าคัญ และลงมือจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 

โดยการสร้างความรูค้วามเข้าใจกบักลุม่ผูน้�ารวมทัง้สร้างอาสาสมคัร

และแกนน�าครัวเรอืนต้นแบบ ทัง้จากการศึกษาดงูานและการประชมุ

อบรมตามแนวคิดที่ว่า “ขยะมีค่า อย่าทิ้ง” จนเกิดการเห็นคุณค่า

และความส�าคัญและลงมือจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซ่ึงได้รับความ

ร่วมมือจากครัวเรือนต่าง ๆ เป็นอย่างดี

   2) การจดัการขยะอนิทรย์ี จากความรูโ้ดยทัว่ไป

ว่าร้อยละ 64 เป็นขยะอินทรีย์ที่เกือบทั้งหมดเกิดจากครัวเรือน  

ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นก็จะท�าให้ขยะส่วนอื่น (อีกร้อยละ 36) จะ

กลายเป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์และบริหารจัดการไม่ได้ไปด้วย โดย

ได้รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ในครัวเรือน) แล้ว

จัดการขยะอินทรีย์ ให้เกิดประโยชน์ โดยการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์  

ทั้งการหมักเป็นขยะปียกและการท�าน�้าหมักชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการสร้างความอุดมสมบรูณ์ให้กับดนิด้วยจลุนิทรย์ี ไส้เดอืน และ

ธาตุอาหาร ท�าให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้และข้าวที่ปลอดภัย

จากปุ๋ยเคมี (เช่น โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ  

“ทางน้ีมีผล ผู้คนรักกัน” ที่ อบต. โก่งธนู เป็นต้น) ประชาชน 

ส่วนใหญ่สุขภาพดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นการลดภาวะ 

โลกร้อนไปพร้อมกันด้วย นอกจากน้ี อบต.ท่ามะนาวยังน�ามูลสุกร

มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร จนเป็น “ต�าบลพึ่งพาตนเอง 

ด้านพลังงาน” ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และขี้หมูจากการผ่าน

การหมักแล้วน�าไปผสมถ่านไบโอชาเป็นปุ๋ยคุณภาพด้วย และได้น�า

น�้ามันพืชที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน 

ประเภทไบโอดเีซลใช้ในการเกษตรรวมทัง้ได้น�าเศษไม้/ไม้ไผ่ โดยน�า

มาเผาด้วยเตาเผาความร้อนสูง ท�าให้สามารถขายถ่ายไบโอชาเป็น

รายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย ในขณะที่เทศบาลต�าบลท่าศาลา 

จัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น เป็นต้น
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มะนาวยังนํามูลสุกรมาผลิตเปนแกสชีวภาพจากมูลสุกร จนเปน “ตําบลพ่ึงพาตนเองดานพลังงาน” ตั้งแตป 2561 จนถึง
ปจจุบัน และขี้หมูจากการผานการหมักแลวนําไปผสมถานไบโอชาเปนปุยคุณภาพดวย และไดนําน้ํามันพืชที่ผานการใชใน
ครัวเรือนมาผลิตเปนพลังงานทดแทนประเภทไบโอดีเซลใชในการเกษตรรวมท้ังไดนําเศษไม/ไมไผ โดยนํามาเผาดวย
เตาเผาความรอนสูง ทําใหสามารถขายถายไบโอชาเปนรายไดเสริมไดอีกทางหนึ่งดวย ในขณะที่เทศบาลตําบลทาศาลา
จัดตั้งเปนศูนยผลิตปุยอินทรียข้ึน เปนตน 
 

    
 

   3) การจัดการขยะที่สามารถแปรรูปใชประโยชนอื่นได จากความรูวาโดยทั่วไปอีกรอยละ 30 เปนขยะ
ที่สามารถนํามาสรางประโยชนไดจากการ “นํามาแปรรูปใหเกิดประโยชนอื่นๆ” จึงรณรงคใหจัดตั้ง “ธนาคารขยะ”ขึ้น 
โดยเนนการสรางกระบวนการมีสวนรวมอยางสําคัญจากชาวบานและผูนําชุมชน เชน อบต. ทามะนาว มีสมาชิก 130 
ครัวเรือน มีเงินชวยเหลือสมาชิกศพละ 30 บาทตอครัวเรือน อบต. มวงคอม มีสมาชิก 981 หลังคาเรือน มีเงินชวยเหลือ
สมาชิกศพละ 30 บาทตอครัวเรือน อบต. โกงธนูมีจิตอาสามารวมกันเปนคณะกรรมการฯ ในระดับหมูบาน มีสมาชิก
มากกวา 1,700 คน จัด“สวัสดิการเพ่ือนชวยเพ่ือน” สมาชิกศพละ 50 บาทตอคน เทศบาลตําบลทาศาลา มีสมาชิก 245 
ราย มีเงินชวยเหลือสมาชิกศพละ 30 บาทตอคน ในขณะที่ เทศบาลตําบลโพตลาดแกวจัดตลาดนัดของเหลือใชข้ึน แลว
ใหสมาชิกนําเงนิสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เปนตน 
 

    
                                    

   4) การจัดการขยะทั่วไป (ซึ่งจะมีอยูราวรอยละ 3) ไดพยายามสรางและใชประโยชนใหมากที่สุด
เพื่อใหเหลือทิ้งจริงๆ ใหนอยที่สุด โดยสนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุและนักเรียนผลิตเปนสิ่งประดิษฐเพื่อนํามาสรางรายได
ใหชุมชนและผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน ซองกาแฟสามารถทําเปนกระเปา กลองน้ําผลไมสามารถทําเปนหมวก 
หลอดกาแฟสามารถทําเปนหมอนและที่นอนสําหรับผูปวยติดเตียง ถุงนมโรงเรียนสามารถทําเปนผูปูโตะ ขวดพลาสติก
สามารถทําเปนโคมไฟ/กระถางตนไม ซองขนมสามารถทําเปนดอกไมประดับ กระปองสามารถทําเปนตะกราและกระเชา 
ยางรถยนตมาทําสิ่งประดิษฐเฟอรนิเจอร กระถางตนไม ทําธนาคารน้ําใตดิน (ลดแหลงเพาะพันธุยุงลายและเชื้อโรคตาง ๆ 
ได) โดย อบต. มวงคอมนํากะลามะพราวมาพัฒนาเปน “กะลาสามัคคี” เปนอุปกรณออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี อบต. 
ทามะนาวใชเทคโนโลยีเครื่องอบแหงอบขยะใหแหงและอัดกอน RDF สงเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้สวนที่เหลือและไมสามารถใช
ประโยชนไดจริงไดณรงคใหนํามารวมกันท่ีจุดรวบรวมขยะทั่วไปเพื่อสงอัดเปนขยะกอนเพื่อสงใหบริษัทที่มารับไปผลิตเปน
เช้ือเพลิง หรือน้ํามันตอไป 
   5) การจัดการขยะอันตราย ซึ่งประกอบดวยขยะพิษและขยะติดเชื้อ ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 3 
ดําเนินการ โดยขยะพิษ จัดสถานที่รวบรวมไวแลวเจาหนาที่จากองคการบริหารสวนจังหวัดมารับไปทําลายอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการตอไป สวนขยะติดเชื้อไดประชาสัมพันธใหประชาชนนําไปทิ้งที่จุดรวบรวมติดเชื้อของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลท่ีไดจัดเตรยีมไว แลวเจาหนาที่จากโรงพยาบาลพระนารายณมหาราชรวบรวมไปทําลายอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการตอไป 

   3) การจดัการขยะทีส่ามารถแปรรปูใช้ประโยชน์ 

อื่นได้ จากความรู้ว่าโดยทั่วไปอีกร้อยละ 30 เป็นขยะที่สามารถน�า

มาสร้างประโยชน์ได้จากการ “น�ามาแปรรปูให้เกดิประโยชน์อ่ืน ๆ ” 

จงึรณรงค์ให้จดัตัง้ “ธนาคารขยะ” ขึน้ โดยเน้นการสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมอย่างส�าคัญจากชาวบ้านและผู้น�าชุมชน เช่น อบต. 

ท่ามะนาว มีสมาชิก 130 ครัวเรือน มีเงินช่วยเหลือสมาชิกศพละ  

30 บาทต่อครัวเรือน อบต.ม่วงค่อม มีสมาชิก 981 หลังคาเรือน  

มีเงินช่วยเหลือสมาชิกศพละ 30 บาทต่อครัวเรือน อบต.โก่งธน ู

มจีติอาสามาร่วมกนัเป็นคณะกรรมการฯ ในระดบัหมูบ้่าน มสีมาชกิ

มากกว่า 1,700 คน จัด “สวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อน” สมาชิกศพละ 

50 บาทต่อคน เทศบาลต�าบลท่าศาลา มีสมาชิก 245 ราย มีเงิน 

ช่วยเหลือสมาชิกศพละ 30 บาทต่อคน ในขณะที่ เทศบาลต�าบล 

โพตลาดแก้วจดัตลาดนดัของเหลอืใช้ขึน้ แล้วให้สมาชกิน�าเงนิสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น
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   4) การจัดการขยะท่ัวไป (ซ่ึงจะมีอยู ่ราว 

ร้อยละ 3) ได้พยายามสร้างและใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดเพื่อให้ 

เหลือทิ้งจริง ๆ ให้น้อยท่ีสุด โดยสนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุและ

นักเรียนผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อน�ามาสร้างรายได้ให้ชุมชนและ 

ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เช่น ซองกาแฟสามารถท�าเป็น 

กระเป๋า กล่องน�้าผลไม้สามารถท�าเป็นหมวก หลอดกาแฟสามารถ

ท�าเป็นหมอนและที่นอนส�าหรับผู ้ป่วยติดเตียง ถุงนมโรงเรียน

สามารถท�าเป็นผูป้โูต๊ะ ขวดพลาสตกิสามารถท�าเป็นโคมไฟ/กระถาง

ต้นไม้ ซองขนมสามารถท�าเป็นดอกไม้ประดับ กระป๋องสามารถท�า

เป็นตะกร้าและกระเช้า ยางรถยนต์มาท�าสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ 

กระถางต้นไม้ ท�าธนาคารน�้าใต้ดิน (ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ

เชื้อโรคต่าง ๆ ได้) โดย อบต. ม่วงค่อมน�ากะลามะพร้าวมาพัฒนา

เป็น “กะลาสามัคคี” เป็นอุปกรณ์ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี 

อบต.ท่ามะนาวใช้เทคโนโลยเีครือ่งอบแห้งอบขยะให้แห้งและอดัก้อน 

RDF ส่งเป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ส่วนที่เหลือและไม่สามารถใช้ประโยชน์

ได้จริงได้ณรงค์ให้น�ามารวมกันท่ีจุดรวบรวมขยะท่ัวไปเพ่ือส่งอัด 

เป็นขยะก้อนเพ่ือส่งให้บรษิทัทีม่ารบัไปผลติเป็นเช้ือเพลงิ หรอืน�า้มนั

ต่อไป

   5) การจัดการขยะอันตราย ซึ่งประกอบด้วย

ขยะพิษและขยะติดเชื้อ ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 3 ด�าเนินการ โดย

ขยะพิษ จัดสถานที่รวบรวมไว้แล้วเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดมารับไปท�าลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป  

ส่วนขยะตดิเชือ้ได้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนน�าไปทิง้ทีจ่ดุรวบรวม

ติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้ว

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชรวบรวมไปท�าลาย

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

   6) การบริหารจัดการน�้าเสียชุมชน เน้นการ 

จดัท�าธนาคารน�า้ใต้ดนิให้ครอบคลมุในทุกพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาน�า้ท่วมขงั 

อีกทั้งการด�าเนินการจัดท�าธนาคารน�้าใต้ดินยังสามารถเชื่อมโยงกับ

งานบริหารจัดการขยะได้

 2.	 หลักการส�าคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนอย่างบูรณาการของจังหวัดลพบุรี

  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างบูรณาการ

ของจังหวัดลพบุรีมาจากหลักการด�าเนินการส�าคัญ ได้แก่

  2.1 หลักความรับผิดชอบ: โดยการสร้างความรู ้ 

ความเข้าใจ ปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการที่ทุกฝ่าย

ทุกคนจะต้องรับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเน้นว่า 

“ขยะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน เมื่อเราเป็นผู้สร้างขยะ ดังนั้นเรา

ต้องรับผิดชอบขยะที่เราสร้างขึ้นด้วย” 

  2.2 หลักการมีส่วนร่วม: โดยเน้นการสร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วมอย่างส�าคัญของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการขยะในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่ 1) การมส่ีวนร่วมในการเป็น

เจ้าของขยะ โดยไม่ปัดความรับผิดชอบว่าเป็นเรื่องของ อบต./

เทศบาลเท่านั้น 2) การมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้เพื่อร่วมกัน

วางแผนในการบริหารจัดการขยะ 3) การมีส่วนร่วมในการลงมือ

บริหารจัดการขยะโดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน 

ซึ่งเป็นต้นทางของขยะ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ

และพฒันาการท�างานให้ดยีิง่ขึน้ และ 5) การมส่ีวนร่วมในการได้รบั

ประโยชน์จากการบรหิารจดัการขยะครบวงจรนีซ้ึง่ผลส�าเรจ็ทีส่�าคญั

คือการมีสุขภาวะท่ีดีของทุกคนในชุมชน/ต�าบล ท�าให้ประชาชน 

เกิดความกระตือรือร้นในการร่วมมือกับทางราชการ เกิดความ 

เข้มแข็งและสามัคคีในชุมชน

  2.3 หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้: โดยได้วาง

แนวทางให้กองทุนธนาคารขยะด�าเนินการ ประชุมชี้แจง รายงาน

ยอดรายรับ/รายจ่าย ก�าหนดราคากลางการซ้ือ/การขาย เผยแพร่

ข้อมลู มีคณะกรรมการ ชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้จนเป็นทีไ่ว้เนือ้

เชื่อใจของสมาชิก

 3.	 ป ัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี

  ความส�าเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ

บูรณาการของจังหวัดลพบุรีมาจากปัจจัยที่ส�าคัญ ดังนี้

  3.1 คนพร้อม-ใจพร้อม: โดยทีมงานทุกคนต้องมี 

“หัวใจ” ที่อยากเห็นต�าบลปลอดขยะ มีความมุ่งม่ันที่จะน�าไปสู ่

เป้าหมายเดียวกัน และพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนท�าตาม

  3.2 กลยทุธ์การหาแนวร่วม: โดยลงพืน้ทีอ่ย่างจรงิจงั 

ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพ่ือท�าความเข้าใจพร้อมจูงใจ 

ให้ทกุครวัเรอืนคัดแยกขยะตัง้แต่ต้นทาง โดยจงูใจให้เหน็ว่าสามารถ

ร่วมมือกันท�าได้ 

  3.3 สร้างเครือข่ายมาช่วยงาน: โดยใช้หลักการ 

บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการบริหาร

จัดการขยะ (บ้าน-ทุกครัวเรือนในต�าบล วัด-วัดทุกวัดในเขตต�าบล 

ราชการ-หน่วยงานราชการทกุหน่วยงานในเขตต�าบล อบต./เทศบาล 

6 
 

มะนาวยังนํามูลสุกรมาผลิตเปนแกสชีวภาพจากมูลสุกร จนเปน “ตําบลพ่ึงพาตนเองดานพลังงาน” ตั้งแตป 2561 จนถึง
ปจจุบัน และขี้หมูจากการผานการหมักแลวนําไปผสมถานไบโอชาเปนปุยคุณภาพดวย และไดนําน้ํามันพืชที่ผานการใชใน
ครัวเรือนมาผลิตเปนพลังงานทดแทนประเภทไบโอดีเซลใชในการเกษตรรวมท้ังไดนําเศษไม/ไมไผ โดยนํามาเผาดวย
เตาเผาความรอนสูง ทําใหสามารถขายถายไบโอชาเปนรายไดเสริมไดอีกทางหนึ่งดวย ในขณะที่เทศบาลตําบลทาศาลา
จัดตั้งเปนศูนยผลิตปุยอินทรียข้ึน เปนตน 
 

    
 

   3) การจัดการขยะที่สามารถแปรรูปใชประโยชนอื่นได จากความรูวาโดยทั่วไปอีกรอยละ 30 เปนขยะ
ที่สามารถนํามาสรางประโยชนไดจากการ “นํามาแปรรูปใหเกิดประโยชนอื่นๆ” จึงรณรงคใหจัดตั้ง “ธนาคารขยะ”ขึ้น 
โดยเนนการสรางกระบวนการมีสวนรวมอยางสําคัญจากชาวบานและผูนําชุมชน เชน อบต. ทามะนาว มีสมาชิก 130 
ครัวเรือน มีเงินชวยเหลือสมาชิกศพละ 30 บาทตอครัวเรือน อบต. มวงคอม มีสมาชิก 981 หลังคาเรือน มีเงินชวยเหลือ
สมาชิกศพละ 30 บาทตอครัวเรือน อบต. โกงธนูมีจิตอาสามารวมกันเปนคณะกรรมการฯ ในระดับหมูบาน มีสมาชิก
มากกวา 1,700 คน จัด“สวัสดิการเพ่ือนชวยเพ่ือน” สมาชิกศพละ 50 บาทตอคน เทศบาลตําบลทาศาลา มีสมาชิก 245 
ราย มีเงินชวยเหลือสมาชิกศพละ 30 บาทตอคน ในขณะที่ เทศบาลตําบลโพตลาดแกวจัดตลาดนัดของเหลือใชข้ึน แลว
ใหสมาชิกนําเงนิสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เปนตน 
 

    
                                    

   4) การจัดการขยะทั่วไป (ซึ่งจะมีอยูราวรอยละ 3) ไดพยายามสรางและใชประโยชนใหมากที่สุด
เพื่อใหเหลือทิ้งจริงๆ ใหนอยที่สุด โดยสนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุและนักเรียนผลิตเปนสิ่งประดิษฐเพื่อนํามาสรางรายได
ใหชุมชนและผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน ซองกาแฟสามารถทําเปนกระเปา กลองน้ําผลไมสามารถทําเปนหมวก 
หลอดกาแฟสามารถทําเปนหมอนและที่นอนสําหรับผูปวยติดเตียง ถุงนมโรงเรียนสามารถทําเปนผูปูโตะ ขวดพลาสติก
สามารถทําเปนโคมไฟ/กระถางตนไม ซองขนมสามารถทําเปนดอกไมประดับ กระปองสามารถทําเปนตะกราและกระเชา 
ยางรถยนตมาทําสิ่งประดิษฐเฟอรนิเจอร กระถางตนไม ทําธนาคารน้ําใตดิน (ลดแหลงเพาะพันธุยุงลายและเชื้อโรคตาง ๆ 
ได) โดย อบต. มวงคอมนํากะลามะพราวมาพัฒนาเปน “กะลาสามัคคี” เปนอุปกรณออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี อบต. 
ทามะนาวใชเทคโนโลยีเครื่องอบแหงอบขยะใหแหงและอัดกอน RDF สงเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้สวนที่เหลือและไมสามารถใช
ประโยชนไดจริงไดณรงคใหนํามารวมกันท่ีจุดรวบรวมขยะทั่วไปเพื่อสงอัดเปนขยะกอนเพื่อสงใหบริษัทที่มารับไปผลิตเปน
เช้ือเพลิง หรือน้ํามันตอไป 
   5) การจัดการขยะอันตราย ซึ่งประกอบดวยขยะพิษและขยะติดเชื้อ ซึ่งมีอยูประมาณรอยละ 3 
ดําเนินการ โดยขยะพิษ จัดสถานที่รวบรวมไวแลวเจาหนาที่จากองคการบริหารสวนจังหวัดมารับไปทําลายอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการตอไป สวนขยะติดเชื้อไดประชาสัมพันธใหประชาชนนําไปทิ้งที่จุดรวบรวมติดเชื้อของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลท่ีไดจัดเตรยีมไว แลวเจาหนาที่จากโรงพยาบาลพระนารายณมหาราชรวบรวมไปทําลายอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการตอไป 
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โรงเรียน รพ.สต. เป็นต้น) เพราะพระมีบารมีชักจูงประชาชนได้  

ครูมีบารมีชักจูงผู้ปกครองนักเรียนทุกบ้าน หมอมีบารมีชักจูง อสม.

ทุกบ้าน จิตอาสา ท�าดีด้วยหัวใจ เป็นต้น 

  3.4 ประชาชนตื่นตัวพร้อมปรับพฤติกรรมเป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อม: โดยชกัจงูให้ประชาชนร่วมมอืคดัแยกขยะ และสมคัร

เป็น อถล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) ครอบคลุมทั้งต�าบลแล้ว

ด�าเนินการจัดประกวดหมู่บ้านสะอาด เพื่อให้หมู่บ้านเกิดความ

กระตือรือร้น เป็นต้น 

 4.	 รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบ

บูรณาการของจังหวัดลพบุรี

  ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชมุชนแบบบรูณาการของจังหวดัลพบรุ ีในพืน้ทีท่ีเ่ป็นกรณศีกึษาทัง้ 

7 แห่ง พบว่า 

  4.1 ยึดมั่น “3 หลักการ” สาน “3 พลัง” จริงจัง  

“3 ช.” กล่าวคือ

   4.1.1 ยดึมัน่ “3 หลกัการ” ได้แก่ 1) หลักความ

รับผิดชอบที่เน้นว่า “ขยะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน เม่ือเรา 

เป็นผู้สร้างขยะ ดังน้ันเราต้องรับผิดชอบขยะท่ีเราสร้างขึ้นด้วย”  

2) หลักการมีส่วนร่วม และ3) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   4.1.2 สาน “3 พลัง” ได้แก่ “บวร” ซึ่งเป็น 

การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการ

บริหารจัดการขยะ (บ: บ้าน-ทุกครัวเรือนในต�าบล ว: วัด-วัดทุกวัด

ในเขตต�าบล 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�้า) และ Recycle (น�ากลับมา 

ใช้ใหม่)] 

  4.2 ผู้บริหาร คณะกรรมการและประชาชนตื่นตัว

พร้อมร่วมมอืกนัปรบัพฤตกิรรมให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม กล่าวคือ

   4.2.1 ใช้น้อย: โดยลดการสร้างขยะ ใช้วัสด ุ

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

   4.2.2 ใช้ซ�้า: โดยใช้วัสดุหรือภาชนะที่น�ากลับ

มาใช้ซ�้าแล้วซ�้าอีกได้แทนการใช้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง

   4.2.3 น�ากลับมาใช้ใหม่ โดย

    1) ขยะอนิทรย์ี: 1) หมกัเป็นปุย๋ชวีภาพ: 

4 ลักษณะ ได้แก่ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมักเป็นปุ๋ยสู่แปลงผัก

ปลอดภยั หมกัปุย๋โคนไม้ยนืต้น และ น�า้หมกัชีวภาพ 2) แก๊สชวีภาพ 

และ 3) พลังงานทดแทน (เช่น ไบโอดีเซล ถ่านไบโอชา เป็นต้น)

    2) ขยะรีไซเคิล: โดยคัดแยกขยะตั้งแต่

ครัวเรือน น�ามาจ�าหน่าย แล้วน�ารายได้จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ/

สวัสดิการเมื่อเสียชีวิต

    3) ขยะทัว่ไป: 1) แปรรปูไปใช้ประโยชน์

อื่น (เช่น พวงหรีด งานหัตถกรรม ปลูกผักลอยฟ้า ธนาคารน�้าใต้ดิน 

เป็นต้น) และอัดก้อนรอจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง

   4.2.4 ขยะอันตรายจัดการตามหลักวิชา/

กฎหมาย โดย 1) จุดรวมขยะพิษ ให้ อบจ.ลพบุรี รับไปด�าเนินการ

ต่อ 2) จุดรวมขยะติดเชื้อให้ รพ.สต.รับไปด�าเนินการต่อ และ  

3) น�้าเสีย จัดท�าธนาคารน�้าใต้ดิน

  4.3 “ประชาชน” คือ ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

   ผลของการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชมุชนแบบ

บูรณาการของจังหวัดลพบุรีนี้ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล 

ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน ดังน้ัน ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ

ประชาชน อาจจ�าแนกได้อย่างชัดเจน ดังนี้

   4.3.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น

    1) ลดภาระงบประมาณในการจัดการ

ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ�าเป็นต้องใช้ในการบริหาร

จัดการขยะโดยทั่วไป เช่น การจัดหารถบรรทุกขยะ ค่าจ้างบุคลากร

ในการจัดเก็บ ค่าน�้ามัน ค่าบ�ารุงรักษารถขยะ และค่าใช้จ่ายในการ

ทิ้งขยะที่หลุมฝังกลบอีกจ�านวนหนึ่ง ท�าให้สามารถน�าไปใช้เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก

    2) ลดภาระของครวัเรือ่งต่าง ๆ  ทีจ่ะต้อง

มาแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดเก็บ/ขนขยะรายเดือนอีกทุกเดือน 

(อย่างน้อย 20 บาท/ครัวเรือน) ค่าแก๊สหุงต้มในครัวเรือน เป็นต้น

    3)  เกดิการสร้างรายได้จากการจ�าหน่าย

ขยะที่แปรรูปมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการน�าขยะมาจ�าหน่าย

และฝากเงินเข้าธนาคารขยะ

    4) เกิดการสร้างงานสร้างรายได้จาก 

การแปรรูปขยะทั่วไปที่ขายไม่ได้ 

    5) การจัดท�าถังขยะเปียกลดโลกร้อน 

โดยการท�าปุย๋หมกัจากขยะอนิทรย์ี (ทัง้แบบถงัหมกัโคนต้น แบบถงั

หมกัปุย๋ และแบบน�า้หมกัชวีภาพ) ท�าให้ครวัเรอืนต่าง ๆ  ลดรายจ่าย

จากการต้องซื้อปุ๋ยเคมีลงได้มาก รวมทั้งเมื่อน�าปุ๋ยไปใช้ในการปลูก

ผักสวนครัวก็ท�าให้ลดรายจ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหาร 

และในส่วนที่เหลือจากการกินเองและแจกจ่ายกันกินในชุมชนแล้ว

ยังสามารถน�ามาจ�าหน่ายสร้างรายได้ได้อีกด้วย

   4.3.2 ด้านสังคมวัฒนธรรมและสุขภาวะ เช่น

    1) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

อย่างส�าคัญจากชาวบ้านและผูน้�าชมุชน โดยเน้นให้เป็นเจ้าของและ

เป็นผู้บริหารจัดการ โดยเริ่มที่แต่ละหมู่บ้านให้คัดเลือกอาสาสมัคร

ทีม่จิีตอาสามาร่วมกันเป็นคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการยกระดบั 

จติใจของคนในชมุชนทีจ่ะต้องลกุขึน้มาอาสาเป็น “ผูท้�างาน (Actor) 

ที่ เน ้นการท�างานเชิงรุก (Active) มากกว่าจะเป็นผู ้คอยรับ  

(Passive)” ซึ่งเป็นคุณลักษณะส�าคัญที่ต้องสร้างขึ้นในสังคมไทย  
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ซึ่งสอดรับกับแนวพระราชด�าริของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน  

ที่เน้นโครงการ “จิตอาสา ท�าดีด้วยหัวใจ” นับเป็นการน้อมน�าแนว 

พระราชด�าริฯ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่ง 

    2) การประชาคมเพื่อสร ้างความรู ้ 

ความเข้าใจ ปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการที่ทุกฝ่าย

ทุกคนจะต้องรับผิดชอบการจัดการขยะชุมชน โดยเน้นว่า “ขยะ 

เป็นเร่ืองของพวกเราทุกคน เม่ือเราเป็นผู้สร้างขยะ ดังนั้นเราต้อง 

รับผิดชอบขยะที่เราสร้างขึ้นด้วย” โดยเน้นการคัดแยกขยะจาก 

ครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางของขยะ เป็นการฝึกและพัฒนาให้ชาวบ้าน

เกิด “ความส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม” แทนที่จะ

โยนภาระให้คนอื่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนภาคปฏิบัติที่เป็น 

รูปธรรมชัดเจนยิ่ง  

    3) การทีค่ณะผูบ้รหิารและคณะท�างาน

ด้านการบริหารจัดการขยะเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

อย่างส�าคัญของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ขยะในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่ 1) การมส่ีวนร่วมในการเป็นเจ้าของปัญหา 

2) การมีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออก/ทางแก้ปัญหา 3) การมี

ส่วนร่วมในการลงมือบริหารจัดการขยะโดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยก

ขยะตั้งแต่ครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางของขยะ 4) การมีส่วนร่วมในการ

ติดตามตรวจสอบและพัฒนาการท�างานให้ดียิ่งขึ้น และ 5) การมี

ส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์เป็นการสร้างกระบวนการเรยีนรูจ้าก

การปฏบิตักิจิกรรมการพฒันาจรงิ (Interactive Learning Through 

Action) ซึ่งจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู ้ที่ส�าคัญที่จะท�าให้

ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมมือกับทางราชการ  

เกิดความเข้มแข็งและสามัคคีในชุมชน

    4) การทีค่ณะผูบ้รหิารและคณะท�างาน

ด้านการบริหารจัดการขยะได้วางแนวทางให้กองทุนธนาคารขยะ

ประชารัฐด�าเนินการประชุมชี้แจง รายงานยอดรายรับ รายจ่าย 

ก�าหนดราคากลางการซ้ือ การขาย ให้ทราบโดยท่ัวกันเป็นประจ�า  

มีคณะกรรมการน�าฝาก-ถอน ชัดเจน อีกท้ังการน�าฝากเงินจาก 

การขายขยะ เป็นต้น นับเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู ้

การบรหิารจัดการทางการเงนิด้วยตนเอง อนัเป็นแนวทางประชารฐั 

อกีทัง้ยงัสร้างนสิยัการท�างานทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้เพือ่ป้องกนั

การทุจริตซึ่งเป็นการฝึกการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ที่เป็นการปฏิบัติจริงที่ทรงคุณค่ายิ่ง

    5) การท่ีน�าเงินท่ีได้จากการจ�าหน่าย

ขยะและสมาชกิฯ น�าเข้าฝากและสมทบกองทนุฌาปนกจิสงเคราะห์

ของธนาคารขยะตามแนวทางประชารัฐ และได้น�าไปช่วยในการ

บ�าเพ็ญกุศลศพของสมาชิกฯ ที่เสียชีวิต ทายาทผู้รับผลประโยชน ์

จะได้รับเงินสวัสดิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” นับเป็นการสร้างโอกาส

ให้คนในชุมชนสมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

เป็นต้น 

    6) การสร้างงานสร้างรายได้จากการ 

เริม่ต้นทีต่วัเราปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมมา “ใช้น้อย” ร่วมกนั เป็นการ

ปลูกจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทุกคนร่วมกัน “ใช้น้อย”  

ไม่ก่อให้เกิดขยะ “คิดก่อนใช้” รวมทั้งการน�าขยะมาแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑ์สร้างรายได้ และสนบัสนนุให้ผู้สงูอายทุีม่คีวามรูแ้ละฝีมอื

ในการงานหัตถกรรมนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างงานที่เกิดจาก 

การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน

โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้อีกด้วย นับเป็นการลดความเหลื่อมล�้าทาง

สังคมได้อีกแนวทางหนึ่ง

    7) ชาวบ ้านส ่วนใหญ่ สุขภาพดีขึ้น 

ทั้งร่างกาย (จากการได้บริโภคอาหารที่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ

ต่อร่างกาย) และจิตใจ   

   4.3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

    1) การใช้ถงัขยะลดโลกร้อน โดยการฝัง

ถังขยะเปียกบริเวณโคนต้นไม้ยืนต้น มาท�าเป็นปุ๋ยเพื่อประโยชน์ 

ในการบ�ารุงต้นไม้ ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ก่อให้

เกดิสขุภาวะทีด่ใีนชมุชน กล่าวคอื 1) สร้างความอุดมสมบรูณ์ให้กบั

ดินที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ ไส้เดือนและธาตุอาหาร ซึ่งเมื่อขยะ 

ได้ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถัง จะถอดถังยกออกแล้วก็ใช้ดินกลบ 

แล้วก็จะย้ายไปยังต้นไม้อื่นเรื่อย ๆ ในระยะยาวจะท�าให้เกิดความ

อุดมสมบูรณ์โดยทั่วไปทั้งชุมชน/ต�าบล 2) ต้นไม้ (โดยเฉพาะไม้ผล) 

ได้รบัสารอาหารทีม่ปีระโยชน์ เจรญิงอกงามออกดอกออกผล รสชาติ

หวานกรอบอร่อยเป็นธรรมชาติ 3) ครัวเรือนส่วนใหญ่ลด/เลิกใช้ 

ปุย๋เคมกัีบไม้ผลและต้นไม้อืน่ ๆ  ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายและลดการได้รบั

สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 4) ประชาชนส่วนใหญ่สุขภาพดีขึ้นทั้งร่างกาย 

(จากการได้บริโภคอาหารที่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย) 

และจิตใจ และ 5) เป็นการลดโลกร้อน ซ่ึงบางพื้นที่สามารถขาย 

Carbon Credit ได้ด้วย   

    2) การที่จ�าหน่ายขยะที่แปรรูปมาใช้

ประโยชน์ได้ สามารถร่วมมือกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง อีกท้ัง

สามารถลดปริมาณขยะลงได้ นับเป็นการจัดการกับ “สิ่งเหลือใช้” 

ของชมุชนทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ ท�าให้ภมูทิศัน์ของต�าบลเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย สะอาด สวยงาม เป็น “ชุมชนน่าอยู่” อย่างแท้จริง

    3) การสร้างงานสร้างรายได้จากการ

แปรรปูการประดษิฐ์ส่ิงของจากขยะทัว่ไปทีคั่ดแยกภายในครวัเรอืน 

แล้วไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ หรือฝากกับธนาคารขยะได้ เช่น 

ซองกาแฟท�าเป็นกระเป๋า กล่องเหล้า/น�้าผลไม้ท�าเป็นหมวก หลอด

กาแฟท�าเป็นหมอนและทีน่อนส�าหรบัผูป่้วยตดิเตยีง ถงุนมโรงเรยีน 

ท�าเป็นผู้ปูโต๊ะ ขวดพลาสติกท�าเป็นโคมไฟ ซองขนมท�าเป็นดอกไม้

ประดับ เป็นต้น  
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   4.3.4 ด้านการได้รบัการยอมรบั/ภาคภมิูใจ เช่น

    1) พื้นท่ีท่ีเป็นกรณีศึกษาได้รับรางวัล

มากมาย จังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาด ประเภท

จงัหวดัขนาดใหญ่ ในระดบัประเทศ ปี 2561 ซ่ึงนบัเป็นความภาคภมูใิจ 

ร่วมกันของชาวจังหวัดลพบุรีอย่างยิ่ง

    2) เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู ้ดูงาน 

ของหน่วยงาน องค์กร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 

    3) ได้เผยแพร่และแสดงผลงานในงาน/

โอกาสส�าคัญอีกมาก เป็นต้น  

 ซึ่งผลการศึกษาโดยสังเขปข้างต้นนั้น สามารถสรุปเป็น 

รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของ

จังหวัดลพบุรี ได้ดังนี้

10 
 

    3) ไดเผยแพรและแสดงผลงานในงาน/โอกาสสําคัญอีกมาก เปนตน   
 ซึ่งผลการศึกษาโดยสังเขปขางตนนั้น สามารถสรุปเปนรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณา
การของจังหวัดลพบุรี ไดดังนี ้
 

 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบวาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีไดเนนการจัดการขยะ   
มูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไรขยะตามแนวทางประชารัฐ ไดนําหลัก 3 ช. (ใชนอย ใชซ้ํา ใชประโยชนใหม) 
(3 R’s) มาประยุกตใชอยางจริงจัง โดยอยูบนฐาน 3 หลักการสําคัญ คือ หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และหลัก
ความโปรงใส ตรวจสอบได และ 4 ปจจัยสําคัญ คือ คนพรอม-ใจพรอม กลยุทธการหาแนวรวม สรางเครือขายมาชวยงาน 
และประชาชนตื่นตัวพรอมปรับพฤติกรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสามารถสรุปรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี ไดดังนี้ 1) ยึดมั่น “3 หลักการ” (ความรับผิดชอบ การมีสวนรวม และความโปรงใส 
ตรวจสอบได) 2) สาน “3 พลัง” (บวร. เปนการบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน) 3) จริงจัง “3 ช.” เนน การลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางโดยใชหลัก ใชนอย ใชซ้ํา และนํากลับมาใชใหม) รวมทั้งผูบริหาร คณะกรรมการ
และประชาชนตื่นตัวพรอมรวมมือกันปรับพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย 
ดังนี ้ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบวารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีมี
หลักการดําเนินการท่ีสําคัญ ไดแก หลักความรับผิดชอบที่เนนวา “ขยะเปนเรื่องของพวกเราทุกคน เมื่อเราเปนผูสรางขยะ 
ดังนั้นเราตองรับผิดชอบขยะที่เราสรางข้ึนดวย” หลักการมีสวนรวม และหลักความโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับ
ขอเสนอของอนันต โพธิกุล (2561: 116) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรีที่เสนอวาควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแตระดับครอบครัว จนถึงสังคมเมืองขนาดใหญใหมีความตระหนักในการลด การคัดแยก ขยะมูลฝอยนํากลับมาใชใหม 
โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของนภา 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

แบบบรูณาการของจงัหวดัลพบรุไีด้เน้นการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน

ตามแผนปฏบิติัการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารฐั ได้น�า

หลัก 3 ช. (ใช้น้อย ใช้ซ�้า ใช้ประโยชน์ใหม่) (3 R’s) มาประยุกต์ใช้

อย่างจริงจงั โดยอยูบ่นฐาน 3 หลกัการส�าคญั คอื หลกัความรบัผดิชอบ 

หลักการมีส่วนร่วม และหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ  

4 ปัจจยัส�าคญั คอื คนพร้อม-ใจพร้อม กลยทุธ์การหาแนวร่วม สร้าง

เครือข่ายมาช่วยงาน และประชาชนตื่นตัวพร้อมปรับพฤติกรรม 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุปรูปแบบการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรี ได ้ดังนี้  

1) ยึดมั่น “3 หลักการ” (ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้) 2) สาน “3 พลัง” (บวร. เป็นการบูรณาการ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน) 3) จริงจัง “3 ช.” เน้น การลด

ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ใช้น้อย ใช้ซ�้า 

และน�ากลบัมาใช้ใหม่) รวมทัง้ผูบ้รหิาร คณะกรรมการและประชาชน

ตืน่ตวัพร้อมร่วมมอืกนัปรบัพฤตกิรรมให้เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม โดย

มีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีมีหลักการ 

ด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ หลักความรับผิดชอบที่เน้นว่า “ขยะเป็น

เรื่องของพวกเราทุกคน เมื่อเราเป็นผู ้สร้างขยะ ดังนั้นเราต้อง 

รับผิดชอบขยะที่เราสร้างขึ้นด้วย” หลักการมีส่วนร่วม และหลัก

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของอนันต์   

โพธิกุล (2561: 116) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการขยะชุมชนของ

เทศบาลเมืองแสนสุข อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เสนอว่า 

ควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมของประชาชน 

ในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงสังคมเมือง
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ขนาดใหญ่ให้มีความตระหนักในการลด การคัดแยก ขยะมูลฝอย 

น�ากลับมาใช้ใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะมลูฝอยตัง้แต่ต้นทางถงึปลายทาง ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อเสนอของ

นภา  จนัทร์ตร ีและคณะ (2563: 29) ทีไ่ด้ศกึษาแนวทางการจดัการ

ขยะอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต

เทศบาลต�าบลปากน�า้แหลมสงิห์ จังหวดัจนัทบรุ ีทีเ่สนอว่า ชาวบ้าน

ต้องมีจิตส�านึก ตระหนักได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขยะ  

ควรทีท่กุคนต้องมส่ีวนร่วมในการคดัแยกขยะด้วยตนเอง และยงัเป็นไป 

ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ (2559: 54) ท่ีเสนอให้เน้น 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ

กับประชาชนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ตั้งแต่ต้นทางผ่านช่องทางต่าง ๆ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม 

สร้างแรงจงูใจให้ผูผ้ลติและประชาชนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

การบริโภคสินค้า โดยหันมาใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

สินค้ารีไซเคิล เกิดการลด การใช้ซ�้า และน�าขยะมูลฝอยกลับมา 

ใช้ประโยชน์อีกครั้ง 

 2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีมาจากปัจจัย 

ทีส่�าคญั คอื 1) คนพร้อม-ใจพร้อม: โดยทมีงานทกุคนต้องม ี“หวัใจ” 

ที่อยากเห็นต�าบลปลอดขยะ มีความมุ่งม่ันที่จะน�าไปสู่เป้าหมาย

เดยีวกนั และพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้ประชาชนท�าตาม 2) กลยทุธ์

การหาแนวร่วม: โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อท�าความ

เข้าใจพร้อมจูงใจให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยจูงใจ

ให้เหน็ว่าสามารถร่วมมอืกนัท�าได้ ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอของกรม

ควบคมุมลพษิ (2559: 37) ทีเ่สนอให้ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู ้สร้าง

ความตระหนักให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่

ต้นทางจนถงึการก�าจดัขัน้สดุท้าย และ 3) สร้างเครอืข่ายมาช่วยงาน: 

โดยใช้หลักการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ด�าเนินการบริหารจัดการขยะ 

 3. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีที่ส�าคัญ 

ประการหนึ่ง คือ การสาน “3 พลัง” ได้แก่ “บวร” ซึ่งเป็นการ 

บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการบริหาร

จัดการขยะ (บ: บ้าน-ทุกครัวเรือนในต�าบล ว: วัด-วัดทุกวัดในเขต

ต�าบล ร: ราชการ-หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่) ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอของสนัชยั  พรมสิทธิ์ 

(2562: 76) ที่ได้ศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว 

พบว่ามีการด�าเนินการจัดการขยะโดยมีการประสานงานหน่วยงาน

ภายนอกมาร่วมด�าเนินการจัดการขยะตามแนวทางที่สามารถ 

เชื่อมโยงกับหน่วยงานตนเองได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม

แนวทางประชารฐั “บวร” โดยในส่วนของวดัใช้หลกัแห่งศรทัธาโดย

มีพระเป็นศูนย์กลางการด�าเนินงาน และประสานส่วนราชการ 

ในพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนในการด�าเนนิการตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ใช้หลักผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของวิทูร  เอียการนา 

และดิฐา  แสงวัฒนะ (2563: 93) ที่ได้ศึกษาแนวทางการจัดการ 

ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แล้วพบว่านโยบาย 

ในการจดัการขยะมลูฝอยสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนั เช่น ให้การ

สนับสนุนการจัดการขยะแบบครบวงจร  มีกระบวนการสร้างความ

ร่วมมือและการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนให้มีการจัดท�ากิจกรรม 

ที่หลากหลายเก่ียวกับการจัดการปัญหาขยะ มีการส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้ชมุชนคดัแยกขยะมลูฝอยอย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้อง

กบัข้อเสนอของวชิยั  โถสวุรรณจนิดา (2558: 86) ทีศึ่กษามาตรการ

ทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยแล้วมี 

ข้อเสนอว่าควรก�าหนดมาตรการส่งเสรมิเพือ่เพิม่การมส่ีวนร่วมจาก

ประชาชน เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการขยะการส่งเสริม

อาชีพการคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ และมีการเผยแพร่

ความรู ้การแยะขยะและการร่วมจัดการขยะแก่เด็กในโรงเรียน 

นกัศกึษาในสถาบนัการศกึษา ประชาชนในชมุชน โดยให้มกีารปฏิบัติ

จนเป็นนิสัย รวมทั้งก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

ด้วย และ 3) จริงจัง “3 ช.” ได้แก่ การเน้นการลดปริมาณการเกิด

ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. 

 4. จากผลการวิจัยที่พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีนี้ได้ก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างมหาศาล ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน ดังนั้น ผู้ที่

ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ ประชาชน โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมที่

ท�าให้ภูมทิศัน์ของต�าบลเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สะอาด สวยงาม เป็น 

“ชมุชนน่าอยู”่ อย่างแท้จรงิ ซึง่สอดคล้องกับข้อค้นพบของรุง้กานต์  

พลายแก้ว  ประภัสสร  อักษรพันธ์ (2562: 242) ที่ได้ศึกษาผลของ

การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลต�าบล

บ้านนา อ�าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วพบว่าสภาพ

แวดล้อมในเขตพื้นที่น�าร่องสะอาด ทัศนียภาพสวยงาม ถนนเป็น

ระเบยีบเรียบร้อย ลดแหล่งน�าเช้ือโรคในชมุชน ลดปัญหาขยะตกค้าง

ท�าให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็น และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1.	 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์	

  1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างบูรณาการของจังหวัดลพบุรีมาจาก

การยึดมั่น “3 หลักการ” สาน “3 พลัง” จริงจัง “3 ช.” ดังนั้น 

สมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ ควรจะต้อง

เรียนรู้และน�าสู่ปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจัง

  1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างบูรณาการของจังหวัดลพบุรีมาจาก
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การทีผู่บ้รหิาร คณะกรรมการ และประชาชนตืน่ตวัพร้อมร่วมมอืกนั

ปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท้ัง “ใช้น้อย” “ใช้ซ�้า” 

และ “น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่” ดังนั้น สมควรที่ผู้บริหาร คณะ

กรรมการ และประชาชนควรจะต้องเรียนรู้และตื่นตัวพร้อมร่วมมือ

กันปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  ควรมีการน�ารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนแบบบูรณาการของจังหวัดลพบุรีนี้ไปทดลองปฏิบัติการจริง 

ในบางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในลักษณะของการวิจัยและ

พฒันา (R&D) เพ่ือศกึษาปัจจยัเงือ่นไขและความส�าเรจ็ของการขยาย

สู่การปฏิบัติจริง
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรียบเทียบความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ส�าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี และเสนอแนะแนวทางในการเตรียม

สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

ชลบุรี ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 144 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย

หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความต้องการจ�าเป็นโดยเทคนิค Modified Priority Need Index และสถิติที ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ล�าดับของความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส�าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะ 

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 2) ด้านวิชาชีพครู 3) ด้านวิชาเอกพลศึกษา 4) ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 2. นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) มีความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้าน

วิชาเอกพลศึกษามากกว่านักศึกษาสาขาพลศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ไม่แตกต่างกัน  

 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1) ควรมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการในการ 

เตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2) ควรมีการชี้แจงวิธีการสอบเกณฑ์การสอบ และจัดท�าคู่มือการเตรียมสอบใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพครู 3) ควรมีการจัดแผนการเรียนหลักสูตรให้สอดคล้องกับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4) ควรมีการอบรม 

ให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 5) ควรส่งเสริมกิจกรรมภายในที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสอบ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ค�าส�าคัญ : การประเมินความต้องการจ�าเป็น, การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู, นักศึกษาสาขาพลศึกษา
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Abstract
 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.

Keywords : needs assessment, teacher license exam, physical education of students
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บทน�า
 สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส�าคัญในการผลิตบัณฑิต 

สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประชากรและ

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือสถาบันครุศึกษาในสังกัดของ

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ท�าหน้าที่ผลิตครู ดังเห็นได้

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52  

ระบวุ่า “ ให้กระทรวงส่งเสรมิให้มกีารผลติ การพฒันาคร ูคณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม

กบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู โดยการก�ากบัและประสานให้สถาบนัทีท่�า

หน้าที่ผลิตครู คณาจารย์ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ

พร้อมและมคีวามเข้มแขง็ในการเตรยีมบคุลากรและพฒันาบคุลากร

ประจ�าอย่างต่อเนือ่ง” (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2542) โดยการผลิตครู 

ถูกพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตร 4 ปี และ ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย

เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร  

5 ปี ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหลังส�าเร็จ 

การศกึษา และในปี พ.ศ. 2562 ได้กลบัมาใช้การผลติครเูป็นหลกัสูตร 

4 ปี อีกคร้ัง แต่นักศึกษาต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

หลังส�าเร็จการศึกษา (คณะกรรมการคุรุสภา, 2563)

 คณะกรรมการครุสุภา (2563) ได้ออกประกาศเพือ่ก�าหนด

รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตาม

ข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย สาระความรู้ และสมรรถนะตาม

มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชีพคร ูทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็นเกณฑ์

ในการพิจารณาให้การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทาง 

การศกึษา เพือ่การประกอบวชิาชพีคร ูของสถาบนัต่าง ๆ  ทีเ่สนอให้

คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และคณะ

กรรมการคุรุสภา (2563) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ

และประเมนิสมรรถนะทางวชิาชีพครไูว้ว่า สมรรถนะทางวชิาชพีครู 

ประกอบด้วย 1. ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ได้แก่ 1.1 วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 

1) การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1.2 วิชาชีพครู  

1.3 วชิาเอก และ 2. การปฏบิตังิานและการปฏบิตัติน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ซึ่งจะด�าเนินการโดยวิธีการประเมินตามเคร่ืองมือ 

ประเมินที่คุรุสภาก�าหนดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ 

2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 3) การปฏิบัติหน้าที่ครู 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยเกณฑ์การตัดสินการทดสอบและ

ประเมินแต่ละวิชาต้องไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็น

คณะทีมี่ภารกจิส�าคญัทีส่ดุ คอื การผลติบณัฑติ ซ่ึงเป็นความรบัผิดชอบ 

ทีค่ณะศกึษาศาสตร์ต้องผลติบัณฑติทีม่คีณุภาพ มคีวามรูท้กัษะและ

ความช�านาญมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ประกอบอาชีพและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นประโยชน์ โดย

นกัศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) 

ต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา 

ซึง่ท�าให้นกัศกึษาทีจ่บหลกัสตูร 4 ปี อาจจะไม่ได้รบัใบอนญุาตประกอบ 

วิชาชีพทุกคนถ้าสอบไม่ผ่าน โดยจ�านวนผู้ที่สอบผ่านนั้นจะสะท้อน

คุณภาพการผลิตบัณฑิตครู การพัฒนาให้นักศึกษามีองค์ความรู้ 

ในวชิาชีพและการสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครเูป็นสิง่ท่ีส�าคญั

มาก ที่จะท�าให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวในการสอบใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพีคร ูดงังานวจิยัของ ชมแข  พงษ์เจรญิ (2562) พบว่า 

บุคลากรทางการศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีการรับรู้ต่อการออกใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพครใูนระดบัมากทีสุ่ดในด้านวชิาชีพคร ูด้านมาตรฐานวชิาชพี 

และด้านการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และงานวิจัยของ 

มารแีย  ลอืโมะ และ ชวลติ  เกดิทพิย์ (2560) พบว่า ครปูระถมศกึษา 

ทีต่่อใบอนญุาตประกอบวชิาชีพครู มคีวามต้องการพฒันาประสิทธภิาพ 

การสอนโดยต้องการพัฒนาในด้านการวิจัยในช้ันเรียนสูง และรอง

ลงมาคือ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการที่

มหาวิทยาลัยจะเตรียมตัวให้ทบทวนให้องค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 

จ�าเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อทราบความต้องการและการรวบรวม

ข้อมลูส�าหรบัการวางแผนแก้ไขปัญหาในการสอบใบประกอบวชิาชีพ

ครู จากสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักการของการประเมินความต้องการจ�าเป็น ที่เป็นกระบวนการ 

ที่ก่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศเพื่อก�าหนดความแตกต่างของสภาพ 

ทีเ่กดิขึน้จรงิกบัสภาพทีค่วรจะเป็น ด้วยเหตผุลดงักล่าวการประเมนิ

ความต้องการจ�าเป็นจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวางแผนและ 

การพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุง

จุดที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (สุวิมล  ว่องวาณิช, 

2550; Dick, Carey, & Carey, 2001; Smith & Ragan, 2005) 

และ สคุนธา  ซนิศริ ิ(2563) พบว่า องค์ประกอบทีส่่งผลต่อสมรรถนะ

ครูประถมศึกษาในภาคตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความรู ้ 

ทางวิชาการ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่อยู่ในตัวบุคคล และ 

องค์ประกอบด้านทักษะในการเรียนการสอน โดยที่องค์ประกอบ

ด้านความรูท้างวชิาการ ส่งผลต่อสมรรถนะครปูระถมศกึษามากท่ีสดุ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการประเมิน 

ความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คร ูส�าหรบันกัศกึษาสาขาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เพื่อน�าข้อมูลไปประกอบ 

การด�าเนนิการของหลักสูตรให้นกัศึกษาได้มคีวามพร้อมในการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส�าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจ�าเป็นในการเตรียม

สอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีคร ูระหว่างนกัศกึษาสาขาพลศกึษา

กับสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) ของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขา

พลศึกษากับสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) หลักสูตร 4 ปี  

ชั้นปีที่ 1 และ 2 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา 

แห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 228 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษากับสาขา

พลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 144 คน ได้มาจากตารางประมาณขนาด

กลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie & Morgan (1970) ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 โดย

ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ท�าการหาสัดส่วนของประชากรของนักศึกษาทั้ง 2 สาขา 

โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้ดังนี้ 1) นักศึกษาสาขาพลศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 17 คน ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 19 คน และ 2) นักศึกษา

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 54 คน ชั้นปี

ที่ 2 จ�านวน 54 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้

 สาขาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

 1. สาขาพลศึกษา

 2. สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่)  

 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย  

 1. ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          

 2. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 3. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 4. ด้านวิชาชีพครู 

 5. ด้านวิชาเอกพลศึกษา

 สมมติฐานการวิจัย

 ความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษากับสาขา

พลศกึษาและสขุศกึษา (เอกคู)่  ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี แตกต่างกัน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) ความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส�าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 ลักษณะแบบสอบถามเป ็น มาตราส ่วน 

ประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิท (Likert Scale) ใช้ระดับ 

การวดัข้อมลูเป็นการเรยีงล�าดบั (Ordinal Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

โดยเป็นการตอบสนองรายคู่ (dual response) คือ สภาพที่เป็นอยู่ 

(what is) และ สภาพที่คาดหวัง (what should be) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended  

Question) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 1. การหาคุณภาพของเครือ่งมอืน�าแบบสอบถาม ไปเสนอ 

ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อมีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) พบว่า มีค่า IOC 

เท่ากับ 0.80 - 1.00

 2. น�าไปทดลองใช้กับนักศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha  

Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูวิ้จยัตดิต่อขอหนงัสอืจากมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาติ 

วิทยาเขตชลบุรี เพื่อขอความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ ในการ

ใช้กลุ่มตัวอย่างสถานท่ี และส่ิงอ�านวยความสะดวกที่ใช้ในการวิจัย 

ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยก�าหนดกลุ่มตวัอย่างตามคณุสมบัติ 

ทีก่�าหนดไว้เมือ่สุม่กลุม่ตัวอย่างได้แล้ว ผูว้จิยัขอความร่วมมอืในการ

ท�าวิจัยพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัยให้ทราบ และ 

น�าแบบสอบถามไปด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

144 คน ซ่ึงการด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูอยูใ่นระหว่างการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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186   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. หาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมาย 

เทียบกบัเกณฑ์ และวเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการเตรยีมสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส�าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

ใช้สูตรค�านวณด้วยเทคนิค Modified Priority Need Index (PNI 

modified) ในการจัดล�าดับความส�าคัญของการเตรียมสอบ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยใช้สูตร PNI modified ของ 

นงลกัษณ์  วริชัชยั และ สวิุมล  ว่องวาณชิ (สวุมิล  ว่องวาณชิ, 2550) 

ดังนี้

  PNI modified = (I – D) / D

  I (Important) หมายถึง สภาพที่คาดหวัง

  D (Degree of success) หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่

 2. เปรียบเทียบความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษากับ

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู ่) ของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิวทิยาเขตชลบรุ ีโดยใช้สถติทิ ี(t-test 

Independent)

 3. สรปุข้อเสนอแนะ เพือ่เป็นแนวทางในการเตรยีมสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                

ผลการวิจัย
 1. ล�าดับของความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส�าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 ล�าดบัของความต้องการจ�าเป็นในการเตรยีมสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชีพครสู�าหรบันกัศึกษาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี (n = 144)

                      
รายการ

	 	 สภาพที่เป็นอยู่	 	 	 สภาพที่คาดหวัง	 	 PNI	 ล�าดับ  

  X̄	 S	 ระดับ	 X̄	 S	 ระดับ modif ied

1. ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2.95 1.08 น้อย 3.91 0.81 ปานกลาง 0.325 4

2. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.46 1.08 น้อย 4.67 0.58 มาก 0.900 1

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3.36 0.80 ปานกลาง 3.91 0.91 ปานกลาง 0.161 5

4. ด้านวิชาชีพครู 2.74 0.97 น้อย 4.09 0.80 มาก 0.494 2

5. ด้านวิชาเอกพลศึกษา 2.92 1.09 น้อย 4.04 0.85 มาก 0.384 3

 จากตารางที่ 1 พบว่า ล�าดับของความต้องการจ�าเป็น 

ในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส�าหรับนักศึกษา

สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วทิยาเขตชลบรุ ีโดยเรยีงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการใช้ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่าสภาพท่ีเป็นอยู่โดยรวมอยู่ใน

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

คาดหวงั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̄X   = 4.09, S = 0.80) 3) ด้านวิชา 

เอกพลศึกษา พบว่า สภาพท่ีเป็นอยู ่โดยรวมอยู ่ในระดับน้อย  

( X̄   = 2.92, S = 1.09) สภาพที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( X̄   = 4.04, S = 0.85) 4) ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

พบว่า สภาพทีเ่ป็นอยูโ่ดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ( ̄X   = 2.95, S = 1.08)  

สภาพท่ีคาดหวงั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̄X   = 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. การเปรยีบเทียบความต้องการจ�าเป็นในการเตรยีมสอบ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษา 

กับสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) ของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จากการทดสอบ 

ข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้

สถิติที (t-test Independent) ดังตารางที่ 2
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า การเปรียบเทียบความต้องการ

จ�าเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่าง

นกัศกึษาสาขาพลศกึษากบัสาขาพลศกึษาและสขุศกึษา (เอกคู)่  ของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

พบว่า นกัศกึษาสาขาพลศกึษาและสขุศึกษา (เอกคู)่ มคีวามต้องการ

จ�าเป็นในการเตรยีมสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู ด้านวชิาเอก

พลศกึษามากกว่านกัศกึษาสาขาพลศกึษา อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน

 3. สรุปข้อเสนอแนะ เพือ่เป็นแนวทางในการเตรยีมสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

    1) ควรมกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิาร ในการเตรยีมตวั

สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงถึง 

การวางเป้าหมายในการเตรยีมตวัสอบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครู 

ในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลต่อความส�าเร็จของเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

    2) ควรมีการชี้แจงวิธีการสอบ และเกณฑ์การสอบ 

เพือ่ให้นกัศกึษาเข้าใจ และเตรยีมพร้อม และจดัท�ามอืการเตรยีมสอบ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

    3) ควรมกีารจดัแผนการเรยีนหลกัสตูรให้สอดคล้อง

กับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะต้องมีล�าดับของ

รายวิชา และครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

    4) ควรมกีารอบรมให้ความรูเ้พิม่เตมิให้กบันกัศกึษา

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

    5) ควรส่งเสรมิกจิกรรมภายในทีม่ปีระเดน็เกีย่วข้อง

กับการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษาสนใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการสอบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู

สรุปและอภิปรายผล
 1. จากผลการวจิยัพบว่าล�าดบัของความต้องการจ�าเป็น

ในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส�าหรับนักศึกษา

สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตชลบุรี ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีความ

ต้องการมากเป็นล�าดับที่ 1 เพราะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษา

อังกฤษนักศึกษาจะได้เรียนเพียง 3 รายวิชา คือ 1) ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร 2) ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพสุขศึกษา และ               

3) ภาษาอังกฤษส�าหรับกีฬาและการออกก�าลังกาย อาจท�าให้

นักศึกษายังขาดทักษะการตีความ การสรุปความ และเข้าใจสาระ

ของข้อความได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มารีแย  ลือโมะ และ 

ชวลิต  เกิดทิพย์ (2560) พบว่า ความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ

การสอนโดยต้องการพัฒนาในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องต้องวางแผนในการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกและ 

การสอนเพิ่มเติม รวมทั้งจัดการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารให้กับนักศึกษา โดยวิชาชีพครูมีความต้องการจ�าเป็นล�าดับ 

ที่ 2 สอดคล้องกับ ทัศนา  ประสานตรี (2555) พบว่า รูปแบบ 

การพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ควร

ส่งเสริมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานด้านความรู้ ได้แก่        

ภาษาและเทคโนโลยีส�าหรับครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และ 

งานวิจัยของ ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ และวาสนาไทย  วิเศษสัตย ์

(2563) พบว่า นักศกึษาวชิาชพีครยูงัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องส่งเสรมิ

ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวฒุ ิและมาตรฐานการศกึษาชาติ 

และงานวิจัยของ เจนวิทย์  วารีบ่อ และ สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร 

(2564) พบว่า สมรรถนะครูผู ้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็น 

ในมุมมองของครูในภาคตะวันออก ประกอบด้วยทักษะที่จ�าเป็น 

ต่อวิชาชีพครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพครู 

ตารางที่	2 การเปรียบเทียบความต้องการจ�าเป็นในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษากับ 

  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

	 	 สาขาพลศึกษา	 สาขาพลศึกษาและ

                   
รายการ

	 (n	=	36)	 สุขศึกษา	(เอกคู่)
	 t	 p

	 	 	 (n	=	108)

	 	 PNI	modified	 PNI	modified  

1. ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0.329 0.323 0.71 0.48

2. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  0.890 0.903 -0.13 0.90

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  0.177 0.164 0.93 0.36

4. ด้านวิชาชีพครู 0.486 0.497 -0.32 0.75

5. ด้านวิชาเอกพลศึกษา 0.229 0.438 -2.05* 0.04

รวม 0.405 0.438 -0.06 0.95

* P < .05
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ให้นกัศกึษาได้มปีระสบการณ์ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั          

โดยวชิาเอกพลศกึษามีความต้องการจ�าเปน็ล�าดบัที ่3 มีรายวชิาทีม่ี

ความต้องการจ�าเป็นมากที่สุด 3 ล�าดับแรก คือ 1) กายวิภาคและ

สรรีวทิยา 2) การปฐมพยาบาลและการป้องกนัการบาดเจบ็จากการ

เล่นกีฬา 3) การจัดการเรียนรู้พลศึกษา และสอดคล้องกับ พงศธร  

ไพจิตร สุธนะ  ติงศภัทิย์ และ เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ (2562) 

พบว่าความต้องการจ�าเป็นในการเสรมิสร้างสมรรถนะของนกัศึกษา

ครูสาขาวิชาพลศึกษาล�าดับท่ี 1 คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรยีนรูท้างพลศกึษา รองลงมา ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล 

ทางพลศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู ้พลศึกษาและการจัดการ 

ชั้นเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา  

และด้านการปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา โดยด้านการใช้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารมีความต้องการจ�าเป็นล�าดับท่ี 4 มีทักษะที่ม ี

ความต้องการจ�าเป็นมากที่สุด 3 ล�าดับแรก คือ 1) การเรียงความ 

2) การขยายความ 3) การแต่งประโยค ดังงานวิจัยของ เบญจวรรณ  

ศริกุล  จตุพล  ยงศร และ จักรกฤษณ์  โปณะทอง (2562) พบว่า

ความต้องการจ�าเป็นของทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�าหรับ

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เรียงล�าดับจาก

มากไปน้อยคือ ทักษะการพูด รองลงมาคือ ทักษะการเขียน ทักษะ

การฟังและทักษะการอ่าน ตามล�าดับ และด้านการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษามีความต้องการจ�าเป็นล�าดับท่ี 5 เพราะ

นักศึกษาได้รับความรู้จากการเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

ดจิทิลัเพือ่การศกึษาจากหลกัสตูรเป็นอย่างด ีและนกัศกึษายงัมกีาร

ประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�าวนัได้ สอดคล้องกบั ชาญณรงค์  วเิศษสตัย์ 

และ วาสนาไทย  วิเศษสัตย์ (2563) พบว่า สมรรถนะดิจิทัลของ

นักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสืบค้น

และการใช้งาน 2) ด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม 3) ด้านเอกลกัษณ์ 

และคุณภาพชีวิต 4) ด้านการสอนและการเรียนรู้ 5) ด้านเครื่องมือ

และเทคโนโลยี และ 6) ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 

 2. การเปรยีบเทียบความต้องการจ�าเป็นในการเตรยีมสอบ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างนักศึกษาสาขาพลศึกษากับ

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู ่) ของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาติ วทิยาเขตชลบุร ีพบว่า นกัศกึษาสาขา

พลศึกษาและสุขศึกษา (เอกคู่) มีความต้องการจ�าเป็นในการเตรียม

สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้านวิชาเอกพลศึกษามากกว่า

นักศกึษาสาขาพลศึกษา อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เพราะ 

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านวิชาชีพครู ด้านการใช้

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสาขาพลศึกษาและ

สขุศกึษา (เอกคู)่ ได้เรยีนและพฒันาในรายวชิาดงักล่าวตามหลักสูตร

เท่า ๆ กัน จึงท�าให้นักศึกษาท้ังสองสาขามีความต้องการจ�าเป็น 

ในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกบั ไพบลูย์  สทุธ ิ(2561) พบว่า ครสูาขาวชิาคณติศาสตร์

ในโรงเรยีนทัง้ 3 สงักดั ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตริะดับ 

.05 ซึง่นกัศกึษาสาขาพลศกึษาและสขุศกึษา (เอกคู)่ มคีวามต้องการ

จ�าเป็นในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมากกว่า 

คือ วิชาเอกพลศึกษา เพราะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก     

พลศึกษาน้อยกว่านักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สอดคล้องกับ  

จุฑามาส  ศรีจ�านงค์ (2561) พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครู ต่างชั้นป ี

มีความต้องการพัฒนาตนเองในการท�าวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ�าเป็นในการเตรียม

สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูส�าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร 2) ด้านวิชาชีพครู 3) ด้านวิชาเอกพลศึกษา  

4) ด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 5) ด้านการใช้เทคโนโลยี

ดจิทิลัเพือ่การศึกษา จงึควรน�าผลของการวจัิยไปเสนอ รองอธกิารบดี 

รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้ที่

สนใจ น�าไปพฒันาโดยมกีารจดัท�าแผนปฏิบตักิารในการเตรยีมสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีการช้ีแจงวิธีการสอบ เกณฑ์

การสอบ จัดแผนการเรียนหลักสูตรให้สอดคล้องกับการสอบ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับ

นักศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่งเสริมกิจกรรมภายในท่ีมี

ประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู เพื่อให้เป็นมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดยางนอน อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 

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�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการท�าความเข้าใจปัญหามีค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนสูงสุด รองลงมาเป็นการวางแผนแก้ปัญหา การด�าเนินการตามแผน และค่าเฉล่ียของคะแนนต�่าที่สุดคือ การสรุปค�าตอบ  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์, 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
 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.

Keywords : Model-Eliciting Activities Approach Instructional Management, Mathematical Problem-Solving Abilities,  

  Achievement



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

สุวพัชร  โพธิ์ปิ่น, ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง

192   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

บทน�า	
 คณติศาสตร์เป็นศาสตร์หนึง่ทีมี่บทบาทส�าคญัต่อการพฒันา 

ความคิดของมนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความคิดท่ีเป็นระบบ แบบแผน 

สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ ช่วยให้คาดการณ์ 

วางแผนการแก้ปัญหาและสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่าง

เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 56) คณิตศาสตร์วนเวียน

อยูก่บัมนษุย์ตัง้แต่ ตืน่นอนจนก่อนเข้านอน มนษุย์ได้ใช้คณติศาสตร์

ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ได้ตัง้ใจ ดงันัน้ คณติศาสตร์จงึเป็นความรูพ้ืน้ฐาน

ในการคิดและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน (อัมพร ม้าคนอง, 2559: 

1-3) เป้าหมายส�าคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับ

ประถมศกึษา คอื การมุง่ให้ผูเ้รยีนรูจ้กัคดิและน�าความรูค้ณติศาสตร์

ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้อง

เน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนการแก้ปัญหา เพื่อท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ

พื้นฐานที่จ�าเป็นในการแก้ปัญหา สั่งสมประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับ 

การแก้ปัญหาตามความสามารถแต่ละคน (Lester,1977: 12) ซ่ึงจะ

เป็นรากฐานส�าคญัทีจ่ะสนบัสนนุกระบวนการคดิของผูเ้รยีนเพือ่น�า

ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 

 จากการศกึษาสภาพปัญหาการสอนคณติศาสตร์ทัว่ประเทศ 

ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ของ

โรงเรียนวัดยางนอน ซึ่งด�าเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบทางการ

ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) วิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2560 ไปจนถึงปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.38, 41.94 และ 38.61 ตามล�าดับ  

ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 

ร้อยละ 24.53 30.72 และ 25.41 ตามล�าดบั ส่วนผลจากการทดสอบ

ระดับชาติ (National Test : NT) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้าน

ความสามารถด้านค�านวณ (Numeracy) พบว่านักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางนอน ในปีการศึกษา 2560 ไปจนถึง 

ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.07, 36.34 

และ 30.31 ซ่ึงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาส�าคัญอย่างยิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุงและ

พฒันา อย่างเร่งด่วน (ส�านกัทดสอบทางการศกึษา, 2563: ออนไลน์) 

ซึ่งการฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2 จะเป็นการฝึกกระบวนการคิดเพื่อเป็นพื้นฐานในการ

แก้ปัญหาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

 เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุพบว่า การเรียนการสอนในวิชา

คณิตศาสตร์ท่ีผ่านมายังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร จึงท�าให้

นักเรียนจ�านวนไม่น้อยมีความสามารถในการแก้ปัญหาและหา 

ค�าตอบไม่ดพีอ และเมือ่พจิารณาผลการประเมนิคณุภาพการศกึษา

ขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS : Local Assessment 

System) พบว่า คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 57.26 และนักเรียนมีคะแนนอยู่ใน

ระดับปรับปรุงร้อยละ 31.89 และพอใช้ร้อยละ 40.51 มีนักเรียน

เพียงร้อยละ 22.55 เท่าน้ันที่มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ข้อมูลจาก

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุ ีเขต 3, 2562) 

 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันส�าหรับ

นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันานกัเรยีน

ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้

นักเรียนสามารถน�าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงฅ

ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาเชื่อมโยงทักษะ

อื่น ๆ ที่ส�าคัญเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การส่ือสาร การวิเคราะห์และ 

ตัดสินใจ การให้เหตุผล ผู้ที่แก้ปัญหาได้ดีมักมีความรู้ ประสบการณ์ 

ระบบการคดิและการตดัสนิใจทีด่ ี(อมัพร  ม้าคนอง, 2559: 39) โดย

หลักการจัดการเรียนรู ้รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

ควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ แล้วจึงพัฒนาไปสู่สิ่งที่เป็น

นามธรรม Dickinson and Hough (2012: 4-7) ได้กล่าวถึง 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงว่าเป็นการ

ช่วยพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที่เริ่มต้นด้วยปัญหาที่ สอดคล้องกับโลกความจริงท�าให้ผู้เรียนได้ฝึก

การแก้ปัญหาเพื่อหาค�าตอบ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วย

พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการ 

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แนวทางที่น่าจะส่งเสริมความสามารถนี้

ได้คอืแนวคดิ Model Eliciting Activities หรอื MEAs ทีพ่ฒันาตาม

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่ให้ผู้เรียน

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้สืบค้น 

ความคิดของผู้เรียน (Chamberlin and Coxbill, 2012: 169) โดย 

Model Eliciting Activities มีหลักการส�าคัญในการออกแบบ

กิจกรรม 6 ประการ (Lesh และคณะ, 2000 : 606-624) โดยสรุป

คือ 1) หลักการสร้างแนวคิด (Model Construction Principle) 

2) หลักการความจริง (Reality principle) 3) หลักการประเมิน

ตนเอง (Self-Assessment principle) 4) หลักการจัดการเอกสาร 

(Construct Documentation principle) 5) หลักการปรับเปลี่ยน

และน�ามาใช้ใหม่ (Construct Shareability and Reusability 

principle) และ 6) หลกัการเป็นต้นแบบทีม่ปีระสทิธภิาพ (Effective 

Prototype Principle) จากหลักการส�าคัญทั้ง 6 ประการ Lesh 

และคณะ (2010: 147-149) จึงได้น�าเสนอการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Model Eliciting Activities มาออกแบบการจัดกิจกรรม

คณิตศาสตร์ในชั้นเรียน โดยได้ก�าหนดลักษณะงานเพื่อให้นักเรียน

ได้ฝึกการตีความปัญหาในชีวิตจริงที่เชื่อมโยงกับวิชาคณิตศาสตร์  

หาวิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมประเมินวิธีการ

ของตนเองและผู้อื่น แล้วปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาเพื่อน�าไปปรับใช้

กับสถานการณ์ที่ ใกล ้เคียงกันได ้ โดยจะมี 3 ขั้นตอน คือ  

1) Newspaper Article and Readiness Questions ข้อความ 
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ข่าว เหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงและ 

ตั้งค�าถามเตรียมความพร้อม 2) Working on the Problem  

Statement เป็นการท�างานบนสถานการณ์ปัญหา โดยแบ่งนกัเรยีน

เป็นกลุ่มและให้นักเรียนเผชิญกับปัญหา จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน

ท�างานในบริบทของปัญหาที่เอื้อให้นักเรียนคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา

ตามหลกัการสร้างแนวคดิและถ่ายทอดวธิกีารแก้ปัญหาของนกัเรยีน 

บริบทของครูคือผู ้ที่ช่วยเหลือและสังเกตการณ์ โดยหลีกเล่ียง 

การถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีจะซักจูงนักเรียนไปสู่วิธีการใด 

วิธีการหนึ่ง 3) The groups present their solutions to the 

class เป็นการน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังจากแก้ไข

ปัญหาแล้วเพ่ือตรวจสอบและค้นหาวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุสามารถ

น�าไปดดัแปลงปรบัใช้ใหม่และเป็นต้นแบบทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่เป็น

แนวทางในการใช้กบัปัญหาทีค่ล้ายคลงึกนัต่อไปได้ และเป็นแนวการ

สอนทีม่คีวามยดืหยุน่สามารถปรบัใช้ให้เข้ากับผูเ้รยีนในแต่ละระดบั

ชั้นได้ จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า การจัด 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด Model Eliciting Activities  

มส่ีวนช่วยส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ได้

อีกด้วย

 จากเหตผุลและความจ�าเป็นดงัท่ีกล่าวข้างต้นท�าให้ผูว้จิยั

มคีวามประสงค์จะน�าแนวทางการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ Model 

Eliciting Activities มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ

สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที ่2 เพ่ือให้เกดิการเรยีนรู ้สามารถแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์

และน�าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยคาดว่า 

ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู ้ในรายวิชา

คณิตศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model Eliciting  

Activities ก่อนและหลังเรียน

สมมติฐานการวิจัย
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 

Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  

Research) โดยมีแบบแผนเป็นการวิจัยขั้นพื้นฐานแบบก่อน 

และหลังการทดลองชนิดกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

(One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมหีน่วยการวเิคราะห์ 

(Unit of Analysis) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 

ที ่2 ปีการศกึษา 2563 ของโรงเรยีนในกลุ่มสหวทิยาเขตพระอาจารย์

ธรรมโชติ จ�านวน 15 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในอ�าเภอ

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน 

ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ จ�านวน 15 โรงเรียน โดย

แต่ละห้องคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน เท่า ๆ กัน

  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนวดัยางนอน ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรยีน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 14 คน ท่ีได้มาโดยใช้การสุ่ม 

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และใช้ห้องเรียนเป็น

หน่วยสุ่มจ�านวน 1 ห้องเรียน

 2.	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  ตัวแปรอิสระ	 (Independent	 Variables) คือ  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities

  ตัวแปรตาม	 (Dependent	 Variables) ได้แก่  

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

 3.	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัและคณุภาพของเคร่ืองมอื

  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 2 ที่จัดการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model Eliciting  

Activities จ�านวน 6 แผน โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้  

3 ขั้นตอน ดังนี้

   ขั้นที่	1 ครูน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาจากสื่อ

และแหล่งเรียนรู้ เช่น ข่าว บทความ เหตุการณืในชีวิตจริง โดยครู

กระตุ้นนักเรียนด้วยค�าถามเพื่อเตรียมความพร้อม 

   ขั้นที่	2 นักเรียนเผชิญกับปัญหาคณิตศาสตร ์

ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกัน

เรียนรู้บริบทของปัญหา ตามกิจกรรมในใบงานโดยอาศัยหลักการ

ของความจริงในการเรียนรู้ปัญหาที่ครูก�าหนดให้ และประยุกต์ใช้

ความรูท้างคณติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา 

4 ขั้นตอน  

   ขั้นที่	3 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มน�าเสนอกระบวนการ 

แก้ปัญหา หลังจากทกุกลุ่มเผชิญสถานการณ์ปัญหาแล้ว ครใูห้นกัเรยีน 
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ทกุกลุม่ออกมาน�าเสนอวิธกีารแก้ปัญหาหน้าชัน้เรียนผ่านการจบัสลาก 

ล�าดับในการน�าเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดโดย 

ร่วมกนัพจิารณาวธิกีารแก้ปัญหาของแต่ละกลุม่และปรบัปรงุวธิกีาร

แก้ไขปัญหาร่วมกนั และเพ่ือหาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัการแก้ปัญหา

และเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการน�าไปใช้กับปัญหาที่

คล้ายคลึงกัน

  3.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน 

(Post-test) ชนดิข้อสอบอัตนยัจ�านวน 4 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน โดย

คิดค่าความยากง่าย ได้ตั้งแต่ 0.29-0.76 ค่าอ�านาจจ�าแนกต้ังแต่ 

0.25-0.79 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.95

  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

การบวก ลบ คูณ หารระคนชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ 

เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 10 ข้อ และหลังเรียน  

(Post-test) 10 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.25-0.69  

ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.25-1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบเท่ากับ 0.83

 4.	 การด�าเนินการทดลอง

  ในการด�าเนนิการทดลอง ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน 

ดังนี้

  4.1 ขั้นก่อนการทดลอง เป็นข้ันท่ีผู ้วิจัยเตรียม 

ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   4.1.1 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การบวก ลบ คณู หาร

ระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

   4.1.2 ผู ้วิจัยชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้

ตามแนวคดิ Model Eliciting Activities ให้กบันกัเรยีนกลุม่ทดลอง

   4.1.3 ผูว้จิยัให้นกัเรยีนท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน 

(Pre-test)

  4.2 ขั้นด�าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นการจัดการ 

เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ด้วยตนเองตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   4.2.1 ใช้เวลาในการทดลองจ�านวน 11 ชั่วโมง

   4.2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวัน 

จัดการเรียนการสอนตามเวลาของการเรียนการสอนในวิชา

คณติศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 ตามแผนการเรยีนรูข้องครผููส้อน

   4.2.3 เ น้ือหาท่ีใช ้  คือ สาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ รายวิชา ค 12101 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน

   4.2.4 ด�าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนิน

การสอนเอง 

  4.3 ขัน้หลงัการทดลอง ภายหลงัเสรจ็สิน้การด�าเนนิ

การทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

แล้วน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล

  5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

  5.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที 

(t-test) แบบ dependence

ผลการวิจัย 

 ตอนที่	 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ 

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจดัการเรยีนรู้

ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน

ตารางที่	1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด  

  Model Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน

       การทดลอง	 จ�านวนนักเรียน	 คะแนนเต็ม	 X̄	 S.D.	 t-test	 Sig.

ก่อนเรียน 14 24 0.64 1.08 
15.23* .00

หลังเรียน 14 24 18.86 4.42  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณติศาสตร์ก่อนแหลงัเรยีนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ.05 โดยความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

หลังเรียน ( X̄   = 18.86, S.D. = 4.42) สูงกว่าก่อนเรียน ( X̄   = 0.64, 

S.D. = 1.08) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวจิยั คอื ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model  

Eliciting Activities หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 ตอนที่	 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model  

Eliciting Activities ก่อนและหลังเรียน

ตารางที่	2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities  

  ก่อนและหลังเรียน

       การทดลอง	 จ�านวนนักเรียน	 คะแนนเต็ม	 X̄	 S.D.	 t-test	 Sig.

ก่อนเรียน 14 10 3.43 1.60 
10.67* .00

หลังเรียน 14 10 8.00 1.24  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที ่2 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน (  X̄  = 8.00,  

S.D. = 1.24) สูงกว่าก่อนเรียน ( X̄   = 3.43, S.D. = 1.60) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคือ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคดิ Model Eliciting Activities หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

สรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Model Eliciting Activities ก่อนและหลงัเรยีน พบว่า ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส�าคัญทางสถติ ิ.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยั ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Model Eliciting Activities 

ผู้วิจัยมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาตามกระบวนการ

แก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังนี้

    1) การท�าความเข้าใจปัญหา เป็นพฤติกรรมที่

นักเรียนแสดงความสามารถในการคิดว่าโจทย์ต้องการอะไร และ

โจทย์บอกอะไรบ้าง เพื่อมองหาเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลที ่

โจทย์ให้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ 

ความเป็นจริงที่ใช้ปัญหาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับประสบการณ์

ของนักเรียน ท�าให้นักเรียนสามารถท�าความเข้าใจกับปัญหาได้ 

ง่ายขึ้น ดังที่ Showalter (2009: 88) และ Schwartz et al. (2008: 

479-506) ได้กล่าวไว้ว่าหลักการเป็นความจริงของแนวคิด Model 

Eliciting Activities เป็นหลักการส�าคัญที่ท�าให้นักเรียนเห็นคุณค่า

ของปัญหา เป็นปัญหาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับนักเรียน และมี

พื้นฐานของความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความจริง เป็นการ 

เตรยีมพร้อมนกัเรยีนให้เรยีนรู ้ใช้เหตผุล และคดิวเิคราะห์เหตุการณ์

ท�าให้ม่ันใจได้ว่านักเรียนสามารถแปลความหมายกิจกรรมจาก 

ความแตกต่างกันของความสามารถทางคณิตศาสตร์และความรู้

ทั่วไปได้ สอดคล้องกับ ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าว

ถึงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาว่าควรใช้ปัญหาที่มี

ลักษณะคล้ายกับปัญหาในชีวิตจริงมาให้นักเรียนฝึกท�าความเข้าใจ

และฝ ึกแก ้ป ัญหาซึ่ งจะช ่วยกระตุ ้นความสนใจจากการดึง

ประสบการณ์มาใช้ และเวชฤทธิ ์ องักนะภทัรขจร (2555: 124-126) 

ที่กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดย 

การสอนทีเ่น้นให้นกัเรยีนใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 

หรือสถานการณ์ที่ก�าหนดเป็นการประยุกต์ใช้ความเข้าใจในบริบท 

ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และในการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด  

Model Eliciting  Activities ขั้นที่ 1 ครูน�าเสนอสถานการณ์ปัญหา

จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ เช่น ข่าว บทความ เหตุการณืในชีวิตจริง 

โดยครกูระตุ้นนกัเรียนด้วยค�าถามเพือ่เตรยีมความพร้อม เป็นข้ันตอน 

ที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักเรียนและปูทางไปสู่การเผชิญ

สถานการณ์ปัญหาและช่วยให้นักเรยีนเกิดการคดิผ่านการวเิคราะห์

ข้อมูลและตอบค�าถาม

    2) การวางแผนแก้ปัญหา เป็นพฤตกิรรมทีต่่อเนือ่ง 

จากการท�าความเข้าใจปัญหา เป็นการเช่ือมโยงทั้งข้อมูลจากโจทย์ 

ความรู้จากเนื้อหา และประสบการณ์ เพ่ือแสดงถึงแนวคิดในการ 

แก้ปัญหาของนักเรียน ตามแนวทางในการพัฒนาความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาของ ปรีชา  เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าวถึง

การเน้นให้นกัเรยีนวางแผนก่อนลงมอืแก้ปัญหาเพือ่ให้เหน็ภาพรวม

ของการแก้ปัญหาก่อนและมคีวามยดืหยุน่ในการแก้ปัญหา ซึง่จะพบ

ในขั้นตอนที่ 3 ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 
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Activities ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

จากเพื่อนกลุ่มอื่น ท�าให้นักเรียนได้เห็นมุมมองในการแก้ปัญหา 

ทีก่ว้างขึน้และสามารถน�ามาปรบัใช้กบัสถานการณ์ปัญหาทีใ่กล้เคียง

ได้ จะใช้หลักการสร้างแนวคิดเพ่ือตีความสถานการณ์ปัญหาและ

แสดงความสัมพันธ์ในรูปของการด�าเนินการทางคณิตศาสตร์  

ซึ่ง Garfield et al. (2009: 2) ยังกล่าวว่าการจัดการเรียนรู ้

ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน 

ได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้

    3) การด�าเนินการตามแผน หลังจากวางแผน 

การแก้ปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ใน

ทิศทางเดียวกันกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(2555: 76) ทีก่ล่าวถงึ แนวทางการพฒันาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาว่าควรสนับสนุนให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ

ตามขัน้ตอนการแก้ปัญหาเพือ่ให้นกัเรยีนมปีระสบการณ์และคุน้เคย

กับขั้นตอนการด�าเนินการที่ถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Sulak (2010) ที่ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์พบว่าทดลองประสบความส�าเร็จในการแก้ปัญหา 

อย่างมากเน่ืองจากประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนการแก้ปัญหา  

ซึง่ในขัน้ตอนของการคดิค�านวณและแสดงวธิแีก้ปัญหานกัเรยีนจะได้ 

ปฏิบัติตามหลักการจัดการเอกสารท่ีต้องการให้นักเรียนน�าเสนอ 

วธิกีารแก้ปัญหาของตนเองผ่านการแสดงวธิที�าหรอืกระบวนการคดิ 

สอดคล้องกับ Chamberlin and Moon (2008: 3-4) ที่สนับสนุน

การใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities 

เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการวิเคราะห์ความคิดของนักเรียนขณะ 

แก้ปัญหาผ่านการแสดงขัน้ตอนการแก้ปัญหา ในขัน้ที ่2 ของการจดั 

การเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ที่นักเรียน 

ได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา ซ่ึงท�าให้นักเรียนได้ฝึกฝนวิธีการ 

แก้ปัญหา กระบวนการคิด และความสามารถในการคิดค�านวณ 

    4) การสรุปค�าตอบ เม่ือสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว

การสรปุค�าตอบจะเป็นการยนืยนัค�าตอบของนกัเรยีนซึง่นกัเรยีนจะ

ต้องมีความมั่นใจว่าค�าตอบท่ีหามาได้น้ันสอดคล้องกับสิ่งท่ีโจทย์

ต้องการและมคีวามถกูต้องเหมาะสม ตามทีส่ถาบันส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 76) ท่ีต้องการให้นักเรียนได้

ตรวจสอบกระบวนการคิดของตนเองและความสมเหตุสมผลของ 

ค�าตอบ สอดคล้องกับปรีชา  เนาว์เย็นผล (2556: 72-78) ที่กล่าว

ถึงการพัฒนาความสามารถในการสรุปค�าตอบน้ันต้องมีการฝึกฝน

อยู่เสมอทั้งการตรวจสอบและการตีความหมายของค�าตอบ โดย 

หลักการประเมินตนเองจะเป็นการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของ

นักเรียน ตามที่ Bransford et al. (2000: 213-216) ที่กล่าวถึง 

การจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities  

ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขยายการคิดการตรวจทาน แก้ไขปรับปรุง

กระบวนการคิดของนักเรียนเพื่อการเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ

สามารถน�าไปปรับใช้กับสถานการณ์ใกล้เคียงได้ ซึ่งเกิดจาก

ประสบการณ์การแก้ปัญหาและการเรยีนรูว้ธิกีารแก้ปัญหาของผูอ้ืน่

ในขั้นที่ 3 ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model  

Eliciting Activities 

  หลงัจากการจดักจิกรรมการจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ 

Model Eliciting Activities พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนและบอกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช ้

วธิกีารบวก ลบ คณู หรอืหาร จากสถานการณ์ทีก่�าหนดให้ได้ถกูต้อง

และนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ หาองค์ประกอบสิ่งที่โจทย์

ก�าหนดให้และส่ิงที่โจทย์ต้องการเพ่ือวางแผนแก้ปัญหาและ 

แก้โจทย์ปัญหาได้ รวมทั้งสามารถระบุประโยชน์และแนวทาง 

การปรับใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และล�าดับการคิดได้อย่างเหมาะสม โดย

เมือ่พจิารณาจากกระบวนการกลุม่และการท�าใบงานพบว่านกัเรยีน

สามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์การบวก ลบ คูณ หารระคน           

ที่ก�าหนดให้ได้ผ่านการท�าความเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา 

การด�าเนินการตามแผน และการสรุปค�าตอบ สอดคล้องกับ Chan 

(2008: 61-63) ทีน่�าการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Model Eliciting 

Activities ไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา พบว่า 

นกัเรยีนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมคีวามหมายผ่านกระบวนการคดิ

ที่เป็นระบบ โดย Lesh et al. (2000: 591-593) กล่าวว่า การจัด 

การเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities มีรูปแบบ 

ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นวิธีการหาค�าตอบ

ทางคณติศาสตร์ เพือ่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหาและสามารถตรวจสอบ

กระบวนการแก้ปัญหาของตนเองได้จากปัญหาปลายเปิดที่ครู

ออกแบบมาเพือ่ท้าทายให้นกัเรยีนสร้างตวัแบบเชงิคณติศาสตร์เพือ่

ใช้ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของวิฬาร์  เลิศสมิตพร 

(2558) และ ขวญัหทยั  พกิลุทอง (2561) ทีศ่กึษาการจดัการเรยีนรู้ 

ตามแนวคิด Model Eliciting Activities พบว่า นักเรียนมีความ

สามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

และมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

เพิ่มขึ้น

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting 

Activities ก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ.05 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ช่วยกระตุ้นความ

สนใจของนกัเรยีนมกีระบวนการทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนมีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยฝึกให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์

ความต้องการของโจทย์ปัญหาและเชื่อมโยงข้อมูลที่ส�าคัญที่ได้จาก
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การเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาและ 

ด�าเนนิการตามแผนทีว่างไว้อย่างเป็นระบบ และนกัเรยีนยงัมโีอกาส

แลกเปลีย่นวธิกีารแก้ปัญหารวมถงึปรบัปรงุวธิกีารแก้ปัญหาให้ดขีึน้ 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ 

หารระคนของนกัเรียนสงูข้ึน เช่นเดยีวกับงานวจิยัของนงนชุ  ยดืเนือ้ 

(2557) ที่ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาควบคู่กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของนริศรา  ส�าราญวงษ์ 

(2558) ที่ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 งานวจิยัของณฐัฐินชุ  จยุค�าวงศ์ 

ที่พัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อ

คณิตศาสตร์ ซึ่งพบว่า หลังเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนสงูขึน้กว่าก่อนเรยีนเช่นกนั และงานวจิยัของ 

Solekhan Supardi and Wardani (2021) ทีไ่ด้ศึกษาความสามารถ

ในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู ้แบบ PBL พบว่า หลังเรียนทักษะในการแก้ปัญหาและ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสงูขึน้ แสดงว่าการท่ีนกัเรยีนมคีวามสามารถ

ในการแก้ปัญหาสูงขึน้ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้เช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ
 การวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model  

Eliciting Activities เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้

ท�าการสรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปน้ีคือ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการ

วิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. การออกแบบเกณฑ์การประเมนิความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษา 

ตอนต้น ควรให้น�้าหนักคะแนนในแต่ละข้ันของการแก้ปัญหาให้

เหมาะสมกับการใช้ความสามารถของนักเรียนท่ีแสดงออกมา ซึ่ง 

ในการน�าการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Model Eliciting Activities 

ไปใช้ ควรปรบัเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ให้เหมาะสมกบัความสามารถ 

ที่นักเรียนแสดงออกมา

 2. ผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่น�าวิธ ี

สอนนี้ไปใช้ควรศึกษาโดยละเอียด เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอนและค�าถามให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องเนื้อหาที่สอน

 3. การจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model Eliciting  

Activities เป็นกิจกรรมท่ีมีรายละเอียดและใช้เวลามาก ครูผู้สอน

ควรบริหารจัดการเวลาเรียนที่มีลักษณะเป็นคาบเรียนต่อเน่ือง

ประมาณ 2 คาบต่อการจัดการเรียนรู้ 1 ครั้งเพื่อให้เวลาเพียงพอ 

ในการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 4. การจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model Eliciting  

Activities เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิต

จริง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน นักเรียนจึงจ�าเป็นจะ

ต้องมีความรู้พื้นฐานที่มีมาก่อน และจัดการเรียนรู้หลังจากนักเรียน

มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ

 5. การจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Model Eliciting  

Activities ผูส้อนจะต้องมกีารจดัเตรยีมบทความหรอืสถานการณ์ท่ี

สอดคล้องประสบการณ์ของนกัเรยีนแต่ละช่วงวยั รวมถงึคอยแนะน�า

ให้นักเรียนได้คิดหาค�าตอบด้วยตนเอง
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activities ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
ควบคู่กับความสามารถในการส่ือสารส่ือความหมาย เนื่องจาก 
การทดสอบก่อนเรียนนักเรียนส่วนมากไม่เขียนค�าตอบในข้อสอบ
อัตนัย และแนวคิด Model Eliciting Activities มีหลักในการ 
จัดการเอกสารที่ให้นักเรียนได้ฝึกเขียนอธิบายความคิดของตนเอง
และให้นักเรียนได้น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถพัฒนาความ
สามารถในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการน�าเสนอทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activities ที่มีต่อความร่วมมือและการท�างาน 
เป็นทมี ซึง่เป็นทกัษะส�าคญัแห่งศตวรรษที ่21 เนือ่งจากกจิกรรมจะ
มีการเข้ากลุ่มร่วมกันคิดแก้ปัญหา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ซึ่งแนวคิด Model Eliciting Activities มีหลักการปรับเปลี่ยนและ
น�ามาใช้ใหม่ทีท่�าให้นกัเรยีนได้ฝึกฝนการรบัฟังผูอ้ืน่รวมทัง้หลกัการ
เป็นต้นแบบที่มีประสิทธิภาพท่ีนักเรียนจะต้องร่วมมือกันปรับปรุง 
วิธีการให้ดีที่สุด
 3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Model Eliciting Activities ในเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ เช่น 
การวัด การหาพ้ืนที่และปริมาตร รวมถึงในรายวิชาอื่น ๆ เช่น 
วทิยาศาสตร์ เป็นต้น เนือ่งจากแนวคดิ Model Eliciting Activities 
มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ซึ่งอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้
 4. ควรมีการศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities ในสถานการณ ์
การเรียนออนไลน์ และการใช้แพลตฟอร์มสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม 
เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์รปูแบบการออกแบบการส่ือสารตราสินค้าไลฟ์สไตล์ทีป่ระสบความส�าเร็จ ด้วยการวจิยั

เชงิคณุภาพจากการวเิคราะห์เนือ้หา โดยถอดบทเรียนจากตราสนิค้าไลฟ์สไตล์ในต่างประเทศ ได้แก่ Happy Brush, BergHOFF, Philippe 

Starck, SMEG, Apple, Porsche Design, Sony และ Kohler จากนั้นท�าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลจากประชากรไทย จ�านวน 

12 คน ที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารตราสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยซึ่งประสบความส�าเร็จทั้งด้านรางวัลและยอดขาย 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้รับผิดชอบตราสินค้าไลฟสไตล์ที่ถูกคัดเลือกมาในต่างประเทศน�ากระบวนการคิดเชิงออกแบบและ 

กจิกรรมด้านการออกแบบไปผนวกเข้ากบักลยทุธ์ของการบรหิารธรุกจิในระดบัโครงสร้าง ในขณะทีป่ระเทศไทยยงัแค่น�าไปอยูใ่นกระบวนการ

ท�างานเท่านั้น ในต่างประเทศมีการฝึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องคิดอย่างนักออกแบบ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการคิดอย่าง

นักออกแบบกับทุกคน นักออกแบบในต่างประเทศมีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในประเทศไทย 

นักออกแบบรับผิดชอบเฉพาะช่วงท้าย ทั้งนี้ กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�าคัญน้อยที่สุดที่สามารถซื้อขายได้เป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก

ส�าหรับองค์กรทั้งต่างประเทศและในประเทศ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เป็นวิธีการท่ี

ถูกน�ามาใช้อย่างคล้ายคลึงกัน

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการออกแบบ, การสื่อสาร, ตราสินค้าไลฟ์สไตล์

Abstract
 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
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บทน�า 
 แนวคิดเรื่องการตลาดเริ่มพัฒนาจากการการตลาด 1.0  
ที่มุ่งศูนย์กลางของแนวคิดไปท่ีตัวผลิตภัณฑ์ (Product Centric) 
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดีท่ีสุด เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้อยู่
เหนือกว่าคู่แข่งด้วย 4P (Product, Price, Place, Promotion)  
ยุคถัดมาของการตลาด 2.0 ได้เปลี่ยนแนวคิดไปท่ีการมุ่งไปยัง 
ผู้บริโภค (Customer Centric) โดยเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมาย 
(Segmentation) และการวางต�าแหน่งให้กับผลติภณัฑ์ (Positioning) 
ส�าหรับการตลาด 3.0 ได้เปลี่ยนเป็นการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
(Human Centric) โดยหันมาสร้างผลกระทบทางบวกให้กับสังคม
และสิ่งแวดล้อม จากนั้นในยุคการตลาด 4.0 อินเทอร์เน็ต สื่อสังคม 
และการค้าขายผ่านทางอนิเทอร์เนต็เริม่เข้ามา ท�าให้พฤตกิรรมของ
ผู ้บริโภคเปลี่ยนไป นักการตลาดจึงต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร
ผลิตภัณฑ์และบริการจากสื่อดั้งเดิมเป็นสื่อดิจิตัล (Traditional to 
Digital) และเมือ่มาถงึยคุการตลาด 5.0 ซึง่เป็นยคุเทคโนโลยสี�าหรบั
มวลมนุษยชาติ (Technology for Humanity) นักการตลาดต้อง
สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
มนษุย์ โดยน�าเทคโนโลยมีาท�าให้ชีวติดข้ึีน (Kotler, Kartajaya, and 
Setiawan 2021: 20) จากการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการตลาด
ในแต่ละยุค ท�าให้นักการตลาดต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร 
ตราสินค้าให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยด้วยเช่นกัน โดยใช้แนวทางการ
ผสมผสานและประสานช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ทาง เพื่อส่ือ
เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน สอดคล้อง และเป็น
อันหนึ่งเดียวกัน (Kotler และ Armstrong (2020: 239) แต่ส�าหรับ
ในเรื่องของการออกแบบ มีนักการตลาดเพียงไม่กี่รายที่ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในการบริหารทฤษฎี 
ขั้นบันไดของการออกแบบ (Design Ladder) และแนวคิดการ
ออกแบบ (Design Thinking) ให้เป็นเครือ่งมอืกลยทุธ์ทางการตลาด 
ส�าหรับนักการตลาดในอดีตท่ีผ่านมาน้ันการออกแบบเป็นเรื่องรอง
จากการตลาดหรอืเรือ่งเทคโนโลย ียงัคงมองภาพและประโยชน์ของ
การออกแบบเป็นเพียงกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความน่าสนใจ 
ให้กบัผลติภัณฑ์และบริการเท่านัน้ (วรรณยศ  บญุเพิม่ และไตรรตัน์  
สิทธิกูล, 2559: 150) ทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดอย่าง Kotler 
และ Armstrong (2020 : 123) ได้แสดงให้เห็นว่า การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งช่วยสร้างความ
แตกต่างในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรและของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
อย่างดาษดืน่ในตลาด ช่วยสร้างบคุลกิลกัษณะให้กบัผลติภณัฑ์ทีเ่พิง่
ออกสู่ตลาดให้โดดเด่นออกมาจากคู่แข่งธรรมดาทั่วไป ช่วยฟื้น
ผลติภัณฑ์ในช่วงเตบิโตเตม็ทีใ่ห้กลบัมาสดใหม่ข้ึน ช่วยสือ่สารคณุค่า
ของผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคท�าให้การตัดสินใจของผู้บริโภคง่ายขึ้น 
และที่ส�าคัญอย่างย่ิงการออกแบบที่ดีจะน�าไปสู่การเพิ่มผลกระทบ
ทางสายตา เสริมประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลที่ดีขึ้นและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

 ตราสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Brand) เป็นตราสินค้า 

ที่อยู ่ในชีวิตประจ�าวันท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู ้บริโภค  

ยกตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร การท่องเที่ยว 

ประสบการณ์ กิจกรรมผ่อนคลายรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ โดยเริ่มจาก

ความคิดที่ว่าแต่ละบุคคลนั้นมีอัตลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งเกิดจากสิ่งที่

ตนเลือก ประสบการณ์และภูมิหลัง เช่น เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม 

วัฒนธรรมย่อย ฯลฯ ตราสินค้าไลฟ์สไตล์มุ่งกระตุ้นรอยเชื่อมต่อ 

ทางอารมณ์ระหว่างผู้บริโภคและความต้องการของพวกเขาเพื่อให้

พวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นวิธีที่ผู้บริโภคได้แสดง

ลักษณะเฉพาะตัว ด้วยความเชือ่ทีว่่าอัตลักษณ์ของตนจะถกูส่งเสริม

เมื่อพวกเขาเชื่อมโยงตนเองกับตราสินค้าไลฟ์สไตล์ (Chernev, 

Hamilton, and Gal (2011: 67) นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า อุตสาหกรรม

ตราสินค้าไลฟ์สไตล์ของประเทศไทยถือเป็นสาขาธุรกิจที่ยังเติบโต

ได้อย่างต่อเนือ่งทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่จะเหน็ได้จากมลูการผลติ

การส่งออก และการจ�าหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึงปัจจุบัน

กรมฯ ยังคงมองว่าตราสินค้าไลฟ์สไตล์จะขยายตัวต่อเน่ือง 

ในทุกตลาด (Positioning, 2019) 

 องค์ประกอบอีกด้านที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ

มากขึ้น คือ การได้รับรางวัลเพราะเป็นการรับประกันในระดับหนึ่ง

ว่าสนิค้านัน้ ๆ  มกีารออกแบบทีดี่ มกีารท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพและ

เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานในชีวติจรงิ อกีทัง้รางวลัยงัเป็นสิง่เร้าทีช่่วย

กระตุน้ผู้บริโภคในขัน้ประเมนิทางเลือก (Alternative Evaluation) 

ของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคอีกด้วย (Kotler,  

Kartajaya, and Setiawan 2021: 20) นักการตลาดจึงควรมี 

ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ ในขณะเดียวกันนักออกแบบ 

ก็ควรมีความเข้าใจในกระบวนการตลาดด้วยเช่นกัน การออกแบบ 

แม้ไม่จ�าเป็นต้องมาจากข้อมูลทางการตลาดทั้งหมด แต่อย่างน้อย

ควรผ่านการทดสอบทางการตลาด (Concept Testing) ซึ่ง 

นกัออกแบบส่วนใหญ่มกัไม่ให้ความส�าคญักบัส่ิงนี ้ผูป้ระกอบการไทย 

ที่ก�าลังเผชิญกับการแข่งขันด้านต้นทุนจึงควรหันมาให้ความส�าคัญ

ต่อการออกแบบอย่างมปีระสทิธผิล เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ตราสนิค้า

ไลฟ์สไตล์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู ้บริโภคทั้งในและ 

ต่างประเทศได้ต่อเน่ืองและมีความเจริญเติบโตยั่งยืนสืบต่อไปใน

อนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบการสื่อสารตราสินค้า

ไลฟ์สไตล์ในต่างประเทศและในประเทศไทยที่ประสบผลส�าเร็จ 

และน�าเอารูปแบบน้ันไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการสื่อสาร

ตราสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

กมลชนก  เศรษฐบุตร

202   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

การทบทวนวรรณกรรม 

 1. ทฤษฎีขั้นบันไดของการออกแบบ (Design Ladder) 

คือ การแบ่งระดับการใช้การออกแบบในธุรกิจโดย Danish Design 

Center ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2001 และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน (Centre, 

2011) เพื่อใช้แสดงให้เห็นภาพท่ีชัดเจนว่าการใช้การออกแบบ 

ในธุรกิจนั้นมีกี่ประเภท และขั้นบันไดนี้ถูกใช้เป็นหลักในการส�ารวจ

การใช้การออกแบบในธุรกิจของประเทศเดนมาร์ก เพื่อประเมิน

สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง Design Ladder นี้ถูกน�าไปใช้

ในหลายประเทศทั่วโลกในเวลาต่อมา น�าเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบ 

แผนภูมิขั้นบันได ซ่ึงรูปแบบท้ังหมดน้ันสามารถจ�าแนกออกได้เป็น 

4 ระดับ

 ขัน้ที ่1: No Design: การไม่ใช้การออกแบบเพือ่ประโยชน์

ด้านใดเลยหรือใช้น้อยมาก

 ขั้นที่ 2: Design as Styling: การออกแบบเพื่อรูปลักษณ์

และเพื่อการสร้างความน่าสนใจ 

 ขั้นที่ 3: Design as a Process: การใช้การออกแบบเพื่อ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 

 ขัน้ที ่4: Design as Strategy: การน�ากระบวนการคดิเชงิ

ออกแบบและกจิกรรมด้านการออกแบบไปผนวกเข้ากบักลยทุธ์ของ

การบริหารธุรกิจในระดับโครงสร้าง

 2. การคิดเชิงนักออกแบบ (Design Thinking) การคิด

เชิงออกแบบเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยมีมนุษย์เป็น

ศูนย์กลาง เน้นการลงมือปฏิบัติและการเรียนรู้จากการทดลอง 

กระบวนการท�างานวนซ�้าจากการสร้างความเข้าใจมนุษย์ การคิด

สร้างสรรค์ และการทดสอบกับผู้ใช้เพื่อเรียนรู้และลดข้อผิดพลาด 

(Brown, 2008) โดยกระบวนการคดิเชิงนกัออกแบบประกอบไปด้วย 

เข้าใจปัญหา (Empathize), ก�าหนดปัญหาให้ชัดเจน (Define),  

ระดมความคิด (Ideate), สร้างต้นแบบที่เลือก (Prototype), และ

ทดสอบ (Test)

 3. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product 

Development) ประกอบไปด้วย (Kotler and Armstrong, 2020: 

161) การก่อเกิดความคิด (Idea Generation), การกล่ันกรอง 

ความคดิ (Idea Screening), การพฒันาแนวคดิผลติภัณฑ์ (Product 

Concept Development), การทดสอบแนวคิด (Concept  

Testing), การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy  

Development), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis),  

การพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development), การทดสอบตลาด 

(Test Marketing), และการท�าการพาณชิย์หรอืการออกสูต่ลาดจรงิ 

(Commercialization)

 4. กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�าคัญน้อยที่สุด

ทีส่ามารถซือ้ขายได้ (Minimum Viable Product) เป็นแนวคิดของ 

Lean ซึ่งเป็นการใช้ระบบทีมในการด�าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา

ผลติภณัฑ์และบริการด้วยความรวดเรว็โดยใช้ผูบ้รโิภคเป็นผูท้ดสอบ

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอีกครั้งก่อนออกสู่ตลาด (Ries, 

2011: 75)

 5. กลยทุธ์การส่ือสารตราสินค้า (Brand Communication 

Strategy) หมายถึง แนวทางในการสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่ม 

ผูบ้รโิภคด้วยเครือ่งมอืสือ่สารหลากหลายรปูแบบ หลากหลายประเภท 

ทัง้ทีเ่ป็นการสือ่สารผ่านสือ่ (Impersonal Communication) และ

การส่ือสารส่วนบคุคล (Personal Communication) และทัง้ทีเ่ป็น

วัจนภาษา (Verbal) และอวัจนภาษา (Non-verbal) มุ่งเน้นเพื่อ

สร้างความตระหนักรู้การจดจ�าได้เกี่ยวกับตราสินค้าน�าไปสู่การเกิด

ทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิค้าซึง่จะเป็นส่วนท�าให้เกดิการตดัสนิใจซือ้และ

เกิดความภักดีต่อตราสินค้าในอนาคต (Rita, John, Sameena & 

Feldwick, 2003 : 293)

 6. แนวคิดเกี่ยวกับสินค้าไลฟสไตล์ (Lifestyle Brand) 

เป็นตราสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ผูกพันเฉพาะบุคคลหรือ

กลุ่มโดยเฉพาะ ไม่เหมารวมส�าหรับทุกเพศทุกวัยเหมือนในอดีต แต่

จะผลติขึน้เพือ่ตอบสนองต่อผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะรปูแบบการใช้ชวิีต

แบบนั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น กลุ่มคนท�างาน กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มคน 

ในเมือง เป็นต้น ท�าให้ตราสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 

ด้วยลักษณะการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีองค์ประกอบส�าคัญที่

ตอบสนองต่อการใช้ชวีติ ท�าให้เกดิความสะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้

ชวิีต เป็นตราสนิค้าทีผ่ลักดนัให้เกดิได้ง่ายโดยใช้การสือ่สารเป็นหลกั 

(Brandis, 2017)

 7. รางวลั Red Dot Design Award คือ เวทงีานประกวด

ผลงานการออกแบบที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในระดับโลก มีผู้ส่ง 

ผลงานเข้าประกวดมากที่สุดและมีอายุยาวนานที่สุดในโลก เป็น

รางวัลสูงสุดทางด้านการออกแบบ โดยเริ่มจัดงานประกวดครั้งแรก

ตั้งแต่ปี 1955 หรือ 50 ปีมาแล้ว เกณฑ์ในการตัดสินรางวัลถือได้ว่า

เป็นบรรทัดฐานความน่าเชื่อถือทางด้านการออกแบบและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ โดยเชิญคณะกรรมการกว่า 10 ประเทศท่ัวโลก 

มาตัดสินรางวัล (Red Dot Design Awards, 2021)

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 

(In-dept Interview)

 การวิเคราะห์เนื้อหา 

 การวเิคราะห์เน้ือหาเป็นวธิวีจิยัทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสาร 

มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อสรุปและตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ต่าง ๆ ของสาร ผู้รับสาร บริบทในการสื่อสาร ผลจากการสื่อสาร 

และพฤติกรรมทางสังคมที่สะท้อนผ่านสาร ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์

เนื้อหามีจุดเด่นคือ ผู้วิจัยสามารถด�าเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดย
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เก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วน�าข้อมูลมาจัดประเภทตามเกณฑ ์

ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งข้อมูลที่น�ามาใช้วิเคราะห์เนื้อหาต้องเป็นข้อมูลจริง 

และนักวิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลนั้นต้องปราศจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ใด ๆ กับบริบทดังกล่าว (ปาริชาติ  สถาปิตานนท์, 2545: 245) 

 ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาโดยสังเขป มีดังต่อไปนี้ 

 1. ก�าหนดปัญหาน�าการวิจัย โดยปัญหาน�าการวิจัย 

ครั้งนี้ คือ รูปแบบการออกแบบตราสินค้าไลฟ์สไตล์ในต่างประเทศ

ที่ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างไร

 2. นิยามประชากรที่ใช ้ในการวิจัยและสุ ่มตัวอย่าง 

ตราสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เลือกมาเป็นตราสินค้าในต่างประเทศท่ีได้รับ

รางวัล Red Dot Design ซ่ึงผู้วิจัยเลือกผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 

ไลฟ์สไตล์ที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 ครั้งภายในรอบ 10 ปี (2011-

2021) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส�าเร็จทางด้านยอดขาย 

สรุปตราสินค้าไลฟ์สไตล์ได้ดังนี้

ตารางที่	1 แสดงรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้อหา

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ปีที่ได้รับรางวัล ยอดขายที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ happybrush แปรงสีฟัน

แปรงสีฟัน

2017

2018

5 ล้านเหรียญยูโร

4.5 ล้านเหรียญยูโร

BergHOFF Leo ชุดหม้อ

เครื่องชง

2020

2021 

4 ล้านเหรียญยูโร

2 ล้านเหรียญยูโร

ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ Philippe Starck เก้าอี้

เก้าอี้

2014

2019

113 ล้านเหรียญยูโร

100 ล้านเหรียญยูโร   

SMEG เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า

2018

2019

50 ล้านเหรียญยูโร

489 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ Apple Watch นาฬิกา

นาฬิกา

2015

2019

17.7 ล้านเรือน

30.7 ล้านเรือน

Porsche Design กระเป๋า

รองเท้า

2015

2018

128 ล้านเหรียญยูโร

120 ล้านเหรียญยูโร

ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ Sony Robot

Robot Toy

2018

2020

2 ล้านเหรียญสหรัฐ

1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

Kohler ถังล้างจาน

เครื่องท�าน�้าอุ่น

2019

2020

7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: รางวัล https://www.red-dot.org ยอดขายที่ได้รับ https://www.statista.com 

 3. ก�าหนดหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  a. หน่วยในการวเิคราะห์เนือ้หา (Unit of Analysis) 

เช่น ค�า แนวคิดหลัก คุณลักษณะ รายเรื่อง เนื้อที่และเวลา เป็นต้น 

ในการวิเคราะห์ครั้งน้ีก�าหนดหน่วยจากแนวคิดหลักของกรอบ 

การวิจัย

  b. หน่วยในการระบจุ�านวน (Unit of Enumeration) 

เช่น เนื้อที่ การปรากฏ ความถี่ ความเข้ม เป็นต้น การใช้หน่วย 

ในการวิเคราะห์และหน่วยในการระบุจ�านวนนั้น ผู้วิจัยต้องเป็น 

ผู้ก�าหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการศึกษา ท้ังน้ีการก�าหนดหน่วยของการวัดเน้ือหาควรจะ

ก�าหนดให้แคบมากที่สุด เพื่อให้เกิดความแม่นย�าในการวิจัย ในการ

วิเคราะห์ครั้งนี้ระบุจ�านวนตามคุณสมบัติที่มี 

 4. สร้างเครื่องมือในการจ�าแนกประเภทเนื้อหา คือ  

แผ่นลงรหัส (Coding Sheet) ที่จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถแยกแยะ

หน่วยในการวิเคราะห์ออกมาได้อย่างชัดเจน 
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 5. ก�าหนดเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูล โดยจะต้องระบุ

เกณฑ์ในการลงรหสัข้อมลูในแผ่นวเิคราะห์ข้อมลู ต้องรอบคอบและ

ถูกต้องตรงกัน ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ระบุให้คุณสมบัติของแต่ละ 

ส่วนประกอบเป็นเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูล

 6. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือในการ

วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจ การตีความข้อมูล  

ทีส่อดคล้องตรงกนัของผูล้งรหสั ดงันัน้ผูล้งรหสัจงึต้องท�าความเข้าใจ

ในรายละเอียดต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงรหัส จากนั้น

เปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อมูลท้ังหมดตามส่วนประกอบโดย

พิจารณาความเหมือนและความแตกต่างและสร้างข้อสรุปที่ได้ 

จากการเปรียบเทียบโดยบรรยายโยงให้เห็นคุณสมบัติของข้อมูล 

ตามส่วนประกอบนั้น ๆ

 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 

 การสุ่มตัวอย่าง 

 ผูว้จิยัท�าการเลอืกผูใ้ห้สมัภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จากนัน้ได้จดัท�าค�าถามคดักรองในคณุสมบตัขิองบทบาท

และความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การตลาด การสร้างตราสินค้า

ไลฟ์สไตล์ ถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องจะคัดออก โดยผู้วิจัยถามค�าถาม 

คัดกรองไปยังผู้ให้ข้อมูล 20 ท่าน มีผู้ที่ตอบตรงตามคุณสมบัติ  

7 ท่าน นอกจากนี้ยังผสมผสานกับเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ 

สโนว์บอล (Snowball Sampling) โดยให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key 

Informants) แนะน�าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอีกทอดหนึ่งเพื่อให้มั่นใจ

ว่าสามารถเข้าถึงผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยท�าการ

สัมภาษณ์ผู้ทีเ่กีย่วข้องไป 12 ท่าน แล้วเกดิการซ�า้ของข้อมลูท่ีเพยีงพอ 

จึงหยุดท�าการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

บุคคลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้แผ่นรหัสที่มีหน่วยวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่	2 แผ่นลงรหัส (Coding Sheet) ส�าหรับวิเคราะห์เนื้อหา

แนวคิดหลัก คุณสมบัติ

ทฤษฎีขั้นบันไดของการออกแบบ - การใช้การออกแบบเพื่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

- การน�ากระบวนการคิดเชิงออกแบบและกิจกรรมด้านการออกแบบไปผนวกเข้ากับ 

 กลยุทธ์ของการบริหารธุรกิจในระดับโครงสร้าง

การคิดเชิงนักออกแบบ - เข้าใจปัญหา, ก�าหนดปัญหาชัดเจน, ระดมความคิด, สร้างต้นแบบที่เลือก, ทดสอบ

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในแง่ความมี

ส่วนร่วมของนักออกแบบในแต่ละขั้นตอน

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการก่อเกิดความคิด 

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการกลั่นกรองความคิด

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการทดสอบแนวคิด

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการพัฒนากลยุทธ์การตลาด

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการวิเคราะห์ธุรกิจ

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการทดสอบตลาด

- ความมีส่วนร่วมของนักออกแบบในขั้นการท�าการพาณิชย์หรือการออกสู่ตลาดจริง

กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�าคัญ

น้อยที่สุดที่สามารถซื้อขายได้

- การใช้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด

การสื่อสารตราสินค้า - มีการใช้เครื่องมือในการสื่อสารตราสินค้า
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

(Semi Structure Interview) โดยค�าถามที่ใช้เป็นแนวทางในการ

สัมภาษณ์ประกอบด้วยค�าถามต่อไปนี้

 ส่วนที่	1: ข้อมูลส่วนบุคคล: เพศ, อายุ 

 ความเกีย่วข้องกบัหวัข้อในการศกึษาครัง้นี:้ นกัออกแบบ

ตราสนิค้าไลฟ์สไตล์, ผูบ้ริหารบรษิทัออกแบบ, นกัการตลาดตราสินค้า 

ไลฟ์สไตล์, ผู้บริหารบริษัทการตลาด, ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้าง

ตราสินค้าไลฟ์สไตล์, และนักนิเทศศาสตร์

 ส่วนที่	2: องค ์ประกอบท่ีส�าคัญของการออกแบบ 

ตราสินค้าไลฟ์สไตล์: ทฤษฎีข้ันบันไดของการออกแบบ (มีการใช้ 

การออกแบบในระดับข้ันท่ี 3 และข้ันท่ี 4 ขององค์กรหรือไม่ 

อย่างไร), การคิดเชิงนักออกแบบ (มีการให้ความสาคัญกับการคิด

อย่างนักออกแบบกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกคนหรือไม่), กลยุทธ ์

การพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ (ความมส่ีวนร่วมของนกัออกแบบในแต่ละ 

ขั้นตอนคืออะไร), กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�าคัญ 

น้อยที่สุดที่สามารถซ้ือขายได้ (มีการใช้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบเพื่อ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดหรือไม่), การส่ือสารตราสินค้า 

(เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารตราสินค้าคืออะไร)

 ผู้วจิยัใช้วธิกีารตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) (บษุกร  

เชีย่วจนิดากานต์, 2561: 112) โดยตรวจสอบความสอดคล้องในด้าน

เนื้อหาจากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีความแตกต่างกัน 

ในแต่ละกลุ่มและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้ท�าไปในเบื้องต้น 

ผลการวิจัย 

 สรปุผลลพัธ์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์ตราสินค้า 

ไลฟ์สไตล์ที่ประสบความส�าเร็จในต่างประเทศ

ตารางที่	3 ข้อมูลส่วนบุคคล

ล�าดับ เพศ อายุ อาชีพ วันที่สัมภาษณ์

1 ชาย 42 นักออกแบบตราสินค้าไลฟ์สไตล์ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย 13 ก.ค. 2564

2 ชาย 38 นักออกแบบตราสินค้าไลฟ์สไตล์ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย 13 ก.ค. 2564

3 ชาย 55 ผู้บริหารบริษัทออกแบบ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย 16 ก.ค. 2564

4 หญิง 50 ผู้บริหารบริษัทออกแบบ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย 20 ก.ค. 2564

5 ชาย 51 นักการตลาดตราสินค้าไลฟ์สไตล์ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย 22 ก.ค. 2564

6 หญิง 50 นักการตลาดตราสินค้าไลฟ์สไตล์ งานได้รับรางวัล/ยอดขาย 22 ก.ค. 2564

7 ชาย 35 ผู้บริหารบริษัทการตลาด งานได้รับรางวัล/ยอดขาย 26 ก.ค. 2564

8 หญิง 55 ผู้บริหารบริษัทการตลาด งานได้รับรางวัล/ยอดขาย 28 ก.ค. 2564

9 ชาย 51 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างตราสินค้าไลฟ์สไตล์ 30 ก.ค. 2564

10 หญิง 47 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างตราสินค้าไลฟ์สไตล์ 3 ส.ค. 2564

11 หญิง 43 นักนิเทศศาสตร์ บริษัทตัวแทนโฆษณาแห่งหนึ่งใน กทม ประกอบอาชีพ

ด้านนิเทศศาสตร์มากว่า 10 ปี

6 ส.ค. 2564

12 ชาย 44 นักนิเทศศาสตร์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในกทม

ประกอบอาชีพนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์มากว่า 15 ปี 

6 ส.ค. 2564
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	 สรปุการวเิคราะห์เชือ่มโยงตราสนิค้าไลฟ์สไตล์ทีป่ระสบ

ความส�าเร็จในต่างประเทศ

 1. ทฤษฎีข้ันบันไดของการออกแบบ Happybrush  

เป็นแค่ขั้นที่ 3 คือมีการใช้การออกแบบเพื่อกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะท่ีตราสินค้าที่เหลือน้ันไปถึงข้ันที่ 4 คือ  

มกีารน�ากระบวนการคดิเชงิออกแบบและกจิกรรมด้านการออกแบบ

ไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์ของการบริหารธุรกิจในระดับโครงสร้าง

 2. การคดิเชิงนกัออกแบบ มเีพียง Happybrush ทีไ่ม่ได้

ให้ความส�าคัญกับการคิดอย่างนักออกแบบกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทกุคน เนือ่งจากเจ้าของเป็นนกัการตลาดและท�างานด้านการตลาด

มาโดยตลอด ส่วนตราสินค้าท่ีเหลือมีการให้ความส�าคัญกับการคิด

อย่างนักออกแบบกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน

 3. กลยทุธ์การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ส�าหรบั Happybrush, 

BergHOFF, Philippe Starck, Porsche Design, และ Sony  

นกัออกแบบไม่ได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ทกุขัน้ตอน 

โดยจะมีส่วนร่วมในขั้นการก่อเกิดความคิด การกลั่นกรองความคิด 

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การทดสอบแนวคิดและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ส่วนขั้นตอนท่ีเหลือเป็นหน้าท่ีของผู ้เช่ียวชาญด้าน 

การตลาด ในขณะที่ Smeg, Apple, และ Kohler นักออกแบบ 

และผู้ผลิตท�างานร่วมกัน ตั้งแต่ต้นไปจนจบกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่

 4. กระบวนการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�าคัญน้อยที่สุด

ที่สามารถซื้อขายได้ Happybrush, BergHOFF, และ Smeg มีการ

ใช้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด

เพียงบางส่วน ส่วน Philippe Starck, Apple, Porsche Design, 

Sony, และ Kohler ไม่ได้มีการใช้ผูบ้รโิภคเป็นผูท้ดสอบเพือ่ปรบัปรงุ

ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด

 5. การสื่อสารตราสินค้า ทุกตราสินค้ามีการใช้เครื่องมือ

ทางการตลาดส่ือสารตราสินค้าอย่างครบวงจร และใช้ส่ือท้ัง 

ออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน คือ Happybrush  

เปิดตัวในรายการโทรทัศน์ช่ือดัง แล้วเน้นการโฆษณาผ่านสื่อ 

ออนไลน์ ส่วน BergHOFF เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทุกปีและมี 

ผู้เช่ียวชาญให้ค�าปรึกษาคอยช่วยผู้ค้าปลีกท่ัวโลกในด้านความรู้

ทางการตลาดและการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้เข้ากับแต่ละพ้ืนที่  

ในขณะที่ Philippe Starck ใช้ความมีช่ือเสียงของตนสร้าง 

ภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า ส่วน Smeg เน้นสร้างความสัมพันธ์กับ

ผูบ้ริโภคผ่านการสร้างประสบการณ์ ในขณะที ่Apple เน้นการสร้าง

กระแสแรง ๆ ไปทั่วโลก ส่วน Porsche Design ใช้วิธีร่วมเป็น

พันธมิตรกับตราสินค้าอื่นแล้วช่วยกันสื่อสารตราสินค้า ในขณะที่ 

Sony และ Kohler ใช้ส่วนผสมทางการตลาดอย่างครบทั้งวงจร 

 ผลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สรุปประเด็นจากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกตราสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ประสบความส�าเร็จ 

ในประเทศไทย

 1. ทฤษฎีขั้นบันได องค์กรในประเทศไทยอยู่ในระดับ  

1, 2, และ 3 คือ 1 ไม่ได้ใช้การออกแบบเพื่อประโยชน์ด้านใดเลย

หรือใช้น้อยมาก 2 การออกแบบเพื่อรูปลักษณ์และเพื่อการสร้าง

ความน่าสนใจ และ 3 การใช้การออกแบบเพื่อกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

 2. การคิดเชิงนักออกแบบ การคิดเชิงนักออกแบบมีอยู่

เฉพาะแค่ฝ่ายออกแบบ

 3. กระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ นกัออกแบบท�างาน

อยู่ในฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยหน้าที่หลักจะอยู่ในข้ันออกแบบ

บรรจุภัณฑ์และการโฆษณา 

  3.1 ไม่มกีารใช้กระบวนการผลติภณัฑ์ทีม่คุีณสมบตัิ

ส�าคญัน้อยท่ีสดุทีส่ามารถซือ้ขายได้ด้วยการให้ผูบ้ริโภคเป็นผูท้ดสอบ 

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด

  3.2 การส่ือสารตราสินค้า มีการใช้เครื่องมือทาง 

การตลาดเพือ่ส่ือสารตราสินค้าอย่างครบวงจร และใช้ส่ือทัง้ออนไลน์

และออฟไลน์
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แผนภาพที่	1 รูปแบบการออกแบบการสื่อสารตราสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย

อภิปรายผล
 การใช ้การออกแบบส�าหรับตราสินค ้าไลฟสไตล ์ 

ในต่างประเทศนัน้ส่วนใหญ่อยูใ่นขัน้บนัไดที ่4 คอื การใช้การออกแบบ 

มาเป็นกลยทุธ์ขององค์กร ในขณะทีใ่นประเทศไทยยงัอยูใ่นขัน้บนัได

ที่ 1 ไม่ใช้การออกแบบ, 2 การออกแบบเพื่อรูปลักษณ์, และ  

3 การออกแบบเป็นกระบวนการ ซึ่งรูปแบบของการออกแบบใน

ระดับข้ันไม่ใช้การออกแบบ และการออกแบบเพื่อรูปลักษณ์นั้น

เป็นการใช้การออกแบบในลกัษณะของกจิกรรมเพิม่เตมิ (Add-On) 

เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจ โดยด�าเนินกิจกรรมด้านการ

ออกแบบคู่ขนานควบคู่ไปกับการด�าเนินกลยุทธ์หลักของบริษัท  

หรือเป็นการด�าเนินกิจกรรมเฉพาะช่วงท่ีต้องการใช้ประโยชน ์

ด้านความสวยงามจากการออกแบบเท่านั้น โดยรูปแบบลักษณะ 

ดังกล่าวนี้จะแตกต่างกับรูปแบบของการออกแบบในระดับ 

การออกแบบที่เป็นกระบวนการ และการออกแบบเป็นกลยุทธ์  

ซึง่เป็นการด�าเนนิกจิกรรมด้านการออกแบบในระดบัของโครงสร้าง 

กล่าวคือในทุกข้ันตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจะให้

ความส�าคัญกับการคิดและการมองแบบนักออกแบบตั้งแต่เร่ิมต้น 

จนจบโครงการ และเป็นการด�าเนินการในทุกภาคส่วนที่มีความ

เกี่ยวข้องทั้งหมดมิใช่เฉพาะในภาคส่วนของการออกแบบเพียง

เท่านัน้ โดยการออกแบบในระดบัการออกแบบเป็นกระบวนการและ

การออกแบบเป็นกลยทุธ์นัน้จะมคีวามแตกต่างกนัในด้านระยะเวลา

ของการเลอืกด�าเนนิกจิกรรมด้านการออกแบบ ด้วยเหตทุีก่ารออกแบบ 

เป็นกระบวนการจะมีการเลือกด�าเนินกิจกรรมด้านการออกแบบ

เฉพาะในช่วงของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่  

ซึ่งแตกต่างกับการออกแบบเป็นกลยุทธ์ที่การด�าเนินกิจกรรมด้าน 

การออกแบบได้ถกูกระท�าอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบเพือ่การบรหิาร 

และจัดการในเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการสร้าง

วัฒนธรรมการคิดแบบนักออกแบบอย่างยั่งยืน (Centre, 2011)

 องค์กรในต่างประเทศเห็นความส�าคัญของการออกแบบ

และฝึกให้บุคลากรที่เก่ียวข้องคิดอย่างนักออกแบบ ตรงกันกับที่ 

3.2 การส่ือสารตราสินคJา มีการใชJเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่ือสารตราสินคJาอยCางครบวงจร และใชJส่ือทั้ง ออนไลนVและ

ออฟไลนV 

 

 

รูปแบบปOจจุบันในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 แผนภาพที่ 1: รูปแบบการออกแบบการส่ือสารตราสินคJาไลฟÅสไตลVในประเทศไทย 

 

ขั้นที่ 4 

การออกแบบ 

เปAนกลยุทธV 
ขั้นที่ 3 

การออกแบบ 

เปAนกระบวนการ 
ขั้นที่ 2 

การออกแบบ 

เพ่ือรูปลักษณV 
ขั้นที่ 1 

ไมCใชJ 

การออกแบบ 

ผูJบริหารระดับสูง/เจJาของกิจการ 

นักการตลาด นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑV 

 
ผูJผลิต 

นักออกแบบ 

คิดอยCางนักออกแบบ 

 
เขJาใจปáญหา, กำหนดปáญหา, ระดมความคิด, สรJางตJนแบบ, ทดสอบ  

กลยุทธ-การพัฒนาผลิตภัณฑ-ใหมD การกCอเกิดความคิด การกล่ันกรองความคิด 

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑV การทดสอบแนวคดิ การพัฒนากลยุทธVการตลาด 

การวิเคราะหVธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑV การทดสอบตลาด 

การทำการพาณิชยV 

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

ผCานส่ือออนไลนVและออฟไลนV 
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Brown (2008, p. 4) ได้แสดงให้เหน็ว่าองค์กรควรมุง่เน้นการท�างาน

ร่วมกนัของสมาชกิในทมี ซึง่มพีืน้ฐานความรูค้วามช�านาญในศาสตร์

ที่แตกต่างหลากหลาย และเปลี่ยนขอบเขตจากการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ไปสู่การคิดเชิงออกแบบ ซึ่งสามารถน�าไปใช้แก้ปัญหา 

ที่ซับซ้อนได้ ในขณะท่ีในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับ 

การคิดอย่างนักออกแบบกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน 

 ในต่างประเทศมกีารให้นกัออกแบบเข้าไปมส่ีวนร่วมตัง้แต่

ช่วงต้นของกระบวนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามที่ก�าหนดไว้  

9 ข้ันตอนโดย Kotler และ Armstrong (2020: 161) โดยมส่ีวนร่วม 

ตัง้แต่ขัน้ตอนการหาโอกาส การสร้างนวตักรรมและการพัฒนา แม้ว่า

นักออกแบบจะไม่ได้วางแผนในเรื่องของการตลาดแต่ก็ท�าให้

ผลิตภัณฑ์และบริการสนองความต้องการผู้บริโภคได้ดีกว่าการให้ 

นักออกแบบท�างานเพยีงแค่ในส่วนของการออกแบบบรรจุภณัฑ์หรือ

การโฆษณา ส�าหรบันกัออกแบบส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มหีน้าที่

ในการคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  เพยีงแค่ออกแบบผลติภณัฑ์ให้มีความ

สวยงาม นักออกแบบจงึเกีย่วข้องเฉพาะในช่วงท้าย ท�าให้ผลติภัณฑ์

และบริการไม่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได ้

เต็มที่ 

 การให้ผูบ้รโิภคเป็นผูท้ดสอบเพือ่ปรบัปรุงผลติภัณฑ์ก่อน

ออกสู่ตลาดเป็นเรื่องท่ีท�าได้ยากส�าหรับองค์กรท้ังต่างประเทศและ

ในประเทศไทย ด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ การด�าเนินการ และ

นวัตกรรมใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ท่ีจ�าลองหรือลดทอนลงมาได้ยาก 

แม้ว่า Lean (Ries, 2011: 75) จะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส�าคัญน้อยท่ีสุดท่ีสามารถซ้ือขายได้นั้นเป็น

เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สามารถใช้ทดสอบสมมติฐาน หรือประเมิน

ตลาดได้อย่างรวดเร็วว่าผลิตภัณฑ์น้ันจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ 

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะน�าไปสู่การต่อยอด ปรับปรุง หรือแก้ไขได ้

ต่อไปก็ตาม

 การสื่อสารการตลาดตราสินค้าไลฟสไตล์ที่ประสบความ

ส�าเร็จด้านรางวัลและยอดขายทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย

เป็นการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ผ่านการสือ่สารทัง้ออนไลน์

และออฟไลน์ ดังที่ Kotler, Kartajaya, และ Setiawan (2017, : 

17) แสดงให้เห็นว่า การสื่อสารควรผสมผสานการใช้สื่อใหม่และ 

สื่อเก่าบูรณาการร่วมกัน โดยค�านึงถึงหน้าที่ของแต่ละสื่อให้ตรงกับ

พฤติกรรมการรับสารของผู ้บริโภคเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผล 

ทางการสื่อสารที่สูงสุด เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมีปฏิสัมพันธ์กับ

ตราสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ  มากมาย โดยข้ามจากช่องทางหนึ่งไป

อกีช่องทางหนึง่ และคาดหวงัว่าประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากตราสนิค้า

จะไม่ติดขัด สภาพความเป็นจริงใหม่นี้ท�าให้นักการตลาดต้อง 

บูรณาการช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อผลักดัน 

ให้ผู้บริโภคไปสู่การตัดสินใจซื้อ โดยรวมข้อดีของทั้ง 2 ช่องทาง 

เข้าด้วยกัน คือ ความรวดเร็วของช่องทางออนไลน์และความใกล้ชิด

ของช่องทางออฟไลน์ ทั้งนี้ ต้องเน้นไปที่จุดสัมผัส (Touch Point) 

และช่องทางที่ส�าคัญที่สุด และกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรสนับสนุน

กลยุทธ์ของช่องทางการส่ือสารและบริการที่หลากหลายแล้ว 

เชื่อมโยงกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน ์ 

เช่นเดยีวกันกบัที ่อภิวรรณ  ศิรนินัทนา, เสาวนย์ี  วรรณประภา และ

กรรณิกา  พงษ์ชัย (2562: 100) ที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของสื่อ 

ที่หลากหลายผ่านทุกช่องทางของการส่ือสารสามารถท�าให้เข้าถึง 

ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ 

 1. น�าผลการวิจัยไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงร่าง 

รูปแบบการออกแบบเพื่อการสื่อสารตราสินค้าไลฟสไตล์

 2. ควรมกีารจดัสมัมนา การจดัท�า Work Shop และการ

ถ่ายทอดบทเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกับตราสินค้าประเภท 

อื่น ๆ เพื่อให้ได้เห็นถึงองค์ความรู้ กระบวนการสร้างและออกแบบ

การส่ือสารตราสินค้าอื่น ๆ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษา 

ต่อยอดการวิจัยต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง 
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

Rajabhat	Rambhai	Barni	Research	Journal

 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  

(พ.ศ. 2563-2567) จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้น�าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 

และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

 วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน 

โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 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�าไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ
 บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ	

A4	 พิมพ์หน้าเดียว	 จ�านวนไม่เกิน	 10-12	 หน้า	 และก�าหนดให้ใช้ตัวอักษร	 TH	 SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน  

สถานที่ท�างาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�า) และ

มีส่วนประกอบดังนี้ บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
 1) ผู ้วิจัยด�าเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�าหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน

  2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบบ 

ออนไลน์ Thaijo วารสารวิจัยร�าไพพรรณี โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/ ทั้งนี้สามารถ

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://www.research.rbru.ac.th/journal.php สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 3) ผู้วิจัยต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี จ�านวน	2,500	บาท	หลังจากบทความ

ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

 โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร 

กรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา	SCAN	หลักฐานการช�าระเงินได้ที ่อีเมล research_rbru2010@

hotmail.com

 กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน 

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ

 5) ผูว้จิยัจะต้องด�าเนนิการปรบัแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมนิของกองบรรณาธกิาร และผูท้รงคณุวฒิุของวารสารวจิยั

ร�าไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์

  6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ 

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป

 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความการวิจัยไปยังหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n 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�าหนดดังนี้

  o ชื่อเรื่อง	(Title)	

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

   - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  

  o ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)

   - ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

   - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - อีเมลผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

    *Corresponding author E-mail:  (Received; Revised; Accepted)

  o บทคัดย่อ 

   -  ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 

  o ค�าส�าคญั ให้พมิพ์ต่อจากส่วนบทคดัย่อ โดยเลอืกค�าส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องกบับทความประมาณ 3-5 ค�า ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย  

   หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point

   - เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวหนา 

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

  o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract โดยเลือกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point

  o รายละเอียดบทความ	(Body) 

   - ค�าหลักบทขนาด 16 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 

   - หัวข้อย่อยขนาด 14 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

   -  ตัวอักษรขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

   รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

 n ค�าศัพท ์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

 n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัด

กึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ

 n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

1.  อ้างอิงจากหนังสือ 

รูปแบบ : 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�านวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง : 

สชุาต ิ ประสทิธิรั์ฐสนิธุ ์และกรรณกิาร์  สขุเกษม.  (2547).  วธิวีทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ:	การวจิยัปัญหาปัจจบัุนและการวจิยัอนาคตกาล.   

 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�านักพิมพ์.//หน้า.

ตัวอย่าง : 

ปกรณ์  ปรยีากร.  (2532).  ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันา.  ใน เอกสารการสอนชดุวชิาการบรหิารการพฒันาชนบท.  หน่วยที ่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.

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.

4.  อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์

รูปแบบ : 

ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อวิทยานิพนธ์	ภาคนิพนธ์	หรือสารนิพนธ.์//ระดับปริญญา/มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง : 

ธีรวัฒน์  พันธุ์สุผล.  (2547).  การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�าการเพ่ือการพัฒนาประเทศ	 กรณีศึกษา	 กรมทหารต่อสู ้

	 อากาศยาน	หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	กองบัญชาการยุทธทางอากาศ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร์.

ปิโย  เล็กก�าแหง.  (2547).  พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:	กรณ ี

	 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.

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.

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
 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มกีารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรอืรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการใด	ๆ  กองบรรณาธกิาร 

จะด�าเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่ก�าหนดเบื้องต้น หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข หากผ่าน

การพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาทั้งภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือ 

ไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและ

สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.rbru.ac.th/journal.php
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ขั้นตอนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

ประกาศรับ

สมัครต้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ

จัดท�าบทความตาม

รูปแบบที่ก�าหนด

ส่งต้นฉบับบทความ

- ส่งผ่านระบบออนไลน์

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

จบ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ต้องแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

กองบรรณาธิการตรวจ

รูปแบบตามที่ก�าหนด

กองบรรณาธิการส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตามแบบประเมิน
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แบบประเมินบทความวิจัย	เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ชื่อบทความวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

ชื่อผู้ประเมิน........................................................................................................ส่งคืนภายในวันที.่.......................................................

 1.	 ความเป็นมา	/	ความส�าคัญของปัญหาวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 2.	 การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ / 

  ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 3.	 วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 4.	 ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 5.	 การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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 6.	 อื่น	ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 7.	 โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�าเครื่องหมาย 3)

   1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�าผิด)

   2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�าแนะน�าของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้ 

   3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ประเมินก่อน โดย 

    ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

    ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

   4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย

    ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

    ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

   5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

     ลงชื่อ.............................................................................ผู้ประเมิน

     (.............................................................................)   d

     วันที่        ..............................................................             d

หมายเหต ุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้

  2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และ 

ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี

กรุณาส่ง กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง 

  อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  

  โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ต่อ 10802 โทรสาร 0-3947-1056

  มือถือ 086-4402639

  อีเมล research_rbru2010@hotmail.com   
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