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Potential Development in Community Tourism
Attractions in Landokmai Sub-district,
Kamphaeng Phet Province
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ABSTRACT
Guidelines for Potential Sustainable Community Tourism
Development consist of culture, identity, nature, strong
community, self-management, good hospitality, and professional
leadership as well as government sector support. This research
aimed to study potential tourism attractions in Landokmai Subdistrict and to find out the guidelines for the potential
development of tourism attractions in Landokmai Sub-district and
the results of using these guidelines for the potential
development of tourism attractions in Landokmai Sub-district,
Kamphaeng Phet Province, Thailand. This qualitative and
quantitative research employed mixed methods, including a semistructured interview, a community survey, a focus group
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discussion, and questionnaires. The analysis was separated into
two parts: researchers and questionnaires. The key informants
were the leaders of the villages or communities, the
representatives of the communities, and the people in the
communities, consisting of 110 people from 11 communities in
Landokmai Sub-district. The research tool was a community
tourism potential assessment to enter the community tourism
certification process of special Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration (Public Organization) (DASTA), Sukhothai
area. The data collected was analyzed by means of percentage,
frequency, and standard deviation. Content analysis was also
applied.
The results showed that (1) the potential tourist
attractions in the social and cultural dimension were associated
with a strong community and culture of local wisdom of foods
and (2) the guidelines for potential development of tourism
attractions in Landokmai Sub-district, including people,
communities, and government sections will help collaborative
learning for tourism sustainability. The community available
dimension is related to the local wisdom of food and identities. In
addition, the natural resources dimension is connected to the
sufficiency economy philosophy. Here, the community
organization gave the opinions that all were associated with the
communities’ participation. In terms of the location dimension, it
had distinct of the nature and the ability to easily access
dimension which was comfortable to link with the main route of
tourism attractions. The opportunity for development dimension
was related to the local wisdoms, cultures, resources, and

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

government section. The marketing and management for tourism
dimension got the guidelines for running the plan in Landokmai
local government administration. Finally, using the guidelines for
the potential development of tourism attractions in Landokmai
Sub-district resulted in 16 guidelines for tourism community plan
into the main plan of Local government administration and they
can be used as a framework for sustainable tourism community
management.
Keywords: potential development, tourism attractions,

cultural

tourism concept

Introduction
The context of the world changes makes the tourists flow
into the tourism. Tourism has become an important part of gross
national income and manufactory development to the country
under the capitalist economy and the development of the
tourism industry in Thailand, focusing on tourism area for getting
income and empowering the people for raising tourism
community effectively. According to Richards (2001), the analysis
of the National Tourism Development Board Policy Committee in
2012-2016 focused on the issues that was important to the
tourism development of Thailand's Ministry of Tourism and Sports
that identified the vary of strengths of the Thailand’s tourism
industry; for example, the dimension of economy of tourism of
the country, and the creative tourism economy. Moreover,
Thailand is the hub center of the South East Asia region and lead
to the gate of the Mekong River Basin, having the unique and
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identity of a new availability of innovation together with the
government policy driving dynamic of Public-Private Collaboration
of the provincial. The collaboration with the private, the people,
and the government section has driven the area and community
for the uplifting of the local product's innovation. “The movement
of people to cultural attractions is from their normal place of
residence with the intention of gathering new information and
experiences to satisfy their cultural needs.”
This concept is the preservation of true cultural heritage in
that the inheritance of cultural heritage should be preserved and
local cultural heritage should be inherited to promote and use
research findings on the cultural heritage. Intangible cultural
heritage consists of immaterial cultural expressions in a diverse
representation of living human heritage and the most important
vehicle of cultural diversity (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization [UNESCO], 2000). Cultural heritage is a
major factor in creating and inheriting gender roles and identity,
which is important for gender equality. Cultural heritage enables
society to inherit values and norms, while creating expectations
related to the gender and sexual identity of community members
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
[UNESCO], 2017). Modernity makes one part of the people turn to
real life. The real-life community tourism makes the cost of living
in the community, attraction, wisdom, lifestyle, culture, and
creative economy changing income to be the value of what is
already there. The community construction can bring out the
wisdom that exists in the local community for empowerment to
the guidelines for the potential development of tourism
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attractions in Landokmai Sub-district, Kamphaeng Phet Province.
This research aimed to present the framework of potential
tourism attractions in Landokmai Sub-district and the element of
area development for tourism development together with the
income to the community and locals. The guidelines for the
potential development of tourism attractions in Landokmai Subdistrict will be a framework for the local government
administration and for others who are related to both community
and government sector in supporting the local sustainability.
Purposes
The purposes of this research were to 1) study potential
tourism attractions in Landokmai Sub-district, 2) to find out
guidelines for potential development of tourism attractions in
Landokmai Sub-district, and 3)to study the results of using
guidelines for potential development of tourism attraction in
Landokmai Sub-district, Kamphaeng Phet Province.
Literature Review
Potential Tourism Attraction and Tourism Management
Sustainable tourism attraction was the availability of
tourist attractions that has facilitated development, improvement
or making changes as well as interesting locals whether or not
that was a tourist attraction. The decision of the tourists was
necessary as they came to the tourism attraction due to the
beauty, the unique and identity, the old of history, the
atmosphere, the natural view and the lifestyles, and comfort and

5

6

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

facility to communication (Tabsirak, 2012). Moreover, the
ecotourism has to cover the issues of space or area, identity,
interaction, and power relationship between host and the visitors
(Kawinraweekul, 2018). They came to find out the authenticity of
the visitors.
Cultural Tourism Concept
Cultural tourism is traveling to a local place to seek new experiences
and learn about the culture of that area and attractive local identities in every
area such as language, architecture, tradition, ancient sites, and artifacts. Tourists
are drawn to that area by these attractions. More importantly, cultural tourism
supports mutual benefit (Rodtassana, 2014). Tongpeng (2011) recognizes the
importance of economic, social and environmental sustainability, and adheres to
the principle of causing minimal impact on the environment. Kawinraweekul

(2018) presented areas, identity, interaction, and power
relationship between host and the visitors, and the researcher
came to find out the authenticity of the visitors. Besides, the
concept of culture is what attracts the visitors to sightseeing and
rewarding, makes the income to the community as well as
understands heart to heart as the value of lifestyle to the
community. The community tourism still helps the conservation
of the culture and traditional community both awareness and
development for distinct identity to be proud of the products of
the community and creative economy can bring income to the
community together with the distributors by the local wisdom
(Jirinang, 2016).
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Conceptual Framework

- To study tourism
resources of Landokmai
Sub-district

- To study potential tourism
attraction of Landokmai Subdistrict

- To study the data of a secondary resources
- To manage a workshop for the government
sector, the people in a community, the
leaders of the community and private
sectors
- To check the tourism resources in
Landokmai Sub-district.
- To interview and conduct the focus group
and opinion assessment

- The results of using guidelines
for the potential development of
tourism attractions in Landokmai
Sub-district

Picture 1 Conceptual Framework

- Data analyzed by
using a mixed
method, both
qualitative and
quantitative

- Guidelines for the potential
development of tourism
attractions in Landokmai Subdistrict
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1.1 Samples
The key informants were the leaders from the villages or
communities, the representatives from the communities, and 110
people from 11 communities in Landokmai Sub-district,
Kamphaeng Phet Province.
1.2 Research Instruments
This qualitative and quantitative research applied a semistructured interview, a community survey, a focus group
discussion and questionnaires as a mixed method. The analysis
was separated into two parts via researchers and questionnaires.
The questionnaires were divided into 3 sections: the first section
was community data, the second section was general of tourism
resources in the community, and the third section was the
community availability, including natural resources, culture,
community organization, location, opportunity in development,
management, and tourism marketing and other suggestions. The
research tool was a community tourism potential assessment
entering the community tourism certification process of special
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public
Organization) (DASTA): Sukhothai area.
1.3 Data Collection
110 people in the communities in Landokmai Sub-district
were the leaders of the villages and people, the representatives in
the community. These people were from 11 communities in
Landokmai Sub-district.
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1.4 Data Analysis
The data collected were analyzed by means of percentage,
frequency, standard deviation, and content analysis. The
questionnaires were rated to find the mean and standard
deviation, based on the criterion development, namely Rating
Scale 5 levels (Likert Scale, 1961) in the third section of the
community tourism potential assessment to enter the community
tourism certification process of special Designated Areas for
Sustainable Tourism Administration (Public Organization) (DASTA):
Sukhothai area. The 5 levels of rating scale are described as
followed:
Level 4 indicates High
means 3.51 - 4.50
Level 3 indicates Moderate means 2.51 - 3.50
Level 2 indicates Low
means 1.51 - 2.50
Level 1 indicates Rarely low means 1.00 - 1.50
Level 0 indicates None
means 0 – 09
Results
Part 1: The Potential Tourism Attractions in Landokmai Subdistrict, Kamphaeng Phet Province
Section 1: The context in Landokmai Sub-district and general of
tourism resources
The Landokmai Sub-district has 11 communities and that
it is reachable and comfortable for the tourists to visit. The
communities are close to or adjacent to historic site such as Wat
Pa Chai Rang Sri (Vihara Buddha Parinirvana), Wat Aran Yi Ka Was
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(LuangPorPo Soontaro)and Wat Kalpa Pruek (Vihara 700 years) that
are cultural tourism and landscape or beautiful view of Mae Ping
river. Pra Ruang Hot Spring is the only one in Thailand that does
not smell of sulfur and the tourists can soak or bathe the body
for healthy healing.
Section 2: The Context in Landokmai Sub-district
Table 1 shows the identity of the Landokmai Sub-district.
Identity, culture, local wisdom of foods in Landokmai
Sub-district
Local wisdom - Bamboo fan handmade and auspicious
handicraft
wooden sign for the houses and shops
The important - Sprinkle water onto a Buddha image and a
tradition
gesture of worship during the annual on
new Year festival
Beverage as
- Herbal Drink (Tamaidaengtai’s Signature)
unique
Sweet as
- Toddy Palm Cake with Minibanana and
signature
Young Coconut Topping (Kanom Tan)
Local wisdom - Tamaidaengtai Minibanana Stalk Curry
foods
- Tamaidaengtai Thai Pork Curry with
Morning Glory
- Spicy Minced Catfish Salad with Banana
Heart and Fried Banana Cracking
- Pea Eggplants in Chilli Dip (Namprik) and
Fermented Damocles Tree
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Identity, culture, local wisdom of foods in Landokmai
Sub-district
4-5 stars OTOP - Thai Sweet Cereal Bar : Krayasart Ban Ta
Mai Daeng (Housewives Group)
- Stirred Banana : Tong Kaew Brand
(Kor Nam Joan Samakkee Famer
Housewives Group)
Religious Sites - Wat Pa Chai Rang Sri (Vihara Buddha
or Historic Sites Parinirvana)
- Wat Aran Yi Ka Was (LuangPorPo Soontaro)
- Wat Kalpa Pruek (Vihara 700 years)
Section 3: The availability of the community in natural
resources.
It was found that the potential tourism attractions in
Landokmai Sub-district are able to be the guidelines for the
potential development of tourism attractions in Landokmai Subdistrict, Kamphaeng Phet Provincem, and each dimension of
community’s readiness is shown in Table 2.
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Table 2 The overview of the average and standard deviation of
the community tourism potential assessment to enter the
community tourism certification process of special Designated
Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)
(DASTA)
Readiness
community
level
low
low

𝐱̅

S.D

1. Natural resources
2. Culture

1.72

0.1193

2.12

0.1062

3. Community organization

2.76

0.158

Moderate

4. Location

3.15

0.058

Moderate

5.Development opportunity

2.63
0.0

0.049
0.0

Moderate

2.06

0.082

Low

contents

6. Management and
marketing for tourism
Total

None

As shown in the table above, the results showed the
natural resources (x̅ = 1.72, S.D = 0.1193) and (x̅ = 2.12, S.D =
0.1062) of the culture. The community organization (x̅ = 3.58, S.D
= 0.02), location (x̅= 3.58, S.D = 0.02) and (x̅= 3.58, S.D = 0.02)
development opportunity were in moderate, while the
management and marketing for tourism did not have the
management of assessment to enter the community tourism
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certification process of special Designated Areas for Sustainable
Tourism Administration (x̅ = 0.0, S.D = 0.0) due to Landokmai Subdistrict was new for a community tourism.
Discussion
This part discusses on the guidelines for each dimension
of the tourism attractions in Landokmai Sub-district. The results
from this study showed the potential tourism attractions, the
guidelines for potential development of tourism attractions, and
the results of using guidelines for potential development of
tourism attractions in Landokmai Sub-district, Kamphaeng Phet
Province. The discussion is divided into three main parts of the
purposes as follows.
1. The potential tourism attractions in Landokmai Sub-district,
Kamphaeng Phet Province
First, the geographical areas showed dimension of
Landokmai, comforted to reach out in the tourism community
and there was a natural resource that is Pra Ruang Hot Spring
similarly. A study by Min (2015) found that migrant factory workers
had low salaries and suffered from problems related to their work
and living conditions due to limited support and social security
from the government and factories that lack of skills in managing
finances and making improvements through work knowledge.
Cultural tourism means the journey of people or group of people
from a place where was habitat to other places by variety of
purposes. This seeks for a new experiences to learn, to
sightseeing, and to appreciate the unique and a beautiful culture,
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and the value of history as well as the lifestyles of the people in
the community. The third of tourists’ behavior dimension is
related to the respect to each other and the expression of the
individual involvement of the people to develop a stronger
community. The fourth potential of tourism attractions in
Landokmai Sub-district dimension was associated with the cultural
food, local wisdom for development to the tourism community as
well as to the OTOP lifestyles in Tamaidaengtai community with a
local cultural tourism and the local food culture. The fifth
attraction dimension was natural tourism, namely Pra Ruang Hot
Spring. In the sixth of the facility dimension, it is easy to go for
accommodation and travelling together with a good atmosphere
of the restaurants alongside the Mae Ping River.
2. The guidelines for potential development of tourism
attractions in Landokmai Sub-district, Kamphaeng Phet
Province
People, community, and government section would have to learn
regarding tourism conservation and resources development in the
fullest of hospitality for the tourists. The study concurs with
studies by Prastio, Nurzafira, Ibrahim, Susanto, and Roekhan (2020).
ADJT uses three types of speech acts, which are directive with the
function of prohibiting, ordering, and asking, expressive with the
function of thankfulness and commissive speech acts in the
function of refusing. It can be concluded that ADJT frequently
uses illocutionary acts to deliver information to interlocutors. The
factor which is the main element of local cultural heritage shows
this by indicating the creator’s and inheritor’s identities as basic
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components of cultural identity with constant creation in
response to the historical and social evolution of communities
and related persons by connecting with the community culture
and the groups of people. True cultural heritage is an inseparable
relationship between heritage and human rights (Lenzerini, 2011).
In the recent research by Wisuthilak (2017), entitled “Creative
Tourism Model Project”, the work group proposed that attributes
for creative tourism need to involve local and process attributes
based on the attributes of creative tourism activities.
The prompt of community in the overview for the
potential development in the areas showed that Landokmai Subdistrict had distinct of the local wisdom foods for the community
tourism promoted community tourism, it would make its
sustainability as follows: 1) in the natural resources, Mae Ping River
and Sustainable Economy Philosophy are the value and beautiful
resources in Landokmai Sub-district; 2) The culture and tradition;
3) the community organization; 4) the location; 5) the sightseeing
and accessible and comfortable area; 6) the opportunity for
development which matches in the opinion of the potential new
tourism attractions, strong community, and support from the
government section continuously, for example, the Tamaidaengtai
community was welcoming the diplomatic groups from 15
countries where were from Latin-America, Asia Pacific, and Africa
that came from the DAVAWONGSE WAROPAKARN Institute of
Foreign Affairs of Thailand for a field trip in studying the “SEP”
(Sufficiency Economy Philosophy) in the Landokmai Sub-district on
March 1, 2018; 7) in the management and marketing for tourism.
Tamaidaengtai was selected from the provincial to be a
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community tourism or lifestyles’ OTOP. However, the most
important is that the local government administration will have to
make a plan for tourism management for having the community
for self-management and a local government organization which is
concerned as a manager or supporter to the knowledge, training,
and young tour guide training.
3. The results of using guidelines for potential development of
tourism attractions in Landokmai Sub-district, Kamphaengphet
Province
Landokmai local government administration had used the
main the guidelines for the potential development of tourism
attractions and the first time of making the tourism plan for
Landokmai Sub-district in order to construct the value of
community tourism. This is parallel to the research of the OTOP
lifestyles for the provincial and the planning for the government
section that is Landokmai local government administration for
supporting tourism community, in addition, it can bring the results
of using guidelines for the potential development of sustainable
tourism attractions. The community identity is the social
construction by the community, but it might be different from the
one created by the social process. Then, it can be fixed, modified
or even changed (Jenkins, 1996: p. 3-4 and Berger and Luckman,
1967: p. 173). Moreover, this research can take the benefits for
creative economy of community products in building the income
back to the people in the community.
The results of using guidelines for the potential
development of tourism attraction in Landokmai sub-district can
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help the local government administration and related organization
bring the process of the arrangement to make the plans in
Landokmai Sub-district. The benefits of this research study can
lead the community and educational institutions as well as the
local service providers to apply the benefits to the communities;
moreover, the educational institutes and the communities had
participatory action. People in each community will make their
own income. The people’s occupation in each community could
help community increase their income. Therefore, guidelines for
the potential development of tourism attractions in Landokmai
Sub-district can lead to prosperity, security, and sustainability as
showed in the tourism community mapping.

Picture 2 Tourism community mapping in Landokmai Sub-district,
Khamphaeng Phet Province
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Picture 3 Tourism community in Landokmai Sub-district,
Khamphaeng Phet Province
Conclusion and Recommendation
Further study should focus on applying research results to the
management of tourism management in Landokmai Sub district. First,
the policy includes the self-management in the community, consultant,
and management by professional such as educators from a local
university. Moreover, young tour guide training will support the
community and a good hospitality. The strong community leads an
arrangement in tourism activity to show or present the potential of the
community to the Thai Authority Tourism of Thailand. Second,
government section or Landokmai local government administration
makes understanding to the entrepreneurs, the people in the
community as well as the tourists; besides, all stakeholders understand
government policies and all tourism activities can run effectively. Third,
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travel agents, the community, government section, private section,
people, and community could collaborate and show the importance of
community tourism. Conservation and improvement of tourist resources
in the area for running would be in the process from collecting the data,
planning, duty, and responsibility in establishing regulations in tourist
attractions, monitoring and evaluating all operations to release the bias
effect in the future. Moreover, the right of public relation must be clear
to the tourists in the same way for preventing and missing everything in
reality. Finally, the tourists should practice on the right that established
regulations at the tourist attractions as well as respect the community,
traditions, community culture which is related to them. The resource
conservation in tourism for sustainability and heritage must be identified
the value for the next generation.

Picture 4 Tourism community in Landokmai Sub-district,
Khamphaeng Phet Province
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับสภาพการดาเนินงานมาตรฐาน
การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
Relationship between Motivation Factors and Standard
operating condition operations of child development
centers in khanuworalaksaburi district, Kamphaeng Phet
province
1

กัทลี ตาคา
Katthale Takam
2
พิษณุ บุญนิยม
Phitsanu Boonniyom
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อศึ กษา 1) สภาพการด าเนิ น งานของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการดาเนินงานของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับ
สภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้น ที่ อาเภอขาณุ ว รลั กษบุ รี จั ง หวั ด กาแพงเพรร ประรากรที่ ใรใ ในการวิ จั ย
ไดใแก่ บุคลากรที่เกี่ยวขใองกับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
อาเภอขาณุ ว รลักษบุรี จั งหวั ดกาแพงเพรร จานวน 104 คน กลุ่ม ตั วอย่ า ง
จานวน 83 คน เครื่องมือที่ใรใในการวิจัย ไดใแก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขใอมูล
1

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทใองถิ่น มหาวิทยาลัย
รารภัฏกาแพงเพรร
2
อาจารย์ที่ปรึกษา, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทใองถิ่น
มหาวิทยาลัยรารภัฏกาแพงเพรร
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โดยใรใค่าความถี่ (Frequency) ค่ารใอยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการดาเนินงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อาเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร อยู่ในระดับมากทุกดใาน ดังนี้ 1) ดใานบุคลากรและ
การบริหารจัดการ 2) ดใานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลใอมและความปลอดภัย 3)
ดใานวิราการและกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ดใานการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากรุมรน ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการดาเนินงานของบุคลากรศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในพื้ น ที่ อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด ก าแพงเพรร ดใ า น
ความกใาวหนใาในอารีพมีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของครูในระดับมากที่สุด
รองลงมาอยู่ในระดับมาก ไดใแก่ ดใานความสาเร็จในการ ดใานการไดใรับการ
ยอมรั บ นั บ ดใ า นลั ก ษณะของงานที่ แ ละดใ า นความรั บ ผิ ด รอบ และปั จ จั ย
แรงจูงใจกับสภาพการดาเนินงานมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับมาก (r=.731) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลใองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไวใ
คาสาคัญ: ปัจจัยแรงจูงใจ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Absrtracts
The purposes of this research were to study 1) the level
of performance according to the standards of the Child
Development Center; 2) the level of motivation in the
performance of the caregivers of the Child Development Center,
and 3) the relationship between the motivation factor and the
operating conditions according to the standard of child
development centers in the area of Khanu Woralaksaburi District,
Kamphaeng Phet Province. The samples in the research were 104
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child caregivers working in child development centers under the
local administrative organization in Khanu Woralaksaburi District,
Kamphaeng Phet Province. The tool used to collect the data was
a questionnaire. The data were analyzed for average percentage,
standard deviation, and Pearson's Correlation Coefficient.
The findings of this research were as follows: 1) personnel
and management 2) buildings, locations, environment and safety.
3) academic and curriculum activities and 4) community
participation and support For motivating factors affecting the
performance of child development center personnel in Khanu
Woralaksaburi district. Kamphaeng Phet Province Career
advancement had the greatest effect on teachers' career
motivation. and the motivation factor and the operating
conditions of the Child Development Center in Khanu
Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province There was a
statistically significant positive correlation (r=.731) at the .01 level,
which was consistent with the hypothesis.
KeyWords: Motivation Factors, Child Development Center
บทนา
กรมส่งเสริมการปกครองทใองถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานดใ า นต่ า งๆขององค์กรปกครองส่ ว นทใ องถิ่น ใหใเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเอื้อประโยรน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
รีวิตของคนในทใองถิ่นตั้งแต่แรกเกิดจนตาย ซึ่งประรากรปฐมวัย (แรกเกิด – 5
ปี) นับไดใว่าเป็นวัยพึ่งพิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ (setting) ความรับผิดรอบของ
องค์ กรปกครองส่ ว นทใ องถิ่น มากที่ สุ ด (ส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนใา 5) ซึ่งมีนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วงอายุ
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0-5 ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพมีครอบครัวเป็นแกนหลักและผูใมี
หนใาที่ดูแลเด็กและทุกภาคส่วนของสังคมไดใมี ส่วนร่วมในการจัดบริการและ
สิ่งแวดลใอมที่ดีเหมาะสมสอดคลใองกับสภาพของทใองถิ่นและการพัฒนาเด็กตาม
วัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามร่วงอายุ คือ อายุแรกเกิด – 3 ปี และอายุ 3–
5 ปี ซึ่งในร่วง กลุ่มอายุแรก การอบรมเลี้ยงดูจะมุ่งเนในที่พ่อแม่และครอบครัว
ส่วนร่วงกลุ่มอายุ 3–5 ปี มีสถานศึกษาดูแล ไดใแก่ สถานศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาเอกรน สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทใองถิ่นที่ดูแลเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป เด็กปฐมวัยหรือเด็กวัยตั้งแต่แรก
เกิดถึงอายุ 5 ปี เป็นร่วงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูง ถใาเด็กไดใรั บการ
เลี้ยงดูที่ดีและถูกตใอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือว่าเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีบุคลากรในการ
ดาเนินงานดใานการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นองค์การแรกที่จะตใองมี
การจัดการศึกษา ตามพระรารบัญญัติการศึกษาแห่งราติ พ.ศ.2542 มาตรา 4
แห่งพระรารบัญญัติการศึกษาแห่งราติ 2542 ในแง่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ใหใสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การจัดประสบการณ์การเรียนรูใของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผูใที่มีบทบาทสาคัญ คือ ครูผูใดูแลเด็กและผูใร่วยครูผูใดูแลเด็ก
ของแต่ละแห่ง ครูผูใดูแลเด็กและผูใร่วยครู ผูใดูแลเด็ก มีบทบาทสาคัญกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเพราะใกลใริดกับเด็กรองจากพ่อแม่ ผูใปกครองในฐานะเป็นครู
ผูใที่จะตใองใหใการอบรมเลี้ยงดูและใหใการศึกษาอย่างถูกตใองเหมาะสมตามวัย
ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะร่วยแกใปัญหา
การบริการดใานการศึกษาปฐมวัยที่ขาดคุณภาพในปัจจุบันไดใ ดังที่ พิทยาภรณ์
มานะจุติ (2549, หนใา 2) กล่าวไวใว่าสิ่งที่จะตใองพิจารณาในสภาพการณ์ เร่นนี้
คื อ เด็ กปฐมวั ย เป็ น ร่ ว งวิ กฤติ ของรี วิ ต มนุ ษ ย์ ที่ มี ความส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การวาง
พื้นฐานการพัฒนาสาหรับคนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์
เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลที่ใหใการบริการเลี้ยงดูเด็กวัยนี้จึงควรมีหลักทฤษฎี
และแนวปฏิบัติที่รัดเจนรองรับ เพื่อใหใเด็กไดใพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ และมี
เป้ า หมายทิ ศ ทางในการพั ฒ นาอย่ า งสอดคลใ อ งกลมกลื น กั บ ลั ก ษณะของ
สังคมไทยในปี พ.ศ.2546 องค์กรปกครองส่วนทใองถิ่นไดใรับโอนภารกิจการจัด
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การศึ กษาปฐมวั ย หรือศูนย์ พั ฒนาเด็กเล็ก มาจากกรมการพัฒ นารุ มรน ซึ่ ง
เป็นไปตามพระรารบัญญัติการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พ.ศ.2542 กรมส่งเสริมการปกครองทใองถิ่น โดยใหใองค์กรปกครองส่ วนทใองถิ่น
มีหนใาที่จัดการศึกษามีบทบาทในการดาเนินภารกิจดใานต่างๆ ของศูนย์
ครูผูใดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีบทบาทหนใาที่สาคัญต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและมีส่วนร่วยใหใการดาเนินงานดใานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทใองถิ่นตามอานาจหนใาที่ที่ไดใรับการถ่ายโอนตามกฎหมายบรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดใ การใหใความสาคัญกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดใานการพัฒนาเด็กโดยตรงจึงเป็นเรื่องสาคัญ สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้งสิ้นจานวน 13 แห่ง ครูผูใดูแลเด็ก จานวน 121 คน ประกอบดใวย
ขใา รารการครู พนั กงานจใ า งตามภารกิจ และพนั กงานจใ า งทั่ ว ไป (ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนทใองถิ่น อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร, 2562)
เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดเตรียมความพรใอมและจัดประสบการณ์เรียนรูใใน
ระดับรั้นเตรียมอนุบาล ระดับรั้นอนุบาล ดใวยศูนย์เด็กเล็กมีปริมาณนักเรียน
จานวนมาก จานวนบุคลากรผูใร่วยผูใดู แลเด็กลดลง และมีกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้ น ในองค์กรมักจะพบปัญหาต่างๆ ประกอบดใ วยปัญหาจาก
ภาระงาน โดยเฉพาะภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนที่มากเกินไปจนทาใหใ
ครูไม่สามารถปฏิบัติงานไดใอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ ปัญหาจากระบบเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่เพียงพอต่อค่าครองรีพในสังคมปัจจุบันและความไม่
เท่าเทียมกันระหว่างครูแต่ ละสั งกัด ปัญหาจากการบริหารสถานศึกษาและ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผูใ บั ง คั บ บั ญ ราที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ขวั ญ ก าลั ง ใจและการ
ปฏิบัติงานในหนใาที่ของผูใใตใบังคับบัญรา เนื่องจากมีผูใบังคับบัญราที่เยอะมาก
จึงทาใหใเกิดความสับสนและการทางานที่ล่ารใา ปัญหาจากระบบสวัสดิการที่ยัง
ไม่น่าพอใจและไม่เท่าเทียมกันระหว่างครูแต่ละสังกัด การขยายสิทธิประโยรน์
จากสวั ส ดิ ก ารการรั ก ษาพยาบาลที่ ค รอบคลุ ม การขยายวงเงิ น ในการ
รักษาพยาบาลและการใหใสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยตรงโดยไม่ตใองทอ
รองจ่ายก่อน ปัญหาเกี่ยวกับเสในทางความกใาวหนใาในวิรารีพครูที่ผูกโยงกับการ
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ทาผลงานทางวิราการเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนหรือระดับวิทยฐานะที่ยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจทั้งในตัวระบบ วิธีการ เกณฑ์ และผลลัพธ์ แนวทางแกใปัญหา ไดใแก่
การปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ และการปรั บ ปรุ ง วิ ธี วั ด วิ ธี ป ระเมิ น ผลงานใหใ
เหมาะสมกับครู แต่ละกลุ่ม ขใอเสนอแนะ การปรับปรุงวิธีประเมินผลงานใหใ
เหมาะสมกับครูแต่ละกลุ่มวิราปรับปรุงเกณฑ์การประเมินใหใเป็นธรรมโดยเนใน
คุณภาพของผูใเรียนมากกว่าการเขียนเอกสาร การปรับเปลี่ยนใหใมีการเลื่อนไหล
ของวิทยฐานะไดใในบางระดับ การติดตามและประเมินคุณภาพครูภายหลัง การ
เลื่อนวิทยฐานะไปจนถึงการยกเลิกระบบการทาผลงานทางวิราการเพื่อระดับ
เงินเดือนหรือเลื่อนระดับวิทยฐานะเพื่อใหใครูหันมาสนใจการสอนมากขึ้น
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผูใ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษาปั จ จั ย
แรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อการด าเนิ น งานของบุ คลากรศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กในพื้ น ที่
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร โดยผูใวิจัยเรื่อว่าผลของการวิจัยที่ไดใ
สามารถนามาใรใเป็ นแนวทางปรั บปรุง พัฒนาในการบริหารและจัด การเพื่ อ
เสริมสรใางปัจจัยแรงจูงใจในการดาเนินงานไดใอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลใหใการ
จัด การศึ กษาบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ พัน ธกิจ นโยบาย และเป้ าหมายของศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ตใองการเพิ่มคุณภาพ ศักยภาพใหใสูงขึ้น และสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนใาที่ไดใอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการดใานการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทใองถิ่นใหใมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
พื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการดาเนินงานของบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับสภาพการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในพื้นที่อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประรากร
ประรากรที่ใรใในการวิจัย ไดใแก่ บุคลากรที่เกี่ยวขใองกับการดาเนินงาน
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ในพื้ น ที่อาเภอขาณุ ว รลั กษบุ รี จั ง หวัด กาแพงเพรร
จานวน 104 คน และการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใรใการเลือกประเภทตามความ
น่าจะเป็น (Prodigality Sampling) โดยใรใวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งรั้นภูมิ
(Stratified Sampling)
2. กลุ่มตัวอย่าง
การค านวณหาขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผูใ วิ จั ย ใรใ วิ ธี การคานวณหา
ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในกรณี ท ราบจ านวนประรากร จากสู ต รของทาโร
ยามาเน (Yamane, 1973, p. 1088) กาหนดค่าเรื่อมั่นที่ 95% และค่าความ
คาดเคลื่อนที่ที่ 5% กลุ่มตัวอย่างที่ใรใในการวิจัยจานวน 83 คน
3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.1 วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งบุ ค ลากรของศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร
3.2 แจกแจงตามขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 83 คน ตัวอย่างจะ
ใรใการเลือกประเภทตามความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใรใวิธี
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งรั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการเลือกจะทาการ
แบ่งกลุ่มงานแต่ละสังกัดก่อน แลใวจึงดาเนินการเลือกบุคลากรแต่ล ะสังกัดมา
เป็นตัวอย่า ง โดยการกาหนดขนาดตัวอย่า งในแต่ละสั งกัดจะใรใ วิธี แบบเป็ น
สัดส่วนกับขนาดของกลุ่ม (Proportionate) ดังนี้ K = (จานวนบุคลากร x
จานวนกลุ่มตัวอย่าง) / จานวนบุคลากรทั้งหมด
3.3 วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบสะดวก
(Convenience Sampling) โดยการสุ่มจากจานวนบุคลากรแต่ละศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ รใ ในการวิ จั ย ไดใ แ ก่ แบบสอบถาม ขั้น ตอนการสรใ า ง
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
การสรใางแบบสอบถามในการวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวขใองเพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจัยและสรใางเครื่องมือวิจัยใหใครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. กาหนดขอบเขตในการสรใางแบบสอบถามตามลักษณะของเนื้อหา
ที่ตใองการทราบ
3. น าแบบสอบถามฉบั บ ร่า งที่ ส รใา งขึ้น เรี ย บรใอ ยแลใ ว น าไปขอ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแกใไขปรับปรุงขใอคาถาม
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเริงเนื้อหาและ
แกใไขแลใวมา ทดลองใรใกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 83 คน
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพดใ านความเที่ยงตรง
เริงเนื้อหา และความเรื่อมั่นไปใรใจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะของแบบสอบถาม
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูใศึกษาสรใางขึ้นมา 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ขใอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร ไดใแก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายไดใ
โดยสรใางลักษณะคาถามเป็นแบบปลายปิดใหใ เลือกตอบ (Check list) รนิด
มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) จานวน 6 ขใอ
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงงจูงใจที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ของบุคลากร ลักษณะคาถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale) ประยุกต์ใรใของ Likert Scale ใรใระดับในการวัดขใอมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval scale)
ปัจจัยจูงใจ ไดใแก่ ความสาเร็จในการทางาน การไดใรับ การยอมรับ
นับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดรอบ และความกใาวหนใา
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ปัจจัยค้าจุน ไดใแก่ การบังคับบัญรา นโยบายการบริหาร สภาพ
การทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือน และความมั่นคงในงาน
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการดาเนิน งานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไดใแก่ ดใานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ดใานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลใอมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ดใานวิราการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดใานการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากรุมรนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลักษณะคาถามจะ
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ใรใของ
Likert scale ใรใระดับในการวัดขใอมูลประเภท อันตรภาค (Interval scale)
สาหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 นี้เป็นแบบสอบถามรนิดมาตร
ประมาณค่าแบบ Likert Rating Scale กาหนดคาตอบเป็นขใอความ 5 ระดับ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดใมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เรื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) นาร่างแบบสอบถามที่สรใางเสร็จ
แลใวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตใอง ครอบคลุมเนื้อหา
(Content Validity) ตลอดจนความรัดเจน และมีความเหมาะสมในการใรใ
ภาษาแลใ ว จึ ง น าแบบสอบถามที่ ส รใ า งขึ้ น พรใ อ มแบบประเมิ น น าเสนอ
ผูใเรี่ยวราญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเริงเนื้อหาความสอดคลใอง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. การหาค่าความเรื่อมั่น (Reliability) เมื่อผูใเรี่ยวราญพิจารณา
ตรวจสอบตามแบบประเมินแลใว ผูใวิจัยจึงนาผลที่ผูใเรี่ยวราญตรวจไปวิเคราะห์
รายขใอและนามาคานวณค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคลใอง (Index of item
objective congruence: IOC) โดยมีค่าตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมขใอมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ขใอมูลตามวิธีการและขั้นตอน ผูใวิจัยไดใขใอมูลมาจาก 2 แหล่ง ดังนี้

33

34

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

1. แหล่งขใอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดใจากการใรใแบบสอบถาม
เก็บขใอมูลจากกลุ่มบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพรร จานวน 83 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ติดต่อเพื่อขออนุญาตในการเก็บขใอมูลจากหัวหนใาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของกลุ่มตัวอย่างแต่ละศูนย์ เพื่อใหใทราบขั้นตอนและวิธีการเก็บขใอมูลจาก
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร
1.2 ดาเนินการเก็บขใอมูลจากบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร
1.3 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขใอมูลในร่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2563
2. แหล่งขใอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดใจากการศึกษาคในควใา
จากหนังสือทางวิราการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจั ยที่เกี่ยวขใอง
ตลอดจน ขใอมูลต่างๆ ที่เกี่ยวขใองกับสานักงานองค์กรการปกครองส่วนทใองถิ่น
จังหวัดกาแพงเพรร
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขใอมูลที่ไดใจากการเก็บรวบรวมขใอมูล โดยใรใโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีลาดับ ขั้นการวิเคราะห์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ขใอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร ไดใแก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายไดใ
วิเคราะห์ขใอมูลโดยใรใค่าความถี่ (Frequency) ค่ารใอยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่ อการ
ดาเนินงานของบุคลากร ไดใแก่ ปัจจัยจูงใจ ไดใแก่ ความสาเร็จในการทางาน
การไดใรับ การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ ปฏิบัติ ความรับผิดรอบ และ
ความกใา วหนใ า โดยใรใ ส ถิติ ค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ
Pearson Product Moment Coefficient
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไดใแก่ ดใานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดใานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลใอมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ดใานวิราการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดใานการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากรุมรนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใรใสถิติค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการด าเนิ น งานของบุ ค ลากรศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ กในพื้ น ที่
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร ผลการวิจัยพบว่า
1) ดใานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับ
มากทุกขใอ ไดใแก่ ครูผูใดูแลแต่งกายสะอาด เรียบรใอย ครูและผูใปกครองมีโอกาส
ทากิจกรรมร่วมกันเพื่อสรใางความสัมพันธ์อันดี เร่น การแข่ งขันกีฬานักเรียน
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ครูยิ้มแยใมแจ่ม ใส เหมาะสมกับเป็นครู
ปฐมวั ย ศู น ย์ ฯ มี การดู แลเด็ กอย่ า งใกลใ ริ ด ตลอดเวลา ศูน ย์ ฯ มี การกาหนด
โครงสรใางการบริหารงานที่รัดเจน ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผูใปกครอง ศูนย์ฯ มี
การกาหนดกฎ ระเบียบ ขใอบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงานที่รัดเจน และจานวน
ของครูเพียงพอต่อการดูแลเด็กในศูนย์
2) ดใานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลใ อมและความปลอดภัย ของศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับมากทุกขใอ ไดใแก่ บริเวณศูนย์ฯ มีรั้วลใอมรอบเพื่อ
ความปลอดภัยของเด็ก อุปกรณ์ของใรใจัดวางเป็นระเบียบ และอยู่ในระดับที่
เด็กสามารถหยิบใรใดใวยตนเอง ศูนย์ฯ มีเครื่องเล่นสนามที่ แข็งแรงใรใการไดใดี
และมีความปลอดภัย ศูนย์ฯ อยู่ห่างจากแหล่งที่มีมลภาวะเป็นพิษ หใองเรียนมี
บรรยากาศเหมาะสาหรับการสรใางประสบการณ์การเรียนรูใใหใกับเด็ก อาคาร
ของศูนย์ฯ สะอาด/ระบายอากาศดี/ถูกสุขลักษณะ หใองน้า หใองสใวมสะอาด
และเหมาะสมกับวัยของเด็ก ศูนย์ฯ มีอุปกรณ์ร่ วยเหลือและป้องกันอุบัติเหตุ
เพียงพอ และสามารถหยิบใรใไดใสะดวก และศูนย์ฯ มี การกาหนดใหใผูใปกครอง
แสดงบัตรรับ–ส่ง เด็ก ทุกครั้ง
3) ดใานวิราการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ด ทุ กขใ อ ไดใ แก่ ศู น ย์ ฯ จั ด กิจ กรรมใหใ เด็ กเรีย นรูใ การรั กษา
สุขภาพอนามัยดใวยตนเอง เร่น การแปรงฟัน เขใาหใองน้า ลใางมือ ศูนย์ฯ มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
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ศูน ย์ฯ มี การรายงานผลการพัฒ นาการของเด็กอย่ า งสม่าเสมอ ศูน ย์ฯ เปิ ด
โอกาสใหใเด็กเล่น และเลือกทากิจกรรมตามความสนใจ และศูนย์ฯ จัดมุมใหใ
ความรูใแก่ผูใปกครองเพื่อการส่งเสริมดใานการเลี้ยงดูเด็ก
4) ดใานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากรุมรนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอยู่ในระดับมากทุกขใอ ไดใแก่ ศูนย์ฯ เปิดโอกาสใหใรุมรนแสดงความคิดเห็น
ต่อการจัดการศึกษา ศูนย์ฯ เปิดโอกาสใหใรุมรนมีส่วนร่วมในการสนั บสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ฯ เปิดโอกาสใหใรุมรนมีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมต่ า งๆของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ผูใ ป กครองมี โ อกาสร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการบริหารศูน ย์ฯ ศูน ย์ฯ จัด ใหใมี การประรุม ผูใปกครองเด็กอย่า ง
สม่าเสมอ และศูนย์ฯมีกิจกรรมประราสัมพันธ์เกี่ยวกับ การดาเนินงานเพื่อใหใ
รุมรนสนับสนุนงบประมาณ
2. ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการดาเนินงานของบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร ผลการวิจัยพบว่า
1) ดใานความสาเร็จในการทางานในภาพรวมมีผลต่อดาเนินงานของ
บุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ปัจจัยในการทางานมากอันดับที่หนึ่ง คือ
ความรูใสึกพึงพอใจที่ไดใเป็นส่วนหนึ่งของผลสาเร็จของงาน รองลงมาคือ ความ
พยายามหาวิธีปรับปรุงแกใไขงานที่ปฏิบัติอยู่ใหใดีขึ้นเสมอ และการมีอิสระและ
การตัดสินใจในการดาเนินงานอย่างเต็มที่เป็นอันดับสุดทใาย
2) ดใานการไดใรับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมมีผลต่อดาเนินงาน
ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ปัจจัยในการไดใรับการยกย่องเกียรติ
จากสังคมในอารีพครูผูใดูแลเด็กและการที่ผูใบังคับบัญราและเพื่อนร่วมงานยก
ย่องรมเรยเมื่อปฏิบัติงานจนประสบความสาเร็จ มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
การที่ผูใบังคับบัญราไวใวางใจ มอบหมายงานพิเศษใหใปฏิบัติอยู่เสมอและปัจจัย
สุดทใายคือ ผูใบังคับบัญรายอมรับในความรูใความสามารถของครู
3) ดใานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมมีต่อการดาเนินงาน
ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ปัจจัยในการทางานมากอันดับที่หนึ่ง
การมีความคิดริเริ่มสรใางสรรค์วิธีการใหม่ๆ มาใรใในการดาเนินงานที่สรใางสรรค์
จนสาเร็จ ปัจจัยรองลงมา ไดใแก่ การมีโอกาสไดใใรใความคิดสรใางสรรค์ในการ
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ดาเนินการและการไดใรับความไวใวางใจและความรื่นรมจากผูใบังคับบัญราใน
ความสาเร็จของงานที่ไดใรับมอบหมาย ปัจจัยสุดทใายคือ การไดใรับมอบหมาย
งานที่ทใาทายความสามารถและน่าสนใจอยู่เสมอ
4) ดใ า นความรับ ผิด รอบ ในภาพรวมมี ผ ลต่ อการด าเนิ น งานของ
บุคลากรอยู่ ในระดั บมาก โดยพบว่า ปั จจั ยอันดั บหนึ่ง คือการด าเนิน งานไดใ
สาเร็จตามเวลาและปริมาณงานตามที่ผูใบังคับบัญรามอบหมาย ปัจจัยรองลงมา
คือการมีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดรอบใหใสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไวใ
ปัจจัยอันดับสุดทใา ยไดใแก่ การมีความมุ่งมั่น พยายามหาวิธีป้องกันและแกใไข
ปัญหาในการดาเนินงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
5) ดใานความกใาวหนใาในอารีพ ในภาพรวมมีผลต่อการดาเนินงาน
ของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ปัจจัยในดใานความกใาวหนใาในอารีพ
ทุกขใออยู่ในระดับมากที่สุด อันดับหนึ่งไดใแก่ ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่สามารถ
สรใางผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งไดใ ปัจจัยรองลงมาคือ การไดใรับการสนับสนุนใหใ
มีความเจริญกใาวหนใาตามความรูใความสามารถ และการมีโอกาสในการพัฒนา
ความรูใและประสบการณ์ในงานอยู่เสมอเป็นปัจจัย
3. ปัจจัยแรงจูงใจกับสภาพการดาเนินงานมาตรฐานการดาเนินงาน
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กในพื้ น ที่อาเภอขาณุ ว รลั กษบุ รี จั ง หวัด กาแพงเพรร
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก (rxy= .731) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคลใองกับสมมติฐานที่ตั้งไวใ
การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการดาเนินงานของบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร ผูใศึกษา
ไดใพบประเด็นสาคัญเห็นควรนามาอภิปรายไวใ ดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงในการทางานของบุคลากรที่มีผลต่อ
การดาเนินงานของบุคลากร พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับมาตรฐานการด าเนิ นงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้น ที่
อาเภอขาณุว รลักษบุ รี จัง หวั ดกาแพงเพรร ทั้ งโดยภาพรวมมี ความสัม พัน ธ์
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ทางบวกในระดับมาก (rxy= .731) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลใองกับสมมติฐานที่ตั้งไวใ ซึ่งสอดคลใองกับสมมติฐานที่ตั้งไวใ สาหรับราย
ดใา นคื อตัว แปรลักษณะของงานที่ท ามี ความสั ม พั นธ์ กับ การไดใ รับ นับ ถือ ใน
ประเด็นนี้สะทใอนใหใเห็นว่า การที่บุคลากรไดใปฏิบัติงานโดยมีความรับนับถือที่
เหมาะสมกับงานที่ ท านั้ น มี ความเหมาะสมต่ อกัน และยั งหนุ นเสริม ใหใเกิด
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลต่ อ ผลการด าเนิ น งานตาม
มาตรฐานอีกดใวย สาหรับตัวแปรความรับผิดรอบกับลักษณะงานที่ทานั้น มี
ความสัมพันธ์เพราะเหตุว่า ลักษณะงานที่ทานั้นบุคลากรทาดใวยใจรักและตรง
กับความรูใความสามารถของตนคือลักษณะงานที่ทาจึงหนุนเสริมแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานร่วมกันไดใอย่างมีประสิทธิภาพดใวย สอดคลใองกับแนวคิดของ
ธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์ (2553, หนใา 19-20) ว่าแรงจูงใจเป็นการเพิ่มพูนผลงานและ
ผลิตผลขององค์การกล่าวคือที่ใดก็ตามถใาใรใหลักการและเทคนิ คการจูงใจเขใา
มาร่ ว ยในการบริห ารที่ นั่ น ก็จ ะเห็น ไดใ รั ด ว่ า มี การเปลี่ ย นแปลงทางผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและผลผลิตขององค์การที่ดีขึ้น สาเหตุที่เป็นเร่นนี้ก็
เพราะหลักการและเทคนิคการสรใางแรงจูงใจจะมีไวใเพื่อใหใพนักงานหรือผูใถูกจูง
ใจขยันทางานยิ่งขึ้นในขณะที่แนวคิดของรุ่งทิพย์ พรหมศิริ (2549, หนใา 57) ไดใ
กล่าวถึงหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน คือ แรงจูงใจใน
การทางานของครู หน่วยงานใดไม่มีการสรใางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแลใว
หน่วยงานนั้นย่อมไม่สามารถจะโนใมนใาวจิตใจผูใปฏิบัติงานใหใมีความรูใสึกผู กพัน
ต่ อ หน่ ว ยงาน ผลงานย่ อ มจะต่ า เกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ย และปฏิ บั ติ ง านไม่ มี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของสถานศึกษานั้น หัวใจของความสาเร็จดใานวิราการ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจูงใจครูใหใปฏิบั ติงานอย่างเต็ มความสามารถ
เพื่อใหใงานดใานการเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแรงจูงใจ
ในการทางานของครูจึงนับว่ามีความสาคัญต่อผลการปฏิบัติงานของครูและ
ความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยแรงจูงใจในการทางานของครูเป็น
พลังหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่กระตุในครูใหใทางานตามบทบาทหนใาที่อย่างเต็ม
ความสามารถเพื่ อใหใงานส าเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์ ซึ่ งจะส่ ง ผลใหใโ รงเรีย นมี
ประสิทธิผลตามไปดใวย
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1. ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการดาเนินงานของบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานมากที่สุดอันดับที่หนึง่ ดใานความกใาวหนใาในอารีพ รองลงมา คือ ดใาน
ความรับผิดรอบ และดใานความสาเร็จในการทางานเป็นอันดับสุดทใาย พบว่า
1) ดใานความกใาวหนใาในอารีพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอาจมีสาเหตุมา
จากความกใาวหนใาในอารีพมีความสาคัญและเป็นแรงจูงใจที่มีผ ลต่อการทางาน
ของครู ม าก เพราะว่ า ปั จ จั ย ในการท างานมากอั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง คื อ ต าแหน่ ง ที่
ปฏิบัติงานอยู่สามารถสรใางผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งไดใ โดยขใารารการครูจะมี
วิทยฐานะคือการจัดทาผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิราการ ดังนั้นวิทยฐานะ
ตใองสะทใอนมาจากประสิทธิภาพการปฏิบัติหนใาที่ ในตาแหน่งนั้นๆ รองลงมา
โดยผูใบังคับบัญราเปิดโอกาสและใหใการสนับสนุนใหใไดใรับการพัฒนาศักยภาพ
ตามความรูใความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ในตาแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ทาใหใ
ไดใรับความรูใเพิ่มเติม เร่น การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อและ
ปั จ จั ย ในการท างานในหน่ ว ยงานมี ก ระบวนการในการพิ จ ารณาความดี
ความรอบเพื่ อ ใรใ ป ระกอบการเลื่ อ นขั้ น ของบุ ค ลากรเป็ น ไปอย่ า งบริ สุ ท ธิ์
ยุติธรรม ซึ่งสอดคลใองกับ งานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร (2558) ศึกษา
แรงจูงใจในการทางานกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทางาน
ของครูโ รงเรีย นมั ธ ยมศึก ษาในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากและสอดคลใ อ งกั บ
อุกกฤษฎ์ ฟุ้ ง ขจร (2559) ศึ กษาปั จ จั ย แรงจู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
วิราการในโรงเรียนประถมศึ กษา สั งกัด สานั กงานการประถมศึกษาจัง หวั ด
กาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนประถมศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2) ดใานความรับผิดรอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรองลงมาโดยอาจมีสาเหตุมา
จากปั จ จั ย การด าเนิ น งานไดใ ส าเร็ จ ตามเวลาและปริ ม าณงานตามที่
ผูใ บั ง คั บ บั ญ รามอบหมาย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก การมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านที่
รับผิดรอบใหใสาเร็จตามเป้าหมาย มีความมุ่งมั่น พยายามหาวิธีป้อ งกันและ
แกใไขปัญหาในการดาเนินงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ งานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสม

39

40

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

กับความสามารถ มีการทางานที่มีการกาหนดวิธีการและเป้ าหมายรัดเจน ซึ่ง
สอดคลใองกับแนวคิดของ วันเพ็ญ ศรประสิทธิ์ (2547, หนใา 73) ที่กล่าวว่า
งานที่ไดใรับมอบหมายทใาทายก่อใหใเกิดแรงบันดาลใจในการทางาน และงานที่
รับผิดรอบเหมาะสมกับความรูใ ความสามารถ จึงจะทาใหใครูเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน
3) ดใานการไดใรับการยอมรับนับถือ พบว่า แต่ละปัจจัยอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลใองกับ วันเพ็ญ หินขาว (2552, หนใา 69) ไดใศึกษาแรงจูงใจ
แนวทางเสริ ม สรใ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของขใ า รารการ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดใานการยอมรับ
นับ ถือ โดยรวมอยู่ในระดั บ มาก ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะขใารารการครู โ รงเรีย น
มัธยมศึกษารูใสึกภูมิใจและมีเกียรติในตาแหน่งหนใาที่ที่ปฏิบัติ ไดใรับการยอมรับ
นับถือจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น การไดใรับมอบหมายงานพิเศษใหใปฏิบัติ
นอกเหนือจากงานในหนใาที่อยู่เสมอ ซึ่งอาจกล่าวไดใว่า ครูเป็นผูใไดใรับยกย่องว่า
เป็นปูรนียบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดใรับการมอบ
รางวัลครูดีศรีรายแดน รางวัลครูดีเด่นใหใแก่ครูที่ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ผลงาน
ทางวิราการ ซึ่งถือเป็นขวัญและกาลังใจใหใแก่ครู
4) ดใานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ขใอที่มีความถี่สูงสุด คือ ความริเริ่มสรใางสรรค์วิธีการใหม่ๆ มาปรับใรใในการ
ดาเนินงานจนสาเร็จรวมถึงการไดใรับความไวใวางใจและรื่นรมจากผูใบงั คับบัญรา
ในความส าเร็จ ของงานที่ ไ ดใ รับ มอบหมาย สอดคลใ องกับ นงนารถ โซ๊ ะ มณี
(2552, หนใ า 94) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการใรใ ฐ านอ านาจของ
ผูใอานวยการโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส
ในอาเภอบางน้าเปรี้ยว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเริงเทรา เขต 1 ครู
โรงเรียนขยายโอกาสในอาเภอบางน้าเปรี้ยวมีแรงจูงใจดใานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากไดใรับมอบหมายงานตรงความรูใความสามารถ ความ
ถนัดและมีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจและร่วมรับผิดรอบ
5) ดใานความสาเร็จในการทางานซึ่งมีค่าเฉลี่ยอันดับสุดทใาย โดยรวม
และรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก พบว่า ความรูใสึกพึงพอใจที่ไดใเป็นส่วนหนึ่งของ
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ผลสาเร็จของงาน การหาวิธีปรับปรุงแกใไขงานที่ปฏิบัติอยู่ใหใดีขึ้น เสมอ ดใวย
เหตุผลดังกล่าวทาใหใครูมีอิสระและการตัดสินใจในการดาเนินงานอย่างเต็มที่
ทาใหใงานไดใรับมอบหมายประสบความสาเร็จตามที่คาดหวัง อาจมีสาเหตุมา
จากซึ่งสอดคลใองกับงานวิจัยของไพศาล อานามวัฒน์ (2543) ไดใศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนคาทอลิคสังฆณฑลจันทบุรี พบว่า แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 10 ดใาน เรียงลาดับจากมากไปนใอยดังนี้ ดใานลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ดใานสภาพแวดลใอมในการปฏิบัติงาน ดใานความมั่นคงจากมากไปนใอย
ดังนี้ ดใานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดใานสภาพแวดลใอมในการปฏิบัติงาน ดใานความ
มั่นคงในการปฏิบัติงาน ดใานความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ดใานความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ดใานความรับผิดรอบ ดใานการไดใรับการยอมรับ
ดใานความกใาวหนใาในหนใาที่การงาน ดใานผลตอบแทน และดใานนโยบายและ
การบริหาร เมื่ อเปรีย บเที ย บแรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านของครูจ าแนกตาม
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ปฏิบัติง านแตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกดใานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. มาตรฐานการด าเนิ น งานของศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ในเขตพื้ น ที่
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพรร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหานใอย ไดใแก่ ดใาน
วิราการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดใานการมีส่วนร่วม
และการสนับ สนุ นจากรุม รนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ ก ดใา นบุคลากรและการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ดใานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลใอมและความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้
1) ดใานวิราการและกิจกรรมตามหลัก สูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดทุกขใอ
ไดใแก่ มีการรายงานผลพัฒนาการของเด็กอย่างสม่าเสมอ โดยไดใทาการประเมิน
พัฒนาการของเด็กตลอดจนการดูแลและการเรียนรูใเกี่ยวกับสภาพแวดลใอม
ต่างๆ เพื่อที่จะร่วยใหใพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไดใพัฒนาอย่างดีที่สุด และเพื่อ
ตรวจสอบวินิจฉัยถึงความล่ารใาของพัฒนาการ เพื่อใหใความร่วยเหลือเด็กใหใ
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เหมาะสม เด็กที่ไดใรับการสงสัยว่ามีพัฒนาการที่ล่ารใาจะไดใรับการประเมินอย่าง
ละเอียดโดยการร่วมมือในการร่วยเหลือจากพ่อแม่ผูใปกครองในขั้นแรกนั้นเป็น
สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะร่ ว ยในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย ไดใ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมี การจั ด กิจ กรรมเพื่ อส่ ง เสริม คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเปิดโอกาสใหใเด็กเล่น และเลือกทากิจกรรมตาม
ความสนใจ ซึ่งสอดคลใองกับ นภัสสร สว่างโคตร (2552, บทคัดย่อ) พบว่า การ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทใองถิ่นตามทัศนะของ
บุคลากรเขตอาเภอสมเด็จ จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ดใา นวิร าการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
2) ดใานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุ นจากรุมรนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พบว่า มีระดับความคิดเห็น ภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีระดับความ
คิดเห็นมากทุกขใอ ไดใแก่ การที่เปิดโอกาสใหใรุมรนเขใามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ า งๆ ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เร่ น การประรุ ม ผูใ ป กครองร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งสอดคลใองกับ
การศึกษาของ ภรณี ยิ่งคุใม (2556, บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ดใานการมี
ส่ ว นร่ว มและสนั บ สนุ น จากรุ ม รนจากการศึ กษาพบว่ า ความคาดหวั ง ของ
ผูใปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความ
คิดเห็น ของผูใ ปกครองศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอนข่อยอาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ดใานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากรุมรน โดยความคิดเห็น
ของผูใปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอนข่อย มีความสอดคลใองไปในทาง
เดียวกัน พบว่า ดใานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผูใปกครอง คาดหวังใหใ
โรงเรีย นเปิ ด โอกาสใหใผูใ ป กครองมี ส่ ว นร่ว มกับ กิจ กรมในโรงเรีย น ควรเปิ ด
โอกาสใหใผูใปกครองเสนอแนะซักถาม แสดงความคิดเห็น และใหใคาปรึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3) ดใ า นบุ ค ลากรและการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก พบว่ า
ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากและมี ระดั บ ความคิด เห็น มากทุ ก ขใอ ไดใ แก่ มี การ
กาหนดโครงสรใางการบริหารงานร่วมถึงกฎ ระเบี ยบ ขใอบังคับเกี่ยวกับการ
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ดาเนินงานที่รัดเจนรวมถึงการที่จานวนครูผูใดูแลเด็กมีเพียงพอต่อการดูแลเด็ก
มีการแต่งกายที่สะอาด เรียบรใอย ยิ้มแยใมแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผูใ ป กครอง ซึ่ ง สอดคลใ อ งกั บ การศึ ก ษาของ เลิ ศ ลั ก ษณ์ ริ ย ะวงษ์ (2553,
บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ผูใปกครองตใองการใหใบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะครูผูใเปรียบเสมืนพ่อแม่ของเด็กขณะอยู่โรงเรียน มีการดูแลเด็กอย่าง
ใกลใริด เป็นตัวอย่างที่ดีในการถ่ายทอดพฤติกรรมต่างๆ และมีอิทธิพลในการ
เสริมสรใางพัฒนาการของเด็ก
4) ดใานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลใอมและความปลอดภั ยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีระดับความคิดเห็นมากทุก
ขใอ ไดใ แ ก่ การจั ด สภาพภายในหใ อ งเรี ย น มี พื้ น ที่ ใ รใ ส อยเหมาะสมที่ จ ะท า
กิจกรรมสาหรับเด็ก รองลงมาคือ อุปกรณ์ของใรใจัดวางเป็นระเบียบ และอยู่ใน
ระดับที่เด็กสามารถหยิบใรใดใวยตนเอง หใองน้า หใองสใวมมี จานวนเพียงพอมี
ความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยและการจัดการอาคารสถานที่และ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องเล่น ที่ส นับ สนุน ต่อการพัฒ นาการของเด็กใหใอยู่ใน
สภาพที่ดีและปลอดภัยสาหรับเด็ก ซึ่งสอดคลใองกับการศึกษาของ เบญจวรรณ
ศรศรี, สุขุม เฉลยทรัพย์ (2556, บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า การจัดพื้นที่
ภายในอาคารสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสมกับ
การทากิจกรรม และศูนย์ฯมีพื้นที่สาหรับใหใเด็กนอนพักผ่อนอย่างเหมาะสม
และศูนย์ฯ มีการจัดหใองพยาบาลหรือที่พักสาหรับเด็กป่วยส่ งเสริมสนับสนุนใหใ
ครูหรือผูใเลี้ยงดูเด็กไดใรับการอบรมดใานการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจาทุกปี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผูใบริหารควรจะรักษาระดับปัจจัยใหใคงอยู่และพัฒนาใหใดีขึ้น เพื่อ
เสริมสรใางปัจจัยแรงจูงใจในการดาเนินงานไดใอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 ผูใบริหารควรเปิดโอกาสใหใครูไดใมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการทางาน
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บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มีวั ตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาประสิ ทธิ ผลในการจั ดการภัย
พิบัติของชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก และปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อประสิ ทธิ ผลในการจั ดการภั ยพิ บั ติ ของชุ มชนในเขตพื้ นที่ อาเภอบางระก า
จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภั ยในชุ มชนบ้ านวั งกุ่ม ชุ มชนบ้ านแท่ นนางงาม และชุ มชนบ้ านชุ มแสง
สงคราม อ าเภอบางระก า จั งหวั ดพิ ษ ณุ โลก จ านวน 522 ครั วเรื อน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) อยู่ระหว่าง .82 ถึง .96 สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วิธีแบบ
ขั้นตอน (Stepwise regression analysis) สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์นี้กาหนดไว้ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ 1) ภาพรวมของ
ประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย
1

รองศาสตราจารย์, ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

48

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และด้านการฟื้นฟูบูรณะหลังประสบภัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ตามลาดับ และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน มี 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประสบการณ์รับมือ
ภัยพิบัติในอดีต ปัจจัยด้านความตระหนักต่อปัญหาภัยพิบัติ ปัจจัยด้านทุนทาง
สังคม ปัจจัยด้านความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ และปัจจัยด้านผู้นาชุมชน โดย
ปัจจัยทั้งห้าส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .295, .247, .220, .109 และ
-.098 ตามลาดับ และสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติ
ของชุมชน ได้ร้อยละ 46.70
คาสาคัญ: การจัดการภัยพิบัติ ชุมชนบางระกา

Abstract
The purposes of this research were to study; 1) the
effectiveness of disaster management of communities in Bang Rakam
District, Phitsanulok Province, 2) Factors affecting effectiveness of
disaster management of communities in Bang Rakam District,
Phitsanulok Province. Research population was 522 households,
whom affected by floods in Ban Wang Kum community, Ban Thaen
Nang Ngam Community and the community of Ban Chum Saeng
Songkhram, Bang Rakam District, Phitsanulok Province. Data
collection was employed by using a questionnaire with statistical
reliability level between .82 to .96. The descriptive statistics with
percentage, mean, and standard deviation including Stepwise
regression analysis were employed for data analyses. The statistical
significant level at .05 was defined in this study. The research results
were found that; 1) overall the effectiveness of disaster management
of communities was at a high level with the mean score of 3.42.
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When considered by items, it was found that the prevention facet,
and the preparedness for flooding was at a high level with the mean
scores of 3.82, the emergency management facet was at a high level
with the mean scores of 3.62, and the rehabilitation facet, and the
reconstruction was at moderate level with the mean scores of 2.82
respectively. And 2) There were five factors affecting the
effectiveness of community’s disaster management under study
include: (1) Prior disaster experience, (2) Disaster awareness, (3) Social
capital, (4) Continuity of government policy and (5) Community
leader, All of these five factors affected the effectiveness of
community’s disaster management under study at the statistically
significant level of .05, regression coefficients being .295, .247, .220,
.109 and -.098, respectively. The five factors could explain
effectiveness of community’s disaster management under study at
46.70 percent.
Keywords: Disaster Management, Bangrakam’s Community
บทนา
ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
อาณาเขตติ ดกับประเทศกัมพู ช า ลาว พม่ า และมาเลเซี ย มีพื้ น ที่ป ระมาณ
513,115 ตารางกิโลเมตร มีความยาววัดจากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 1,620
กิโลเมตร และความกว้างวัดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกประมาณ 775
กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,701 กิโลเมตร ติดกับอ่าวไทย และ
มหาสมุทรอินเดีย จากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์
สูตรและอยู่ในเขตแนวมรสุม จึงมักเกิดภัยพิบัติประเภทอุทกภัยและวาตภัย
สอดคล้องกับรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประเทศ
ไทยมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุทกภัย อุบัติเหตุขนาดใหญ่ และวัตถุระเบิด ส่วน
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วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ดินถล่ม และแผ่นดินไหว มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
และโรคระบาดในมนุษย์มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า เป็นต้น การเกิดภัยพิบัติแต่
ละครั้งจะส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะการเกิ ดมหาอุทกภัยในปี 2554
ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ มีพื้นที่
ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคกลางที่เกิดน้าท่วมหนักเป็นระยะเวลานาน อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายอย่างหนักทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจานวนมาก มีผู้เสียชีวิตจานวน 657
ราย สูญหาย 3 คน ประชาชนเดือดร้อน 4,039,459 ครัวเรือนหรือ 3,425,869
คน ธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ถึง 1.356 ล้านล้านบาท และ
ต้องใช้เงินฟื้นฟูอีกกว่า 7 แสนล้านบาท ซึ่งเสียหายมากกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติสึ
นามิในปี 2547 หลายเท่า
อุทกภัยเป็นหนึ่งในภัยที่เกิดจากน้า (Hydrologic Hazards) ซึ่งภัยที่
เกิดจากน้า หมายถึง ภัยที่เกิดจากระบบน้าของโลก โดย McEntire (2007,
หน้า 10-11) ได้จาแนกภัยที่เกิดจากน้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) น้าท่วม
(Flooding) เกิดจากปริมาณน้าฝนที่มีมากเกินไปจนผิวดินไม่สามารถดูดซึมไว้
ได้หมดหรือเกิดจากหิม ะลาย หรือความล้มเหลวในการกักเก็บ น้าของเขื่อน
(2) ดินโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนที่ของมวลดิน หรือหิน ลงมาตามลาดเขาด้วย
อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยปกติดินถล่มเกิดจาก “น้า” เป็นส่วนใหญ่
เพราะน้าจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหิน และน้า
จะเป็นตัวที่ทาให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของเหลวได้ (3)
พายุหมุนยกซัดชายฝั่ง (Storm surges) คือ ปรากฏการณ์คลื่นที่เกิดขึ้นพร้อม
กับ พายุ หมุ น โซนร้ อนที่ ย กระดั บ น้ าทะเลให้ สู ง ขึ้ น กว่ า ปกติ จนสามารถยก
ระดับน้าทะเลซัดเข้าหาชายฝั่ง ดังกรณีเกิดพายุใต้ฝุ่นเกย์พัดถล่มชุมพรในปี
พ.ศ. 2532 หรือพายุโซนร้อนแฮเรียต พัดถล่ มแหลมตะลุมพุก เมื่ อ ปี พ.ศ.
2505 เป็นต้น และ (4) ภัยแล้ง (Drought) ก็ถือว่าเป็นภัยที่เกิดจากน้าเช่นกัน
โดยภาวะโลกร้อนทาให้ฝนตกน้อยกว่าปกติ จนเกิดภาวะขาดแคลนน้าในพื้นที่
ใดพื้ น ที่ ห นึ่ ง เป็ น เวลานาน และส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนในที่ สุ ด ส่ ว น

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (2558) ได้นิยามคาว่า
อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุจาก
มีปริมาณน้าฝนมากจนทาให้มีปริมาณน้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้าผิวดินที่มีอยู่
ตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน้าของแม่น้า ลาคลอง และ
ยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ โดยการปิดกั้ นการไหลของน้าตาม
ธรรมชาติ ทั้ ง เจตนาและไม่ เ จตนา จนเป็ น อัน ตรายต่ อชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม สามารถจาแนกตามลักษณะการเกิดได้ 2 ลักษณะ
ดังนี้
1) น้าท่วมขัง/น้าล้นตลิ่ง (Inundation/Over bank flow) เป็น
สภาวะน้าท่วมหรือสภาวะน้าล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเนื่อ งจากระบบระบายน้าไม่มี
ประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ
บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้า
และบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้าและแผ่
เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้าได้ทัน
2) น้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันในพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมี
คุณสมบัติในการกักเก็บน้าหรือต้านน้าน้อยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น
เขื่อนหรืออ่างเก็บน้าพังทลาย น้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก
และมักเกิด ขึ้น ในบริเวณที่ราบระหว่ า งหุบ เขา ซึ่ งอาจจะไม่ มี ฝ นตกหนั กใน
บริเวณนั้นมาก่อนเลยแต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้าที่อยู่ห่างออกไป การ
เกิดน้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะ
ป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย
อาเภอบางระกา เป็น 1 ใน 9 อาเภอของจังหวัดพิษณุโลก เป็น
อาเภอที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่าติดกับลาน้ายม ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักสายเดียว
ของภาคเหนือที่ยังไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่รองรับกักเก็บน้า อาเภอบางระกา เป็น
พื้นที่รับน้าต่อจากจังหวัดสุโขทัย จึงหนีไม่พ้นเมื่อถึงฤดูน้าหลาก อาเภอบาง
ระกา จึงได้รับผลกระทบจากน้าท่วมซ้าซากมายาวนาน จนเรียกได้ว่าน้าท่วม
บางระกา กลายเป็นวิถีชีวิตคนบางระกาไปแล้วก็ว่าได้ จากการรวบรวมข้อมูล
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พื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ายม ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทยในอดีตช่วง พ.ศ.2526-2545 ตามรายงาน พบว่า จังหวัด
พิษณุโลก เป็นพื้นที่ รองรับน้าที่ไหลผ่า นมาจากจังหวัดทางด้านเหนือ ได้แก่
จังหวัดพะเยา แพร่ สุโขทัย น่าน อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ดังนั้นเมื่อจังหวัด
ดั ง กล่ า วประสบอุท กภั ย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกก็จ ะได้ รับ ผลกระทบด้ ว ย โดยมี
ระยะเวลาห่างกันพอสมควรตามการไหลบ่าของน้าในแม่น้ายม ซึ่ งทาให้อาเภอ
บางระกาซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และแม่น้ายมไหลผ่านเกิดน้าท่วม
ครอบคลุมบริเวณกว้างอยู่เป็นประจา (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร, 2556)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติ
โดยใช้กรณีศึกษาชุมชนที่มีปัญ หาน้าท่วมซ้าซากในเขตพื้นที่อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเรียนรู้ว่าชุมชนเหล่านั้นมีการป้องกัน เตรียมความพร้อม
และรับมือภัยน้าท่วมอย่างไร และมี ปัจจัย ใดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
จัดการภัยพิบัติของชุมชน ซึ่งเป็นคาถามสาคัญของการวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนในเขตพื้นที่
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัจ จัยที่ส่ งผลต่ อ ประสิทธิ ผลในการจั ดการภัยพิบั ติของ
ชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสบการณ์รับมือภัยพิบัติใน
อดีต
ความตระหนักต่อปัญหาภัยพิบัติ
ในอดีต
ผู้นาชุมชน
ทุนทางสังคม

ประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบตั ิ
- ด้านการป้องกันและเตรียมพร้อม
- ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
- ด้านการฟื้นฟูบูรณะหลังประสบภัย

ความต่อเนื่องของนโยบาย
ภาครัฐ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตของการศึกษา
เฉพาะมิติการจัดการภัยพิบัติ 3 ด้าน ได้แก่ (1) การป้องกันและเตรียมพร้อม (2)
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ (3) การฟื้นฟูผู้ประสบภัย
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดประชากรหรือ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านวัง
กุ่ม ชุมชนบ้านแท่นนางงาม และชุมชนบ้านชุมแสงสงคราม อาเภอบาง-ระกา
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 522 ครัวเรือน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติน้าท่วมได้แก่ ชุมชนบ้านวังกุ่ม ชุมชนบ้านแท่นนางงาม
และชุมชนบ้านชุมแสงสงคราม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการเกิดภัยพิบัติ อธิบายว่า “ภัยพิบัติ” (Disaster) เกิดขึ้นได้
จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ “ภัย” (Hazard) กับ “ภาวะล่อแหลม”
(Vulnerability) เกิดขึ้นพร้อมกัน (Wisner, Blaikie, Cannon, & Davis, 2003)
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โดย “ภัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่นาไปสู่ภาวะอันตรายเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
ทรัพย์สิน และการบาดเจ็บ ส่วน “ภาวะล่อแหลม” คือ ภาวะที่ไวต่อการจะได้รับ
ผลกระทบจากภั ย โดยความรุ น แรงของเหตุ การณ์ ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาด (Scale)
ขอบเขต (Scope) และระยะเวลา (Duration or time) ของแต่ละเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน และสังคม (Fischer, 2003: 3) เนื่องจากเราไม่
สามารถคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยา ดังนั้น
แนวคิ ด การจั ด การภั ย พิ บั ติ จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การลดภาวะล่ อ แหลม
(Vulnerability) ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว
ในอดีตหลาย ๆ ครั้ง นาไปสู่การเสียชีวิตของประชาชนจานวนมาก รวมทั้งทาลาย
อาคารบ้านเรือน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน แต่ความ
สูญเสียของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน เช่น ในประเทศที่มีกฎหมายบังคับ
ให้ การก่ อสร้ างบ้ า นเรื อนหรื ออาคารที่ ต้ องรองรั บ แรงสั่ นสะเทื อน หากเกิ ด
แผ่นดินไหวขึ้นก็ จะได้รับความเสียหายน้อยกว่ าประเทศที่ไม่ มีกฎหมายบังคับ
หรือในบางประเทศประชาชนเสียชีวิตน้อยกว่าเพราะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวในขณะเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ ความยากจนทาให้ประชาชนมี
ภาวะล่อแหลมต่อการเกิดภัยพิบัติมากขึ้น ดังที่ องค์การกาชาดสากล ได้นาเสนอ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติกับดัชนี
ชี้วั ดระดับการพัฒนาของมนุษย์ (HDI) ในประเทศต่าง ๆ พบว่า ในจ านวน
เหตุการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2,557 ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. 1991-2000
ประเทศที่มีดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาของมนุษย์ (HDI) ต่า จะมีผู้เสียชีวิตจากภัย
พิบัติถึง 2 ใน 3 ขณะที่ประเทศที่มีดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาของมนุษย์ (HDI) สูง
จะมีผู้เสียชีวิตเพียงร้อยละ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์กับภาวะล่อแหลมต่อการเกิดภัยพิบัติ (Wisner, Blaikie, Cannon, &
Davis, 2003) แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ (Disaster of Management) เป็น
แนวคิดที่มีพั ฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อรับมือกับปัญหาภัย
พิบัติ โดยผู้ปกครองพยายามค้นหาเครื่องมือหรือวิธีการที่จะลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดย Drabek and Hoetmer (1991) ให้คา
นิ ยาม “การจั ดการภั ยพิ บั ติ ” ไว้ ว่ าเป็ นวิ ชาชี พและสาขาวิ ชาของการใช้
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วิ ทยาศาสตร์ ประยุ กต์ เทคโนโลยี การวางแผนและการจั ดการเพื่ อรั บมื อกั บ
เหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สอดคล้องกับ Pinkowski (2008)
กล่าวว่า การจัดการภัยพิบัติ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเราสามารถทาบางสิ่ง
บางอย่างได้เพื่อลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเรียนรู้
ของมนุ ษ ย์ ที่ เคยประสบกั บ ภั ย พิ บั ติ ดั ง นั้ น การจั ดการภั ย พิ บั ติ จึ ง เป็ น การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่ อรับมือกับปัญหาภัย
พิบัติ โดยกระบวนการจัดการภัยพิบัติประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การ
เตรียมพร้อม เช่น การวางแผนรับมือ และการฝึกอบรม (2) การตอบสนองในช่วง
ฉุกเฉิน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน และลดผลกระทบ
จากเหตุการณ์ (3) การฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ เป็นการฟื้นฟูความเสียหายจาก
เหตุ การณ์ ภั ยพิ บั ติ ที่ เกิดขึ้ นทั้ งในระดั บปั จเจกบุ คคลและการฟื้ นฟู โครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมให้สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และ (4) การเฝ้าระวังภัย เป็น
กิจกรรมเชิ งป้ องกันเพื่ อลดผลกระทบจากเหตุ การณ์ ภัยพิ บั ติ ที่ อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต (Martin, 1999) ซึ่งงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประสิทธิผลการจัดการภัย
พิบัติ 3 ระยะ ได้แก่
1) ระยะเวลาก่อนภาวะฉุกเฉิน (Before crisis) เรียกว่า การป้องกันและ
เตรียมพร้อม ประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ได้แก่ (1) ระบบเฝ้าระวังภัย (Hazard
mitigation) เป็นการวัดระดับอันตรายของภัยพิบัติ (2) ระบบการเตรียมความ
พร้อมแผนฉุกเฉิน (Emergency preparedness) ซึ่งเป็นเรื่องการวางแผนและ
ซักซ้อมแผนรับมือในด้านต่างๆ การให้การศึกษาแก่ชุมชน ว่าจะต้องเตรียมตัว
อย่างไร ทั้งส่วนเตรียมความพร้อมและระบบเฝ้าระวังภัยแม้ในช่วงภาวะไม่วิกฤติ
โดยจาเป็นต้องมีการซักซ้อมฝึกฝนจนเป็นนิสัย สามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
อัตโนมัติ ว่าเกิดเหตุการณ์แล้ว ใครต้องทาอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง
2) ช่วงระหว่างภาวะฉุกเฉิน (During crisis) เรียกว่า การจัดการใน
ภาวะฉุ กเฉิ น เป็ นช่ วงการรั บมื อและตอบสนองในช่ วงฉุ กเฉิ น (Emergency
response) เพื่อศึกษาว่ามีการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีเพียงใด ถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่ มีการจัดระบบตนเองอย่างไร ชุมชนมีการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
ในลักษณะใด
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3) ช่วงหลังภาวะฉุกเฉิน (After crisis) เรียกว่า การฟื้นฟูบูรณะหลัง
ประสบภัย เป็นช่วงการฟื้นฟูให้กลับมาสู่ปกติและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีระบบ
การฟื้นฟู (Disaster recovery) ทั้งในระยะกลางและระยะยาว การพิจารณา
“วงจรการรับมือภัยพิบัติ ” ไม่ควรหยุดเพียงมองการฟื้นฟูอย่างเดียว แต่ต้อง
ดาเนินการเพื่อให้ไปสู่การพัฒนา เพราะการพัฒนาจะกลายเป็นกลไกสาคัญในการ
รับมือภัยพิบัติ ในวันข้างหน้าที่อาจเกิดในชุมชน หากมีการพัฒนาที่ดีและวางแผน
รับมือภัยพิบัติอย่างดี สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นหัวใจสาคัญที่ทาให้วิกฤติอาจไม่เกิดหรือ
ลดความรุนแรงของวิกฤติได้
กระบวนการวิจัย หรือ วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey research) โดยกาหนดพื้นที่ที่ศึกษาคือชุมชนที่เคยประสบภัยน้าท่วม
และอยู่ใกล้กับล าน้ายม ได้แก่ ชุมชนบ้านวังกุ่ม ชุมชนบ้านแท่ นนางงาม และ
ชุมชนบ้านชุมแสงสงคราม อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเหตุผลที่ผู้วิจัย
เลือกสนามวิจัยในพื้นที่เหล่านี้ เนื่องจากเป็นชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็น
ประจาและมีประสบการณ์ในการรับมือภัยน้าท่วม จึงผ่านเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
เกณฑ์
1. ประสบปัญหาน้าท่วมเป็นบ่อยครั้ง
2. มีลักษณะน้าท่วมขังหรือน้าล้นตลิ่ง
3. ระยะเวลาน้าท่วมขังมากกว่า 1 เดือน
4. มีคณะกรรมการระดับหมู่บ้านดูแล
ปัญหาน้าท่วม
5. ชุมชนมีประสบการณ์เผชิญเหตุน้าท่วม
ครั้งใหญ่ปี 2554

บ้านวังกุ่ม





บ้านแท่นนางงาม





บ้านชุมแสงฯ
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ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้เป็น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่น้า
ท่วมซ้าซากของอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก และเป็นพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก ประกอบด้วย ชุมชนบ้านวังกุ่ม จานวน 230 ครัวเรือน ชุมชนบ้าน
แท่นนางงาม จานวน 116 ครัวเรือน และชุมชนบ้านชุมแสงสงคราม จานวน
176 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 522 ครัวเรือน
เครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
จากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนบ้านวังกุ่ม ชุมชนบ้านแท่นนางงาม และ
ชุ มชนบ้ านชุ มแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จั งหวั ดพิ ษณุ โลก จ านวน 522
ครัวเรือน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 12 ข้อ ตอนที่ 2 เป็น
คาถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติ จานวน 25 ข้อ ตอนที่ 3 เป็น
คาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติ จานวน 30 ข้อ
และตอนที่ 4 เป็ น ค าถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม จ านวน 1 ข้อ โดยแบบสอบถามได้ ผ่า นการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ 0.96 และผ่านการ
ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธี Cronbach’s alpha มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ระหว่าง .82 ถึง .96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ช่วยนักวิจัยออกพื้นที่แจกแบบสอบถาม ในชุมชนบ้านวังกุ่ม ชุมชน
บ้ านแท่ นนางงาม และชุ มชนบ้ านชุ มแสงสงคราม อ าเภอบางระกา จั งหวั ด
พิษณุโลก จานวน 522 ครัวเรือน
2. ภายหลังจากได้รับแบบสอบถาม ผู้วิจัยทาการบรรณาธิกร (Edit) เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาว่าผู้ตอบให้ข้อมูล
ครบถ้วนหรือไม่ หากข้อมูลขาดหายมากกว่า ร้อยละ 10 ซึ่งเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่
ยอมรับ ผู้วิจัยจะไม่นามาวิเคราะห์
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3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการบรรณาธิกรลงรหัส (Coding) เพื่อใช้
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล หากมีข้อมูลใดขาดหายไป (ไม่เกินร้อยละ10)
ผู้วิจัยจะทาการปรับปรุงข้อมูลที่ขาดหาย (Missing data) ในบางตัวแปรที่ผู้ตอบ
ไม่ได้ให้ข้อมูล ด้วยวิธีการประมาณค่าทดแทนข้อมูลที่ขาดขาย (Replacement
of missing data) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย (Series mean)
การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ยของประชากร (Population
mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Population standard
deviation) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูล และประเมินประสิทธิผลในการจัดการภัย
พิบัติของชุมชน ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการภัย
พิ บั ติ ของชุ ม ชน ผู้ วิ จั ยใช้ ส ถิ ติ การวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ คู ณ วิ ธี แบบขั้ นตอน
(Stepwise Regression Analysis) โดยทดสอบความมีนัยสาคัญที่ .05
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอ
บางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก มีประสิทธิผลใน
การจัดการภัยพิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 และด้านการฟื้นฟูบูรณะหลังประสบภัยอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการจัดการ
ภัยพิบัติของชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบตั ิ
ด้านการป้องกันและเตรียมพร้อม
ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ด้านการฟื้นฟูบูรณะหลังประสบภัย
ภาพรวม


3.82
3.62
2.82
3.42


.82
.70
.69
.82

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการภัยพิบัติของชุมชนในเขตพื้นที่
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
จากตารางที่ 2 เป็ น การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจ
(Coefficient of Determination) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วิธี
แบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านประสบการณ์รับมือภัยพิบัติในอดีต ปัจจัยด้านความตระหนักต่อปัญหา
ภัยพิบั ติ ปั จจัยด้ านผู้ นาชุ มชน ปัจจั ยด้านทุนทางสั งคม และปัจจัยด้านความ
ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติ ได้ค่า
Adjusted R Square = .467 หรือ 46.70 % อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลในการจั ดการภั ยพิ บั ติ มากที่ สุ ด คือ ปั จจั ยด้ าน
ประสบการณ์รับมือภัยพิบัติในอดีต (Beta = .295) รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
ความตระหนักต่อปัญหาภัยพิบัติ (Beta = .247) ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (Beta
= .220) ปัจจัยด้านความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ (Beta = .109) และปัจจัย
ด้านผู้นาชุมชน (Beta = -.098) ตามลาดับ (โปรดดูตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการภัยพิบัติ
Unstandardized Standardized
Coefficient
Coefficient
B
S.D. Error
Beta

ตัวแปร
(Constant)
1. ประสบการณ์รับมือภัยพิบัติในอดีต
2. ความตระหนักต่อปัญหาภัยพิบัติ
3. ผู้นาชุมชน
4. ทุนทางสังคม
5. ความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ

4.837
.926
.692
.206
.295
.886
.350
.247
-.303
.267
-.098
.736
.288
.220
.307
.272
.109
2
F = 16.748 Sig = .000 R = .683 R = .467

t

Sig.

5.225
3.355
2.532
-1.134
2.550
1.134

.000
.001
.013
.050
.012
.001

การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ กรณีศึกษาอาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
ในภาพรวมชุมชนมีประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.42 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้านการป้องกันและ
เตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 โดยชุมชน
มีการเข้ารับการฝึกอบรม/ความรู้เรื่องภัยน้าท่วม มีการสร้างความตระหนักผ่าน
สื่อและกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมกันสารวจจุดเสี่ยงภัยน้าท่วมในชุมชน และการ
เตรียมกาลังคน เครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน สอดคล้องกับ ชญาทัต เนียมแสวง
และจาลอง โพธิ์บุญ (2563) ที่ศึกษาการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาความเสี่ยงอุทกภัยฉับพลัน จากการพิบัติของเขื่อนแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า การจัดการก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติของชุมชนแม่สรวย
เป็ นการเตรียมความพร้อมของชุ มชนในการรับมื อกับภาวะฉุกเฉิน โดยมี การ
จัดการที่สาคัญดังนี้ (1) การจัดการที่อยู่อาศัยและระเบียบชุมชน (2) การจัดการ
แหล่งน้า (3) การจัดการฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงภัยพิบัติ และ (4) การแจ้งเตือนภัย
ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าชุมชนบางระกามีการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับ
อุทกภั ยเป็ นอย่ างดี และสอดคล้องกับหลักการจัดการภัยพิบัติ อันเป็นแนวคิด
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สากล โดยการป้องกัน (Prevention) เป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถใน
การรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นเกิ ด ภั ย ส่ ว นการเตรี ย มพร้ อ ม
(Preparedness) เกี่ยวข้องกับการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ เช่น การเตรียม
อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เสบียงอาหาร ระบบสื่อสาร รวมถึงการฝึกซ้อมอพยพ เพื่อให้
เกิดความเคยชิน ด้านการจัดการในภาวะฉุ กเฉิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ ากั บ 3.62 โดยชุ ม ชนบางระก ามุ่ งเน้ น การให้ ความร่ วมมื อกั บ หน่ วยงาน
ภายนอก การสื่ อสารท าความเข้ าใจเกี่ ยวกั บสถานการณ์ การกระจายความ
ช่วยเหลื อ เช่ น น้า อาหาร และการจั ดตั้ งศูนย์ ให้ความช่ วยเหลือผู้ประสบภัย
สอดคล้องกับ เอกราช บุ ญเริง และไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2560) ศึกษาการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ช่วงระหว่างเกิดภัยพิบัติมีการบรรเทา
ทุ กข์ประสานงาน และช่ วยเหลื อ ซึ่ งกันและกันระหว่ างคนในชุ มชนและจาก
หน่วยงานภายนอก ทาให้ชุมชนได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้อยลง ดังนั้นการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินของชุมชน จึงเป็นการปฏิบัติการของคนในชุมชนเพื่อลด
ความรุนแรงของภัยพิบัติ โดยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ การรักษาชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนในชุมชน ด้วยการเข้าไประงับและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ
และด้านการฟื้นฟูบูรณะหลังประสบภัย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.82 จากการวิเคราะห์รายประเด็น พบว่า การร่วมกันให้ความช่วยเหลือซ่อม
สร้างที่พัก และการร่วมกันสารวจความเสียหาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและระดับมาก ส่วนประเด็นอื่น ๆ มีค่ าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
และน้อย ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าชุมชนมีความพยายามในการฟื้นฟูบูรณะหลังประสบ
ภัยในระดับที่ไม่มากนัก ซึ่งมีเฉพาะประเด็นการร่วมกันให้ความช่วยเหลือซ่อม
สร้างที่พักอาศัยและการร่วมกันสารวจความเสียหายที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมาก เนื่องจากสังคมชนบทมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ คนในชุมชนจะ
ให้ความช่วยเหลือกันและกันในยามทุกข์ยาก ซึ่งการร่วมกันซ่อมแซมที่พักอาศัย
และการร่วมกันสารวจความเสียหายนั้นใช้ทรัพยากรไม่มากจึงมีความพยายามอยู่
ในระดับสูง ส่วนประเด็นการร่วมกันซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค การร่วมกัน
ฟื้ นฟู จิ ตใจ ความเป็ นอยู่ ของชุ มชน การร่วมกั นอนุ รักษ์ และปลู กป่ าทดแทน

61

62

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

การร่วมกันประเมินระบบป้องกันภัยชุมชน และการร่วมกันถอดบทเรียนภัยน้า
ท่วม มีผลประเมินอยู่ในระดับต่า เพราะเป็นกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรมาก กอปรกับ
เป็นเรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตนเอง และไม่มีความรู้ ชุมชนจึงเห็น
ว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องดาเนินการ
สาหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน มี
5 ปั จจั ย ได้ แก่ (1) ปัจจัยด้านประสบการณ์รับมือภัยพิบัติ ในอดี ต โดย
ประสบการณ์รับมือกับภัยพิบัติในอดีต มีผลอย่างยิ่งต่อการเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติ เนื่องจากการที่ปัจเจกบุคคลและชุมชนเคยประสบภัยพิบัติมาก่อนย่อม
ทาให้เกิดความตระหนักในปัญหาภัยพิบัติ เพราะเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จึง
นาไปสู่การหาวิธีการลดผลกระทบและการปรับตัวในอนาคต สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Erramilli (2009) พบว่า ประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติ เป็น
ตัวแปรที่ทานายการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมการรับมือภัยพิบัติในอนาคต
(2) ปั จจั ยด้ านความตระหนั กต่ อปั ญหาภั ยพิ บั ติ คนในชุ มชนจะต้ องตื่ นตั ว
(Alert) และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์
รับมือกับภัยพิบัติในอดีต (Prior disaster experience) ความตระหนักต่อปัญหา
ภัยพิบัติ ถือเป็นเงื่อนไขสาคัญในการจัดการภัยพิบัติเพราะหากชุมชนตระหนักถึง
ภัยแล้ว จะส่งผลให้คนในชุมชนตื่นตัวในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น การพยากรณ์อากาศ การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการถึงสถานการณ์
ภัยที่จะเกิดขึ้นหรือการให้ความรู้ถึงความเสี่ยงภัยในพื้นที่ นอกจากนี้คนในชุมชน
ตื่นตัวที่จะร่วมกันวิเคราะห์ความล่อแหลมเบื้องต้นของชุมชน เช่น มีการสารวจ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงภัย เช่น มีพื้นที่ใดเสี่ ยงภัย ครอบครัวใดจะ
ได้รับความเดือดร้อน สถานที่สาคัญใดบ้างจะประสบภัย สถานที่ประกอบอาชีพ
เช่น กระชังปลา เรือกสวนไร่นา ฟาร์มปศุสัตว์ของใครบ้างจะได้รับความเสียหาย
เป็นต้น ซึ่งนาไปสู่การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
(3) ปัจจัยด้านผู้นาชุมชน โดยผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการภัย
พิบั ติ ทั้ งนี้ เพราะผู้ น าชุ มชนเป็ นศูนย์ กลางของการประสานงานและให้ความ
ช่ ว ยเหลื อต่ า ง ๆ และเป็ น ผู้ ที่ จ ะสร้ า งความร่ ว มมื อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกราช บุญเริง และไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2560)
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พบว่า ผู้นาและกรรมการชุมชนเป็นผู้ที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาภั ยพิ บั ติ ของชุ มชน ด้ วยการท าหน้ าที่ ประสานงานกับหน่ วยงาน
ภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือและการอานวยความสะดวกให้กับคนในชุมชน
เวลาเกิดภัยพิบัติ (4) ปัจจัยด้านทุนทางสังคม โดยทุนทางสังคมในพื้นที่อาเภอ
บางระกา จังหวัดพิษณุโลก มี 2 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก ความเป็น
เครือญาติ (Kinship) ถือเป็นความสัมพันธ์พื้นฐานที่ถักทอชุมชนคือครอบครัวและ
เครือญาติ ก่อให้เกิดความผูกพันที่ทาให้สมาชิกมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมี
ศักยภาพที่ จะช่วยเหลื อผู้อื่น นอกจากนี้ เครือญาติมักมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
ออกไปนอกชุมชน ทาให้สามารถระดมความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนมาช่วย
ในยามวิ กฤตได้ อีกด้ วย ประการที่ สอง ความรู้ หรือภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น (Local
wisdom) ชุมชนมีทั้งระบบการศึกษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งได้แก่
ภูมิปัญญา ความรู้ทางวัฒนธรรม และความรู้ความสามารถของผู้คนในชุมชนที่
สามารถถ่ายทอดหรือนามาใช้ประโยชน์ได้ในยามเกิดวิกฤติ และ (5) ปัจจัยด้าน
ความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่จะส่งเสริมการจัดการภัย
พิบัติของชุมชน เพราะชุมชนขาดแคลนทรัพยากร และการจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ ภาครัฐจะต้องจัดหาทรัพยากรที่จาเป็น และสร้างความตระหนัก
ในปัญหาภัยพิบัติผ่านกิจกรรมการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาภัยพิบัติ
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย
2. ควรมีการจัดทาแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติระดับชุมชน
3. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลความเสี่ยงภัยในระดับชุมชน
4. ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สามารถ
จัดการตนเองได้ผ่านการรวมกลุ่ม และการจัดตั้งกองทุนต่างๆ
5. ภาครัฐควรสนั บสนุ นทรัพยากร ได้ แก่ งบประมาณ เครื่องมื อ
อุปกรณ์ และองค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งต่อด้าน
สุขภาพ ด้านระบบสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
ด้านความมั่นคงของชาติในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก สถานการณ์การระบาด
ท าให้ มี ผู้ ป่ ว ยถึ ง 179 ล้ า นราย และมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต กว่ า 3.8 ล้ า นราย ดั ง นั้ น
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อาจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3
อาจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2,4
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ความเครียด จึงเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ซึ่งสาเหตุของความเครียดอาจเกิดได้จากความกังวลต่อสถานการณ์
การเข้าถึงการรักษาและวัคซีนได้อย่างยากลาบาก การหยุดชะงักของเศรษฐกิจ
การว่างงาน หรือแม้กระทั่งการไม่สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ ตามปกติเหมือน
ก่อ น การคิ ด เชิ ง บวกจึ ง เป็ น กลวิ ธี ส าคั ญ ในการจั ด การกั บ อารมณ์ โ ดยการ
ปรับเปลี่ยนความรู้สึก ผ่อนคลายความเครียด ลดความวิตกกังวล เพิ่มความพึง
พอใจในชีวิต และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
คาสาคัญ: การคิดเชิงบวก, นักศึกษามหาวิทยาลัย, โรคโควิด-19

ABSTRACT
The coronavirus disease 2019 pandemic has affected
Thailand and all countries around the world. This situation still
has a major impact on many areas such as public health,
education, economy and social life including national security. All
around the world there were over 179 million people who were
infected and more than 3.8 million killed by COVID-19. Therefore,
a lot of people were stressed because of worrying about not
getting vaccinated or not receiving treatment in case of an
infection. The economy was blocked; many people were
unemployed or could not spend the life as usual. Positive
Thinking is a meaningful strategy to adapt the feelings, reduce
feelings of stress, reduce anxiety increase satisfaction and to live a
better live.
Keywords: Positive Thinking, University Student, COVID-19
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บทนา
นับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกได้
เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ อุ บั ติ ใ หม่ ( Emerging
Infectious Diseases) คือ โรคโควิด-19 หรือ Coronavirus disease 2019
(COVID-19) ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO, 2020) ได้กาหนดชื่อเรียกให้กับ
โรคระบาดนี้ ส าหรับ กระทรวงสาธารณสุ ขของประเทศไทย ได้ กาหนดชื่ อ
เรียกว่า “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (สุรัยยา หมานมานะ, โสภณ เอี่ยมศิริ
ถาวร และ สุมลมาลย์ อุทยมกุล, 2563, หน้า 126) โรคโควิด-19 มีสาเหตุมา
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซาร์ส -โควี-2 (SARS-CoV-2) มีต้น
กาเนิดมาจากค้างคาว แต่ยังไม่ทราบตัวกลางที่แน่ชัดในการนาเชื้อแพร่ ระบาด
มาสู่คน ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับเชื้อแล้วยังสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้
อีกด้วย โดยมีการค้นพบการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหู
เป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อมาเชื้อได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ค้นพบผู้ป่วยรายแรกนอก
ประเทศจี น (สิ ญาธร บุญ ยธโรกุล , 2563, หน้า 2) เชื้อโรคโควิด -19 ส่ง ผล
โดยตรงต่อระบบหายใจ ซึ่งเชื้ออาจทาให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนระบบหายใจ
ล้มเหลวและเสียชีวิต จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พบยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19
สะสมทั่วโลก 179,241,734 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตรวม 3,889,723 ราย
สาหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้ว 236,291
ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิต 1,819 ราย
โรคโควิด-19
เชื้อ SARS-CoV-2 นี้ สามารถก่อผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของผู้
ติดเชื้อได้ตั้งแต่ไม่ มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงในหลายระบบ
โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ มีไข้ ไอ มีน้ามูก หายใจลาบาก ในกรณีที่
อาการรุนแรงมาก อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่ น ปอดอักเสบ ไตวาย
(สิญาธร บุญยธโรกุล, 2563, หน้า 2) หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจ
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นาไปสู่การล้มเหลวของระบบหายใจและทาให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตในที่สุดได้ โดย
ความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่
อายุ โรคประจาตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค
อ้ว น โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้ อรัง และระบบภูมิ คุ้ม กัน ของผู้ ป่ ว ยเอง (สสส.,
2564, หน้า 2) ซึ่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 3.4
โดยผู้สูงอายุเมื่อติดเชื้อจะมีโอกาสในการเกิดอาการรุนแรงมากกว่าผู้ติดเชื้อวัย
อื่น ๆ ส าหรับ ผู้ ป่ว ยโรคโควิ ด -19 ในประเทศไทยส่ วนใหญ่ถึงร้อยละ 88 มี
อาการไข้ รองลงมาคือร้อยละ 70 มีอาการไอ และร้อยละ 40 มีอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ และเจ็บคอ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยบางส่วนมีอาการหายใจ
ขัด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน คัดจมูก ท้องเสีย ไอเป็น
เลือด ตาแดงอักเสบ เป็นต้น (สิญาธร บุญยธโรกุล, 2563, หน้า 2)
การติดต่อของเชื้อโควิค-19 สามารถแพร่จากคนสู่คน (human to
human transmission) ผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็กที่ออกจากจมูกหรือปาก
ซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม หากมีการสัมผัสกับละอองฝอยนี้โดยตรง
หรือการสูดดมเอาละอองฝอยนี้เข้าไป รวมถึงการเอามือไปสัมผั สบริเวณที่มี
ละอองฝอยซึ่งมีเชื้อโควิด-19 ปะปนอยู่แล้วนามาสัมผัสตามใบหน้า นอกจากนี้
เชื้อยังสามารถติดต่อผ่านทางการสัมผัสอุจจาระของผู้ป่วยและเข้าสู่ปากได้อีก
ด้วย โดยระยะเวลานับจากการติดเชื้อและแสดงอาการ หรือระยะฟักตัวจะอยู่
ในช่วง 1-14 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแสดงอาการ
หลังได้รับเชื้อประมาณ 5 วัน ส่วนผู้ที่ไม่แสดงอาการของโรคหรืออยู่ในระยะฟัก
ตัว จะสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นได้ โดยองค์การอนามัยโลก ได้ระบุ
ถึงปัจจัยที่มีส่วนในการทาให้โรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงของสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดเป็ น วงกว้ า ง ได้ แ ก่ การชุ ม นุ ม ขนาดใหญ่ ประชากรสู ง อายุ
ประชากรไร้ถิ่นฐาน การสัมผัสโรคจากต่างประเทศ ความหนาแน่นของเขต
เมื อง ระบบสาธารณสุ ขไม่ เ ข้ม แข็ ง รัฐ บาลขาดความโปร่ง ใส และสื่ อ ขาด
เสรีภาพในการนาเสนอข่าวสารไปสู่ประชาชนในประเทศ
ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ย าที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโรคโควิ ด -19 ได้ อ ย่ า ง
เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทาได้เพียงการรักษาตามอาการใน
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รายที่ไม่มีอาการรุนแรงมากนัก และการรักษาเพื่อประคับประคองการทางาน
ของร่ า งกายส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการรุ น แรง อย่ า งไรก็ ต าม ทั่ ว โลกยั ง คง
ทาการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนายาสาหรั บรักษาโรคโควิด-19 โดยทดลองใช้ยา
รักษาการติดเชื้อไวรัสอื่นที่เคยมีการคิดค้นมาก่อนแล้ว และยังคงใช้ในการรักษา
มาจนถึงปัจจุบัน เช่น chloroquin, baricitinib, remdesivir, ritonavir
lopinavir มาทดสอบในการยับยั้งเชื้อ นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยสมุนไพร
และการให้แ อนติ บ อดี ต่ อเชื้ อจากผู้ ป่ ว ยที่ หายดี แล้ ว ซึ่ ง จากการศึกษาและ
ทดลองเกี่ยวกับยาในการรักษาโรคโควิด -19 ของสานักบริหารผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ของประเทศจีน (The National Medical Products Administration of China) พบว่ายาต้านไวรัสชื่อ ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ใช้ใน
การรักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19 ได้มีประสิทธิภาพสูงกว่ายา ritonavir lopinavir
และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า
ดั ง นั้ น วั คซี น โรคโควิ ด -19 ถือ เป็ น ความหวั ง ส าคั ญ ของการน าพา
ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติที่กาลังเผชิญอยู่ได้ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัย
โลก (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) พบว่ามีการผลิตวัคซีน โค
วิดกว่า 300 ชนิด โดยกว่า 200 ชนิด กาลังอยู่ในช่วงการทดลองกับสัตว์ และ
กว่า 100 ชนิดกาลังอยู่ในการศึกษาในมนุษย์ ซึ่งวัคซีนเหล่านี้มีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่หลากหลาย ทั้งวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอ (DNA)
หรือเอ็ม อาร์เอ็น เอ (mRNA) วั คซี น ชนิ ด ใช้ไ วรัส เป็ น พาหะ (Recombinant
viral vector vaccine) วัคซีนที่ทาจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein
subunit vaccine) และวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) โดยวัคซีน
ส่วนใหญ่จะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตภูมิต้านทานต่อต้านโปรตีนสไปค์ (spikes) ที่
เป็นปุ่มยื่นออกมาจากตัวไวรัส SARS-CoV-2 ทาให้เชื้อไม่สามารถไปจับกับ
ตัวรับในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งไวรัสจะไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ โดยวัคซีนแต่ละ
ชนิ ดจะมีป ระสิ ท ธิภาพที่ แตกต่า งกัน ทั้ งในด้ า นการป้ องกันโรค การป้ องกัน
อาการรุน แรงจากโรค และการป้ องกัน การแพร่กระจายเชื้อไปยั งบุ คคลอื่น
รวมถึง ข้อดี ข้อจ ากัด และผลข้า งเคีย งด้ ว ย ส าหรับแผนจั ด หาวั คซี น หลั กที่
นามาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ AstraZeneca เป็นวัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ
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จานวน 61 ล้านโดส ซึ่งมีการส่งมอบแล้ว 2.76 ล้านโดส และวัคซีนชนิดเชื้อ
ตายของ Sinovac ประมาณ 20 ล้านโดส ส่งมอบแล้ว 6.5 ล้านโดส ต่อมาได้มี
การนาเข้าวัคซีนโควิด -19 ทางเลือก คือ Sinopharm โดยราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ ซึ่งจะนาเข้ามาในไทยจานวน 1 ล้านโดสในเดือนมิถุนายน 2564 (หทัย
กาญจน์ ตรีสุวรรณ, 2564, หน้า 1) จากข้อมูลการแถลงข่าวของศูนย์บริหาร
สถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 พบว่ามีจานวนผู้
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในประเทศไทยแล้ว 8,400,320 โดส คิดเป็น
12.69% ของประชากรในประเทศ โดยมีผู้ได้รับวัคซีน 1 เข็ม คิดเป็น 9.09%
และได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม คิดเป็น 3.60% ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องฉีด
วัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของประชากรใน
ประเทศภายในสิ้นปี 2564 จึงจะทาให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโรคได้
อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันการ
ติดเชื้อ รวมถึงป้องกั นการแพร่กระจายเชื้อได้ 100% ทั่วโลกยังคงคาดหวังว่า
จะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตวัคซีนโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันโรคได้อย่างครอบคลุมในอนาคต เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรค
โควิด-19 เราจึงควรปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 ทั้ ง มาตรการระดั บ บุ ค คล และมาตรการทาง
สาธารณสุข โดยการหลีกเลี่ยงการรับเชื้อ ได้แก่ การล้างมือบ่อยๆ และก่อนหลังสัมผัสสิ่งของที่ ใช้ร่วมกับผู้อื่น หลี กเลี่ยงการใช้มือสั มผัส บริเวณดวงตา
จมูก และปาก เพื่อลดโอกาสนาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การใส่ หน้ากากอนามัย
เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น การอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและเว้นระยะห่าง
(physical/social distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร การหลีกเลี่ยงการเข้าไป
ในพื้นที่แออัด การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และการใช้ช้อนส่วนตัว ซึ่ง
หากปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้ อย่างเคร่งครัด จะช่วยลดโอกาสในการรับเชื้ออัน
จะนาไปสู่การเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตต่อไปได้
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ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ผลของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่เริ่มอุบัติขึ้น
จนถึงในปัจจุบัน ได้มีการแพร่กระจายการระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็น จานวนมาก ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
ของประชากรต่อสถานการณ์การระบาดเป็นอย่างมาก โรคโควิด-19 นี้ จึงเป็น
ปั ญ หาส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อทั้ ง สุ ข ภาพกายและสุ ขภาพจิ ต ของ
ประชากร ทาให้ระบบสาธารณสุขต้องแบกรับภาระหนักในการดูแลรักษาผู้ติด
เชื้อ รวมถึงการดาเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยง และการฟื้นฟู
สภาพผู้ที่หายจากโรคแล้ว และบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนยังเป็นผู้ติดเชื้อ
ส่งผลกระทบต่อภาระงาน ทาให้บุคลากรที่เหลือต้องทางานหนักจนแทบไม่ได้
พัก ร่างกายเหนื่อยล้าและเครียดสะสม หลายโรงพยาบาลปิดให้บริการตรวจ
เชื้อโควิด-19 เพราะหากตรวจพบว่าติดเชื้อจะไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้รักษาใน
โรงพยาบาลได้ เนื่องจากสถานการณ์เตียงเต็ม รวมถึงห้อง ICU ไม่เพียงพอใน
การรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (พลวุฒิ สงสกุล, 2564, หน้า 1) ในส่วนของ
ระบบการศึกษาเอง ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค โค
วิ ด -19 ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น โดยสถานการณ์ ก ารระบาดท าให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ ซึ่งเป็นการเรียน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเทียบกับการเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังเป็น
การเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการเรียนออนไลน์
ผู้ปกครองอาจต้องลางานเพื่อมาดูแลบุตรหลานในการเรียนออนไลน์ ส่งผล
กระทบต่องานและการหารายได้ในครอบครัว และเยาวชนบางส่วนต้องหลุด
ออกไปจากระบบการศึกษาอย่างน่าเสียดาย รวมถึงสถานการณ์การระบาดยั ง
ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความมั่นคงทั้งในระดับชาติและระดับสากล
ด้วย (พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร, 2020, หน้า 140) ซึ่งในด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น
ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากการระบาดทาให้หลายประเทศต้อง
ทาการปิดประเทศจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะมีแนวโน้มดีขึ้น และผลจาก
การปิดประเทศทาให้ผู้คนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
หยุ ด ชะงั ก ประชาชนทุ กกลุ่ ม ได้ รับ ผลกระทบนี้ อย่ า งถ้ว นหน้ า โดยเฉพาะ
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ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ โดยคนเหล่านี้มักเข้าถึงระบบสุขภาพ และมาตรการการเยียวยาจาก
ภาครัฐได้ยาก ก่อให้เกิดเป็นความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
ความเครียด
เมื่อผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงเป็นสาเหตุทาให้ประชากรโลกเกิด
ความเครี ย ด ซึ่ ง ความเครี ย ดนั้ น หมายถึ ง สภาวะของร่ า งกายและจิ ต ใจที่
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ที่มีความบีบคั้น กดดัน หรือ
วิตกกังวล (คณิน จินตนาปราโมทย์ และ พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, 2562, หน้า
114) และทาให้มนุษย์เกิดการปรับตัวต่อเหตุการณ์นั้น (เพียรดี เปี่ยมมงคล,
2553) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประเมินแล้วว่ า
มีผลต่อสวัสดิภาพของตนเอง โดยมนุษย์นั้นจะใช้สติปัญญาในการประเมินค่า
ของสถานการณ์ความเครียดเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ความเป็นอันตรายหรือความ
สูญเสีย การคุกคาม และความท้าทาย เพื่อคงไว้ซึ่งสมดุลทางด้านสุขภาพของ
ตนเอง (Lazarus and Folkman, 1984) หากปล่อยให้ความเครียดนั้ นถูก
สะสมไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่จัดการ อาจส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วย ได้มีผู้
กล่าวว่าร้อยละ 50-60 ของโรคทางกายเกิดจากภาวะเครียด เรียกว่า Psycho
physiologic Disorder เช่น โรคมะเร็ง โรคแผลในกระเพาะอาหาร แผลใน
ล าไส้ ล าไส้ อักเสบ ความดั น โลหิต สู ง โรคหัว ใจ ต่ อมไทรอยด์ เป็ น พิ ษ โรค
ประสาท โรคจิต อาการนอนไม่หลับ ซึ่งต่างก็มีสาเหตุมาจากความเครียดทั้งสิ้น
(Smith and Selye, 1979, หน้า 1953) โดย Selye ได้มีการอธิบายว่า
ความเครียดในระดับเล็กน้อยในชีวิตเป็นสิ่งที่จาเป็นและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพดี
แต่ความเครียดที่คงอยู่เป็นระยะเวลานาน เรียกว่า Chronic Stress จะส่งผล
ทาให้เกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน ซึ่งมีส่วนสาคัญในการควบคุมการ
ทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ และเมื่อร่างกายเกิดภาวะความไม่
สมดุ ลของฮอร์โมน ก็จะท าให้การท างานของระบบต่า ง ๆ ภายในบกพร่อง
โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่ งเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับทุกระบบใน
ร่างกาย อีกทั้งยังมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโรค โดยความเครียดจะกดการสร้าง
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ภูมิคุ้มกันโรค (Immune System) ซึ่งมีหน้าที่ทาลายเชื้อโรค ทาลายเซลล์ที่
ผิดปกติ ดังนั้น ความเครียดจึงทาให้เกิดโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งได้ (สุวนีย์
เกี่ยวกิ่งแก้ว, 2554) เมื่อกล่าวถึงการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน
ถึงแม้จะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อรุนแรงได้ แต่เชื้อก่อ
โรคโควิด-19 ยังมีการปรับตัวหรือวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ทาให้เกิดการกลาย
พันธุ์ของเชื้อ ส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งวัคซีนโรค
โควิด-19 ที่มีในปัจจุบัน ยังไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีการกลาย
พันธุ์จนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการฉีด
วัคซีนครบโดสแล้วจะยังมีโอกาสในการติดเชื้อ รวมถึงสามารถแพร่กระจายเชื้อ
ไปยังบุคคลอื่นได้อีกด้วย โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งเสี่ยงต่อการติด
เชื้อและเสี่ยงต่ อการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชี วิต ได้แก่ ผู้สูง อายุ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง รวมถึงผู้ที่มีความเครียดสูง จะทาให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโร
นานี้ได้มากขึ้นไปอีก เนื่องจากความเครียดเป็นภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
บุคคล และหากบุคคลมีความเครียดสะสมอย่างยาวนานย่อมส่งผลต่อความ
เจ็บป่วยทางกายตามมา ดังนั้นจึงจาเป็นที่ต้องจัดการกับความเครียดหรือทาให้
ความเครียดนั้นลดลงให้เร็วที่สุด
ความเครี ย ด เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถเกิด ขึ้น ได้ กับ บุ คคล ทุ กเพศ ทุ กวั ย
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีผลกระทบไปทั่วโลก เช่น การเกิดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา แต่ อ าจมี ร ะดั บ ความเครี ย ดที่ แ ตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะบุ ค คล ทั้ ง นี้
เนื่ อ งมาจากผลกระทบจากสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น การประเมิ น ค่ า ของ
สถานการณ์ เช่น หากประเมินว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง ต่อเนื่อง ไม่
สามารถแก้ไขหรือจัดการได้ และไม่มีใครช่วยเหลือ ก็จะเกิดความเครียดมาก
แต่ไม่ว่าความเครียดนั้นจะอยู่ในระดับใด หากปล่อยให้ ความเครียดสะสมเป็น
ระยะเวลานานก็ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ป่ ว ย ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ได้ การ
ช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในความเครียด (สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, 2554) จึงมีหลักการ
คื อ 1) การดึ ง เอาแหล่ ง ประโยชน์ ทั้ ง ภายในและภายนอกมาใช้ เรี ย ก
กระบวนการนี้ว่า mobilize internal หรือ external resource ซึ่งจะช่วยให้
บุคคลนั้นเสริม สร้า งความสามารถใหม่และหาทางเปลี่ย นแปลงสิ่ งแวดล้อม
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ภายนอกหรื อ เปลี่ ย นแปลงตั ว เอง เพื่ อ ลดความเครี ย ดทางอารมณ์ 2)
ความเครี ย ดของบางคนอาจเกิ ด ขึ้ น จากการรั บ รู้ เ หตุ ก ารณ์ ที่ ผิ ด หรื อ
ตีความหมายไปในทางที่ไม่ดีแล้วทาให้ตนเกิดความไม่สบายใจ ในกรณีนี้จึงควร
ช่วยให้บุคคลนั้นมองเหตุการณ์ใหม่ในหลาย ๆ มุม 3) หากความเครียดเกิดจาก
กลไกการแก้ไขภาวะเครียด หรือ coping mechanism ก็จะช่วยให้บุคคล
ตระหนักถึงวิธีการที่กาลังใช้อยู่ และให้ความรู้ในกลไกอื่น ๆ ที่อาจนาไปใช้ได้
รวมทั้งช่วยให้บุคคลตระหนักถึงแหล่งประโยชน์อื่น ๆ ที่จะช่วยประคับประคอง
ในภาวะความเครียด เช่น บุคคลที่แก้ไขภาวะเครียดด้วยการดื่มสุรา ก็แนะนา
ทางออกอื่นที่เป็นไปได้ เช่น การพักผ่อน การเล่นกีฬา เล่นดนตรี การออกกาลัง
กาย เป็นต้น และ 4) หากความเครียดเกิดจากปัจจัยในตัวบุคคลเอง เช่น การ
ประเมินค่าตนเองต่า หรือบุคลิกภาพส่วนตัว อาจช่วยให้ความรู้เรื่องบุคลิกภาพ
สอนให้ฝึกผ่อนคลายด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้ biofeedback, meditation และ
relaxing techniques
การจัดการความเครียด
Lazarus และ Folkman (1984, หน้า 21) ได้ให้ความหมายของการ
จัดการความเครียดว่า เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลง
ความคิ ด และพฤติ กรรมของบุ คคล เพื่ อ ลดความรุน แรงของความเครี ย ดที่
เกิดขึ้น ทาให้บุคคลสามารถแก้ปัญหา ลดความเครียด เกิดความปลอดภัยและ
เกิดความสุขมากที่สุด โดย Lazarus และ Folkman ได้จาแนกรูปแบบกลวิธี
การจัดการกับความเครียดออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1) กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา (Problemfocused coping strategy) เป็ น กลวิ ธี ท างสติ ปั ญ ญาในการประเมิ น
สถานการณ์ แ ละจั ด การกับ สถานการณ์ ที่ ม าคุก คาม มี ก ารวิ เคราะห์ปั ญ หา
วางแผน และกระทาตามที่วางแผนไว้
2) กลวิ ธี ก ารเผชิ ญ ความเครี ย ดแบบมุ่ ง เน้ น การจั ด การที่ อ ารมณ์
(Emotional-focused coping strategy) เป็นการจัดการกับอารมณ์ที่ตึง
เครียด โดยปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกเครียดเป็นการหาแนวทางบรรเทา
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ความเครียดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการใช้กลไกทางจิตในการป้องกันตัวเอง (defense
mechanism) เช่ น การคิ ด ถึ ง สิ่ ง ที่ ต นปรารถนา การถอยห่ า งออกมาจาก
สถานการณ์ การคิดเชิงบวก การลดความตึงเครียด เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ได้มีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับ
ความเครียดมากมาย จากหลากหลายกลุ่มตัวอย่าง เช่น การศึกษาการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดพระบรมราชชนก
(สืบตระกูล ตันตลานุกูล และ ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2560, หน้า 89-90) พบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีวิธีการจัดการกับความเครียด ได้แก่
1) การใช้เทคนิคการหายใจลึก เป็นการฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อ
กระบังลมบริเวณหน้าท้อง แทนการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอกเมื่อรู้สึก
เครียด จะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น ทาให้สมองแจ่มใส ร่างกาย
กระปรี้กระเปร่า สอดคล้องกับการศึกษาของ อาภรณ์ สิงห์ชาดา และคณะ
(2559, หน้ า 52) ที่ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการจั ด การความเครี ย ดต่ อ
ความเครียดของผู้สูงอายุ โดยมีการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการหายใจแบบ
ลึ ก (autogenic training) เป็ น เทคนิ ค ที่ บ รรจุ อยู่ ในโปรแกรม ซึ่ ง พบว่ า
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ทดลอง มี ค วามเครี ย ดต่ ากว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรมอย่ า งมี
นัยสาคัญ
2) การออกกาลังกาย มีผลทาให้เกิดความสุขสบาย ต้านความเครียด
หดหู่และเศร้า ลดความไวต่อความเครียด และทาให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น
นอกจากนี้ยังมีผลช่วยปรับเปลี่ยนการทางานของต่อมหมวกไตซึ่งหลั่งฮอร์โมนที่
มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ด สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ธิ ด า ครู แ ก้ ว และคณะ
(2560, หน้า 44) ที่ศึกษาประเภทของการออกกาลังกายกั บความเครียดของ
นิสิตแพทย์ โดยเปรียบเทียบภาวะเครียดในกลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่
ออกกาลังกายประเภทต่าง ๆ และกลุ่มผู้ที่ไม่ออกกาลังกาย ซึ่งพบว่า การออก
กาลังกายแอโรบิคของนิสิตแพทย์สัมพันธ์กับความเครียดระดับรุนแรงที่ลดลง
3) การนวด ความเครียดเป็นสาเหตุที่ทาให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง ระบบ
เลือดไหลเวียนไม่สะดวก การนวดจึงช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เนื่องจากเป็นการ
กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ทาให้รู้สึกปลอดโปร่ง สบายตัวและหายเครียดได้
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สอดคล้องกับการศึกษาของ สมพร จิตรัตนพร และคณะ (2562, หน้า 236) ที่
ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ พบว่า การ
นวดมีผลการวิจัยในการลดความเครียด อารมณ์ และความเหนื่อยล้า คิดเป็น
ร้อยละ 28
4) การพักผ่อน เป็นการหยุดพักกิจกรรมต่าง ๆ หรือการเลี่ยงไปทา
กิจกรรมที่ตนชอบและสนใจ ไม่ให้คิดหมกมุ่นกับเรื่องที่เครี ยดมากเกินไป ซึ่ง
การพักผ่อนนั้นเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างพลังสารองขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจทา
ได้โดยไม่ต้องนอนหลับ การพักผ่อนที่ดี เหมาะสม จะเป็นประโยชน์ในแง่ของ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต หากมีการพักผ่อนร่วมกับการมีกิจกรรมสันทนาการที่
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่ น การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว การทางาน
อดิเรก ก็จะส่งผลให้คลายความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่าง
ดี (ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, ศักดา พรึงลาภู และ อาภาพร อวดผล, 2557, หน้า 17)
5) การรับประทานอาหาร โดยเฉพาะที่มีแคลเซียมและวิตามินบี เช่น
นม ปลาตัวเล็กที่สามารถรับประทานได้ทั้งกระดูก ถั่วเหลือง ผั กใบ เขียว ไข่
แดง เป็นต้น
6) การทาสมาธิ โดยเลือกสถานที่ที่เงียบสงบ นั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับ
เพี ยบ กาหนดลมหายใจเข้า ออก เมื่ อจิ ตใจแน่ว แน่ จะช่ว ยขจัด ความเครีย ด
ความวิตกกังวล ความเศร้าหมอง เกิดปัญญาที่จะคิดแก้ไขปัญหา และเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีสติ สอดคล้องกับการศึกษาของ อาภรณ์ สิงห์
ชาดา และคณะ (2559, หน้ า 58) ที่ พ บว่ า การท าสมาธิ ช่ ว ยลดระดั บ
ความเครียดในกลุ่มผู้สูงอายุได้
7) การใช้เทคนิคความเงียบ เพื่อหยุดความคิดของตัวเองในเรื่องที่ทา
ให้เครียด โดยการเลือกสถานที่ที่สงบ เลือกเวลาที่เหมาะสม เช่น หลังตื่นนอน
เวลาพักกลางวัน หรือช่วงเวลาก่อนเข้านอน จะทาให้จิตใจสงบ ลดความเครียด
ลงได้ (ณรงค์ ใจเที่ยง, 2559, หน้า 31)
8) การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เป็นการทาให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น เช่น
การสร้างอารมณ์ขัน การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การคิดเชิงบวก
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การคิดเชิงบวก
จากการทบทวนวรรณกรรม การคิดเชิงบวกเป็นอีกหนึ่งวิธีการเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการจัดการที่อารมณ์ (Emotional-focused coping
strategy) แต่ไม่ใช่เป็นการพยายามมีความสุขตลอดเวลา และไม่ได้หมายความ
ว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในอนาคต แต่การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
เป็ น พื้ น ฐานของการสร้ า งสติ ปั ญ ญา เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาและการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิกฤติเป็น
โอกาส โดยคนที่มี ทักษะการคิดทางบวก จะเป็นคนอารมณ์ดี พอใจกับสิ่ง ที่
เกิดขึ้น ลดความเครียด สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ง่าย ทั้งนี้
เนื่องมาจากการทางานของสมองส่วนกลางที่สั่งการโดยจิตใจ ให้หลั่งฮอร์โมน
แห่งความสุขออกมา หัวใจเต้นช้าลง ความดันโลหิตลดลง การหายใจช้าลง และ
ภูมิต้านทานสูงขึ้น (สัจจา ประเสริฐกุล, ชูศรี วงศ์รัตนะ และ ระวีวรรณ พันธ์
พาณิช, 2545, หน้า 135) สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ของ นิลภา สุอังคะ
(2550, หน้ า 6) ที่ ไ ด้ ส รุป ว่ า ความคิด เชิ ง บวก คื อการมี ทั ศนคติ ต่ อ ตนเอง
ทางบวก มี ก ารรั บ รู้ แ ละแปลความหมายของสถานการณ์ ใ นทางที่ ดี แ ละ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ทาให้สามารถเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจาวันได้
ง่ายขึ้น อีกทั้งการเรียนรู้ที่จะคิดเชิงบวกจะทาให้โครงสร้างของการดาเนินชีวิต
เปลี่ยนไปในทางที่ดี และมีความสุขมากขึ้น การคิดเชิงบวกจะช่วยให้เกิดการ
ปรับสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งผลจากการผ่อนคลาย ทา
ให้เนื้ อเยื่ อของร่ า งกายได้ รับ ออกซิ เจนมากขึ้น ช่ ว ยลดความตึ ง เครีย ดของ
กล้ า มเนื้ อ ท าให้ รู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย ความเครี ย ดทางอารมณ์ จึ ง ลดลงด้ ว ย
(Deesom, 2011, หน้ า 9) ผู้ ที่ มี ก ารคิ ด เชิ ง บวกจะประเมิ น สถานการณ์ ที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดว่ า มี ค วามคุ ก คามน้ อ ยกว่ า และสามารถเผชิ ญ กั บ
ความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการคิ ดด้านลบ
(Zarghuna and Ruhi, 2010, หน้า 42)
สรุปได้ว่า การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นการปรับเปลี่ยน
มุมมองจากสถานการณ์ด้านลบเป็นด้านบวกและมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะทาให้เกิดการผ่อนคลาย สร้างความสมดุลของร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้

79

80

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ความเครียดลดลง และบุคคลจะสามารถเผชิญกับความเครียดหรือปัญหาได้ดี
ขึ้น ส่วนการเรียนรู้หรือฝึกให้เกิดการคิดเชิงบวก โดยการฝึกมองหาหรือค้นหา
ข้อดี หรือสิ่งดี ๆ ที่ตนเองมีอยู่ ทั้งนี้รวมถึงคนดีและโอกาสดีที่อยู่รอบตัว ซึ่งใน
บางครั้ง อาจมองข้า มไป เช่ น “แม้ ว่ า งานจะหนั ก ท าให้เกิด ความท้ อแท้ ใน
บางครั้ง แต่เราก็โชคดี ที่มีงานทาที่มั่นคง มีเงินเดือนใช้” หรือ “เรามีแต่เพื่อนที่
ดีคอยให้กาลังใจ” หรือ “แม้เราจะพิการ แต่เราก็โชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ ” เป็นต้น
(เกสร มุ้ยจีน, 2559, หน้า 679)
เมื่อการคิดเชิงบวก ส่งผลให้เกิดการผ่อนคลายและสามารถเผชิญกับ
ปั ญ หาได้ ดี ขึ้น จึ ง มี ผู้ ที่ ศึก ษาแนวคิ ด การคิ ด เชิ ง บวกในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ า ง ๆ
ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ ปารเมศ เสนาสนะ และคณะ (2560, หน้า 190)
ที่ศึกษาผลของโปรแกรมฝึกคิดเชิงบวกในผู้ติดยาเสพติดหญิงที่อยู่ในเรือนจา
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ติ ด ยาเสพติด หญิ งในเรือนจ า มี คะแนนเฉลี่ ย ความรู้สึ ก
คุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น และคณะ (2561, หน้า
27) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการคิดเชิงบวกและการผ่อนคลายต่อความเครียด
ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ผลการวิ จั ย พบว่ า หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น มี ค ะแนน
ความเครียดต่ากว่าก่อนเข้าโปรแกรม และต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ นอกจากนั้ น ยั ง มี บ ทความที่ กล่ า วถึง การน าเอา
แนวคิดการเสริมสร้างพลังการคิดเชิงบวกไปใช้ในการให้การปรึกษาในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่มักพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งมากขึ้น (พระสมุห์วัลลภ วลฺลโภ, 2560,
หน้า 37) และจากการศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มหญิงที่ถูกทารุณกรรม
และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การคิดเชิงบวกนั้น ช่วยให้
บุคคลมีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคได้ดี
จะเห็นได้ว่า เราสามารถนาเอาการคิดเชิงบวกไปใช้ประโยชน์ได้ใน
หลาย ๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายความเครียด การลดความวิตกกังวล
การลดความเศร้า และการสร้างความสุขในชีวิต ดังเช่ นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทุกด้านและทุก
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กลุ่มประชากรโลก ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบ
เช่น กัน บางคนต้องทางานพิเศษเพื่อหารายได้ช่ วยเหลื อครอบครัว บางคน
เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนหนังสือ ฯลฯ และจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดนี้ ทาให้ทุกสถาบันการศึกษาต้องออกประกาศมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะ
โดยมี ก ารปิ ด ท าการชั่ ว คราวและจั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ให้กั บ
นักศึกษาทุกชั้นปี ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดฯ นี้ ส่งผลให้เกิดความเครียดแก่กลุ่มนักศึกษา และดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น การนาเอาการคิดเชิงบวกมาใช้ประโยชน์ในการลดความเครียดของ
นักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ จากการสารวจการคิดเชิงบวก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จานวน 124 คน
จากประชากร 139 คน ที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ พบว่าอันดับที่หนึ่ง
คือ นักศึกษาได้มีโอกาสหันมาใส่ใจป้องกันสุขภาพของตัวเองและคนที่รัก เป็น
การสร้างวินัยในการดูแลตนเอง ร้อยละ 70.16 อันดับที่สองคือ ได้มีเวลา
ช่วยงานในครอบครัว มีเวลาพักผ่อนส่วนตัว และได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัว
เป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้วย ร้อยละ 24.19 อันดับที่
สามคือ นักศึกษาได้เห็นถึงความสามัคคีของผู้คนในสังคม รับรู้ถึงความมีน้าใจ
ช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน ภายในสังคม ร้อยละ 23.38 อันดั บที่สี่คือ ได้ เรียนรู้
วิธีการจัดการเวลาในการเรียนแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
ทาให้เกิดวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น ร้อยละ 12.10 อันดับที่ห้าคือ การ
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯนี้ ถือเป็นโอกาสที่จะทาให้ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ลดปัญหาการจราจรและลดมลพิษต่าง ๆ ของ
ประเทศ ร้อ ยละ 8.87 อัน ดั บ ที่ หกคื อ นั ก ศึ กษาได้ ต ระหนั ก ถึง คุณ ค่ า ของ
วิชาชีพพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับรู้ถึงความสามารถและ
ความเสียสละของวิชาชีพ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพตนเอง และ การเกิ ด
โรคระบาดเช่นนี้ ทาให้นักศึกษามีสติในการใช้ชีวิต ค้นพบว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
บนโลกนี้ และเรียนรู้ให้เกิดการปรับตัวต่อสถานการณ์ ร้อยละ 8.06 เท่ากัน
และอันดับสุดท้ายคือ นักศึกษาได้มีโอกาสติดตามและศึกษาถึงกลไกการเกิด
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โรคระบาด พร้อมทั้งวิธีการรับมือและแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน
โรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ร้อยละ 7.26
จากมุมมองการคิดเชิงบวกที่ได้จ ากสถานการณ์นี้ส่วนหนึ่ง ทาให้เกิด
ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมี “สติ” ไม่ประมาทเลินเล่อเพราะคิดว่าชีวิตนี้ยัง ต้อง
ดาเนินไปอีกยาวไกล ควรให้ความสาคัญกับครอบครัวและคนที่รักโดยการแบ่ง
เวลาให้เหมาะสม เพราะในโลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่นอน ทางานหาเงินก็
ต้องรู้จักเก็บไว้สารองใช้ยามฉุกเฉิน และใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มาก
ที่สุดทั้งต่ อตนเองและผู้ อื่น ที่ส าคัญคือควรฝึกที่จะมีความสุขง่าย ๆ จากสิ่ ง
รอบตัวที่มี ซึง่ จะทาให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้น
บทสรุป
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในหลาย ๆ ด้านนี้ เป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทาให้ต้องใช้เวลาใน
การปรับตัวอย่างมาก เป็นสาเหตุของการเกิดความเครียดในกลุ่มประชากรทุก
ช่วงวัย และเนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ยาก จึง
จาเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้ชีวิตสามารถอยู่ต่อไปได้และเกิดความสุขมากที่สุด
ดังนั้นวิธีการคิดเชิงบวก จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย
และสามารถเผชิญกับปัญหาได้ดีขึ้น ส่วนผลพลอยได้จากการคิดเชิงบวก คือ
การเพิ่มความสุขในการดารงชีวิต สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย และลด
โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ การส่งเสริมและฝึกให้เกิดการคิดเชิง
บวก จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้คนเราสามารถปรับตัวและเผชิญกับวิกฤติ
ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ รวมถึงเหตุการณ์วิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ
ในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Effect of Six Thinking Hats Technique
Learning to Enhance Learning Outcomes on
The King’s Philosophy for Local Development

Center ity

1

ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
Chayanan Sirikitsathian

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เรื่อง
โครงการพระราชด าริ โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2/2563 ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม จานวน 21 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ จานวน 4 แผน 12 ชั่วโมง แบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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0.70 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น
0.70 แบบประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
เนื้ อหา ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) นั กศึกษามี ความสามารถในในการคิด อย่ า งมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้เทคนิคการคิด
หมวก 6 ใบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.33, S.D. = 0.48) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ, ผลลัพธ์การเรียนรู้, ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Abstract
This research aimed to 1) study students’ critical thinking
ability using learning activities with the 6 Thinking Hat Technique 2)
compare the student’s learning achievement before and after using
learning activities with the 6 Thinking Hat Technique in enhancement
of the learning outcome on The King’s Philosophy for Local
Development Center and 3) study the students’ satisfaction towards
learning activities with the 6 Thinking Hat Technique. The number of
samples in this research were acquired 21 students by cluster
random sampling and are bachelor degree students at Kamphaeng
Phet Rajabhat University, enrolled in the second semester of
academic year 2020. The research instruments consisted of 1) 4
lesson plans in 12 hours using learning activities with the 6 Thinking
Hat Technique 2) the critical thinking ability test 15 items with
reliability 0.70 3) the learning achievement test 10 items with
reliability 0.70. The collected data were analyzed by mean, standard
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deviation, dependent t-test and content analysis.
The result were shown as follows:
1) the students have the critical thinking ability after using the
learning activity higher than before at the statistical significant of .05.
2) the student gained learning achievement in process after
learning significant higher than before learning at the level of .05.
3) the student’s overall satisfaction by using learning activities
with the 6 Thinking Hat Technique was from satisfactory at the high
level (xˉ = 4.33, S.D. = 0.48).
Keywords: The Six Thinking Hats Technique, Learning Outcomes,
The King’s Philosophy for Local Development
บทนา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ในหมวดที่ 4 แนวทางการจัด
การศึ กษามาตรา 24 การจั ด กระบวนการเรีย นรู้ฝึ กทั กษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การจัดการแก้ไขปัญหาต่อสถานการณและการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่ อ การป้ องกั น และการแก้ปั ญ หา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ผู้ ส อนสามารถจั ด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู้อย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับการพัฒนา
สมองของผู้เรียนของ Edward de Bono (เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน, 2546, หน้า
24) มีแนวความคิดว่า สมองมีระบบที่จัดการตัวมันเองและจากความคิดนี้จึงได้
ออกแบบเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ การคิ ด นั่ น คื อ เทคนิ ค หมวก
ความคิดหกใบ ซึ่งเทคนิคนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางความคิด และ
สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญซึ่งได้กาหนดลักษณะการคิดออกเป็น 6 แบบซึ่งแบ่งเป็นตามสีหมวกนั้น
ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการคิดในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ว่า ถ้าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ
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ทักษะการคิดของบุคคลและทั กษะชีวิตเพื่อจะได้ดารงชีวิตได้อย่างสันติสุขใน
สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ดังนั้นสิ่งที่สาคัญและ
จาเป็นที่สุดในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันคือ การ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การมี
ทักษะการคิด อย่ า งมี วิจ ารณญาณจะสามารถคิด วิ เคราะห์ แยกแยะ ข้อมู ล
ข่าววสารที่ได้รับและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปซึ่งถือเป็น
รากฐานที่สาคัญของเตรียมความพร้อมในการออกไปดารงชีวิตในสัง คม ดังนั้น
การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อพร้อมสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสาคัญ
(สริญญา มารศรี, 2562, หน้า 105) สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้นารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ มาใช้กับการศึกษาพบว่า
เป็นที่น่าพอใจ เช่น การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยเทคนิค
การคิ ด แบบหมวก 6 ใบร่ ว มกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณโดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลั ง เรียน พบว่า คะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดเป็นร้อยละ 70 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.21 ของจานวนนักเรียนทั้งหมดที่ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ (ภูติญา บัวระภา และสิทธิพล อาจอินทร์, 2560, หน้า 120)
นอกจากนี้ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ร่วมกับ
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.01 และยังมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ในระดับมาก (สุรีพร เขียวสมบัติ
และอังคณา อ่อนธานี, 2558, หน้า 30)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อขับเคลื่อนศาสตร์พ ระราชาให้กับ นักศึกษาเพื่ อน าไปประยุ กต์ ใช้ในการ
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พัฒนาตนเองและชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด การถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์
พระราชาซึ่งเป็นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีทสี่ ุด สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
และนาไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่ง ยืน Sustainable Society ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้น
การพัฒนาด้วยการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งภูมิกายภาพ
และภูมิสังคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จากขอบเขตการศึกษาดังกล่าวเพื่อให้
ได้ผลผลิ ตทางการศึกษาที่ ดีและพึงประสงค์ ผู้เรีย นสามารถคิดเป็น ทาเป็ น
แก้ปัญหาได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
การฝึกปฏิบัติให้คิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลเป็น แก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบมาใช้กับการจัดการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจะส่งผลโดยตรงกับผู้เรียนด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นารูปแบบดังกล่าวมาใช้
กับรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อช่วยพัฒนาความคิดจาก
การตั้งคาถามอย่างรอบด้าน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจภายใต้กรอบ
การเข้า ใจ เข้า ถึง พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ท าให้ นั ก ศึก ษาได้ ใช้ ความคิด อย่ า งมี
วิจารณญาณเกี่ยวกับการลาดับสถานการณ์เป็นขั้นตอน วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
นาเสนอผลงาน และต่อยอดกิจกรรมเพื่อเข้าใจ เข้าถึงและได้ลงมือปฏิบัติใน
พื้ น ที่ จ ริ ง รวมถึ ง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ที่ ดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ
2. เพื่ อเปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นระหว่า งก่อนและหลั ง
ได้ รับ การจั ด การเรีย นรู้โ ดยใช้ เทคนิ คการคิด หมวก 6 ใบในการเสริ ม สร้า ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ยในครั้งนี้ เป็ น นั กศึกษาระดั บปริญ ญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3591001 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
จานวน 3 หมู่เรียน จานวน 67 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
3591001 ศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ภาคการศึก ษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 1 ห้อง จานวน 21
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการจับสลาก
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ รายวิชา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 4 แผน หัวข้อเรื่อง โครงการ
พระราชด าริ ระยะเวลา 4 สั ป ดาห์ รวม 12 ชั่ ว โมง และออกแบบการจั ด
กิจกรรมโครงการ จานวน 1 โครงการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ รวม 3 ชั่วโมง
ได้แก่ โครงการสร้างฝายชะลอน้าเขาโกรกปลากั้ง จานวน 1 โครงการ รวม
ทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
2. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณโดยใช้เทคนิค
การคิดหมวก 6 ใบ เป็น แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน
15 ข้อ 15 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมของข้อคาถาม แล้วนาผลพิจารณา
มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยของครอนบัค (Cronbach) โดยใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.70
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบในการเสริมสร้างผลลัพธ์การ
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เรียนรู้ในรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็น แบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ 10 คะแนน พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อคาถาม แล้วนาผลพิจารณามาหาค่าดั ชนี ความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่าเท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยของครอนบัค
(Cronbach) โดยใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.70
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ จานวน 11 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
การจั ด กิจ กรรมการเรียนรู้ด้า นเนื้ อหา ด้ า นบรรยากาศการจั ดกิจ กรรมการ
เรียนรู้ และด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อนดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับเทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ
2. ขั้นดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยให้แก่
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาในการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ วิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แนวทางในการคิด
แบบหมวก 6 ใบตามลักษณะสีของหมวก ได้แก่ หมวกสีขาวแสดงถึงความ

เป็นกลาง หมวกสีแดงแสดงถึงความรู้สึกอารมณ์ หมวกสีดาแสดงถึงการ
แสดงเหตุผลเชิงลบ การระวัง หมวกสีเหลืองเป็นการแสดงเหตุผลเชิงบวก
การยอมรับ หมวกสีเขียวแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ หรือแนวทางใหม่ๆ
และหมวกสีฟ้าแสดถึงการควบคุมและจัดระเบียบกระบวนการ และทาการ
ทดสอบด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หั ว ข้ อ โครงการ
พระราชด าริ (Pre-test) จากนั้ น ด าเนิ น การจั ด การเรีย นรู้ ให้ นั ก ศึก ษาตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน เวลา 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 7
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นกาหนดสถานการณ์ 2) ขั้นวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการคิด
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หมวก 6 ใบ 3) ขั้นสืบค้นข้อมูล 4) ขั้นแลกเปลี่ยนความคิด 5) ขั้นอภิปราย
ความคิด 6) ขั้นต่อยอดโครงการ และ 7) ขั้นประเมินผลและนาเสนอสู่โลก
ออนไลน์
3. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ
คิ ด หมวก 6 ใบ ท าการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และแบบทดสอบ
ความสามารถการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ (Post-test) แล้ ว น ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด และบันทึกคะแนนลงในใบบันทึกคะแนน
4. น าผลการอภิ ป รายกลุ่ ม มาจั ด ท าโครงการเพื่ อจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
แก้ปัญหาจากข้อค้นพบของกลุ่ม จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างฝาย
ชะลอน้ า บ้ า นโกรกปลากั้ง หลั ง การจั ด กิจ กรรม น าผลการจั ด กิ จ กรรมมา
สรุปผลและอภิปรายผลร่วมกัน และบันทึกคะแนนลงในใบบันทึกคะแนน
5. นักศึกษาจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
โดยกาหนดระดับคะแนนความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 5 คะแนน (มากที่สุด)
4 คะแนน (มาก) 3 คะแนน (ปานกลาง) 2 คะแนน (น้อย) และ 1 คะแนน
(น้อยที่สุด)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคการคิด
หมวก 6 ใบ รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
2.1 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติการทดสอบที
ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)
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2.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. นาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ที่ใช้มาตรส่วนประเมินค่าชนิด 5 ระดับ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของข้อมูลจากระดับ
คะแนนเฉลี่ยให้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121)
ระดับ 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นโดยใช้ เ ทคนิ ค การคิ ด หมวก 6 ใบ นั ก ศึ ก ษามี ค ะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย
4.95 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.50 และมีค่าเฉลี่ย
12.14 คะแนน ค่าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 1.46 ตามลาดั บ
พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและ
หลั ง ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การคิ ด หมวก 6 ใบในการ
เสริม สร้า งผลลัพธ์ก ารเรียนรู้ใ นรายวิ ชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒ นา
ท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์โดยการทดสอบ t-test ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน พบว่า พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิด
หมวก 6 ใบ มีค่าเฉลี่ย 2.48 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
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1.12 และคะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6
ใบ มีค่าเฉลี่ย 8.86 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.70
ตามลาดับ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบมีผลทา
ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ
การทดสอบ จานวน คะแนน คะแนน S.D.
t
Sig
นักศึกษา เต็ม
เฉลี่ย
ก่อนเรียน
21
10
2.476 1.123
หลังเรียน
21
10
8.857 1.704 19.84* * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่ อการจัด การ
เรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ คการคิ ด หมวก 6 ใบ เรื่ อง โครงการ
พระราชดาริ พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 (xˉ = 4.33, S.D. = 0.48)
การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบใน
การเสริ ม สร้า งผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ รายวิ ช าศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อการพั ฒ นา
ท้องถิ่น ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่เรียน
โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาได้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบของ เดอ โบโน ได้แก่ หมวกสีขาว เป็นตัวแทนของ
ข้ อมู ล ข้อ เท็ จ จริง หมวกสี แดง เป็ น ตั ว แทนของความรู้สึ ก หมวกสี ด า เป็ น
ตัวแทนของข้อควรระวัง หมวกสีเหลือง เป็นตัวแทนของข้อได้เปรียบ หมวกสี
เขียว เป็นตัวแทนของความคิดใหม่ๆ และหมวกสีฟ้า เป็นตัวแทนของระบบ
กระบวนการคิด มาจัดกระบวนการเรียนรู้ และดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้ วย
กระบวนการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นกาหนดสถานการณ์ 2) ขั้นวิเคราะห์ด้วย
เทคนิ ค การคิ ด หมวก 6 ใบ 3) ขั้น สื บค้น ข้อมู ล 4) ขั้น แลกเปลี่ ย นความคิด
5) ขั้ น อภิ ป รายความคิ ด 6) ขั้ น ต่ อ ยอดโครงการ และ 7) ขั้ น สุ ด ท้ า ยขั้ น
ประเมินผลและนาเสนอสู่โลกออนไลน์ จากกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน
โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ พบว่า เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยฝึกให้
นักศึกษามีการคิดอย่างเป็นระบบ รอบด้าน นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น
มากขึ้ น เกิ ด การค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ การคิ ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ น าไปสู่ ก าร
ตั ด สิ น ใจได้ ดี มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการหาค าตอบ และกล้ า น าเสนอวิ ธี
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งทาให้นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้จึงทาให้เกิด
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับ สุรีพร เขียวสมบัติ และ
อังคณา อ่อนธานี (2558, หน้า 39) ที่ได้ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ
มาใช้ ใ นขั้ น กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นและขั้ น การปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ท าให้ ผู้ เ รี ย น
ระมัดระวังความคิดไม่ด่วนสรุปสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะผ่านขั้นตอนกระบวนการคิด
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักจัดระเบียบความคิด เป็นคน
ใจกว้ า งยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น จึ ง ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การคิ ด อย่ า ง
มี วิ จ ารณญาณ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ภู ติ ญ า บั ว ระกา และสิ ท ธิ พ ล
อาจอินทร์ (2560, หน้า 30) ที่ได้ทาการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ จานวน 16 คน ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเฉลี่ยเท่ากับ 21.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
70.00 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของ
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จานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยุพาวดี มหาหิง (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับหมวกความคิด 6 ใบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยสร้ า ง
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
ร่ ว มกั บ หมวกความคิ ด 6 ใบ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ มีกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ 1 ) ขั้นเสนอสถานการณ์ 2) ขั้น
วิเคราะห์ด้วยหมวกการคิด 3) ขั้นสืบค้นข้อมู ล 4) ขั้นแลกเปลี่ยนความคิด 5)
ขั้นอภิปรายความคิด และ 6) ขั้นนาเสนอสู่โลกออนไลน์ เมื่อนาไปทดลองใช้
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.84/78.89 และนักศึกษามีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และภายหลังจากจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้แล้วผู้วิจัย
ได้กาหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้าเขาโกรกปลากั้ง
จานวน 1 โครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้นาแนวทางที่ได้จากการระดมความคิด
อย่างมีวิจารณญาณไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ
และเข้าใจในบริบทของชุมชนจากการลงพื้นที่จริง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยการเผชิญสถานการณ์ปัญหา เกิดกระบวนการคิด
และกระบวนการแก้ปัญ หาต่ างๆ อย่ างสร้างสรรค์ร่วมกัน ซึ่ งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์ (2556, หน้า 79) เรื่องการพัฒนาด้าน
ความคิ ดโดยใช้ เทคนิ คการสอนแบบหมวกความคิดหกใบในวิช าการคิด เชิ ง
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จานวน 2 คณะวิชา พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบจัด กิจกรรมการเรียน
การสอนด้ ว ยเทคนิ ค การสอนแบบหมวกความคิ ด หกใบในวิ ช าการคิ ด เชิ ง
วิจารณญาณและสร้างสรรค์มีคะแนนความสร้างสรรค์สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ และคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับการ
สอนแบบหมวกความคิดหกใบของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อ นการ
ทดลอง
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบในการเสริมสร้าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผล
การศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรีย น อย่างมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 ซึ่ งแสดงให้เห็น ว่า การจัด การเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ ทาให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้สูงขึ้น เนื่องจากการใช้
รูปแบบการคิดแบบหมวก 6 ใบช่วยสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหาซึ่งถือเป็นทักษะที่มีความจาเป็น ต่อการประสบความสาเร็จใน
ศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรีย นรู้ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
(Kivunja, C., 2015, p. 380) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ศรีสุวรรณ์
(2557, หน้า 79) ที่ได้ทาการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
โนนรั ง วิ ท ยาคาร โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ จานวน 16 คน ด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.06
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.21 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เรื่อง โครงการพระราชดาริ พบว่า โดย
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิด
หมวก 6 ใบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรรู้
โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เป็นกิจกรรมที่สร้างความแปลกใหม่ นักศึกษา
รู้สึกสนุกสนานระหว่า งทากิจกรรม เนื่องจากนักศึกษาจะได้รับ สถานการณ์
ปัญหาในแต่ละกิจกรรม และสมาชิกในกลุ่มจะได้รับหมวกคนละสีเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ตามบทบาทของหมวกแต่ละใบ และรับฟังแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการทางานเป็นทีมหรือการทางานเป็นกลุ่มได้ มี
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ประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการคิดของนักศึกษา ทาให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น และนักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆ ได้ รวมไปถึงการ
ได้ลงไปทากิจกรรมในพื้นที่จริง กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้
และรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีพร เขียว
สมบัติ และอังคณา อ่อนธานี (2558, หน้า 39) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก
6 ใบ ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง อาหารกับการดารงชีวิตสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 36 คน พบว่า ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
1) สาหรับอาจารย์ผู้สอนที่จะนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ ควรมีการปรับ พื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาก่ อ นที่ จ ะน าไปจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ข้ า ใจวิ ธี ก าร
ความหมายของหมวกแต่ ล ะสี และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณได้มากยิ่งขึ้น และควรจัดเวลาในการดาเนินกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกับความยากง่ายของเนื้อหา
2) การจัดการเรียนการสอนแบบใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เน้น
ให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ รอบด้าน กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้า
นาเสนอวิธีแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์ผู้สอนต้องกระตุ้นและติดตามให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในสร้างสรรค์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมี การศึก ษาตั ว แปรอื่น ที่ เ กิด จากการจั ด การเรีย นรู้โ ดยใช้
เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ เช่น ความสุขในการเรียนรู้ และควรพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะชุมชน
Communication to create participation in
community waste management
ชัยพร เอ้งฉ้วน1
Chaiporn Engchuan
บทคัดย่อ
การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากรูปแบบ
และแนวคิด การสื่ อสารในกระบวนทัศน์ การพั ฒนาแบบทางเลือกที่เน้ นการ
กระจายอ านาจการสื่ อ สารไปสู่ ชุ ม ชน โดยการร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว ม
ตัดสิน ใจ ร่วมปฏิบัติง านและร่ว มรับผิ ดชอบในเรื่องต่ างๆ ที่มีผ ลกระทบต่ อ
ส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม
บทความนี้ ผู้ เ ขี ย นมี ค วามสนใจที่ จ ะน าเสนอความส าคัญ ของการ
สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม การจัดการขยะชุมชน ประเภทของขยะชุมชน ผลกระทบ
ของขยะชุมชนต่อสภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพหลักการ 3R เป็นแนวคิดและ
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเกิดการจัดการขยะชุมชนได้อย่างถูกวิธี ลดปริมาณ
ขยะ
1

นักศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก
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คาสาคัญ: การสื่อสาร, การมีส่วนร่วม, การจัดการขยะชุมชน
Abstract
engagement communication It is a concept that arises from a
pattern. and communication concepts in the alternative
development paradigm that emphasizes the decentralization of
communication to the community. By sharing ideas, planning, sharing
decisions, working together and taking responsibility in various
matters. that affects the general public in management to achieve
the goals of society
In this article, the author is interested in presenting the
importance of communication for participation in community waste
management. Focus on engaging communication community waste
management types of community waste The impact of community
waste on the environment and health, the 3R principles are concepts
and guidelines for practice. in order to properly manage community
waste, reduce the amount of waste
Keywords: communication, participation, community waste
management
บทนา
การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตมนุษย์ จาเป็นต้องใช้การ
ติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต
และการดาเนินชีวิต ในปัจจุบันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของข้อมูล
ข่าวสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคล และสังคม ทาให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่
กว้างขวางขึ้นการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทาให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่
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หยุดยั้งทาให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนาเรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเอง
การสื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ สร้ า งสรรค์ ค วาม
เจริญก้าวหน้าแก่ชุมชนและสังคมในทุกๆด้าน
ปัญหาขยะของประเทศไทยมีควบคู่กับมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึง
ปั จ จุ บั น และมี แ นวโน้ ม มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ตลอดทุ ก ปี ขยะมู ล ฝอยของเสี ย
อันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ เกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน (ลดลง
จากปี 2562 ร้อยละ 4) โดยขยะมู ล ฝอยจะถูกคัด แยก ณ ต้ น ทาง และน า
กลับไปใช้ประโยชน์ จานวน 11.93 ล้านตัน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5)
กาจัดอย่างถูกต้อง 11.19 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ14) และกาจัด
ไม่ถูกต้องประมาณ 4.23 ล้านตัน (ลดลงจาก 2562 ร้อยละ 34) มีปัจจัยหลาย
สาเหตุด้วยกันเช่นขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แม้ในระยะสิบกว่าปี
ที่ผ่ า นมาได้ เริ่ม มี การปรับทั ศนคติ เกี่ยวกับ ขยะ โดยมองว่ า ขยะสามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถเพิ่มมูลค่าเป็น รายได้
แก่ผู้ ประกอบการค้าของเก่าประชาชนประกอบอาชี พเก็บขยะ และองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น แต่ ป ระชาชนยั ง ขาดองค์ ค วามรู้ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก
เกี่ยวกับปัญหา และการจัดการขยะจึงไม่ให้ความสาคัญที่จะลดและคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางประกอบนโยบายภาครัฐ มีการส่งเสริมและพัฒนาในหลายมิ ติ
ดังนั้นการนาการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหารและการจัดการ
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจัดการขยะ จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสาคัญหลักในการบูรณาการการบริหาร
จัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทรงพลังในการขับเคลื่อนองคาพยพ
ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการการสื่อสารเข้ามามีบทบาทสาคัญในการ
บริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ ด้วยกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมจะสัมฤทธิผล
ต้องมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน
ผู้ประกอบการ และประชาชน โดยนาการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ระยะยาวได้
จะเห็นได้ว่า การสื่อสารเพื่อสร้า งการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
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ชุมชน มีความสาคัญ และมีความจาเป็นอย่างมากกับทุกองค์กรในการบริหาร
จัดการกับปัญหาขยะ ใช้การจัดการการสื่อสารที่เหมาะสมจะสัมฤทธิผลได้ต้อง
มีการบู รณาการการมี ส่ว นร่ว มในทุ กภาคส่ว นที่ เกี่ย วข้องทั้ งภาครัฐ เอกชน
ผู้ประกอบการ และชุมชน
ความสาคัญของการสื่อสาร และการมีส่วนร่วม
การสื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ต มนุ ษ ย์ จ าเป็ น ต้ อ ง
ติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดารงและ
ดาเนินชีวิติของมนุษย์ ในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร มีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม ทาให้คนมีความรู้และโลก
ทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทาให้สังคม เจริญก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง ทาให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ รับรู้วัฒนธรรมของ
ตนเองและสังคมได้ ในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่
ชุมชน และสังคมในทุกด้าน
แนวคิดการสื่อสารเพื่องานพัฒนาสังคมแบบการมีส่วนร่วมมี แนวคิด
และสาระสาคัญดัง ปรากฏในประชุมของ องค์การยูเนสโก ณ กรุงเบลเกรด
ประเทศยูโกสลาเวีย ปีค.ศ. 1977 ได้กาหนด สาระสาคัญของ แนวความคิด
เรื่อ งการสื่ อ สารแบบการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน ไว้ 3 ประการ ดั ง นี้
(Servaes, Jacobson and White, 1996, p. 18)
1. การเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง สิทธิในการเข้าถึงสื่อที่ให้บริการ
แก่ชุมชน รวมทั้ง สิทธิในการเลือกรับรายการหรือมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดทา
รายการในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตน อีกทั้งต้องมีช่องทางให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นต่อรายการต่าง ๆ นอกจากนั้น กาญจนา แก้วเทพและคณะ
(2543, หน้า 144) ได้กล่าวถึงการเข้าถึงสื่อ (Accessibility) ที่สามารถจาแนก
ได้เป็น หลายมิติ ดังนี้
1.1 การเข้าถึงในด้านกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น
ชาวบ้านไม่มีโอกาส ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ เพราะระยะทางห่างไกลหรือไม่มี
โอกาสได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งแจกไปไม่ถึง เป็นต้น
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1.2 การเข้าถึงในด้านเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) สื่อต้องมี
ค่าใช้จ่า ยใน การด าเนิ นงาน เช่น หนั งสื อพิม พ์ที่จ ะเข้าไปถึง หมู่ บ้าน แต่
ชาวบ้านไม่มีเงินที่จะซื้อหามาอ่านได้ เป็นต้น
1.3
การเข้ า ถึ ง ทางด้ า นวั ฒ นธรรม-สั ง คม (Social–Culture
Accessibility) ได้แก่ เครื่องกีดขวางด้านวัฒนธรรม และสังคมที่ปิดกั้นโอกาส
ในการเข้าถึงประชาชนที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ ช่องว่างทางภาษา ช่องว่างทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น
2. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่ประชาชนสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบการสื่อสารในทุกระดับ นั่นคือ ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทั้งในกระบวนการ การผลิตรายการ การบริหารจัดการ
และการวางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ ในชุมชน
3. การจั ด การด้ ว ยตนเอง (Self–Management) หมายถึ ง
กระบวนการการตัดสินใจ ของประชาชนในชุมชนที่มีอานาจและสิทธิในการ
ตัดสินใจ ตั้งแต่เริ่มคิ ด กาหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การกาหนด
และการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งการจัดการด้วยตนเองเป็นการมีส่วน
ร่วมที่สาคัญยิ่งกว่าสิ่งใด ยูเนสโกยอมรับการจัดการด้วยตนเองว่าจะต้องกระทา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการเข้าถึงสื่อและการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร มี
ความเป็นไปได้มากและสามารถทาได้ง่ายกว่า
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2542, หน้า 17) อธิบายว่า การสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมว่าเป็น กระบวนการฝึกสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการร่วมกัน
คิด ร่วมกันฟังและเคารพในความคิดของ ผู้อื่นตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของ
ตน ร่ว มวิ เคราะห์ป ระเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คม แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่า วสารกั น
ตลอดจนร่วมกันค้นหาแนวทางและตัดสินใจร่วมกัน
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่าง
กัน ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุ คคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่ว ม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม เกี่ยวข้องกับ
บุ ค คลในทุ กระดั บ ทุ กส่ ว น การสื่ อ สารและการมี ส่ ว นร่ว ม ท าให้ห น่ ว ยงาน
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ภาครัฐ ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพื่อการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มดาเนินงานโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มีโอกาสร่วมรับทราบข้อมูล และแสดงความคิดเห็นอันจะทา
ให้โครงการนั้นๆ เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบทางสังคมให้น้อยที่สุด
นอกจากนี้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นไม่วา่ จะเป็นระดับครอบครัว
ระดับชุมชน หรือระดับประเทศนั้ น ถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิ ศ ทางของการพั ฒ นา วางแผนโครงการพั ฒ นาต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของและยิ นยอม ปฏิบัติตามได้อย่างสมัครใจ
และเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่ สนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อย่างเช่น การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ชุมชน
คลองโคน จังหวัดสมุ ทรสงคราม ของ กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ และนิธิดา
แสงสิงแก้ว (2555) พบว่า มีองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ข องพื้ น ที่ ชุ ม ชนคลองโคน จั ง หวั ด
สมุ ท รสงคราม พบว่ า ผู้ น าทางความคิ ด ได้ แ ก่ แกนน าชุ ม ชน ท าการ
แพร่กระจายนวัตกรรม ผ่ านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล, สื่อการประชุม, เสียง
ตามสาย และสื่อกิจกรรม ไปยังชาวบ้านในชุมชนคลองโคน จนเกิดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน และเมื่อชาวบ้านส่วน
ใหญ่ยอมรับนวัตกรรมแล้วนาไปปฏิบัติจนเกิดผลสาเร็จ จึงมีการชักชวนผู้อื่น
หรือการบอกกันปากต่อปาก ทาให้ชาวบ้านที่ยังไม่ยอมรับนวัตกรรมหรือลังเล
เกิดความมั่น ใจในนวัตกรรมมากขึ้น มีความคล้อยตามผู้ ชักชวนและเปิดรับ
นวัตกรรมในที่สุด
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน โดยนาการสื่อสารมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดระยะยาว
ได้ ยูเนสโกให้ความสาคัญกับการสื่อสารที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง
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เป็นแนวความคิดใหม่ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของระบอบประชาธิปไตย เป็น
กระแสของความคิดที่ทาให้ผู้คนในสังคมตระหนักดีว่า การดาเนินกิจการใด ๆ
ก็ตามผู้ ที่ไ ด้รับผลกระทบและมี ส่ว นได้เสีย ควรเป็น ผู้มี โอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะความคิด การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันจึง
ต้ อ งประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ให้ ต อบรั บ กั บ แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตย โดยต้ อ งสร้ า ง
กระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชนอั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ปฏิ บั ติ ง าน และเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของแนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวิต ดังนั้น การพัฒนาจึงเริ่มจากความต้องการของชุมชนแทนความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
จะเห็นได้ว่า การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้น
จากรูปแบบและแนวคิดการสื่อสารในกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบทางเลือกที่
เน้นการกระจายอานาจการสื่อสารไปสู่ชุมชน
การจัดการขยะชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การวางแผนจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ จะต้องส่งเข้า
ไปทาลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
ทั้งในส่วนของ การใช้ซ้าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (reuse & recycle) รวมถึงการ
กาจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือ พลังงาน โดยสรุปวิธีการดาเนินการ
ตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้คือ (สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)
ขยะชุมชนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะจาก
การดาเนินชีวิต ประจาวันนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่กระบวนการเกิดขยะที่แหล่งกาเนิด ไปจนถึงการนาไปกาจัดหรือทาลาย
ยังสถานที่ฝังกลบ ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนวิธีการกาจัดขยะชุมชน มี 6 ขั้นตอน
ดังนี้
1) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิดการดาเนินการกับขยะมูล
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ฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่ง กาเนิดต่า งๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคาร สานักงาน
สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขน การ
รวบรวม และการน าไปกาจั ด ท าลายจากหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ในการ
ดาเนินการกับขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่
เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่างๆ โดยมีหลักการในการจัดการแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การลดขยะ ณ แหล่งกาเนิด (Source reduction)
เพื่อให้มีปริมาณขยะที่จะต้องนาไปกาจัดหรือทาลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
และการคัดแยกขยะ (Waste separation) ซึ่งถือเป็นมาตรการสาคัญประการ
หนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะในขั้นตอนต่อ ๆ ไปเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การเก็บรวบรวม การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะ
รองรั บ ขยะซึ่ ง วางไว้ ต ามสถานที่ ต่ า งๆอั น ได้ แ ก่ บริ เ วณที่ พั ก อาศั ย
สถาบันการศึกษา ตลาดสด ป้ายรถโดยสารประจาทาง และสวนสาธารณะ
ฯลฯ เพื่อนามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงทาการขนถ่ายใส่รถเก็บ
ขยะ เพื่อที่จะขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบ สาหรับขยะที่ไม่สามารถนากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้อีก แต่หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับ
ขยะตามที่กล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อนา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป การเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น
หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่
ต่างๆ ในปริมาณมากและนานเกินไป
3) การเก็บกัก ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่อยู่
ตามแหล่งกาเนิดต่าง ๆ แล้วก็จะถูก ขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพื่อนาไปกาจัด
ทาลายยังสถานที่ฝังกลบให้ เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเน่าเหม็นของขยะ รวมทั้ง
เพื่อให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ให้น้อยที่สุดด้วย ดังนั้นขยะมูลฝอย
เหล่ า นี้ จึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ องมี การเก็บ กัก ณ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง ก่อนน าไปกาจั ด หรื อ
ทาลาย ยกเว้นในส่วนของขยะ อันตรายหรือของเสียอันตรายต่าง ๆ เท่านั้น
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จะต้ อ งท าการเก็บ กั กให้มี จ านวนมากพอ ก่ อนส่ ง ไปก าจั ด อย่ า งถู กวิ ธี แ ละ
ปลอดภัย
4) การขนส่ง การนาขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกาเนิดต่างๆ
ภายในชุมชนถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจ
เป็นการขนถ่ายขยะไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่อีก
ในการขนส่ ง ขยะมู ล ฝอยไปยั ง สถานที่ ฝั ง กลบนั้ น จะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง การ
ดาเนินการรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว โดยระยะเวลาที่ใช้จะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่าง ชุมชนไปยังที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบ ซึ่งมี
ผลต่อจานวนเที่ยวของการขนส่งขยะในแต่ละวันด้วย
5) การแปรสภาพ วิธีการที่จะทาให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจาก
ชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่ อการ เก็บขนไปกาจัดทาลายหรือน า
กลั บมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ ได้ ซึ่ง วัต ถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะจะมี อยู่
ด้วยกัน 3 ประการดังนี้ คือ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการขยะโดย
การอัดขยะให้เป็นฟ้อน หรือเป็นก้อน ๆ ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะ
และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลง 2) เพื่อนาวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก 3) เพื่อนาผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการ แปร
สภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อทาการแปรสภาพขยะด้วย
การย่ อยสลายทาง ชี ว ภาพแล้ ว ก็จ ะได้ ปุ๋ ย หมั กหรือปุ๋ ย อิน ทรีย์ ม าใช้ ในการ
เพาะปลูก หรือทาการย่อยสลายขยะทางชีวภาพ เพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม การปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
6) การกาจัดหรือทาลาย (disposal) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
จากขั้น ตอนการจัด การขยะชุม ชน เห็นได้ ว่าการจัดการขยะชุมชน
อย่างเป็นระบบ จะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการเกิดขยะที่แหล่งกาเนิด ไปจนถึง
การนาไปกาจัดหรือทาลายยังสถานที่ฝังกลบ
ประเภทของขยะชุมชน
ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร
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เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือ
สิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
ที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงาน
แบ่งของขยะชุมชนตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (กรม
ควบคุมมลพิษ b, 2561)
1.ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือขยะประเภท
อื่นนอกเหนือจาก ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่
ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อ
พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ กึ่ง
สาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร
เป็ น ต้ น ส าหรับ ขยะทั่ ว ไปนี้ เป็ น ขยะที่ มี ป ริม าณใกล้ เคีย งกับ ขยะอัน ตราย
กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
2. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะ
ที่มีองค์ประกอบหรือ ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด
วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรัง สี
วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด
การระคายเคืองวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะ บรรจุสารกาจัดศัต รูพืช
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบ
ได้น้อยที่สุด กล่าวคือพบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกอง
ขยะ
3. ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย
คือ ขยะที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่น เศษ
ผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซาก
หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดย
ที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะ
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ทั้งหมดในกองขยะ
4. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของ
เสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น
แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษ
โลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สาหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะ ที่ พบมาก
เป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมาก
ที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ ขยะรีไซเคิลเป็น
ขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ และขยะทั่วไปเป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับ
ขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกอง
ขยะ
ผลกระทบของขยะชุมชนต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค ขยะ เศษวัสดุ
ของเสีย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ขณะ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่ออานวยความสะดวกสบาย การอยู่อาศัย อย่างหนาแน่น หากใช้
วิ ธี ก าจั ด ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมา เนื่ อ งจาก
เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจานวน
มากยิ่งขึ้นได้ เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้น และสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็น
อาหารขยะพวกอินทรีย์ส ารที่ ทิ้ง ค้างไว้จ ะเกิดการเน่าเปื่อยกลายเป็นแหล่ ง
เพาะพันธุ์ของแมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะเป็นที่อยู่
อาศัยของหนูโดยหนูจะเข้ามาทารังขยายพันธุ์ เพราะมีทั้งอาหารและที่หลบ
ซ่อน
2. เป็นบ่อเกิดของโรคเนื่องจากการเก็บรวบรวม และการกาจัดขยะ
มูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปละละเลยทาให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชน
จะเป็ น บ่ อ เกิด ของเชื้ อโรคต่ า ง ๆ เช่ น ตั บ อัก เสบ เชื้ อ ไทฟอยด์ ฯลฯ เป็ น
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แหล่ ง ก าเนิ ด และอาหารของสั ต ว์ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น พาหะน าโรคมาสู่ ค น เช่ น
แมลงวัน หนู และแมลงสาบ เป็นต้น
3. ก่อให้เกิดความราคาญ ขยะมูลฝอยถ้ามีการเก็บรวบรวมได้ไม่หมด
ก็จะเกิดเป็นกลิ่นรบกวนกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุ่นละอองที่เกิด
จากการเก็บรวบรวมการขนถ่าย และการกาจัดขยะก็ยังคงเป็นเหตุราคาญที่
มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ
4. ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุสาคัญที่ทา
ให้เกิดมลพิษของน้า มลพิษ ของดิน และมลพิษของอากาศ เนื่องจากขยะส่วนที่
ขาดการเก็บรวบรวม หรือไม่นามากาจัดให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้ง ค้างไว้ในพื้นที่ของ
ชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลซะนาความสกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะ
ไหลลงสู่แหล่งน้า ทาให้แหล่งน้าเกิดเน่าเสียได้ และนอกจากนี้ขยะมูลฝอยยัง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน ซึ่งจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
ขยะมูลฝอย ถ้าขยะมีซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์
มากจะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่ง
จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในดิน และสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยเมื่อมีการย่อย
สลาย จะทาให้เกิดสภาพความเป็นกรดในดิน และเมื่อฝนตกมาซะกองขยะมูล
ฝอยจะทาให้น้าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบ ๆ ทาให้
เกิดมลพิษของดินได้การปนเปื้อนของดิน ยังเกิดจากการนามูลฝอยไปฝังกลบ
หรือการนาไปทิ้งไม่ถูกวิธีทาให้ของเสียอันตรายปนเปื้อนในดิน ถ้ามีการเผาขยะ
มูลฝอยกลางแจ้ง ทาให้เกิดควันมี สารพิษท าให้คุณ ภาพของอากาศเสีย ส่ว น
มลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากมลสารที่มีอยู่ในขยะ
และพวกแก๊สหรือไอระเหย ที่สาคัญก็คือ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อย
และสลายตัวของอินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่
5. ทาให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ ขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดย
ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถ้าขาด
การจัดการที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนได้
ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวันเป็นพาหะหรือ
ได้รับสารพิษ ที่มากับของเสียอันตราย
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6. เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ย่อมต้อง
สิ้ น เปลื อ งงบประมาณในการจั ด การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นน้าเสีย อากาศเสียดินปนเปื้อนสารพิษสิง่
เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
7. ทาให้ขาดความสง่างาม การเก็บหรือขน และกาจัดที่ดีจะช่วยให้
ชุมชนเกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงความเจริญ และ
วัฒนธรรมของชุมชน ถ้าหากเก็บหรือขน และกาจัดไม่ดี ย่อมก่อให้เกิดความไม่
สวยงาม และความไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จากข้อมูลข้างต้น ขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจานวน
ของประชากร ถ้าหากไม่มีการกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว
ปัญหาความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้ว ขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อมนุษย์ ยังอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรง
มากนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ชัดเจนเท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขยะมูล
ฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม
สุขภาพหลักการ 3R
หลักการ 3R เพื่อจัดการขยะชุมชนที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ ,
2560)
1) ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce: R แรก) หมายถึง การลดปริมาณ
การใช้ลง โดยใช้เท่าที่จาเป็นหลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อลดการสูญเปล่า
และลดปริมาณขยะมูลฝอยให้มากที่สุด เช่น การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าในการ
จั บ จ่ า ยซื้ อ ของ เพื่ อลดปริม าณพลาสติ กและโฟม ซึ่ ง กาจั ด ยากการใช้ แก้ ว
ส่วนตัวแทนการใช้แก้วครั้งเดียวแล้วทิ้ง การใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารเพื่อลด
ขยะโฟมซึ่งย่อยสลายยาก เป็นต้น
2) ใช้ซ้า (Reuse: R ที่สอง) หมายถึง การนา ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือ
วัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้อีกโดยไม่ผ่านขบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ เช่น การ
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ใช้กระดาษสองหน้า การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จใหม่ได้ การใช้สินค้ามือสอง
เป็นต้น
3) ใช้แปรรูป หรือ แปรรูปใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล (Recycle: R ที่สาม)
หมายถึง การนา ขยะรีไซเคิลของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็น
วัต ถุดิบ ใน กระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิ ตเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ใหม่ เช่ น การน า
กระป๋องอะลูมิเนียม มาหลอมเป็นขาเทียม การนากล่องเครื่องดื่มยูเอชทีมาแปร
รูปเป็นหลังคา การนา กระดาษมาแปรรูปเป็นกล่องทิชชู การนาขวดพลาสติก
ใส (PET) มาแปรรูปเป็นเสื้อ เป็นต้น
ดังนั้น การนาหลักการใช้ 3R เพื่อจัดการขยะชุมชน ได้แก่ Reduce,
Reuse และ Recycle เป็นหลักการที่เหมาะสมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
บทสรุป
จากการศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะชุมชน จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะชุมชมที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสามารถ
แบ่งขยะชุมชุนได้ตามประเภท ดังนี้ได้แก่ ขยะทั่วไปขยะอันตราย ขยะย่อย
สลาย และขยะรีไ ซเคิล ขยะชุ ม ชนเหล่ า นี้ มี การจั ด การทั้ ง ที่ ถูก ต้ องและไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งถ้าพื้นที่ใดมีการจัดการไม่ถูกต้องจะทาให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การนาหลักการใช้หรือ 3R เพื่อจัดการขยะชุมชน ได้แก่ Reduce, Reuse และ
Recycle เป็นหลักการที่เหมาะสมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ
ใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ
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1) เพื่อประเมิ นสถานการณ์การท่องเที่ยวและความต้ องการการเรียนรู้ของ
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เรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา และ 3) เพื่อเผยแพร่รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยาสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ บุคลากรเทศบาลตาบลบ้านถา จานวน 16 คน ผู้ประกอบการ จานวน
13 คน กลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 6 คน ประชาชนทั่วไป จานวน 50 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการจัดการความรู้ จานวน 7 คน เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูล 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบฯ 4) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ และ 5) แบบ
ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบฯ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลบ้านถาไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน
ตามที่จังหวัดกาหนด โดยมีข้อจากัดด้านการบริหาร ด้านงบประมาณ บุคลากร
ขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยว รวมทังขาดการประสานความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายทังภาครัฐและเอกชน แต่การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวมีความเป็นไปได้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และการท่ องเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม 2. รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้มี ทั งหมด 9
ขันตอน คือ 1) การตังคณะกรรมการ 2) กาหนดรูปแบบและแหล่งท่องเที่ยว 3)
พัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวและอาชีพ 4) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 5) สิ่ง
อานวยความสะดวกและบริการ 6) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 7) สินค้า/
ของที่ระลึก 8) การประชาสัมพันธ์ 9) ทบทวนผลการดาเนินงาน โดยรูปแบบฯ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และ
3. การเผยแพร่ประชาสั มพั นธ์ รูป แบบฯ โดยน าเสนอข้อมู ลผ่ านเว็ บไซต์
https://sites.google.com/up.ac.th/ban-tham-travel-model ผ่ านสื่ อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Website, Line
คาสาคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้, บูรณาการอาชีพ, การท่องเที่ยว
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Abstract
The development of Educational Learning Model of
Integrated Career for Citizen to Enhance Tourism of Dok Kham Tai
District, Phayao Province aimed to 1) to assess the tourism situation
and learning needs of local personnel in tourism management, 2) to
develop a career integrated learning management model for local
personnel development for the promotion of tourism in Dok kham
Tai district, 3) to disseminate an integrated learning management
model for the development of local personnel to promote tourism
in Dok Kham Tai district, Phayao to the community.The target group
included 16 people from Ban Tham Municipality, 13 entrepreneurs,
6 community leaders, 50 general people, and 7 experts in tourism
and knowledge management. The employed instruments were (1)
record form, (2) interview, (3) record form of opinion, (4) assessment
form for the suitability of the model, and (5) conformity assessment
form. The statistics used were frequency, percentage, average, and
standard deviation. Findings were as follows:
1) Ban Tham Municipality's tourism development plan does not
cover all plans as specified by the province, with administrative
restrictions on budget, personnel lacking knowledge of tourism, and
lack of cooperation from both public and private network parties.
Nonetheless, the development of local personnel in promoting
tourism is possible in two areas: natural tourism and cultural tourism.
2) Model of learning management consist of 9 stages : (1)
setting up a board committee, (2) establishing patterns and tourist
attractions,(3) developing knowledge of tourism and occupations,(4)
tourist behavior,(5) facilities and services (6) participation of network
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parties (7) goods/souvenirs (8) public relations , and (9) review of
performance. The model is the most suitable and the possibility is
very high, and
3) The publicity of the model utilizing presenting information
through the https://sites.google.com/up.ac.th/ban-tham-travel-model
website and is distributed through social media including Facebook,
Website, and Line.
Keywords: Educational Learning Model, Career integration, Tourism
บทนา
การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในบริการที่ประเทศไทยสามารถแข่งขันและมี
ส่วนแบ่งในตลาดโลกมากขึนและเป็นฐานรายได้ เงินตราต่างประเทศที่สาคัญ
ไม่ด้อยไปกว่า กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าเกษตร และบริการด้านสุขภาพ และเนื่องจากในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกประเทศ มีแนวโน้มจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่อ
อนาคตการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น อย่ า งมาก (ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 30) จากสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนัน ผลของการพัฒนาตังแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ น รายได้ ที่ ส าคั ญ อี ก ทางหนึ่ ง โดยการน า
ทรัพยากรที่เรามี ที่เราเป็น มาเผยแผ่สู่สายตาคนภายนอก โดยเริ่มจากคนใน
พืนที่ คนในจังหวัด ขยายไปสู่ระดับประเทศต่อไป
ดอกคาใต้เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยาและอยู่ใกล้กับตัวเมืองพะเยามาก
ที่สุดเพียง 11 กิโลเมตร จึงทาให้อาเภอดอกคาใต้ได้รับความเจริญคล้ายกับ
อ า เ ภ อ เ มื อ ง โ ด ย มี ทั ง โ ร ง แ ร ม ธ น า ค า ร โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมากมาย อาทิ หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ ป่ า ห้ ว ยชมพู -ผาเทวดา
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วั ด พระธาตุ แ สงแก้ว มงคล วั ด บุ ญ เกิด วั ด พระธาตุ ด อยน้ อ ย ถาฝนแสนห่ า
วนอุ ท ยานห้ว ยลาน วั ด พระธาตุ จ อมไคร้ สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ ม
บ่อนา 1,000 ปี ถาปางงุ้น (ถ้าหลวงหรือถาสามพี่น้อง) วัดศรีชุม (พระเจ้าทันใจ
อายุ 700 กว่าปี) วัดพระธาตุจอมศีล อ่างเก็บนาร่องสัก เป็นต้น จากข้อมูล
ดัง กล่ าว อาเภอดอกคาใต้ส ามารถจัด เป็ น แหล่ง ท่องเที่ ยวชุม ชนเพื่อพัฒ นา
ศั ก ยภาพประชากรและกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ที่ ชุ ม ชนเป็ น ผู้ ก าหนด
กระบวนการทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ชาวบ้านทุกคนเป็น
เจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนันๆ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ซึ่ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ จั ด โดยชุ ม ชนนั นมี จุ ด ขายที่ ห ลากหลาย ทั งธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ์ รวมทังมี การพัฒนา
รูปแบบเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง (เทศบาลตาบลบ้านถา, 2561, หน้า 1–2)
จากการสารวจข้อมูลเบืองต้น พบว่า อาเภอดอกคาใต้ยังขาดการ
ประชาสัม พัน ธ์ความเป็น อัต ลักษณ์ ของท้องถิ่น ไม่ มีของฝากประจาจัง หวั ด
ที่โ ดดเด่ น เนื่ องจากบุ คลากรในท้ องถิ่น ทุ กภาคส่ ว น ทั งภาครัฐ และเอกชน
ขาดความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การบริหารจั ด การการท่ องเที่ ย วที่ ส ามารถ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ในชุ ม ชนได้ รวมถึ ง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
การท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอและทั่วถึง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องยังขาดการ
จัดการความรู้ที่เป็นระบบ ดังนันเพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
ด้านการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยาย
องค์ความรู้ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพ สาหรับการ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา ซึ่ ง แนวคิด ที่ กล่ า วมามี ความสอดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ของชาติ ไ ทย
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในวิสัยทัศน์ ได้เน้ นให้ประเทศมีความ
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้เน้ น ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
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ในประเด็นของการสร้างความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ การพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ
อย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2560, หน้า 11)
จากเหตุผลดัง กล่าว ทีมผู้วิจัยจึง ได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนา
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเภอดอกคาใต้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
อาชีพ โดยแยกเป็น 14 หลักสูตร ได้แก่ 1) ธุรกิจขนส่ง แบ่งเป็นอาชีพ : ขายตั๋ว
พนักงานขับรถ 2) ธุรกิจโรงแรม แบ่งเป็นอาชีพ : พนักงานต้อนรับ พนักงานยก
กระเป๋า แม่บ้าน 3) ธุรกิจนาเที่ยว แบ่งเป็นอาชีพ : มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ
พนักงานขายทัวร์ 4) ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม แบ่งเป็นอาชีพ : พนักงานเสิร์ฟ
กุ๊ก 5) ธุรกิจจาหน่ายของที่ระลึก แบ่งเป็นอาชีพ : เจ้าของธุรกิจ พนักงานขาย
ในการพัฒนาอาชีพดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในการ
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้การฝึกอบรมอาชีพในแต่ละประเภทเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และสามารถนาไปใช้และเกิดอาชีพ
เกิดรายได้กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและผู้นาชุมชนที่จะ
เป็นแกนนาในการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวและความต้องการการเรียนรู้
ของบุคลากรท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับการ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา
3. เพื่อเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในท้ องถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วอ าเภอดอกค าใต้
จังหวัดพะเยาสู่ชุมชน
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย โดยความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
1. บุคลากรในเทศบาลตาบลบ้านถา อันประกอบไปด้วย นายก
เทศบาลต าบลบ้ า นถ า จ านวน 1 คน รองนายกเทศบาลฯ จ านวน 2 คน
ที่ปรึกษานายกเทศบาลฯ จานวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 5 คน
เจ้ า หน้ า ที่ ก องการศึ ก ษา จ านวน 4 คน นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน 1 คน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 คน และนักประชาสัมพันธ์ จานวน
1 คน รวมทังสิน 16 คน
2. ผู้ประกอบการ จาแนกเป็น 5 กลุ่มอาชีพ 14 หลักสูตร ได้แก่
1) ธุรกิจขนส่งด้านการท่องเที่ยว แบ่งเป็น อาชีพขายตั๋วและพนักงานขับรถ
2) ธุ ร กิจ ที่ พั ก และโฮมสเตย์ แบ่ ง เป็ น อาชี พ พนั ก งานต้ อนรั บ พนั ก งานยก
กระเป๋าและแม่บ้าน 3) ธุรกิจนาเที่ยว แบ่งเป็นอาชีพมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ
และพนักงานขายทัวร์ 4) ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม แบ่งเป็น พนักงานเสิร์ฟและ
กุ๊ก 5) ธุรกิจจาหน่ายของที่ระลึกหรือสินค้า OTOP แบ่งเป็น เจ้าของธุรกิจ และ
พนักงานขาย รวมทังสิน 13 คน
3. กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน อั น ประกอบไปด้ ว ย ก านั น จ านวน 1 คน
ผู้ใหญ่บ้านในตาบลบ้านถา จานวน 5 คน รวมทังสิน 6 คน
4. ประชาชนทั่วไป จานวน 50 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
สถานการณ์การท่องเที่ยวและความต้องการการเรียนรู้ของบุคลากร
ท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว
กระบวนการวิจัย หรือ วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครังนีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
โดยมีขันตอนในการดาเนินการวิจัย 3 ขันตอน ดังนี
ขั นตอนที่ 1 เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและความ
ต้องการการเรียนรู้ของบุคลากรท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว
จาแนกเป็น 2 ขันตอนย่อย ดังนี
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ขันตอนที่ 1.1 ศึก ษาบริบ ทการท่องเที่ ยวและความต้ องการการ
เรียนรู้ของบุคลากรท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว
ขั นตอนนี คณะผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จั ย และการ
ดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ แหล่งท่ องเที่ยว กิจ กรรมการ
ท่องเที่ยว และคุณค่าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอ
ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา จากนันลงพืนที่สารวจอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเที่ยว และคุณค่าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา และทาการสังเคราะห์เอกสารและข้อมูลที่ได้
จากการสารวจ เพื่อจัดทาประเด็นคาถามเพื่อการสนทนากลุ่ม (Focus group)
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขันตอนนี โดยความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
1. บุ ค ลากรในเทศบาลต าบลบ้ า นถ า อั น ประกอบไปด้ ว ย นายก
เทศบาลต าบลบ้ า นถ า จ านวน 1 คน รองนายกเทศบาลฯ จ านวน 2 คน
ที่ปรึกษานายกเทศบาลฯ จานวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 5 คน
เจ้ า หน้ า ที่ ก องการศึ ก ษา จ านวน 4 คน นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน 1 คน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 คน และนักประชาสัมพันธ์ จานวน 1
คน รวมทังสิน 16 คน
2. ผู้ประกอบการ จาแนกเป็น 5 กลุ่มอาชีพ 14 หลักสูตร ได้แก่ 1)
ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว แบ่ ง เป็ น อาชี พ ขายตั๋ ว และพนั ก งาน
ขับรถ 2) ธุรกิจที่พักและโฮมสเตย์ แบ่งเป็นอาชีพพนักงานต้อนรับ พนักงาน
ยกกระเป๋าและแม่บ้าน 3) ธุรกิจนาเที่ยว แบ่งเป็นอาชีพมัคคุเทศก์ พนักงาน
ขับรถ และพนักงานขายทัวร์ 4) ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม แบ่งเป็น พนักงาน
เสริ์ฟและกุ๊ก 5) ธุรกิจจาหน่ายของที่ระลึกหรือสินค้า OTOP แบ่งเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ และพนักงานขาย รวมทังสิน 13 คน
3. กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน อั น ประกอบไปด้ ว ย ก านั น จ านวน 1 คน
ผู้ใหญ่บ้านในตาบลบ้านถา จานวน 5 คน รวมทังสิน 6 คน
4. ประชาชนทั่วไป จานวน 50 คน
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เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในขันตอนนี ได้แก่
1. แบบบันทึกข้อมูล
2. แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การสังเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
ขันตอนที่ 1.2 สกัดองค์ความรู้ที่จากการศึกษาอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว และคุณค่าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ขั นตอนนี คณะผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม (Focus group
Discussion) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนักวิชาการในจังหวัดพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขันตอนนี ได้แก่
1. บุ ค ลากรในเทศบาลต าบลบ้ า นถ า อั น ประกอบไปด้ ว ย นายก
เทศบาลตาบลบ้านถา จานวน 1 คน และนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 คน รวม
ทังสิน 2 คน
2. ผู้ประกอบการ จาแนกเป็น 13 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) ธุรกิจขนส่ง
ด้า นการท่ องเที่ย ว 2) ธุ รกิ จที่ พั กและโฮมสเตย์ 3) ธุ รกิจน าเที่ ย ว 4) ธุรกิ จ
อาหาร/เครื่องดื่ม 5) ธุรกิจจาหน่ายของที่ระลึกหรือสินค้า OTOP รวมทังสิน
13 คน
3. กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน อั น ประกอบไปด้ ว ย ก านั น จ านวน 1 คน
ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 5 คน รวมทังสิน 6 คน
4. ผู้นาชุมชนใกล้เคียงที่ประสบความสาเร็จด้านการท่องเที่ยววัตวิถี
ประกอบด้วย ผู้ก่อตังการท่องเที่ยวชุมชนหนองหล่ม จานวน 1 คน ตัวแทน
ผู้ประกอบการชุมชนหนองหล่ม จานวน 4 คน รวมทังสิน 5 คน
5. ประชาชนทั่วไป จานวน 10 คน
6. ผู้เชี่ยวชาญ อันประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจาก
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ภาครัฐและเอกชน จานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ จานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในขันตอนนี ได้แก่
1. ประเด็นคาถามในการสนทนากลุ่ม
2. ประเด็ น ค าถามในการถอดบทเรี ย นกรณี ศึ ก ษาหมู่ บ้ า น
หนองหล่ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การสังเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เชิงพรรณนา
ขันตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพ
สาหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอก
คาใต้ จังหวัดพะเยา
คณะผู้ วิจัยพั ฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบู รณาการอาชีพ ฯ
จากการประเมินสถานการณ์ และการสกัดองค์ความรู้ในขันตอนที่ 1 มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบ จากนันนาเสนอรูปแบบฯ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จัดเวทีวิพากษ์รูปแบบฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขันตอนนี ได้แก่
1. บุ ค ลากรในเทศบาลต าบลบ้ า นถ า อั น ประกอบไปด้ ว ย นายก
เทศบาลตาบลบ้านถา จานวน 1 คน และนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 คน รวม
ทังสิน 2 คน
2. ผู้ประกอบการ จาแนกเป็น 13 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) ธุรกิจขนส่ง
2) ธุรกิจโรงแรม 3) ธุรกิจ นาเที่ยว 4) ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม จานวน 1 คน
5) ธุรกิจจาหน่ายของที่ระลึกหรือสินค้า OTOP รวมทังสิน 10 คน
3. กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน อั น ประกอบไปด้ ว ย ก านั น จ านวน 1 คน
ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 5 คน รวมทังสิน 7 คน
4. ประชาชนทั่วไป จานวน 10 คน
5. ผู้เชี่ยวชาญ อันประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจาก
ภาครัฐและเอกชน จานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ จานวน 2 คน
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เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในขันตอนนี ได้แก่
1. แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการอาชีพฯ
2. แบบประเมิ น ระดั บ ความเหมาะสมของรูป แบบฯ เป็ น ข้อความ
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมใน 5 ระดับ คือ มีความเหมาะสม
มากที่สุด ให้ 5 คะแนน มีความเหมาะสมมากให้ 4 คะแนน มีความเหมาะสม
ปานกลาง ให้ 3 คะแนน มีความเหมาะสมน้อยให้ 2 คะแนน มีความเหมาะสม
น้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน
3. แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งขององค์ ป ระกอบของรู ป แบบฯ
เป็ น ข้ อ ความเพื่ อ ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความสอดคล้ อ งใน 3 ระดั บ คื อ
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่ สอดคล้อง โดยกาหนดคะแนนของแต่ละระดับไว้
ดังนี สอดคล้อง ให้ +1 ไม่แน่ใจ ให้ 0 ไม่สอดคล้องให้ -1
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. บรรยายเชิงพรรณนา
2. การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบฯ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย กับ
เกณฑ์ ดังต่อไปนี ประคอง กรรณสูต (2542, หน้า 73) ดังนี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แสดงว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แสดงว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แสดงว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แสดงว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3. การพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งขององค์ ป ระกอบของรู ป แบบฯ
โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence)
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ขันตอนที่ 3 เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับ
การพัฒนาบุ คลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา สู่ชุมชน
ขันตอนนีคณะผู้วิจัย ดาเนินการจัดส่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการอาชีพฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน นอกจากนียังได้เผยแพร่
รูปแบบดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ผลวิจัยปรากฏว่า
ขันตอนที่ 1.1 ผลการศึกษาบริบทการท่องเที่ยวและความต้องการ
การเรียนรู้ของบุคลากรท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งได้มาจากการ
วิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัดพะเยาด้านการท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดมายังอาเภอ
พบว่า แผนการท่องเที่ยวของจังหวัดมีทังหมด 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้าการ
ลงทุนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมขนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนว
ชายแดน
ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถี ชุมขนใน
แนวทางเศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ โดยมี ป้ า ประสงค์ให้จั ง หวั ด มี รายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึน และแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมี
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คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึน แต่เมื่อถึงระดับเทศบาลตาบลบ้านถา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมขน
ในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถูกปรับไปเป็นประเด็นย่อยของยุทธศาสตร์ที่ 1
ของเทศบาลต าบลบ้ า นถา ได้ แก่ พั ฒ นาระบบเศรษฐกิจ ซึ่ ง ในแผนได้ ระบุ
แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการรองรับ ดังนี
1. ปรับปรุงสวนรุกขชาติ หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านถา
2. พัฒนาสวนรุกขชาติบ้านถาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่
ที่ 9 ต.บ้านถา อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
3. ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ร อบอ่ า งเก็ บ น าบ้ า นดอนตั น ให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านถา อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
จากข้อมูลดังกล่าว ทาให้ทราบว่าแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของเทศบาลตาบลบ้านถาไม่ครอบคลุมทุกแผนงานตามที่จังหวัดกาหนด ทังนี
อาจมี ข้ อจ ากั ด ด้ า นการบริห าร ด้ า นงบประมาณ การขาดความรู้ ด้ า นการ
ท่องเที่ยวของบุคลากร และการมี ส่ว นร่วมของคนในชุม ชน รวมทังขาดการ
ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทังภาครัฐและเอกชน
ขันตอนที่ 1.2 ผลการสกัดองค์ความรู้จากการศึกษาอาชีพ แหล่ง
ท่องเที่ ย ว กิจ กรรมการท่องเที่ ย ว และคุณ ค่า ทางวั ฒ นธรรมในท้ องถิ่น เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอ าเภอดอกค าใต้ จั ง หวั ด พะเยา พบว่ า มี ผ ลการ
ดาเนินการดังนี
1.2.1 ผลการถอดบทเรียนกรณีศึกษาหมู่บ้านหนองหล่ม ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า ปัจจัย
แห่ง ความส าเร็จ ที่ ท าให้การท่องเที่ ย วชุ ม ชนสาเร็จ ลงได้ นั น เกิด จากผู้ น าที่
เข้มแข็ง เสียสละ มีระบบการบริ หารที่ชัดเจน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
อีกทังจิตอาสาที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก
โดยมี เ ป้ า หมายส าคั ญ คื อ “หนองหล่ ม เป็ น แหล่ ง สุ ข ภาพของโลกและเป็ น
หมู่ บ้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ ” นอกจากนี ยั ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ และความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทังภายในและภายนอกชุมชน
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1.2.2 ผลการวิเคราะห์บริบทพืนที่ ตาบลบ้ านถา ซึ่งมีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และอุปสรรค เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับการพัฒนาบุคลากรใน
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า ชุมชน
บ้านถามีต้นทุนทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย แต่ขาดระบบ
การบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงงบประมาณในการการพัฒนา อีก
ทังขาดการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย แต่มีโอกาสในการพัฒนา เนื่องจากมีน
โนยายจากภาครัฐในการสงเสริมการท่องเที่ยวตังแต่ระดับจังหวัดถ่ายทอดลง
มาถึงอาเภอและเทศบาลตามลาดับ อีกทังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การ
สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพอย่างยั่งยืน และเมื่อทาการ
วิเคราะห์ความเป็นได้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
อาชีพสาหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอ
ดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า มีความเป็นไปได้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. ผลการพั ฒนารูปแบบการจั ด การเรีย นรู้แบบบูรณาการอาชี พ
สาหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับการ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การตังคณะกรรมการ
2. กาหนดรูปแบบและแหล่งท่องเที่ยว
3. พัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวและอาชีพ
4. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
5. สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ
6. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
7. สินค้า/ของที่ระลึก
8. การประชาสัมพันธ์
9. ทบทวนผลการดาเนินงาน
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ทังนีในการพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวและอาชีพต้องคานึงถึงการ
วิเคราะห์บริบทชุมชนใน 4 ด้าน และการวิเคราะห์สภาพชุมชน (SWOT Analysis) ดังนี
การวิเคราะห์บริบทชุมชน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ทุน (Money) ซึ่งประกอบด้วย ทุนทางสังคมและงบประมาณ
2. แรงงาน (Man) ซึ่งประกอบด้วย ศักยภาพของคนในชุมชน และ
ผู้นาชุมชน
3. การจัดการ (Management) ซึ่งประกอบด้วย การบริหาร และ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. สถานที่และปัจจัยเกือหนุน (Materials) ซึ่งประกอบด้วย แหล่ง
ท่องเที่ ยว สถานที่ ทางราชการและเอกชนที่มี ส่ วนในการอานวย
ความสะดวกภายในชุมชน
การวิเคราะห์สภาพชุมชน (SWOT Analysis) ประกอบด้วย
1. Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของชุมชน
2. Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของชุมชน
3. Opportunities คือ โอกาสที่จะสามารถดาเนินการได้
4. Threats คือ ความเสี่ ยง ภัย คุกคาม ข้อจ ากัด หรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการดาเนินการของชุมชน
นอกจากนี ชุมชนต้องจัดทาหลักสูตรการพัฒนาอาชีพแบบบูรณา
การเพื่อนามาสู่การอบรมให้ความรู้ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการ
ผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และมีการนาผลการดาเนินงานมาทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยมีขันตอนการดาเนินการ ดังนี
1. ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของการฝึ ก อบรมโดยแบ่ ง เป็ น
จุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายย่อย
2. กาหนดความรู้และทักษะพืนฐานในอาชีพ
3. กาหนดกิจกรรมการฝึกอบรม
4. กาหนดสื่อและแหล่งเรียนรู้
5. กาหนดวิทยากรอบรม
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6. กาหนดผู้เข้ารับการอบรม
7. กาหนดหลักสูตร
8. กาหนดการวัดและการประเมินผล
ซึ่งประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพดังเดิมและอาชีพที่คาดว่า
จะเกิดหลังจากมีการท่องเที่ยวชุมชนจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
อาชีพแบบบูรณาการทังสิน
3. ผลการเผยแพร่ประชาสัม พั นธ์ รูป แบบการจั ด การเรียนรู้แบบ
บูรณาการอาชีพสาหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยาสู่ชุมชน โดยวิธีการนาเสนอข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึน โดยมี URL ดังนี https://sites.google.com/up.ac.th/
ban-tham-travel-model พร้อมกันนีได้กระจายข้อมูลผ่านทาง ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Website, Line เป็นต้น
การอภิปรายผล
การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้บู รณาการอาชี พ ส าหรั บ การ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี
1. ผลการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวและความต้องการการ
เรียนรู้ของบุคลากรท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ ยว พบว่า แผนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลบ้านถาไม่ครอบคลุมทุกแผนงานตามที่
จังหวัดกาหนด ทังนีอาจมีข้อจากัดด้านการบริหาร ด้านงบประมาณ การขาด
ความรู้ด้ า นการท่ องเที่ ย วของบุคลากร และการมีส่ วนร่ว มของคนในชุม ชน
รวมทังขาดการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือ ข่ายทังภาครัฐและเอกชน
และจากการสกัดองค์ความรู้จากการศึกษาอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และคุณค่าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอ
ดอกค าใต้ จั ง หวั ด พะเยา พบว่ า ชุ ม ชนบ้ า นถ ามี ต้ น ทุ น ทางสั ง คม และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย แต่ ข าดระบบการบริ หารทรั พ ยากรที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงงบประมาณในการการพัฒนา อีกทังขาดการสนับสนุน
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จากภาคีเครือข่าย แต่มีโอกาสในการพัฒนา เนื่องจากมีนโนยายจากภาครัฐใน
การส่ ง เสริม การท่ องเที่ ย วตั งแต่ ระดั บ จั ง หวั ด ถ่า ยทอดลงมาถึ ง อาเภอและ
เทศบาลตามลาดับ อีกทังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพอย่างยั่งยืน และเมื่อทาการวิเคราะห์ความ
เป็นได้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับการ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา พบว่า มีความเป็นไปได้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรอบการ
พัฒนาระยะยาวด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่มีจุดเน้น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุข
ของคนไทย สั งคมมีความมั่น คง เสมอภาคและเป็ น ธรรม ประเทศสามารถ
แข่ง ขัน ได้ ในระบบเศรษฐกิจ (คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ ส านั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2560, หน้า 33) และสอดคล้องในประเด็น ความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องในชุมชนบ้านถา ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านีชุมชนบ้าน
ถามีความสมบูรณ์ แต่ยังขาดทุนทางการเงิน และทุนทางการบริหารจัดการ
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการอาชี พ
สาหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสาหรับการ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การตังคณะกรรมการ 2) กาหนดรูปแบบ
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว 3) พั ฒ นาความรู้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและอาชี พ 4)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 5) สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ 6) การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 7) สินค้า/ของที่ระลึก 8) การประชาสัมพันธ์ 9) ทบทวนผล
การด าเนิ น งาน สาเหตุ ที่ ท าให้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบออกมามี 9 องค์ ป ระกอบ
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เนื่องจากว่าการทางานด้านการท่องเที่ยวให้ประสบผลสาเร็จมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการจัดการท่องเที่ยว คือ การสร้างความร่วมมือจัดการศึกษา
ร่ว มกั น ของหน่ ว ยงานหลั ก ส าคัญ 3 ฝ่ า ย ได้ แ ก่ สถาบั น อุ ด มศึ กษา สถาน
ประกอบการ และสมาคมวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (พงศ์รัชต์
ธวัช วิวังสู, อรจิรา ธรรมไชยางกูร, ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง และสุภาวดี พุ่ม
ไสว, 2560, หน้า 1-9) นอกจากนี ขวัญยุพา ศรีสว่าง และมั สลิน บัวบาน
(2557, หน้า 15–29) ที่กล่า วว่ าปั ญหาที่ สาคัญ ในการจั ดการท่องเที่ย วอีก
ประการ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดของชุมชนตลาดบางหลวง
คือ สื่อไม่มีความหลากหลายการนาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวของตลาดยังไม่
ชั ด เจน และยั ง ไม่ ทั น สมั ย ต้ องการการสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานการศึ กษา
เกี่ยวกับการทางานด้านนี และการได้มาซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้เข้าไป
ทาการศึกษาบริบทการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านถา โดยแนวคิดการท่องเที่ยว
ชุมชนเป็นฐาน เป็นการตอบโจทย์ สาหรับคนในท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
จากการท่องเที่ยวทาให้มีการตื่นตัวและชุมชนเห็นความสาคัญในการพัฒนา
รูปแบบ นอกจากชุมชนบ้านถาแล้วยังมีร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา
เทศบาลบ้านถาและหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อ นธุรกิจการท่องเที่ยว
ในระดับจังหวัด อีกทังในการที่จะให้บุคลากรที่จะทางานในด้านการท่องเที่ยวมี
คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวตามองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาข้างต้น
และวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการฝึกอบรมที่ใช้
เวลาไม่นานและการอบรมมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอาชีพทังนี วิลาวรรณ รพี
พิศาล (2549, หน้า 79) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมมีความจาเป็น กล่าวคือ 1)
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 2) ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งบุ คลากรใหม่ 3) ช่ ว ยลดการควบคุมการปฏิบัติ ง านของ
บุคลากร 4) ช่วยสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน มีความสามารถและ
เชื่อมั่นการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งจะส่งผลด้านขวัญ กาลังใจ คืออย่างน้อยไม่
ต้องเสี ยเวลาเรีย นรู้ง าน และไม่ก่อให้เกิด ความอึด อัด วิ ต กกัง วลไม่มั่ น ใจใน
ความถู ก ต้ อ ง 5) ช่ ว ยยกระดั บ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน 6) ช่ ว ย
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับเพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว (2544,
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หน้า 46) และวีระพันธ์ แก้วรัตน์ (2553, หน้า 32) ที่กล่ าวว่ากระบวนการ
ฝึกอบรมเป็นการกระทาที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความ
จ าเป็ น ของการฝึ ก อบรม การวางแผน การด าเนิ น การฝึ ก อบรม และการ
ประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเกิ ด การเรี ย นรู้ ห รื อ เปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
3. ผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การอาชีพสาหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอ
ดอกค าใต้ จั ง หวั ด พะเยาสู่ ชุ ม ชน โดยวิ ธี ก ารน าเสนอข้ อมู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ที่
คณะผู้วิจัยสร้างขึน โดยมี URL ดังนี https://sites.google.com/up.ac.th/
ban-tham-travel-model พร้อมกันนีได้กระจายข้อมูลผ่านทาง ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Website, Line เป็นต้น เนื่องจากพฤติกรรมการ
เข้าถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 ที่สะดวก รวดเร็วที่สุด คือการ
เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ETDA ที่ประกาศผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ประเทศไทยปี 2561 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานขึนเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5
นาทีต่อวัน เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึน เผย Gen Y
ครองแชมป์ ใช้ ง านอินเทอร์เน็ต สู งสุ ด ติด ต่อกันเป็ นปี ที่ 4 โดยเฉพาะการใช้
Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูงถึง 3 ชม. 30 นาทีต่อวัน
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), (กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561, สื่อออนไลน์)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครังนี มีข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์สาหรับการนา
ผลการวิจัยไปใช้ในครังต่อไป ดังนี
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้ แก่ เทศบาลตาบลบ้า นถา จะต้ องน า
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปใช้ อ ย่ า งจริ ง จั ง มี ก ารจั ด ท าแผนและจั ด สรร
งบประมาณรองรับเพื่อสนับสนุนและเพื่อให้เกิดผลประจักษ์
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2. ควรมีคณะกรรมการกากับติดตามผลการนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้อย่างรอบด้าน
3. สร้างความร่วมมือภาคเครือข่ายทังภาครัฐและเอกชน ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงเกี่ยวกับส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
4. มีการอนุรักษ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนต่อไป
5. ควรให้มีโครงการต่อเนื่องและติดตามการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้
เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยครังต่อไป
1. การลงพืนที่ของทีมผู้วิจัย จาเป็นจะต้องแจกแจงรายละเอียดให้
ชัดเจน เพราะประชาชนในพืนที่ตื่นตัวให้ความร่วมมื อกับทีมผู้วิจัยเป็นอย่างดี
ตังแต่ ระดับผู้นาไปจนกระทั่งประชาชนผู้ประกอบการ
2. ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงสนใจ
เกี่ยวกับการลงพืนที่ของคณะวิจัย ดังนันหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
อาชีพจากการท่องเที่ยวควรตะหนักถึงภาระและหน้าที่ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้
เกิดเป็นรูปธรรมกับประชาชนที่ให้ความสนใจ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ทางภูมิปัญญาในแต่ละที่มีให้มีความโดดเด่นเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว โดย
เน้นการใช้สื่อเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในแต่
ละพืนที่ให้ชัดเจนและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
3. การจัด ตังองค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่ว นร่วมในการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชน
โดยเน้นประชาชนในพืนที่เป็นแกนนาหลักในการขับเคลื่อน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวม
และรายองค์ประกอบของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาแนกตาม สถานภาพ
ครอบครัว อาชี พของผู้ ปกครอง และระดั บ ชั้ น ปี ที่ศึกษากลุ่ ม ตั ว อย่า งได้ แก่
นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จานวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
1,2,3
4

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ทปี่ รึกษา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อ
กัน(Independent t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือการวิเคราะห์
เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่าง
(One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของ
LSD โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิ จั ย พบว่ า พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา แผนก
วิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความมีสัมมา
คารวะ และความซื่อสัตย์ เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่มีสภาพครอบครัวต่างกัน พบว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วน
ด้านอื่น ๆ แตกต่างกัน นักศึ กษาที่มีอาชีพผู้ปกครองต่างกันมีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ส่วนด้านอื่น ๆ แตกต่างกัน และนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับชั้นที่ศึกษาที่
ต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน และนักศึกษาได้
ให้ข้อเสนอแนะให้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มีการยกย่องนักเรียนที่มี
จริยธรรมดีเด่น พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนหน้าเสาธง
คาสาคัญ: พฤติกรรมเชิงจริยธรรม, นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด,
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
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Abstract
The purpose of this research was to compare the overall
ethical behavior and the individual components of the Marketing
Department students. Songkhla Vocational College under the
Office of Vocational Education Commission, classified by family
status parents' occupation and year of study. The sample group
includes Marketing department student Songkhla Vocational
College consisted of 123 persons. The instrument used was the
estimation scale questionnaire. The confidence value was .98. The
statistics used in the data analysis were frequency distribution,
percentage, arithmetic mean. standard deviation Analysis to test
the mean difference of two independent t-tests and analysis of
variance or analysis to test the mean difference of more than 2
samples (One-way ANOVA) and to compare the difference
between pairs. by means of LSD using a statistical package.
The results of the research revealed that the ethical
behavior of the students Marketing Department Songkhla
Vocational College under the Office of Vocational Education
Commission, as a whole, it was at a high level. in descending
order as follows: sacrifice, responsibility Discipline, patience,
respect and honesty. when comparing the ethical behavior of
students Marketing Department Songkhla Vocational College
under the Office of Vocational Education Commission with
different family conditions found that ethical behavior Overall, the
difference was statistically significant. And when considering each
aspect, it was found that the responsibility and sacrifice were not
statistically significantly different while the other aspects were
different. Students with different parental occupations exhibited
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ethical behavior. Overall, the difference was statistically significant.
And when considering each aspect, it was found that the
responsibility and sacrifice were not statistically significantly
different, while the other aspects were different and the students
studying at different levels of study showed ethical behavior.
Overall there was no difference. And the students gave
suggestions to the Songkhla Vocational College. Outstanding
ethical students are praised. with certificate to students in front of
the flagpole.
Keywords: Ethics Behavior, Students Majoring in Marketing
Program, Songkhla Vocational College
บทนา
ประเทศไทยมี การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมอย่ างรวดเร็ว จากสัง คม
เกษตรกรรมที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมอุตสาหกรรม
สามารถผลิตเครื่องมือในการเกษตรและแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรเป็น
ผลผลิตอุตสาหกรรม มนุษย์พึ่งแรงงานกันน้อยลง สังคมมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น จากสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว เช่นนี้ทาให้คนปรับตัวไม่ทันจึง
ทาให้เกิดปัญ หาต่ าง ๆ ตามมาล้ว นสะท้อนให้เห็น ถึงความเสื่อมโทรม ด้า น
คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนใน ประเทศอย่างน่าตกใจ
สถานศึกษาเป็นสถาบันหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรง ซึ่ง
มีภารกิจที่ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ง
กาหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข มาตรา 23 การจัดการศึกษาทุกประเภทต้องเน้ น
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ความสาคัญให้มีความรู้คู่คุณธรรม นับได้ว่าเป็นแนวนโยบายการจัดการศึกษาที่
ถูกต้องเหมาะสม และใน มาตรา 24 (4) กาหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หน้า 25)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลตามนโยบายค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการในสถานศึกษา ได้แก่ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อ ส่วนรวม กตัญญูต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มี ศีลธรรม รักษาความสัตย์
หวั งดี ต่ อผู้ อื่ น เผื่ อแผ่ และแบ่ งปั น เข้ าใจเรียนรู้การเป็ นประชาธิ ปไตย อั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความสาคัญของจริยธรรมภายในสถานศึกษา
นับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญของนักศึกษาทุกคนหากนักศึกษาคนใดไม่มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสาเร็จแห่งตน ดังนั้น
การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนบุคคลอาจมีผลร้ายต่อตนเองและสังคม ทาให้
สั งคมเกิดความไม่ สงบ และปั จจุ บั นสั งคมไทยเข้ าสู่ ยุ คโลกาภิ วั ตน์ ส่ งผลให้
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของคนไทย กาลังจะถูกละเลยจนทาให้เกิดปัญหา
สังคมตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
ได้รับวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี โดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง ประกอบกับการไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
ของบุคคลในสังคม ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
อย่างต่อเนื่องสามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรักเพื่อน รักธรรมชาติ
และ รักสิ่งแวดล้อม ตลอดจน เป็นผู้มีวิ สัยทัศน์ที่กว้างไกล มีจิตใจเป็นกลาง
เพราะฉะนั้นครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดการเรียน
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การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ครูมี
หน้าที่จัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการ
สอนให้สอดคล้องกับ ความต้องการ ความสนใจ และเจตคติของผู้เรียน โดยเน้น
นั กเรี ยนเป็ นศู นย์ กลางการเรี ยนรู้ สามารถพั ฒนาผู้ เรี ยน เรี ยนรู้ ได้ เต็ มตาม
ศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไป
องค์ประกอบสาคัญของจริยธรรมนักศึกษามี 6 องค์ประกอบดังนี้
ความมี ระเบีย บวิ นั ย ความรับ ผิด ชอบ ความซื่อสั ตย์ ความเสีย สละ ความ
อดทน ความมีสัมมาคารวะ เพราะองค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวขัดเกลาให้ผู้เรียน
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ยอมรับกฎกติกาสถานศึกษา สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สุขภาพจิตดี ใฝ่ เรียนรู้ โดยครูมีความสาคัญในการสั่ง
สอนผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรม ดังคากล่าวที่ว่า สภาพคุณงาม
ความดีที่มีอยู่ในจิตใจ การกระทาความดีเป็นระยะเวลานานติดต่อกันจนเกิด
เป็นความเคยชินและเป็นนิสัยเป็นแนวทางในการประพฤติตนที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้สังคมอยู่อย่างมีความสุข เพราะคุณธรรมเป็นหลัก
แห่งความประพฤติ ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องและดีงามจุดหมายปลายทางอยู่ที่คุณ
งามความดีของสังคมโดยส่วนรวม (นภีสี ศรีวัฒนทรัพย์, 2551 , หน้า 13)
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน
นักศึกษา ในภาพรวมทั่วไป มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจโลก รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีความคิดเชิงบวก พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองทั้ ง ด้ า นความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี รั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพราะให้คงอยู่ทาให้เกิดความสงบสุข นักเรียน
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรั ก มี ค วามสามั ค คี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม น าไปสู่ ค วาม
เจริญ รุ่ง เรือง เนื่องจากครูจั ดกิจกรรมการเรียน การสอนที่มุ้ งเน้น คุณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี เก่ง และมีค วามสุข พร้อมเติบโตเป็น
ผู้ ใ หญ่ แ ละเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศชาติ ต่ อ ไป ดั ง ค ากล่ า วที่ ว่ า
คุณธรรม จริยธรรมว่า เป็นการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่พึงปฏิบัติต่อตนเอง
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ต่ อผู้ อื่น และต่ อสั ง คม เพื่ อ ก่อให้เ กิด ความสงบสุ ขความเจริญ รุ่ง เรือ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ (ดวงพร อุทัยสุริ, 2548 ,หน้า 15) ดังนั้น
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา สั ง กัด ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา ส่ ง ผลให้นั กเรีย นมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณภาพชีวิตที่ดี เรียนดี มีน้าใจ มองโลกในแง่ดี รัก
และเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ยอมรับความเป็นจริง สามารถคิดเป็น วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้ ประพฤติตนในทางที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลดีต่อแผนก
วิชาการตลาด และวิทยาลัยอาชีศึกษาสงขลา ทาให้สังคมภายนอกยอมรับ ยก
ย่อง นักเรียน นักศึกษา ด้านความประพฤติ มีกิริยา มารยาท เหมาะสม พร้อม
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ดังคากล่าวที่ว่า คุณลักษณะ สภาวะ หรือ
สภาพของคุณงามความดีที่บุคคลมีอยู่และแสดงออกทางความประพฤติปฏิบัติ
ในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ของการประพฤติปฏิบัติ ในทางสังคม (นงลักษณ์ วิรั ชชัย และคณะ, 2551 ,
หน้า 9)
จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การที่คนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและ
เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาประเทศนั้น จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ อเป็นคนเก่งคือมี
ความรู้ดี แล้วยังต้องเป็นคนดี คือเป็นผู้มีคุณธรรม ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงมี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะนาไปสร้างคนให้เป็นคนมีคุณภาพสมบูรณ์
และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมและรายองค์ประกอบ
ของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษาจาแนกตามสถานภาพครอบครัว อาชี พของ
ผู้ปกครอง และระดับชั้นปีที่ศึกษา
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สมมติฐานการวิจัย
1.นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมและรายองค์ประกอบแตกต่างกัน
2.นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัด
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาที่ อาชีพ ของผู้ ปกครองต่ างกัน จะมี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมและรายองค์ประกอบแตกต่างกัน
3.นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ร ะดั บ ชั้ น ที่ ศึ ก ษาต่ า งกั น จะมี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมและรายองค์ประกอบแตกต่างกัน
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม (เจียม
จิต บุญรักษ์, 2534, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ไว้ว่า พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
สังคมนิยมชมชอบ เป็นการกระทาที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีหลักการในการปฏิบัติ
ที่ดีต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมและวันวิสาข์ สกุลณี (2550, หน้า 27) ได้สรุป
ไว้ว่า พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นความรู้สึกนึกคิด
เป็นคุณงามความดีที่อยู่ภายในจิตใจ และได้ประพฤติ ปฏิบัติหรือแสดงออกมา
ภายนอกให้ผู้อื่นสังเกตได้ นอกจากนี้ คุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญ
ของมนุษย์ทุกคน เป็นสิ่งสาคัญในสังคม ความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าจะ
บังเกิดขึ้น เมื่อคนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมนโยบายสังคมของรัฐบาล มุ่งมั่นที่
จะสร้างสังคมเข้มแข็งให้คนในชาติ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บน
พื้นฐานของคุณธรรม ในส่วนของภาคการศึกษาได้กาหนดไว้ว่า จะเร่งรัดปฏิรูป
การศึ กษาโดยยึ ดคุ ณธรรมน าความรู้ พั ฒนาคนโดยใช้ คุณธรรม เป็ นพื้ นของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม จึงมีความสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ส าหรับ สัง คมไทยที่ต้ องการทั้ งคนดีและคนเก่ง (สุภาพร สุ ขสวั ส ดิ์ ,
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2552, หน้า 24) จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็น
สิ่งจาเป็นที่ครูจะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้
เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วยจริยธรรม 6 ประการได้แก่
1) ความมีระเบียบวินัย 2) ความรับผิดชอบ 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความเสียสละ
5) ความอดทน และ 6) ความมีสัมมาคารวะ ซึ่งสอดคล้องกับสนิท เศวตวงศ์
สกุล (2535, หน้า 26 –27) และดวงพร อุทัยสุรี (2548, หน้า 58-62)
และจากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิ จั ย สรุป ได้ ว่ า สภาพครอบครัว
อาชี พ ของผู้ ป กครอง และระดั บ ชั้ น ปี ที่ ศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมของนักศึกษา ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยดวงพร อุทัยสุรี (2548, หน้า
58-62) ทิพย์ หาสาสน์ศรี (2553, บทคัดย่อ) วรัญญา แสงพิทักษ์ (2556, หน้า
103-112) และวิภาษณ์ เทศน์ธรรม (2560, หน้า 160-163)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
ของนักศึกษา
สถานภาพครอบครัว
อาชีพผู้ปกครอง
ระดับชั้นที่ศึกษา

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ความมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์
ความเสียสละ
ความอดทน
ความมีสัมมาคารวะ

ภาพกรอบแนวคิดของการวิจัย
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กระบวนการวิจัย หรือ วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่องพฤติกรรมเชิ งจริยธรรมของนั กศึกษาแผนกวิช าการ
ตลาด วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสงขลาเป็ น การวิ จั ย การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา ในปี การศึกษา 2563 จ านวน 174 คนกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจั ย
จานวน 123 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)
โดยวิธีจับฉลาก
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของ
นั กศึ กษาแผนกวิ ชาการตลาดวิ ท ยาลั ยอาชี วศึ กษาสงขลา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ระหว่าง
0.6-1.0 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach’s alpha) มีค่าเท่ากับ
0.98 ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (check-list) เพื่อทราบตัวแปรอิสระเกี่ยวกับ
สภาพครอบครัว อาชีพผู้ปกครอง และระดับชั้นที่ศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมเชิ ง จริ ย ธรรมของ
นั กศึ กษาแผนกวิ ชาการตลาด วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาสงขลา สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความมีระเบียบวินัย
จานวน 6 ข้อ 2) ความรับผิดชอบ จานวน 6 ข้อ 3) ความซื่อสัตย์ จานวน 6 ข้อ 4)
ความเสียสละ จานวน 6 ข้อ 5) ความอดทน จานวน 6 ข้อ และ 6) ความมีสัมมา
คารวะ จานวน 5 ข้อ รวม 35 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
แล้วนาค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) การแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูลมี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 23 - 24)
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended Questionnaire) เพื่อ
รับฟัง ข้อเสนอแนะวิธีการปลูกฝังจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1)นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมู ลจากภาควิ ชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยหาดใหญ่ ถึงผู้ บริหารวิ ทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เพื่ อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564
2)ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา จานวน 123 ฉบับ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง 3) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจานวน
123 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ แล้วดาเนินการวิเคราะห์ สรุปผลตามขั้นตอนวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติที่ใช้ในการวิจัย
1) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่
ศึกษาจากแบบสอบถาม ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ด้วยสถิติ
อ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหรือการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่าง(One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของ LSD
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ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยออกเป็น
ประเด็นได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและตัว
แปรที่ศึกษาจากแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามตัวแปรสถานภาพครอบครัวของนักศึกษา
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พบว่าสถานภาพครอบครัวที่
บิดา มารดา อยู่ด้วยกันมากที่สุด จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 จาแนก
ตามตัวแปรอาชีพของผู้ปกครอง พบว่าบิดา มารดา ทาธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด
จ านวน 44 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.5 อยู่ ใ น และผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.มากที่สุด จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสงขลา โดยภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.35, S.D.
=.370) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า พฤติ กรรมจริ ย ธรรมของนั กศึ กษา
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรีย งลาดับจากมากไปหาน้อยดั งนี้ ความเสี ยสละ ความรับ ผิด ชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ความอดทน ความมีสัมมาคารวะ และ ความซื่อสัตย์
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีสถานภาพ
ครอบครัวต่างกัน จาแนกตามสภาพครอบครัว โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรับผิดชอบ ความเสียสละ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์
ความอดทนและความมีสัมมาคารวะ แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .001 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาแผนกวิชาการ
ตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจาแนกตามสภาพครอบครัว
พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม
1. ความมี
ระเบียบวินัย
2. ความ
รับผิดชอบ
3. ความซื่อสัตย์
4. ความเสียสละ
5. ความอดทน
6. ความมีสัมมา
คารวะ
รวม

สถานภาพครอบครัว
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
F
X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D.
4.32 0.45 4.66 0.13 4.64 0.35 8.88***

.000

4.41 0.47 4.50

0.33 4.53 0.20 0.83

.440

3.98
4.47
4.46
4.42

0.50
0.12
0.21
0.56

.000
.205
.000
.001

0.64
0.50
0.42
0.55

3.78
4.64
4.73
4.17

3.43 0.51 4.41

4.59
4.37
3.96
3.95

0.09
0.68
0.33
0.23

11.62***
1.60
21.23***
7.44

0.32 4.34 0.31 0.38

p

.685
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2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่อาชีพของ
ผู้ปกครองต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความ
มีสัมมาคารวะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 และความ
อดทน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาแผนกวิชาการ
ตลาด วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสงขลา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจาแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง
อาชีพของผู้ปกครอง
พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม
1. ความมี
ระเบียบวินัย
2. ความ
รับผิดชอบ
3. ความซื่อสัตย์
4. ความเสียสละ
5. ความอดทน
6. ความมีสัมมา
คารวะ
รวม

ธุรกิจ
F
ส่วนตัว
S.D. X̅
S.D.
S.D. X̅
X̅
4.46 0.25 4.59 0.32 4.26 0.56 7.12***

.001

4.59 0.17 4.45 0.46 4.31 0.49 4.72

.011

3.76
4.70
4.50
4.48

.004
.000
.000
.000

รับราชการ

0.36
0.17
0.32
0.48

รับจ้างทั่วไป

4.66
4.42
4.63
4.45

0.21
0.53
0.52
0.57

3.68
4.36
4.19
4.02

0.61
0.61
0.31
0.46

65.44***
5.77
13.69**
10.95***

p

4.42 0.29 4.53 0.44 4.14 0.51 15.62*** .000
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3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ระดับชั้นที่
ศึ ก ษาต่ า งกั น จะมี พ ฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมโดยรวมและรายองค์ ป ระกอบ
แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดสอบค่าที(t-test) เปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จาแนกตาม
ระดับชัน้
พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม
1. ความมีระเบียบ
วินัย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความซื่อสัตย์
4. ความเสียสละ
5. ความอดทน
6. ความมีสัมมา
คารวะ
รวม

ระดับชั้นที่ศึกษา
ระดับปวช.
ระดับปวส.
S.D.
S.D.
X̅
X̅
4.47 .41
4.36 .45

t

p

1.35

.180

4.46
4.03
4.53
4.47
4.31

.43
.61
.47
.43
.54

4.41
4.03
4.40
4.36
4.30

.41
.64
.55
.45
.56

0.62
0.05
1.31
1.34
0.14

.958
.535
.193
.183
.886

4.38

0.48

4.31

0.51

0.80

0.489

การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจ ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา แผนกวิ ช าการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าจริยธรรมของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความ
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เสี ย สละ ความรับ ผิ ด ชอบ ความมี ระเบี ยบวิ นั ย ความอดทน ความมี สั ม มา
คารวะ และความซื่อสัตย์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของธรรมนิตย์ บ้านพวน
(2559, หน้า 65) ได้ศึกษาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 18 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธา ซินศิริ (2554, หน้า 56) ได้ศึกษาคุณธรรม
จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 3 โรงเรี ย นชลราษฎรอารุ ง สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี เขต 18 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของพระครูประโชติ จันทวิมล (นาม จนฺทโชโต)
(2555, หน้า ข) ได้ ทาการศึกษาเรื่อ งการส่ง เสริม คุณ ธรรมและจริยธรรม
นักเรีย นโรงเรียนนวมิ น ทราชิ นู ทิศหอวัง นนทบุ รี อาเภอปากเกร็ด จัง หวั ด
นนทบุรี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
1.1 พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา แผนกวิ ช าการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด้ านความมีระเบียบวินัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก คือ นักศึกษาเข้าเรียนทุกคาบที่มีการเรียนการสอน นักศึกษารู้จัก
เข้า คิ ว ในการใช้ บ ริการต่ า ง ๆ และนั กศึกษาขออนุญ าตอาจารย์ ผู้ส อนก่อน
ซักถาม ในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมนิตย์ บ้านพวน
(2559, หน้า 70) ได้ศึกษาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านความมีวินัย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา นักเรียนขออนุญาตครูก่อนออก
จากห้ องเรี ย น และนั ก เรี ย นเชื่ อ ฟั ง คาสั่ ง สอนของผู้ ป กครอง และงานวิ จั ย
ศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2552, หน้า 42) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า พฤติกรรมด้าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย อยู่ ใ นระดั บ ปา นกลาง
(X̅ =3.35) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ กรรมด้ า นคุณ ธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับมาก สาหรับข้อทิ้งเศษกระดาษหรือขยะไว้บนเก้าอี้หรือ
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บนพื้น ห้อง (X̅ =1.85) และข้อนาขนม/อาหาร/เครื่องดื่ม มารับประทานใน
ห้องเรียน (X̅ =2.27) อยู่ในระดับน้อย
1.2 พฤติ กรรมเชิ ง จริย ธรรมของนักศึกษา แผนกวิ ช าการตลาด
วิท ยาลัย อาชีว ศึกษาสงขลา ด้ านความรับ ผิด ชอบ โดยรวมอยู่ในระดั บมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อัน ดั บ แรก คื อ นั กศึก ษาส่ ง งานที่ อาจารย์ ม อบหมายตรงตามกาหนดเวลา
นักศึกษาปฏิบัติตามคาพูดที่ตนเองให้ไว้ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย
ด้วยความสมัครใจ สอดคล้องกับงานวิจัยศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2552, หน้า 43) ได้
ศึกษาพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริย ธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า โดยรวม ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง
(X̅ = 3.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในระดับมาก คือข้อเข้าเรียนทุกครั้งไม่เคยขาด (X̅ =3.77) ข้อตักเตือนเพื่อนมิ
ให้ทาลายสิ่งของที่เป็นสาธารณประโยชน์ (X̅ =3.59) ข้อแจ้งให้อาจารย์ทราบ
เมื่อเห็นทรัพย์สมบัติของทางวิทยาลัยเสียหาย (X̅ =3.59) อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเวลานัดทางานกลุ่มกับเพื่อนมักมาสายและเป็นคนสุดท้าย (X̅ =2.16) และ
เมือ่ ตื่นสายจึงตัดสินใจไม่มาเรียน (X̅ =2.17) อยู่ในระดับน้อย
1.3 พฤติ กรรมเชิ ง จริย ธรรมของนักศึกษา แผนกวิ ช าการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด้านความซื่อสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่ อพิ จารณาเป็น รายข้อ โดยเรียงล าดั บคะแนนเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย 3
อันดับแรก คือ นักศึกษาจะไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง นักศึกษาจะรู้สึก
เสียใจเมื่อทาสิ่งใดไม่ได้ตามที่พูด และนักศึกษาจะยอมรับผิดเมื่อตนกระทา
ความผิด สอดคล้องกับ งานวิจัยศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2552, หน้า 44) ได้ศึกษา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
ด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ =2.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่อยู่ในระดับมาก คือข้อเมื่อเก็บของ
ได้พยายามคืนเจ้าของ (X̅ =4.18) ข้อส่งหนังสือคืนห้องสมุดตรงเวลา (X̅ = 3.67)
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ข้อมักปลีกตัวเมื่อเพื่อนชวนดื่มสุรา/เล่นการพนัน (X̅ =2.62) อยู่ในระดับปาน
กลาง ข้อแอบจดคาตอบเข้าไปดูในห้องสอบ (X̅ =1.76) ข้อโกหกผู้ปกครองเพื่อ
ขอเงินซื้อของฟุ่มเฟือย (X̅ =1.69) ข้อไม่เข้าร่วมทากิจกรรมแต่ให้เพื่อนเช็คชื่อ
ให้ (X̅ =1.73) อยู่ในระดับน้อยและข้อลอกการบ้านเพื่อนส่งอาจารย์ (X̅ =1.13)
อยู่ในระดับน้อยที่สุด และงานวิจัยธรรมนิตย์ บ้านพวน (2559, หน้า 69)
คุ ณ ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเกาะสี ชั ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 18 ด้านความซื่อสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ นักเรียนไม่นาสิ่งของส่วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นักเรียนขอ
อนุญาตก่อนหยิบของคนอื่นมาใช้ และเมื่อนักเรียนเก็บของมีค่าได้จะรีบติดต่อ
เพื่อส่งคืนเจ้าของ
1.4 พฤติกรรมเชิง จริยธรรมของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด้านความเสียสละ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก คือ นักศึกษาไม่เคยนาของส่วนรวมมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
นักศึกษามาหาอาจารย์ตามนัดหมายแม้จะปิดภาคเรียนและนักศึกษาแบ่งปัน
ของให้เพื่อนยืมด้วยความเต็มใจทุกครั้งสอดคล้องกับ งานวิจัยศิณาภรณ์ หู้เต็ม
(2552, หน้า 44) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวม ด้านความเสียสละ อยู่ในระดับมาก (X̅ =3.97) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ คื อ ข้ อ แบ่ ง ปั น สิ่ ง ของให้ เ พื่ อ นยื ม ด้ ว ยความเต็ ม ใจ
( X̅ =4.37) ข้ออธิ บ ายและถ่า ยทอดความรู้หากเพื่อนไม่ เข้า ใจในเรื่องนั้น ๆ
(X̅ =4.05) ข้อช่วยเหลืองานบ้านโดยไม่เกี่ยงงอน (X̅ = 4.05) ข้อยินดีสละสิทธิ์
บางอย่างของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (X̅ =4.01) ข้อมาช่วยเหลืองานของ
ทางวิทยาลัยเมื่อได้รับการขอความร่วมมือ ถึงแม้จะเป็นวันหยุด( X̅ =3.79) ข้อ
บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบทุกข์ภัย (X̅ =3.59)
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1.5 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา ด้านความอดทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ นักศึกษา
ไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจเมื่อมีการสูญเสีย เมื่อมีคนเหยียบเท้านักศึกษาแล้วไม่
ขอโทษ นักศึกษาจะวางเฉยได้ และนักศึกษาทนฟังได้ เมื่อผู้อื่นพูดจาส่อเสียดตน
สอดคล้องกับงานวิจัยศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2552, หน้า 46) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความอดทน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅ =2.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ าพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ อยู่ ในระดั บมาก คื อข้ อท างานที่ ได้ รั บมอบหมายจนส าเร็ จลุ ล่ วง
(X̅ =4.10) ข้อทนฟังเพื่อนปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์เป็นชั่วโมง ( X̅ = 3.54) ข้อ
ปฏิเสธคาชักชวนให้หนีเรียนเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อน(X̅ = 3.37)อยู่ในระดับปานกลาง
และข้อใช้กาลังตัดสินปัญหา (X̅ =1.82) อยู่ในระดับน้อย
1.6
พฤติ กรรมเชิ งจริยธรรมของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด้านความมีสัมมาคารวะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก คือ นักศึกษากล่าวขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งจากผู้อื่น นักศึกษาให้ความ
เคารพอาจารย์ทุกคนในวิทยาลัย และนักศึกษาพูดจาสุภาพเรียบร้อยกับผู้อื่น
สอดคล้องกับ ธรรมนิตย์ บ้ านพวน (2559, หน้า 70) ได้ ศึกษาคุณธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
พบว่า ด้านความสุภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนขอบคุณเมื่อ
ได้ รับความช่ วยเหลื อจากผู้ อื่น นั กเรียนกล่ าวขอโทษเมื่ อนั กเรียนท าผิ ด และ
นักเรียนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ก้าวร้าว รุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุรี
รัตน์ บุตรบุญชู (2556, หน้า 80) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรมของนั กเรียนโรงเรียนบ้ านคลองสิ บแปด สั งกัด สา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านความสุภาพ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก
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2. พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั กศึ กษา แผนกวิ ช าการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จาแนกตามสภาพครอบครัว โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความอดทนและความมีสัมมาคารวะ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร อุทัยสุ
ริ (2548, หน้า 71) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลาที่อาชีพของผู้ปกครองต่างกัน
โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบความเสียสละ ความอดทน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคล้องกับ งานวิจั ยของธรรมนิต ย์
บ้านพวน (2559, หน้า บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียน
เกาะสีชัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตาม
สถานภาพทางครอบครัวโดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญ
3. พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จาแนกตามอาชีพบิดา มารดา โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ ส่วนความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความอดทนและความมีสัมมาคารวะ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร อุทัยสุ
ริ (2548, หน้า 71) ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลา พบว่า พฤติ กรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลาที่อาชีพของผู้ปกครองต่างกัน
โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบความเสียสละ ความอดทน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ความซื่อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักศึกษาที่ ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างมีพฤติกรรมเชิง
คุ ณ ธรรมจริย ธรรมสู ง กว่ า นั ก ศึ กษาที่ ผู้ ป กครองมี อ าชี พ อิส ระ ส่ ว นความมี
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ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความมีสัมมาคารวะไม่แตกต่างกัน วรัญญา
แสงพิทักษ์. (2556, หน้า 103) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต พบว่า อาชีพมารดา (Occm1)
การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล (Reason) คุณธรรม จริยธรรมก่อนการศึกษา
(Preethic) ที่ มี ต่ อ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา (Y) ได้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์ คุณธรรม
จริยธรรมเมื่อสาเร็จการศึกษา ได้ร้อยละ 43.5 แสดงให้เห็นว่า อายุ เกรดเฉลี่ย
อาชี พ บิ ด า ไม่ มี อิ ท ธิ พ ล ในการพยากรณ์ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเมื่ อ ส า เร็ จ
การศึกษา
4. พฤติ กรรมเชิ ง จริย ธรรมของนั กศึก ษา แผนกวิ ช าการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จาแนกตามระดับชั้นที่ศึกษา โดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร อุทัยสุริ (2548, หน้า 73) ได้
ศึกษาพฤติ กรรมเชิง คุณ ธรรมจริย ธรรมของนั กศึกษาวิ ทยาลั ย การอาชี พ ใน
จังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพ ในจั งหวัด สงขลาที่อยู่ในระดับ ชั้นที่ ต่า งกัน โดยภาพรวมและราย
องค์ประกอบไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์ หาสาสน์ศรี
(2553, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมและรายด้าน ด้านการ
พัฒนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน
พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการจัด
สภาพแวดล้ อมในโรงเรีย นเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมนั กเรีย น ด้ า นกิ จ กรรมของ
โรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ ด้านการกาหนดระเบียบ
ปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรม พบว่า แตกต่างกั นอย่างมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 และสอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของจิ รภา คาทา
(2559, หน้า 1962-1963) ได้ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ สถานบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พบว่า นักศึกษาที่กาลังศึกษาใน
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ระดับชั้นปีต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่ างกัน และพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความมีวินัยไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่น ๆ แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมนิตย์ บ้านพวน(2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การศึกษาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จาแนกตามระดับชั้น โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความ
ประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ส่วนด้ านความขยัน ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาดด้ านความ
สามัคคี และด้านความมีน้าใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ครูผู้ส อนนักศึกษาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึกษาสงขลา สั ง กัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีมาตรการในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2. วิทยาลัยอาชีว ศึกษาสงขลา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยา
อาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ควรศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษา
สงขลา สัง กัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาในเชิงคุณภาพ แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลท่าขุนราม
จังหวัดกาแพงเพชร สูก่ ารท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Community-Based Tourism Development of
Tha Khun Ram Sub-District Kamphaeng Phet
Province into Creative Tourism
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Ratchaneewan Boonanont 1*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 2) เพื่อศึกษา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประชาชนในตาบลท่าขุนราม
อาเภอเมื อง จั งหวั ด กาแพงเพชร 3) เพื่อพั ฒ นาเส้ น ทางการท่ องเที่ ย วและ
รู ป แบบกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วจากศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วในต าบล
ท่าขุนราม อาเภอเมือง จั งหวั ดกาแพงเพชร สู่ การท่ องเที่ย วเชิ งสร้างสรรค์
ผลการวิจัย พบว่า (1) แหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามที่มีศักยภาพอยู่ใน
ระดับสูง มี 1 แห่ง คือ วัดบ้า นใหม่สุวรรณภูมิ มี 4 แห่ง ที่ มีศักยภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้กหม้อ วัดอุทุมพร
โรงนา ฟู้ด สคูล และตลาด 3 วิ ถี และมี 3แห่ง ที่มีศักยภาพอยู่ในระดับต่า
1
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ได้ แ ก่ บ้ า นอนุ รั ก ษ์ ค วายไทย วั ด ตะเคี ย นทอง และศาลเจ้ า พ่ อ พวงมาลั ย
(2) ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประชาชนในตาบลท่าขุน
ราม พบว่ า ด้ า นการจั ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วและด้ า นการน าเที ่ย ว ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (3) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ ยวจากศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ย วในตาบลท่ าขุน ราม
อาเภอเมือง จัง หวัด กาแพงเพชร สู่การท่องเที่ ยวเชิง สร้างสรรค์ พบว่ า ได้
เส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว จานวน 3 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่
1 เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 3 วิถีตาบลท่าขุนราม เส้นทางที่ 2 ลิ้มรสอาหารอร่อย 3
วิถีที่ท่าขุนราม และเส้นทางที่ 3 เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ตามหาของอร่อยบ้านท่า
ขุนราม
คาสาคัญ: การพัฒนาการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
Abstract
The purposes of this study were 1) to study the potential
of tourist attractions of Tha Khun Ram sub-district, Muang district,
Kamphaengphet province, 2) to study the potential of tourism
management of people in Tha Khun Ram sub-district, Muang
district, Kamphaengphet province, and 3) to develop tourism
routes and tourism activity patterns from the potential of tourist
attractions in Tha Khun Ram Sub-District into creative tourism. The
findings showed that the distinctive tourist attraction in Tha Khun
Ram sub-district was named Ban Mai Suvarnabhumi Temple.
Besides, there were four average potential tourist attractions
which were Ban Coke Mor sufficiency economy village, Uthumpon
Temple, Rong Na Food School, and Samwithi Market. There were
three low potential tourist attractions which were Thai buffalo
conservation House, Takian Thong Temple, and Chao Por Phaung
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Malai Shrine. In part of potential of tourism management of
people in the Tha Khun Ram sub-district, it was found that the
overall tourism program management was at a high level. The
development of tourism routes and tourism activity patterns for
the potential of tourist attractions in Tha Khun Ram sub-district
into creative tourism was found that there were three routes and
tourism activities as follows: 1) Learning three cultural ways of
Tha Khun Ram sub-district, 2) Tasting delicious food at Tha Khun
Ram, and 3) Learning the cultural ways and looking for delicious
food at Tha Khun Ram.
Keywords: Development tourism, Community-based tourism,
Creative tourism
บทนา
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน เป็ น รู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วที่ เ น้ น
ผลประโยชน์เพื่อชุมชน ดังนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นความหวังของ
ชุม ชนในด้า นการนารายได้ มาสู่ ชุ ม ชน การท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนเกิด ขึ้น จาก
กระแสพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง จากการที่นักท่องเที่ยวมี
ทางเลือกที่มากขึ้น แต่ทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากขึ้น คือ การมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว และมีความสนใจ
ลักษณะของการท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้น และจากกระแสที่เน้น “ความ
รับผิดชอบและจิตสานึก” ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจิตสานึก
ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรส่งผลให้ การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นจุดสนใจ เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้แสดง
ถึงความรับผิดชอบและจิตสานึก (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, หน้า 1-3) การ
ท่องเที่ย วโดยชุ มชนเป็ นการน าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนมาเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ การท่ องเที่ ย ว โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ย วจากมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
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ส่วนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ม าเยือนได้พัฒนาหรือได้ใช้
ศักยภาพหรือความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวเอง โดย
การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจในวิถีทางและประสบการณ์เรียนรู้ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ทากันอยู่เป็นประจาของผู้ คนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยที่นักท่องเที่ยว
อาสาเข้าไปทาหรือเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นผสมผสาน
กับแนวคิด จินตนาการของนักท่องเที่ยวสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาใหม่ เป็นการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมิ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งผู้ ดู ห รื อ ผู้ สั ง เกตการณ์ แต่ เ ป็ น ผู้ มี
ปฏิสัมพันธ์หรือเป็นผู้มีส่วนในการดาเนินกิจกรรมร่วมกับคนในท้องถิ่น และเป็น
หน้าที่ของนักท่องเที่ยวที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวและ
ใช้ ค วามรู้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ดความช านาญขึ้ น กว่ า เดิ ม
(ธนะรั ต น์ ทั บ ทิ ม ไทย, 2562) จากความหมายที่ ก ล่ า วมา การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะการท่องเที่ยวที่ทาให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนและ
เจ้าบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
จั ง หวั ด ก าแพงเพชรเป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี ท รัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลายทั้งทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งทรัพยากร
การท่ อ งเที่ ย วเหล่ า นี้ ก ระจายอยู่ ใ นพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ของจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
โดยเฉพาะตาบลท่าขุนราม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร เป็น
พื้นที่หนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกหม้อ วัดอุทุมพร วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ และ
ฝายท่ากระดาน เป็นต้น นอกจากนี้ตาบลท่าขุนราม ยังมีวัฒนธรรม 3 วัฒนธรรม
ในชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรมภาคกลาง วัฒนธรรมภาคเหนือ วัฒนธรรมภาคอีสาน
จนทาให้ตาบลท่าขุนรามได้ชื่อว่า เป็นชุมชน 3 วิถีวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมที่
โดดเด่นเป็น อัตลักษณ์ของตาบลท่าขุนรามสามารถนามาใช้ในการดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวชม นอกจากนี้ ตาบลท่าขุนรามยังมีประเพณีที่กระทา
สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คือ ประเพณีก๋วยสลาก จากการที่ตาบล
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ท่า ขุน รามมี ท รัพ ยากรการท่ องเที่ย วที่ โ ดดเด่ น และหลากหลาย ที่ส ามารถ
พั ฒ นาให้ เ ป็ น หมู่ บ้ า นท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนได้ ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในต าบล
ท่า ขุน รามจึ ง มี ความต้องการพัฒ นาตาบลท่า ขุน รามให้เป็น หมู่ บ้า นเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกาแพงเพชร แต่การที่จะทาให้ชุมชนตาบลท่าขุนรามเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวนั้น ประชาชนในตาบลท่าขุนรามควรทราบถึงศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวในตาบลแต่ละแห่งว่ามีศักยภาพในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
มากน้อยเพียงใด ประชาชนมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เพียงใด และจะมีเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยว
ชมบ้าง อนึ่งนอกจากนี้ จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มี
นักวิจัยทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตาบลท่าขุนราม เช่น การพัฒนากิจกรรม

และเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ตาบลท่าขุนราม อาเภอ
เมือง จังหวั ดกาแพงเพชร เป็นต้น แต่ยังไม่มีนักวิจัยท่านใดทาการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลท่าขุนราม จังหวัดกาแพงเพชร
สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลท่าขุนราม
จังหวัดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลท่าขุนรามให้
ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพด้ า นการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของ
ประชาชนในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
จากศั กยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในต าบลท่ า ขุน ราม อาเภอเมื อง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนราม
ท่าขุนรามทางด้าน:
• ความมีคุณค่า
• ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของประชาชนในตาบลท่าขุนรามด้าน:
• การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
• การนาเที่ยว

การท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบล
ท่าขุนราม สู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลท่าขุน
ราม จั ง หวั ด กาแพงเพชร สู่ การท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้า งสรรค์ เป็ น การวิ จั ย แบบ
ผสมผสาน (mixed-methods research) ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน
การวิจัย ดังนี้
1. แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 ประชาชนท้องถิ่นในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร จานวน 5 คน กาหนดขนาดผู้ให้ข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้ (1) เป็นผู้นาชุมชนในตาบลท่าขุนราม ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ (2) มีถิ่น
ฐานตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งจะเป็นผู้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตาบลท่าขุนราม อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
1.2 คณะกรรมการบริ หารการท่ องเที่ ยวของต าบลท่ าขุ น ราม
จ านวน 30 คน กาหนดขนาดผู้ ให้ข้อมู ล ตามวิ ธี การวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพ และ

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

สุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นคณะกรรมการบริหารการ
ท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนรามอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประชาชนในชุมชนตาบล
ท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
1.3 ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ตั ว แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นั กวิชาการและประชาชน จานวน 12 คน
กาหนดขนาดผู้ ให้ข้อมูล ตามวิธีการวิ จัยเชิ งคุณ ภาพ และสุ่ม ผู้ให้ข้อมู ลแบบ
เจาะจง โดยผู้ ให้ข้อมูล จะต้องมีคุณสมบั ติในข้อใดข้อหนึ่ งต่ อไปนี้ (1) เป็ น
ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเคยบริหาร
จั ด การการท่ องเที่ ย ว อย่ า งน้ อย 1 ปี หรือ (2) เป็ น ตั ว แทนจากหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 ปี หรือ (3) เป็นนักวิชาการหรือครู
อาจารย์ด้านการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 ปี หรือ (4) ประชาชนหรือปราชญ์
ผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นฐานตั้งอยู่ในตาบล ท่าขุนราม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่นักวิจัยสร้างขึ้น
จากแนวคิดทฤษฏีของ วิวัฒน์ชัย บุญยศักดิ์ (2546, หน้า 62-64) โดยแบบ
ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการ
รองรับนักท่องเที่ยว เป็น แบบให้ค่าคะแนน โดยประเมิน เกี่ยวกับสภาพการ
เข้าถึง (เส้นทางคมนาคม) จานวน 7 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน สิ่งอานวยความสะดวก
จานวน 12 ข้อ คะแนนรวม 25 คะแนน สภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
จานวน 10 ข้อ คะแนนรวม 29 คะแนน ข้อจากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว
จานวน 2 ข้อ คะแนนรวม 2 คะแนน และปริมาณการท่องเที่ยว จานวน 2 ข้อ
คะแนนรวม 6 คะแนน
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ตอนที่ 2 การประเมิ น คุณ ค่า แท้ จริงของแหล่ งท่ องเที่ ยว เป็ น
แบบให้ค่ า คะแนน โดยประเมิ น เกี่ย วกับ คุ ณ ค่า แท้ จ ริง ของแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว
จานวน 4 ข้อ คะแนนรวม 8 คะแนน
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพด้านการบริ หารจัดการการ
ท่องเที่ยว ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและการนาเที่ยว
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น แบบ
กาหนดให้เลือกตอบ (check-list) จานวน 4 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ ยวของประชาชนในต าบลท่าขุนรามทางด้านการจั ดโปรแกรมการ
ท่องเที่ ยว และการน าเที่ ยว เป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า (rating
scales) ชนิ ด 5 ตั วเลื อก จ านวน18 ข้ อ และแบบสอบถาม แบบเลื อกตอบ
จานวน 1 ข้อ
ซึ่งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) ชนิด
5 ตัวเลือก มีค่าการจัดอันดับ ตามเกณฑ์ของประคอง กรรณสูตร (2542, หน้า
73) ดังนี้
1
แปลความหมายว่า
มีศักยภาพน้อยที่สุด
2
แปลความหมายว่า
มีศักยภาพน้อย
3
แปลความหมายว่า
มีศักยภาพปานกลาง
4
แปลความหมายว่า
มีศักยภาพมาก
5
แปลความหมายว่า
มีศักยภาพมากที่สุด
2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ภาคีที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจากศักยภาพของแหล่ง ท่องเที่ ยวในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดเก็บข้อมูล ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลท่า ขุน ราม อาเภอเมือง จั งหวั ดกาแพงเพชร โดยการใช้แบบประเมิ น
ศักยภาพ จากประชาชนในตาบลท่าขุนราม จานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้นาชุมชน
และเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามอย่างน้อย 5 ปี
ขั้นตอนที่ 2 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของประชาชนในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถาม ถามคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวของ
ตาบลท่าขุนราม จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและ
ประชาชนในตาบลท่าขุนราม จานวน 12 คน เพื่อ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวจากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่า
ขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
ท่าขุนรามจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณหาค่าศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละแห่ง โดยใช้สมการถ่วงน้าหนัก (weighting score equation) เปรียบเทียบค่า
ระดับศักยภาพที่ได้รับกับเกณฑ์มาตรฐาน นามาสรุปผลศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแห่งในตาบลท่าขุนราม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนราม ตามเกณฑ์ของวิวัฒน์ชัย บุญยศักดิ์ (2546,
หน้า 62-64) ดังนี้
1. ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย
ความพร้อม 5 ด้าน ได้แก่
1) สภาพการเข้าถึง (เส้นทางคมนาคม) หาค่า
ระดับคะแนนได้จากการนาคะแนนดิบที่รวมได้มาจัดกลุ่มและประเมินค่าเป็น 3
ระดับ ดังนี้ คะแนน 14-20 คะแนน สูง (5) คะแนน 7-13 คะแนน กลาง
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(3) คะแนน 0-6 คะแนน ต่า (1)
2) สิ่งอานวยความสะดวก หาค่าระดับคะแนนได้
จากการนาคะแนนดิบที่รวมได้มาจัดกลุ่มและประเมินค่าเป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน 17-25 คะแนน สูง (5) คะแนน 9-16 คะแนน กลาง (3) คะแนน 0-8
คะแนน ต่า (1)
3) สภาพสิ่งแวดล้อม หาค่าระดับคะแนนได้จาก
การนาคะแนนดิบที่รวมได้มาจัดกลุ่มและประเมินค่าเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน
22-29 คะแนน สู ง (5) คะแนน 14-21 คะแนน กลาง (3) คะแนน 6-13
คะแนน ต่า (1)
4) ข้อจากัดในการรับนักท่องเที่ยว หาค่าระดับ
คะแนนได้ จ ากการน าคะแนนดิ บ ที่ รวมได้ ม าจั ด กลุ่ ม และประเมิ น ค่า เป็ น 2
ระดับ ดังนี้ คะแนน 1-2 (สะดวก) คะแนน 0 (ไม่สะดวก)
5) ปริมาณการท่องเที่ยว หาค่าระดับคะแนน ได้
จากการนาคะแนนดิบที่รวมได้มาจัดกลุ่มและประเมินค่าเป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5-6 คะแนน สู ง (5) คะแนน 3-4 คะแนน กลาง (3) คะแนน 1-2
คะแนน ต่า (1)
1.2 หลังจากนัน้ นาผลคะแนนดิบทั้ง 5 ด้าน (ทีไ่ ด้จาก
การประเมินค่า) มาจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในระดับสูง
2. แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง
3. แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในระดับต่า
1.3 แปลงค่าคะแนน 5 3 1 ตามลาดับดังนี้ คะแนน 16-21
คะแนน สูง (5) คะแนน 10-15 คะแนน กลาง (3) คะแนน 4-9 คะแนน ต่า (1)
1.4 นาผลคะแนนรวมทั้ง 5 ด้าน (ที่ได้จากการประเมินค่า)
มาจัดกลุ่มลาดับความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับ
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นักท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้
คะแนนรวม

16 - 21 คะแนน แหล่งท่องเที่ยวมีความ

พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวระดับสูง
คะแนนรวม 10 - 15 คะแนน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ

พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวระดับปานกลาง
คะแนนรวม 4 - 9 คะแนน

แหล่งท่องเที่ยวมีความ

พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวระดับต่า
2. คุณค่าแท้จริงของแหล่งท่องเที่ยว หาค่าระดับคะแนนได้
จากการนาคะแนนดิบที่รวมได้มาจัดกลุ่มและประเมินค่าเป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน 7-8 คะแนน สู ง (5) คะแนน 5-6 คะแนน กลาง (3) คะแนน 2-4
คะแนน ต่า (1)
2. การหาค่าประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว หาได้จากสูตร ดังนี้
โดยที่
P
PR1T
PR2

P = PR1T + PR2
คือ
คือ
คือ

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ความพร้อมของการรองรับนักท่องเที่ยว
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว

อนึ่ ง การประเมินครั้งนี้ ให้ น้ าหนั กคุ ณค่ าของแหล่ งท่ องเที่ ยว
มากกว่าความพร้อมของการรองรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นนาคะแนนรวมมาจัด
ระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ ดังนี้ คะแนน 26-31
คะแนน สูงมาก (5) คะแนน 21-25 คะแนน สูง (4) คะแนน 16-20 คะแนน กลาง (3)
คะแนน 11-15 คะแนน ต่า (2) คะแนน 6-10 คะแนน ต่ามาก (1)
โดยที่
คะแนน 5 หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงมาก
คะแนน 4 หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง
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คะแนน 3 หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพต่า
คะแนน 1 หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพต่ามาก
2. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่ องเที่ยว
ของประชาชนในชุ ม ชนต าบลท่ า ขุน ราม อาเภอเมื อง จั ง หวั ด กาแพงเพชร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในรูปของ
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviations) โดยมี เกณฑ์ การแปลความหมายของ
ค่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่งประยุกต์ตามเกณฑ์ของ ประคอง กรรณสูตร (2542, หน้า
73) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีศักยภาพน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีศักยภาพน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีศักยภาพปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีศักยภาพมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีศักยภาพมากที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวจากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตาบลท่าขุนราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึก ษาศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วในต าบลท่ า ขุ น ราม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ผลในข้อที่ 1
มีดังนี้
PR1 หมายถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
PR11…PR15 หมายถึงความพร้อมในการรองรั บนักท่ องเที่ ยว 5
ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการเข้าถึง (เส้นทางคมนาคม) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ด้านข้อจากัดในการรับนักท่องเที่ยว และด้านปริมาณการ
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ท่องเที่ยว
PR2 หมายถึงคุณค่าที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยว
T
หมายถึงคะแนนรวมศักยภาพ
P
หมายถึงคะแนนระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
จากการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
ท่ าขุ นราม อ าเภอเมื อง จั งหวั ดก าแพงเพชร พบว่ า ต าบลท่ าขุ นรามมี แหล่ ง
ท่องเที่ยว จานวน 8 แห่ง ดังนี้ (1) หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้กหม้อ (2)
วัดอุทุมพร (3) บ้านอนุรักษ์ควายไทย (4) วัดตะเคียนทอง (5) วัดบ้านใหม่สุวรรณ
ภูมิ (6) ศาลเจ้าพ่อพวงมาลัย (7) โรงนา ฟู้ด สคูล และ (8) ตลาด 3 วิถี ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามมีศักยภาพ โดยภาพรวม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ศักยภาพโดยภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนราม
ระดับคะแนนในแต่ละด้าน

คะแนนรวม
(T)
(PR11…PR15)
+ PR2

คะแนนระดับ
ศักยภาพ
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว
(P)

ระดับ
ศักยภาพ
ของแหล่ง
ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

ความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยว
(PR11+…PR15)

คุณค่าที่แท้จริงของ
แหล่งท่องเที่ยว
PR2

หมู่บ้านวิถเี ศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านโค้กหม้อ

12.68 (P=3)

6 (P=3)

18.68

3

ปานกลาง

วัดอุทุมพร

11.4 (P=3)

6.8 (P=5)

18.2

3

ปานกลาง

บ้านอนุรักษ์ควายไทย

9.6 (P=1)

3 (P=1)

12.6

2

ต่า

วัดตะเคียนทอง

11 (P=3)

4 (P=1)

15

2

ต่า

วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ

14 (P=3)

7 (P=5)

21

4

สูง

ศาลเจ้าพ่อพวงมาลัย

9 (P=1)

2 (P=1)

11

2

ต่า

โรงนา ฟู้ด สคูล

12.5 (P=3)

6 (P=3)

18.5

3

ปานกลาง

ตลาด 3 วิถี

13 (P=3)

6 (P=3)

19

3

ปานกลาง

จากตารางที่ 1 แสดงศักยภาพด้ านการท่ องเที่ ยวโดยภาพรวมของ
แหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนราม พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยว จานวน 1 แห่งที่
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มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง คือ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ มี 4 แห่ง ที่มีศักยภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้กหม้อ วัดอุทุมพร โรง
นา ฟู้ด สคูล และตลาด 3 วิถี (ค่า P = 3) และมี 3แห่ง ที่มีศักยภาพอยู่ในระดับ
ต่า ได้แก่ บ้านอนุรักษ์ควายไทย วัดตะเคียนทอง และศาลเจ้าพ่อพวงมาลัย (ค่า P
= 1)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง (ค่า P = 3) มี 2 แห่ง ที่มีความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับต่า คือ บ้านอนุรักษ์ควายไทย และศาล
เจ้าพ่อพวงมาลัย (ค่า P = 1) ส่วนด้านคุณค่าที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า
มี 2 แห่ง ที่มีคุณค่าที่แท้จริงอยู่ในระดับสูง (ค่า P = 5) ได้แก่ วัดอุทุมพร และวัด
บ้านใหม่สุวรรณภูมิ
2. การศึกษาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
ประชาชนในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.30 เพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 36.70 มีช่วงอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมา คือ อายุ 60 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ 30-39 ปี และอายุ 41-49 ปี คิดเป็นร้อยละ
16.70 การศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษา/ปวช. มากที่ สุ ด คิ ดเป็ น ร้ อยละ 50.00
รองลงมา คือ ต่ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.30 และปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 6.70 อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ
ค้าขายและรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 16.70
2.2 ผลการศึกษาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
ประชาชนในต าบลท่ าขุ นราม พบว่ า ด้ านการจั ดโปรแกรมการท่ องเที่ ยวใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.91) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ มีข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล งานประเพณีของตาบลท่าขุนราม ( X = 4.43, S.D.
= 1.04) รองลงมา คือ สามารถคิดกิจกรรมที่สร้างความสนุก สนานเพลิดเพลิน
ให้กับนักท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวในตาบล ท่าขุนรามได้ ( X = 4.40,
S.D. = 1.02) สามารถเชื่อมโยงเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งของตาบลท่า
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ขุนรามได้ สามารถจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามได้ รู้จักของที่ระลึก
ในตาบลท่าขุนรามทุกหมู่บ้าน และรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามทุกแห่ง
( X = 4.33, S.D. = 0.99, 0.96, 1.09, 1.05) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ รู้จักตานานเรื่ องเล่าของแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามทุ กเรื่อง ( X =
4.13, S.D. = 0.80) (ตัวเลขแสดงในตารางที่ 2) ส่วนศักยภาพด้านการนาเที่ยว
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, S.D = 0.92) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สามารถอธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามได้
ทุกแห่ง และสามารถแนะนานักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการซื้อของที่ระลึกของตาบลท่า
ขุนรามได้ ( X = 4.43, S.D = 1.16) รองลงมา คือ สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้
ทั้งทางร่างกาย และทรัพย์สิน ( X = 4.17, S.D = 0.96) และมีความสามารถใน
การถ่ายภาพได้ ทั้ งกล้ องถ่ายรูปและโทรศัพท์ และสามารถเล่ าเรื่องขาขั นให้
นักท่องเที่ยวฟังได้ ( X = 4.10, S.D = 1.08) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ ( X = 4.00, S.D = 0.97)
ตามลาดับ (ตัวเลขแสดงในตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศักยภาพด้านการจัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวของประชาชนในตาบลท่าขุนราม (n = 30)
ความรู้ด้านการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
1. มีข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล งานประเพณีของตาบลท่าขุนราม
2. สามารถเชือ่ มโยงเส้นทางไปแหล่งท่องเทีย่ วแต่ละแห่งของตาบล
ท่าขุนรามได้
3. สามารถจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามได้
4. สามารถคิดกิจกรรมที่สร้างความสนุกเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยว
ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามได้
6. รู้ว่าในตาบลท่าขุนรามมีที่พักสาหรับนักท่องเที่ยว
7. รู้จักของที่ระลึกในตาบลท่าขุนรามทุกหมู่บ้าน
8. รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามทุกแห่ง
9. รู้จักตานานเรื่องเล่าของแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามทุกเรื่อง
รวม

4.43
4.33

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
1.04
0.99

4.33
4.40

0.96
1.02

มาก
มาก

4.30
4.33
4.33
4.13
4.43

0.90
1.09
1.05
0.80
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย
(X)

ระดับ
ศักยภาพ
มาก
มาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศักยภาพด้านการนาเที่ยวของ
ประชาชนในตาบลท่าขุนราม (n = 30)
ความรู้ด้านการนาเทีย่ ว
1. สามารถอธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
ท่าขุนรามได้ทุกแห่ง
2. สามารถแนะนานักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการซื้อของที่ระลึกของ
ตาบลท่าขุนรามได้
3. สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้ทั้งทางร่างกาย และทรัพย์สิน
4. มีความสามารถในการถ่ายภาพได้ทั้งกล้องถ่ายรูป และโทรศัพท์
5. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้
6. สามารถเล่าเรื่องขาขันให้นักท่องเที่ยวฟังได้
7. สามารถเล่นเกมส์เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวได้
8. สามารถจัดการเวลาในแต่ละจุดทีน่ านักท่องเที่ยวเที่ยวได้
รวม

4.43

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
1.16

4.43

1.15

มาก

4.17
4.10
4.00
4.10
4.03
4.07
3.90

0.96
1.06
0.97
1.08
1.14
1.08
0.92

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย
(X)

ระดับ
ศักยภาพ
มาก

3. การพั ฒ นาเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วและรู ป แบบกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวจากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยวในตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ภาคีที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ได้ร่วมกันพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วจากศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในต าบลท่ า ขุ น ราม พบว่ า ได้
เส้ น ทางและรูป แบบกิจ กรรมการท่ องเที่ ย ว สู่ การท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้า งสรรค์
จานวน 3 เส้นทาง ดังนี้ 1) เส้นทางที่ 1 เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 3 วิถีตาบลท่าขุน
ราม 2) เส้นทางที่ 2 ลิ้มรสอาหารอร่อย 3 วิถีที่ท่าขุนราม และ 3) เส้นทางที่ 3
เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ตามหาของอร่อยบ้านท่าขุนราม
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สรุปและอภิปราย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า (1) แหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามที่มีศักยภาพ
อยู่ในระดับสูง มี 1 แห่ง คือ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ มี 4 แห่ง ที่มีศักยภาพอยู่
ในระดั บ ปานกลาง ได้ แก่ หมู่ บ้ า นวิ ถีเศรษฐกิจ พอเพี ย งบ้ า นโค้ก หม้ อ วั ด
อุทุมพร โรงนา ฟู้ด สคูล และตลาด 3 วิถี และมี 3แห่ง ที่มีศักยภาพอยู่ใน
ระดั บ ต่ า ได้ แ ก่ บ้ า นอนุ รั ก ษ์ ค วายไทย วั ด ตะเคี ย นทอง และศาลเจ้ า พ่ อ
พวงมาลัย (2) ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประชาชนใน
ต าบลท่ า ขุ น ราม พบว่ า ด้ า นการจั ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วและด้ า นการ
นาเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (3) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวจากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
ท่า ขุน ราม อาเภอเมือง จัง หวั ดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ย วเชิง สร้างสรรค์
พบว่า ได้เส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว จานวน 3 เส้นทาง ดั งนี้
เส้นทางที่ 1 เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 3 วิถีตาบลท่าขุนราม เส้นทางที่ 2 ลิ้มรสอาหาร
อร่อย 3 วิถีที่ท่าขุนราม และเส้นทางที่ 3 เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ตามหาของอร่อย
บ้านท่าขุนราม
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ตาบลท่าขุนราม จังหวัดกาแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีประเด็นที่
สาคัญที่นามาอภิปราย มีดังนี้
1. การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนราม อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนราม จานวน
1 แห่งที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง คือ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ และมี 4 แห่ง ที่
มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้ก
หม้อ วัดอุทุมพร โรงนา ฟู้ด สคูล และตลาด 3 วิถี และมี 3แห่ง ที่มีศักยภาพ
อยู่ ใ นระดั บ ต่ า ได้ แ ก่ บ้ า นอนุ รั ก ษ์ ควายไทย วั ด ตะเคี ย นทอง และ
ศาลเจ้าพ่อพวงมาลัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แหล่งท่องเที่ยวส่วน

183

184

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ใหญ่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ ปาน มี 2 แห่ง ที่ มี
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับต่า คื อ บ้านอนุรักษ์ควายไทย
และศาลเจ้าพ่อพวงมาลัย ส่วนด้านคุณค่าที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มี
2 แห่ง ที่มีคุณค่าที่แท้จริงอยู่ในระดับสูง ได้แก่ วัดอุทุมพร และวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ
สอดคล้ อ งกับ การศึกษาของ ธนากร ทองธรรมสิ ริและโอชั ญ ญา บั ว ธรรม
(2564) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสามสิบห้อง
ของชาวจีนโบราณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านสิ่งดึงดูด
ใจ, ด้านความสามารถในการเข้าถึง, ด้านสิ่งอานวยความสะดวก, ด้านกิจกรรม
และด้านการตระหนักรับรู้ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ
เปรมฤดี ทองลา (2562) ท าการศึกษาวิจั ย เรื่อง การศึกษาศักยภาพแหล่ ง
ท่องเที่ ย วชุม ชนหนองบั ว อาเภอเมื อง จั งหวั ด จั น ทบุ รี ผลการวิ จั ย พบว่ า
ชุมชนหนองบัวนั้นมีศักยภาพที่เพียงพอต่อการ รองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น
ศักยภาพทางด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านการมีส่วน
ร่วม ด้านการบริการท่องเที่ยว ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
อนึ่งนอกจากนี้ พบว่า มี 2 แห่ง ที่มีศักยภาพด้านคุณค่าที่แท้จริงสูง
คือ วัดอุทุมพร และวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ซึ่งจากแนวคิดทฤษฏีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ ยวของ วิ วัฒน์ชัย บุ ญยศักดิ์ (2546, หน้า 62) กล่าวว่า คุณค่า ที่
แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างความสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าไปเยือนได้
2. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
จากศั กยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในต าบลท่ า ขุน ราม อาเภอเมื อง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร สู่ การท่ องเที่ ย วเชิ งสร้า งสรรค์ พบว่า ภาคีที่เกี่ย วข้องกับ การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกาแพงเพชร ได้ร่วมกันพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและ
รู ป แบบกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วจากศั ก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในต าบล
ท่าขุนราม พบว่า ได้เส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว จานวน 3 เส้นทาง
ดังนี้ 1) เส้นทางที่ 1 เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 3 วิถีตาบลท่าขุนราม 2) เส้นทางที่
2 ลิ้ ม รสอาหารอร่ อ ย 3 วิ ถี ที่ ท่ า ขุ น ราม และ 3) เส้ น ทางที่ 3 เรี ย นรู้ วิ ถี
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วัฒนธรรม ตามหาของอร่อยบ้านท่าขุนราม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, ธนวัฒน์ ขวัญบุญ และอนงค์พร ไศลวรากุล (2558,
หน้า 226-246) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยมี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อสร้า งเส้ นทางการท่ องเที่ ย วจากพฤติ กรรมการ
ท่ องเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ผลการวิ จั ย พบว่ า เส้ น ทางท่ องเที่ ย วที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวจากความสนใจของนักท่องเที่ยวมี 3
เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทาง “เมืองน่าถีบ...จักรยาน” 2) เส้นทาง “ถ่ายดอก
หมอก” และ 3) เส้นทาง “หลงอตีตา”
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. คณะกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนราม
ควรมีการจัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนราม
เพื่อนาผลการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่าขุนรามและ
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่การ
ปฏิ บั ติ และร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ส ามารถดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเพิ่มขึ้น
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาแพงเพชร และองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ า ขุ น ราม เป็ น ต้ น ควรน าผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวของตาบลท่าขุนรามให้ประสบความสาเร็จต่อไป
3. ประชาชนท้องถิ่นในตาบลท่าขุนรามทุกคน ควรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การใช้ประโยชน์ การติดตามและประเมินผล และร่วมบารุงรักษา ซึ่งการ
เข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความรัก ความหวง
แหนแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตน และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป
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กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการมาปรับประยุกต์ใช้เสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ได้แก่ 1.ทาตัวน่ารัก 2.น่าเคารพ 3.น่ายกย่อง 4.รู จักพูด 5.อดทนต่อถ้อยคา
6.กล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้งได และ 7.ไมชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนที่ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต้องยึดหลัก
กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการดังกล่าว โดยที่ครูต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ได้และให้
ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ช่ ว ยให้ก ารพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นสมรรถนะของครู แ ละผู้ เ รี ย นเกิ ด ความ
เจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว้ได้ในที่สุด
คาสาคัญ: กัลยาณมิตรธรรม/สมรรถนะ/การจัดการเรียนการสอน/ครู.
ABSTRACT
The article titled “Kalayanamita Dhammas: Principles for
Building Competency in Teaching and Learning” is a study of the
principles of building competence in teaching and learning
according to the Buddhist principles of Kalyanamitta Dhammas
(Qualities of a good friend) to provide knowledge efficient and
effective in teaching and learning management of teachers in the
modern era. Teachers must have modern teaching competencies
in line with changes in the era of globalization, creative, analytical,
synthetic, and holistic or integrated thinking To create the
competence of knowledge, skills and personal characteristics of
attributes that will affect behavior that is necessary by applying
the seven principles of Kalyanamitta Dhammas to enhance
teaching competency. These are: 1. Endearing, 2. respectable,
3.emulable, 4.being a counsellor, 5.being a patient lisener, 6. Able
to deliver or to treat profound subjects and 7.not leading or
spurring on to a useless end. Therefore, in conclusion that the
effective teaching and learning management must adhere
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principles of Kalyanamitta Dhammas. Whereas the teacher must
be as good as possible and do the best to help the development
of both teacher and learner competency to progress with
efficiency and effectiveness as expected in the end.
Keywords: Kalayanamitta Dhammas/Competency/Teacher/Learning
บทนา
พุทธศาสนาเถรวาทได้แสดงกิจวัตรประจาวัน สาหรับพระพุทธเจ้าไว้
ห้าประการ คือ “ประการที่หนึ่ง เช้าบิณฑบาตโปรดสัตว์ ประการที่สอง บ่าย
ทรงประกาศธรรม ประการที่สาม ค่าแสดงธรรมแก่พระสาวก ประการที่สี่ ดึก
ทรงถกปัญหาเทวดา และประการที่ห้า ใกล้สว่างมาทรงตรวจตราดูสัตว์โลกหรือ
เรียกอีกอย่างตามหัวข้อธรรม คือ พุทธจริยาสาม ประการ ได้แก่ ประการที่
หนึ่ง พุทธัตถจริยา หมายถึง พระกรุณาที่ทรงบาเพ็ญอนุเคราะห์บูรณาการแก่
เวไนยสัตว์ ในฐานะพระพุทธเจ้า ประการที่สอง ญาตัตถจริยา หมายถึง พระ
กรุณาที่ทรงบาเพ็ญแก่พระประยูรญาติของพระพุทธองค์ และประการที่สาม
โลกัตถจริยา หมายถึง พระกรุณาที่ทรงบาเพ็ญอย่างบูรณาการให้เป็นประโยน์
แก่ชาวโลกตลอด 45 พรรษา” (Phramahakanyawat Kittitharo (Meechai).
(2022, หน้า 293-304) เพราะพระองค์ทรงดารงตนอยู่ในฐานะบรมครู และ
สร้างคุณูประการแก่สังคมครูผ่านระบบคาสอน และสังคมไทยก็ได้ยึดหลักคา
สอนเกี่ยวกับครูมาเป็นแบบอย่างตลอดมา เพราตระหนักอยู่เสมอว่า คุณภาพ
ของนั กเรีย นเป็น ผลที่เกิดจากคุณ ภาพของการจั ด การเรีย นการสอนของครู
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนมาจากความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอนและการนาแผนการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้ดีแล้วไปใช้กับ
นักเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งหวังผลการเรียนรู้จึงมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้น
ตามยถากรรมหรือโดยความบังเอิญ แต่ต้องอาศัยการออกแบบการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดี การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นสมรรถภาพที่สาคัญของ
ครูผู้สอน การสอนนั้นการเริ่มต้นเป็นจุดสาคัญมากอย่างหนึ่งการเริ่มต้นที่ดีมี
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ส่วนช่วยให้การสอนสาเร็จผลดีเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็เป็นเครื่องดึงความ
สนใจจึงสาคัญมาก บทบาทของครูอยู่ที่การแนะนาวิธีการ ถ้าผู้เรียนสามารถทา
เองได้ก็ให้ทาเอง บทบาทของครูอยู่ ที่การแนะนา ครูที่ ดีต้ องมีทั้ง วิชชาและ
จรณะ (วิ ชฺชาจรณสมฺปนฺโน) วิชชา คือความรู้ดี จรณะ คือความประพฤติ ดี
บทบาทสาคัญของครูผู้สอนมีสามคา คือ แนะให้ทา ทาให้ดู อยู่ให้เห็น ด้านการ
จัดการเรียนการสอนต้องมีความพร้อมที่จะใช้ศักยภาพความสามารถในการที่
จะขับเคลื่อนนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง
หลักสมรรถนะพื้นฐาน
สมรรถนะเป็นปัจจัยในการทางานที่เพิ่มขีดความสามารถที่ช่วยให้การ
บริหารงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ถ้าเรา
ต้องการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ และ
บรรลุผลตามเป้าหมาย จะต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะด้าน
ใดบ้ า งเพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะ
ความสามารถในด้ า นการจั ด การเรีย นการสอนของครูในสถานศึกษานั้ น มี
ความสาคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวพันโดยตรงกับการจัดกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ เพราะสมรรถนะเป็นปัจจัยช่วยให้
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนโดยตรงด้วยเช่นกัน แนวคิดเรื่องสมรรถนะของความรู้
(Knowledge) ทั กษะ (Skill) และคุณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ คคล (Personal
Characteristic of Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ที่
จาเป็น และมี ผลให้บุ คคลนั้น ปฏิบั ติง านในความรับ ผิดชอบของตนได้ดี กว่ า
บุคคลอื่น ซึ่งสมรรถนะของคนเกิดได้จาก 3 ทางคือ 1) เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัว
มาแต่กาเนิด 2) เกิดจากประสบการณ์การทางาน 3) เกิดจากการฝึกอบรมและ
พัฒนา (Prachak supudom, 2007, p. 3) การบูรณาการความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ ให้ผลงานนั้นมีคุณค่าสูงสุดหรือมีประสิทธิผล (Danai Thianphut,
2007, p. 20)
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สรุปว่า สมรรถนะ หมายถึง การปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบทาให้
การปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆ ประสบผลส าเร็ จ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหรื อ สู ง กว่ า มี
องค์ประกอบ 3 คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วน
บุ ค คล (Attributes) ที่ ซ่ อ นเร้ น อยู่ อั น ได้ แ ก่ ค่ า นิ ย ม จริ ย ธรรม บุ ค ลิ ก ภาพ
คุณลักษณะทางกายภาพและอื่นๆ
ความสาคัญประเภทองค์ประกอบและของสมรรถนะ
ความสาคัญของการนาแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน มี ความส าคัญ มากเพราะครูผู้ สอนต้องเป็ น ผู้มี ความรู้ความเข้า ใจ มี
ทักษะ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และในการถ่ายทอดความรู้จะต้อง
รู้จักผู้เรียนเป็นอย่างดีเพื่อใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรีย นรู้
และแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ยังสามารถใช้พัฒนาและสร้างความรู้สู่การ
ปฏิบัติ การเรียนการสอนจะดาเนินไปได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน และครูยัง
ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการที่จะนามาช่วย
แก้ปัญหาทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การจัด
กระบวนการเรียนรู้และการสอนจาเป็นต้องอาศัยความรู้เพื่อนามาใช้พัฒนาตัว
ผู้สอนสมรรถนะจึงมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอน การสอนที่ว่า
ด้วยการเรียนรู้และการสอน และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มี ความชานาญในการ
สอนโดยอาศัยความรู้ ความชานาญ วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ครูสามารถ
นาศาสตร์และศิลป์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้เต็มที่
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการสอนที่เฉพาะทาง ซึ่ ง สามารถน าแนวคิด เกี่ย วกับ
สมรรถนะไปใช้ในกับนักเรียน และการสอนของครู จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ช่วย
ให้ ค รู เ ข้ า ใจบทบาทของตนเอง และเข้ า ใจธรรมชาติ ข องนั ก เรี ย น เข้ า ใจ
กระบวนการเรียนการสอน และครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับนักเรียนอีกด้วย และสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสานักงานคณะกรรมการข้า ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้กาหนดไว้ 2 ประเภท คือ
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1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ของบุคคลในตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่งจะต้อง
มี เพื่ อหล่ อหลอมค่ านิ ย มและพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ร่ วมกั นประกอบด้ ว ย
สมรรถนะ 4 ด้าน ดังนี้ “ด้านที่หนึ่ง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านที่สอง การบริการที่ดี
ด้านที่สาม การพัฒนาตนเอง ด้านที่สี่ การทางานเป็นทีม”
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมของบุคคลที่กาหนดเฉพาะสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่ละสายงาน ได้แก่ “หนึ่ง สมรรถนะประจาสายงานของครู คือ การออกแบบ
การเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน สอง สมรรถนะประจาสาย
งานของรองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ รอง
ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาและผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์”
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทของสมรรถนะออกได้เป็นสองกลุ่ม
คือ
1. สมรรถนะพื้นฐาน (threshold competency) หมายถึง ความรู้
หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลจาเป็นต้องมีในการทางานสมรรถนะพื้นฐานจะไม่ทา
ให้บุคคลมีผลงานที่แตกต่างจากผู้อื่น
2. สมรรถนะที่ทาให้แตกต่างจากผู้อื่น (differentiating competency)
หมายถึง มุ่งเน้นการใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ (รวมถึง ค่านิยมแรงจูงใจ
และเจตคติ) ที่ทาให้บุคคลมีผลการทางานสูงกว่ามาตรฐานช่วยทาให้งานเกิดผล
สาเร็จอย่างดีเลิศเป็นสมรรถนะที่นักวิชาการให้ความสาคัญในการพัฒนาให้มีขึ้นใน
บุคคลมากกว่าสมรรถนะพื้นฐาน (McClell & D.C., 1973, p. 57-83)
จากที่ ก ล่ า วมานั้ น จะเห็ น ว่ า สมรรถนะสามารถแบ่ ง ได้ ห ลาย
ประเภท ขึ้นอยู่ กับ หน่ วยงานขององค์กรที่จ ะสร้างขึ้น มา สมรรถนะเป็น ทั้ ง
ประเภทที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีโดยเฉพาะบุคล
กับสมรรถนะในด้านของการทางานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
แต่ประเภทของสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นนั้น ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้
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เกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และพัฒนางานให้มีความเชียวชาญอย่างต่อเนื่อง
และองค์ประกอบของสมรรถนะสามารถแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1: ความรู้ (knowledge) หมายถึ ง ความรู้ ที่
เหมาะสมต่องานที่องค์การกาหนด เช่น รู้เรื่องงานที่จะทา รู้เรื่องลูกค้า เป็นต้น
องค์ป ระกอบที่ 2: ทั กษะ (skill) หมายถึง ทักษะที่ส อดคล้ องกับ
ความรู้ เช่น ทักษะในการต่อรอง ทักษะในการให้คาปรึกษา และทักษะในการ
บริหารโครงการ เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 3: คุณค่า (values) หมายถึง พฤติกรรมที่สร้างผลงาน
ที่โดดเด่น งานบางอย่างต้องทาเป็นทีม บางอย่างต้องทาคนเดียว การสร้าง
คุณค่าให้กลมกลืนกับงานจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น (Robert S. Kaplan & David P.
Norton, 2004, p. 231-232)
องค์ประกอบของสมรรถนะแบ่งตามหลัก KSA คือ
1. เมื่อพิจารณาจากงานและความรับผิดชอบจาเป็นจะต้องมี ความรู้
(Knowledge) จึงทาให้ผู้มาดารงตาแหน่งนี้ปฏิบัติงานได้ประสบผลสาเร็จ
2. เมื่อพิจารณาจากงานและความรับผิดชอบงานในฝ่ายนี้จะต้องมี
ทักษะ (Skill) หรือมีความชานาญอะไรที่จะทาให้ผู้มาปฏิบัติงานสามารถทางาน
ได้สาเร็จอย่างที่เราต้องการ
3. เมื่อพิจารณาจากงานและความรับผิดชอบงานในฝ่ายนี้จะต้องมี
คุณลักษณะภายใน (Attribute) ที่เป็นนามธรรมที่จะช่วยให้ผู้มาดารงตาแหน่ง
นี้ทางานประสบความสาเร็จ (Thamrongsak Kongkasawat, 2008, p. 4851)
สรุปว่า องค์ประกอบของสมรรถนะนั้น เป็นการนาองค์ประกอบต่างๆ
มาช่ว ยกาหนดทักษะ ความรู้ และลักษณะของบุคคลที่มีต่อการท างานแต่ล ะ
ประเภทให้ประสบความสาเร็จ สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากคุณสมบัติของผู้
ประสบผลสาเร็จในการทางานจริง
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การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
หลักการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรทาความ
เข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเฉพาะการทางานของสมอง ซึ่งเป็นกลไก
การเรีย นรู ที่ส าคัญ แนวคิด จากกลไกการเรีย นรู จะช่ ว ยให้เข้าใจระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งแนวโน้มในการจัดการเรียนการ
สอนให้ประสบความสาเร็จย่อมมีองค์ประกอบสาคัญที่ควรพิจารณา ทั้งในด้าน
ตัวผู้เรียน และคุณสมบัติของผู้สอน อันไดแกคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอน และเวลาในการเรียนรู ของผู้เรียน การพิจารณาจัดขั้นตอนการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถไดอย่างแท้จริงก็นับว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้สอน
ต้องตระหนักในการจัดวางแผนการสอนระยะยาวและระยะสั้นให้สอดคลองกัน
รวมทั้งการพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน
นับตั้งแต่การเข้าใจหลักการและทฤษฎีของวิชาที่ทาการสอน การเลือกหรือ
สร้างสรรค์วิธีการสอน และเทคนิคการสอน รวมทั้งความเข้าใจกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรสื่อการสอน บทบาทของผู้สอน และผู้เรียน รวมทั้งลักษณะของ
การเรียนรูที่ผู้เรียนควรมีโอกาสในการจัดการเรียนรู อย่างครบวงจร ด้านการ
จัดการเรียนสอนในสถานศึกษาย่อมมีองค์ประกอบที่สาคัญ ทั้งในด้านตัวผู้เรียน
และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส อน เพื่ อส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้า ใจ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อ ม และสามารถน าความรู้ ไ ปพั ฒ นาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้ ต่อไป
ความสาคัญและคุณลักษณะของครู
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2545 ได้กล่าวถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุท ธศักราช 2545 มาตรา 4
นิยามความหมายคาว่าครูไว้ว่า “ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทา
หน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน (Office of the Teacher
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Civil Service Commission and Educational Personnel Commission,
2002, p. 3) ซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ (Office of the Teacher
Civil Service Commission and Educational Personnel Commission,
2002 p. 2) ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจาในโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ
(Macquarie, Thesaurus, 1992, p. 400-401) ความสาคัญของครูที่มีผลต่อ
ความ เจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองในประเด็นต่าง ๆ คือ ความสาคัญของ
เป็นครู สมญานามของครู ในฐานะเป็นวิศวกรสังคม พัฒนาเยาวชน พัฒนา
สังคม พัฒนาการเมืองการปกครอง พัฒนา เศรษฐกิจของชาติ และส่งเสริม
ความมั่นคงทางศาสนาและวัฒนธรรม (Yon Chomchit, 2007, p. 52-71)
แบ่งความสาคัญของครูไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ครูต้องเน้ นคุณธรรม ครูต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม
จรรยาและวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ แ ละในฐานะเป็ น
พลเมืองที่ดีของชาติต่อไปข้างหน้า
2. ครูต้องประพฤติตัวให้เป็นที่รักเคารพของนักเรียน ครูต้องฝึกฝน
ตนเองให้แตกฉานและแม่นย่า ชานาญทั้งในวิชาความรู้ และวิธีสอน อีกทั้งยัง
ต้องมีความรักความเมตตากรุณา ความสุภาพ อ่อนโยนต่อศิษย์
3. ครูต้องอดทน เสียสละ และความเมตตา ครูต้องมีความอดทน มี
ความโอบอ้อมอารี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยไม่ย่อท้อต่อการถูกด่า
พูดจาเสียดสี และความกระด้างกระเดื่องของเด็ก
4. ครูไม่ควรมุ่งยศศักดิ์ ความร่ารวย และผลตอบแทน ครูต้องไม่ควร
หวังผลตอบแทนเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ ความร่ารวย หรือประโยชน์ทางวัตถุ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนในสังคมในปัจจุบัน
5. ครูต้องยึดมั่นในความดี ครูต้องมีความสุจริต ความเมตตากรุณา
เห็นใจ และปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ โดยเสมอหน้า (Office of the Teacher
Civil Service Commission and Educational Personnel Commission,
2002, p. 1-13)
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เฮสซอง และโทมัส (Hessong & Thomas) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะของครูไว้ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความรอบรู้ (being knowledge able) มีความรู้ ความ
เข้าใจในวิชาการต่างๆ ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดี มีความแม่นยาในวิชา
ที่สอน ตลอดจนวิชาอื่นๆ ตามสมควร
2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน (being humorous) คือ เป็นผู้ที่สามารถ
สอดแทรกอารมณ์ขันหรือทาให้การสอนสนุกสนาน
3. เป็นผู้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน (being flexible) การมีความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสภาพการณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ
สอนที่เปลี่ยนไป
4. เป็นผู้มีความตั้งใจทางานให้ถึงขีดสุด (being upbeat) เป็นผู้ที่
ยินดีในภารกิจทางการสอน จะไม่ว่าการสอนเป็นเพียงภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
เท่านั้น แต่จะยินดีเมื่อได้สอน อุทิศเวลาให้กับการงานที่ทาอย่างเต็มที่
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ (being honest) ความซื่อสัตย์จริงใจเป็น
สิ่งที่ทาให้ศิษย์เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ และมั่นใจที่จะปฏิบัติหรือกระทาตาม
คาสั่งสอนของครู
6. เป็นผู้มีความชัดเจน (being clear and concise) สามารถทา
ให้ผู้ที่สัมพันธ์ด้วย เข้าใจได้รวบรัดชัดเจน เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชัดเจนโปร่งใส
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางราชการ
7. เป็นคนเปิดเผย (being open) คือ เป็นคนที่ไม่ทาตัวลึกลับเจ้า
เล่ห์ไม่หน้าไหว้หลังหลอก เต็มใจให้ผู้อื่นรับรู้ รู้จักยอมรับความคิดของผู้อื่น ด้วย
ความเข้าใจการกระทาของตนเสมอ
8. เป็นผู้มีความอดทน (being patient) เป็น ผู้มีความเพียร
พยายามหรือขยันขันแข็ง สาหรับครูต้องมีคุณสมบัติข้อนี้มากเป็น พิเศษ เพราะ
นอกจากจะอดทนในเรื่องอื่นๆ แล้ว ยังต้องอดทนต่อพฤติกรรมต่างๆ ของลูก
ศิษย์อีกด้วย (Hessong & Thomas, 1987, p. 452-457)
คุณลักษณะที่ดีของครูนั้น คือเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการทางาน เป็น
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แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และสังคมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอน ทั้งมี
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนั้นผู้สอนจะต้องมีลักษณะจริงใจ เป็นคน
ตรง ไม่ เ สแสร้ ง ในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพจะต้ อ งเป็ น ตั ว ของตั ว เองจริ ง ๆ
ปรับเปลี่ยนสภาพการณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การสอนที่เปลี่ยนไปได้
เสมอ
การสอนอย่างกัลยาณมิตร
ความหมายของกัลยาณมิตรตามรูปศัพท์ มาจากคาว่า “กลฺยาณ” แปลว่า
ดีงาม เป็นที่ชอบใจ ชอบ ไพเราะ อ่อนหวาน (กลฺสขยาเณ ส.กลฺยาณ) และคาวา
“มิตฺต” แปลว่า คนรักกัน คนมีความเยื่อใยกัน เพื่อน มิตร (วิ. มโนติ อนฺโตติ มิตฺ
โต. สพฺพคุเยหสุ มียตีติ วา มิตฺโต) ไว้วางใจในความลับ (Major P. Longsombun,
2003, p. 179- 579) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ
“กัลยาณมิตรไว้ว่า มาจากคาว่า กัลยาณ สมาสกับคาว่า มิตร ให้ความหมายว่า
งาม ดี และ มิตร หมายถึง เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย ดังนั้น กัลยาณมิตรจึงมีความหมาย
ว่า เพื่อนที่ดี เพื่อนที่งาม หรือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยที่ดี เพื่อนรั กใคร่คุ้นเคยที่งาม
(Royal Institute, 2003, p. 861) พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดให้ความหมายไว
วา ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผู้แนะนาสั่งสอนที่ปรึกษา เพื่อนที่คบหา และบุคคลผู้
แวดล้อมที่ดี ความรู จักเลือกเสวนาบุคคล หรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ทรงคุณทรง
ปั ญญามี ความสามารถ ซึ่ งจะช่ วยแวดล้ อม สนั บสนุ นชั กจู ง ชี้ ช่ องทาง เป็ น
แบบอย่าง ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ให้ดาเนินก้าวหน้าไปด้วยดี ใน
การศึกษาอบรม การครองชีวิตการประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ สิ่งแวดล้อม
ทางสั งคมที่ ดี ข้อนี้เป็ นองค์ประกอบภายนอก (Phradhammapidok (P.A.
Payutto), 2008, p. 65) ประทีป พืชทองหลาง ได้กล่าวถึง กัลยาณมิตร หมายถึง
บุคคลที่มีความพรั่งพรอมแห่งคุณธรรม ความดีงามเป็นผู้ห่างไกลจากสิ่งอันเป็น
ข้าศึกในการพัฒนาศักยภาพชีวิต และตั้งตนอยู่อย่างเหมาะสมแหง การเคารพ
รวมทั้งยังเป็นผูสร้างสรรค์ประโยชนสุข และคุณธรรมความดีงามต่างๆ ให้แกบุคคล
รอบขางดวยความเขาใจ จนเป็นแรงเหนี่ยวนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาไปสูประโยชน และความสุขในระดับต่าง ๆ โดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน ตลอด
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จนถึ งสิ่ งแวดล้ อมที่ เกื้ อกู ลส่ งเสริ มการพั ฒนา ชี วิ ตก็ เป็ นดั่ งกั ลยาณมิ ตรด้ วย
เช่นกัน (Prateep Phutthonglang, 2013, p. 22) วัลนิกา ฉลากบาง กล่าวว่า”
กัลยาณมิตร หมายถึง เพื่อนและบุคคลแวดล้อมที่ดี ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ชักจูง ชี้ช่องทาง เป็นแบบอย่างในการคิดและการแสดงพฤติกรรมที่ดีงาม ถูกต้อง
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน” (Wanica ChaLakbang, 2005, p.
70)
กัลยาณมิตร เป็นธรรมของคุณงามความดี ความน่ารัก ความน่าเคารพ
ความน่ายกย่อง ความรู จักพูด อดทนต่อถ้อยคากล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่างๆ ที่
ลึกซึ่งได และไมชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย เน้นการฝึกฝนปฏิบัติตนจริง โดยการ
ชี้แนะและช่วยเหลือจะต้องเป็นประโยชน์ ที่จะต้องนาไปสู่ความดี เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ คือ การสอนที่ให้ความรักก่อนให้ความรู้ ครูมีหน้าที่สอนในสิ่งที่ถูก
ส่ว นสิ่ ง ที่ ผิ ด นั้ น เขาจะเรียนรู้เอง กลวิ ธี และกระบวนการสอน ขั้น ตอนหรือ
กระบวนการต่างๆ การสอน คือ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์นอกจากนี้
ยังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย เป็นการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการใช้หลักของกัลยาณมิตรมาประกอบใน
การสอน โดยที่มีคุณสมบัติซึ่งสามารถจะทาหน้าที่ไดห้าประการ คือ “ประการ
ที่ หนึ่ ง แนะน าฝึ กอบรมให้ เป็ น คนดี ประการที่ ส อง สอนให้ เข้ า ใจแจ่ ม แจ้ ง
ประการที่สาม สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ประการที่สี่ ส่งเสริมยกย่องความดีงาม
ความสามารถให้ปรากฏ และประการที่ห้า สร้างเครื่องคุม้ ภัยในสารทิศ คือสอน
ให้ใช้ความรูทางานไดจริง สามารถใช้หาเลี้ยงชีพ เป็นอยู่ได้” (Thai Tripitaka,
11/268/213) และการสอนอย่างกัลยาณมิตร เป็นคุณสมบัติของผู้สอนและ
เป็นปัจจัยสาคัญในการก่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีวิธีคิด และการปฏิบัติที่ถูกตาม
หลักกัลยาณมิตร ประกอบด้วย
1. ปิยะ หรือ ปิ โย แปลว่า น่ารัก การสอนของครูต้องทาตนให้
เป็นคนน่ารักของลูกศิษย์ คือ ต้องเป็นผู้มีเมตตา รักเด็กมากกว่ารักตนเอง มี
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์มีความสบายใจ
และกล้าที่จะเข้าไปปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ พูดจาอ่อนหวาน เอาใจใส่อบรมสั่ง
สอนให้ศิษย์เกิดความรู้
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2. ครุ น่ า เคารพ ครู จ ะต้ อ งดู แ ลและปกครองศิ ษ ย์ ใ ห้ ศิ ษ ย์ มี
ความรู้สึ กอบอุ่นใจ เป็ นที่ พึ่ งได้ และรู้สึ กปลอดภัย เป็ นเหตุ ก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจ ครูต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่เด็กมีเหตุผล และเป็นคนใจคอ
หนักแน่น ไม่เจ้าอารมณ์ เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายในทุกๆ เรื่อง
3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ น่ายกย่องในฐานะผู้ทรงคุณ ครูจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง สนใจหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งเป็นผู้ที่ฝึกอบรม
และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ครูจะต้องฝึกตนให้ เชี่ยวชาญในวิชาการและให้มี
สมรรถภาพใน การทางานอยู่เสมอ
4. วัตตา รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ หมายถึง ครูจะต้อง
รู้จักพูดให้ศิษย์เข้าใจได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ สอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่บิดเบือน
และครูจะต้องรู้จักสอนด้วยความสนุกสนานเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนด้วย
5. วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคา ครูต้องพร้อมที่จะรับฟัง คาปรึกษา
การซักถาม คาเสนอแนะ และคาวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยไม่ฉุนเฉียว และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ ปกติเด็กย่อมมีความซุกซนน่าราคาญ ครูจะราคาญไม่ได้ ต้อง
อดทน ต่อสิ่งที่มากระทบ
6. คัมภีร์รัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องลึกล้าได้ ครูต้องสามารถ
อธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจได้ด้วย และช่วยให้ศิษย์เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง
มากขึ้นด้วยรวมทั้งการอธิบายสาระสาคัญต่าง ๆ ของ วิชาได้ถูกต้องแม่นยา
7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนาในเรื่องเหลวไหล ครูไม่ชักจูงศิษย์
ไปในทางที่เสื่อมเสีย ครูไม่ประพฤติชั่วควรละเว้นอบายมุข ไม่แนะนาชักจูงไป
ในทางที่เสื่อมเสีย แนะนาแต่ทางที่ดีมีประโยชน์การสอนตามหลักกัลยาณมิตร
นั้น เป็นปัจจัยสาคัญในการก่อให้ผู้เรียนมีความรู้ วิธีคิด และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และการเป็นผู้สอนที่ดีจะเริ่มต้นที่กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ชี้แนะในหลักการ และ
ความรู้ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในวัยเริ่มเรียนรู้ การช่วยชี้แนะ บอกกล่าว สั่งสอน
แม้จะไมแสดงออกมาด้วยคาพูด การทาเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ยินดีในการ
สอน ก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรโดยนัยที่สมบูรณ เพราะคาว่ามิตรหรือเพื่อนที่ดีนั้น
ต้องแนะนาในสิ่งที่ดีงาม และชักชวนกระทาในสิ่งที่มีประโยชน์

201

202

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

สรุป
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูตามหลักกัลยาณมิตรบน
ฐานพุทธธรรม เกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ตามหลักพุทธวิธีการ
สอนของพระพุทธเจ้า เป็นหลักการและทฤษฎีที่เกิดขึ้นมายาวนาน สาระธรรม
คาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเปี่ยมล้นด้ว ยพระมหา
กรุณาธิคุณเทศนาสั่งสอนโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ทุกชนชั้นวรรณะให้ได้รับการ
พัฒนาบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นไปตามศักยภาพ
ของตนเอง ได้ถูกรวบรวมและจัดพิมพ์ไว้เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ปรากฏอยู่ในคัมภีร์
สาคัญทางพระพุทธศาสนาที่ เรียกว่ า พระไตรปิ ฎก ในหมวดของคัม ภีร์พระ
สุตตันตปิฎก มีการพยายามศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องของ
การเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีกับหลักปฏิรูปการศึกษาเพื่อสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒ นา เติมเต็ มการจัดการศึกษาที่ส่ งเสริมการปฏิรูปการ
เรียนรู้ ให้คนไทยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ควบคู่ทั้งทางโลกและทางธรรม
น าไปสู่ การสร้า งสรรค์สั ง คมแห่ง สั น ติ สุ ขสื บ ไป พุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาที่ มี
หลักการสาคัญ คือหลักของเหตุและผลสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้เกิดขึ้นจากเหตุ และ
ส่งผลให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่และเป็นอยู่ดังที่มนุษย์ในสังคมได้สัมผัสกันโดย
ทั่วหน้า
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร ไดแก่
ความมีน้าใจ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือ เกื้อกูล แนะแนวทางที่ถูกต้องด้วยการ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน โดยที่ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณโดยมุ่งหวัง
ความสาเร็จ การพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนไดอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
เป็นกัลยาณมิตรหรือองค์คุณของกัลยาณมิตร ประกอบด้ วย ความน่ารัก ความ
น่าเคารพ ความน่ ายกย่อง ในฐานะที่ทรงคุณ คือ ความรู ภูมิปัญญาแท้จริง
ความรู จักพูด คอยให้คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี อดทนต่ อ
ถ้อยคา (พรอมที่ จะรับฟัง คาซักถามต่างๆ อยู่ เสมอด้วยความอดทนไมเบื่อ)
กล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้งได และไมชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้มีสมรรถนะทางด้านการสอนที่ให้เกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี จึ ง ควรยึ ด หลั กการสอนอย่ า งกัล ยาณมิ ต ร หรือองค์ความรู้

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ทางด้านหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยมี จุ ด เน้ น ที่ ส าคัญ คือ การน าหลั กธรรมมาใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ เ รีย น
โดยรวม โดยมีครูผู้สอนเป็นกัลยาณมิตรสาคัญ ที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนา
ผู้เรียนอย่างดีที่สุด เพื่อช่วยให้การพัฒนาที่ต่อเนื่อง และมีความชัดเจนมากขึ้น
กัลยาณมิตรธรรมทั้ง 7 ประกอบด้วย เป็นที่รักที่พอใจ หรือ ปิโย สร้าง
ความรู้ สึ ก สนิ ท สนมเป็ น กั น เอง ชวนให้ อ ยากเข้ า ไปปรึ ก ษาไต่ ถ าม ไม่ ว่ า
กิริยามารยาท การแต่งกาย การพูดจา ก็ดูเรียบร้อยดีงามทุกอย่าง ใครเห็นก็
อยากคบค้าสมาคมด้วย, เป็นที่น่าเคารพ หรือครุ ประพฤติสมควรแก่ฐานะให้
เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย มีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะ
พึ่งพิงได้เป็นที่น่าเจริญใจน่ายกย่อง หรือ ภาวนีโย ในฐานทรงคุณมีความรู้และ
ภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง
เป็นนักพูด หรือ วตฺตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไหร่ควร
พูดอะไร อย่างไร คอยให้คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดีในเมื่อ
มิตรทาไม่ถูกต้อง หรือรู้ไม่จริง เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคา หรือ วจนกฺขโม เป็นผู้
พร้อมที่จะรับฟังคาปรึกษา ซักถาม คาเสนอ และวิพากษ์วิจารณ์ อดทนฟังได้ไม่
เบื่อไม่ฉุนเฉียว เป็นผู้แถลงเรื่องล้าลึกได้ หรือ “คมฺภีรญฺจ กถกตฺตา” สามารถ
อธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจสาหรับหลักธรรมที่ทาให้งามทั้ง 7 นี้ เป็น
หลักธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จนถึงที่สุด คือหลุดพ้นจากกิเลส การเข้าถึงซึ่งพระ
นิพพาน หรือโลกุตตระธรรม ขณะเดี ยวกัน ก็มีผลต่อผู้ปฏิบัติในระดับ โลกีย
ธรรม คือความงามที่เกิดขึ้นในใจตน เกิดจากการประพฤติปฏิบัติ และส่งผลให้
เกิ ด เป็ น ความงามที่ ป ระทั บ ใจต่ อ ผู้ พ บเห็ น ไม่ ใ ช้ ค วามงามที่ เ กิ ด จากการ
เสกสรรค์ปั้นแต่ง จากการแต่งเติมภายนอกปกปิดด้วยเครื่องสาอางที่ ฉาบฉวย
ไม่ยั่งยืน จนลืมที่จะทาให้เกิดความงามจากข้างในใจ ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ส่งผลตามมาทาให้เกิดความงามภายในและภายนอก สามารถ
รับ รู้ไ ด้ ถึง การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิด ขึ้น เป็ นความงามที่ สุ ข สงบ มี ความอิ่ม ใจ
ส่งผลให้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ผิวพรรณสะอาด ผ่องใส ไม่มีความหม่นหมองมา
แผ้วพานหลักธรรมที่ทาให้งามทั้ง 7 สามารถสรุปในกรอบของของการความ
งามภายในและความงามภายนอกได้หลักธรรมที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นนั้น เป็น
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หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่นามาประยุกต์ใช้ได้ในยุคปัจจุบันเพื่อให้ครู
ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน จะเห็นได้ว่า อิทธิพลของครูบาอาจารย์ที่
มีต่อเด็กนั้น ล้าลึ กและครูอาจารย์ เป็น ผู้ที่มี ส่วนสาคัญในการสร้า งชาติและ
ทาลายเด็กของชาติ ครูเป็นผู้นาของเด็ก ๆ เป็นผู้ ที่เด็กมองด้ว ยความพอใจ
เลื่อมใสขอให้วางตนให้เหมาะแก่ความเป็นครูอย่างแท้จริง ต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์
ด้วยกาย วาจา ใจ เป็นครูอยู่ทุกขณะ ทุกหนทุกแห่ง จงช่วยกันกระทาความดี
ให้เด็กเห็นเป็นเยี่ยงอย่าง ดังนั้น หากครูดีย่อมจะมีคุณอนันต์แก่นักเรียน แต่
หากว่าครูชั่วก็ย่อมมีโทษมหันต์ต่อเด็กเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกอบรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมนั้น หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของครูบาอาจารย์
นอกเหนือจากการให้ความรู้ทางวิชาการในทุกวิชา ครูที่ดีนั้น นอกจากจะต้อง
รัก เห็นใจ และอุทิศตัวให้แก่การสอนแล้ว ต้องรู้จักเสริมจุดเด่นและแก้จุดด้อย
ให้กับศิษย์ได้ตระหนักในความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรม ความสานึกใน
หน้าที่ต้องให้ศิษย์ มีแนวทางการปฏิบัติตนและหลักการดาเนินชีวิตในทางที่
ถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ครูเองก็ต้องปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลาจนบรรลุถึง
ความเป็นเลิศทั้งวิชาการและทางการสอน โดยเฉพาะในด้าน การฝึกอบรม
คุณธรรมและจริย ธรรม ครูนั้ นต้องดารงตนให้เป็ นตัว อย่า งที่ดี แก่ศิษย์อย่า ง
เคร่งครัดเพือ่ ศิษย์ จะได้มีความเชื่อถือศรัทธาและถือปฏิบัติตามด้วยความรัก
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การจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
The Knowledge Management of the
Language Grammar of the Various Ethnic
Groups in Phetchabun Province
1

สาราญ ท้าวเงิน
SamranTao-ngoen

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ ชาวพื้นเมือง ชาวไทหล่ม ชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่าเย้า เผ่ามูเซอ ชาว
จีน ชาวบน ชาวลาวพวน ลาวแง้ว ลาวครั่ง ตามกรอบแนวคิดการวิจัยว่าด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้
การเข้ า ถึ ง ความรู้ การแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นความรู้ และการเรี ย นรู้
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จัดทาชุดความรู้ความหลากหลายทางภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดย
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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การจัดทาฐานข้อมู ลด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพัน ธุ์ต่างๆ ในจังหวั ด
เพชรบู รณ์ เพื่ อเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆ ส่ ง ผลให้เ กิ ด การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองอย่างมีประสิทธิผล
คาสาคัญ : การจัดการความรู้, ความหลากหลายทางภาษา, ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

Abstract
This research aims to knowledge management of the
language grammar of the various ethnic group in Phetchabun
province. This research is qualitative research which participatory
action research. The population were used in this study was local
people, Thai Lom, Hmong tribe, Lisu tribe, Yao tribe, Lahu tribe,
Chinese people, Nyahkur (Chaobon) people, Lao Phuan people, Lao
Gao people, and Lao Khrang people as a conceptual framework for
research on knowledge management process in 7 steps which are
knowledge research, knowledge creation and knowledge searching,
knowledge management of the system, knowledge processing and
screening access to knowledge, sharing and exchange knowledge and
learning. The results showed that after the knowledge management
of the language and culture of the various ethnic groups in
Phetchabun province by sharing and exchange knowledge and
learning to gather information and prepare a set of knowledge of the
language and culture of the various ethnic groups. It causes a
collaboration of various ethnic groups to learn from each other to
exchange the knowledge of the various ethnic groups in ethnic
knowledge management system in each ethnic group by using the
database languages and cultures of various ethnic groups in
Phetchabun province for the resources of the various ethnic groups
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in order to contribute to the conservation and restoration of the
language and culture of the ethnic groups themselves effectively.
Keywords: Knowledge Management, Language Diversity, Cultural
Diversity
บทนา
ภาษาของชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอยู่ในภาวะอันตรายและเสี่ยงต่อการสูญ
สลาย สภาวการณ์เช่นนี้เป็นภัยคุกคามความหลากหลายทางภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ เป็นปัญหาคล้ายกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในความ
สนใจของนักวิทยาศาสตร์ ปัญหาวิกฤตด้านความหลากหลายของภาษาเป็นปัญหา
ระดับโลกโดย 90% ของภาษาในโลกกว่า 6,000 ภาษากาลังอยู่ในภาวะวิกฤต
(Krauss, 1992, p.4) และอาจจะไม่สามารถดารงอยู่ให้พ้นศตวรรษนี้ มีเพียง
ภาษาใหญ่หรือภาษาระดับนานาชาติและภาษาประจาชาติที่มีผู้พูดจานวนมาก
และมี การธ ารงรักษาอย่ างเข้มแข็งเท่ านั้นที่ จะรอดปลอดภัย นอกจากปั ญหา
ข้างต้ นแล้ วยังมีปัญหาวิกฤตด้ านอัตลักษณ์และจิตวิ ญญาณ อันเนื่องมาจากมี
ความแตกต่ า งด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ท างภาษาวั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และการสื่ อ
ความหมายเป็นอย่างมาก ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐด้านต่างๆ เช่น
การศึกษา การปกครอง ฯลฯ ซึ่งสื่อสารผ่านภาษาราชการได้อย่างเต็มที่นาไปสู่
การขาดความเท่าเทียมในการดารงชีวิต ไม่มีความมั่นคงในอัตลักษณ์ความเป็น
ตัวตนของตนและกลุ่ม ก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงจนบางครั้งควบคุมไม่ได้
ความไม่มั่นคงทางภาษานาไปสู่ปัญหาความไม่มั่นคงทางการศึกษาและความไม่
มั่นคงในคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ และความมั่นคงภาษาในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ผู้คนทั่วไปที่เกี่ยวข้องก็ยังขาดความตระหนักอย่าง
เพียงพอถึงความร้ายแรงของปัญหาภาวะวิกฤติท างภาษา และผลกระทบที่
เกิดขึ้นอันจะทาลายความหลากหลายทางภาษาซึ่งเป็นแหล่งเก็บภูมิปัญญาของ
มนุษยชาติติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านอัตลักษณ์ของ
กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ต่า งๆ ต่ อเนื่ องกัน ไปเป็น ลู กโซ่ ซึ่ ง มี ผลให้กลุ่ มชาติพั น ธุ์ต่ า งๆ
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อ่ อ นแอ ไม่ ส ามารถธ ารงรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเองไว้ ไ ด้
ประเทศไทยก็ เ ป็ น อี ก ประเทศหนึ่ ง ที่ ป ระสบกั บ ภาวะวิ ก ฤตนี้ ท าให้ สั ง คม
อ่อนแอขาดความเชื่อมั่น ความมั่นคง ซึ่งเป็นรากฐานของการดารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ในสภาวการณ์เช่นนี้ สิ่งที่จาเป็นเร่งด่วนประการหนึ่งคือการเร่งสร้าง
องค์ความรู้ในการจัดการกับปัญ หา กล่าวคือการศึกษาและวิธีการฟื้นฟูธารง
รักษาภาษาในภาวะวิกฤตซึ่งยังนับว่าขาดแคลนอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นมาจาก ประสบการณ์การศึกษาและฟื้นฟูภาษา
ในบริบ ทของภูมิ ภาคเอเชี ย และประเทศไทย ทั้ ง นี้ เพราะส่ ว นมากแล้ ว องค์
ความรู้ดังกล่าวใน ปัจจุบันล้วนมาจากประสบการณ์ในกิจกรรมฟื้นฟูภาษานอก
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ซึ่ ง มี บ ริบ ททางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งและวั ฒ นธรรมที่
แตกต่างออกไป
จังหวัดเพชรบูรณ์มีทิวทัศน์ที่งดงามมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์
ธัญญาหาร จนทาให้ผู้คนจากหลายกลุ่ มชาติพันธุ์ต่างอพยพเข้ามาตั้ งถิ่นฐาน
มากมาย จนมีความหลากหลายทางภาษาเป็นอย่างมาก โดยมีภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ถึงกว่า 10 กลุ่ม (สุ วิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ,
2547, หน้า 1) ซึ่งนับว่าเป็นทุนทางสังคมที่สาคัญ มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์
ภู มิ ปั ญ ญาและความรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ ใ นเอเชี ย อาคเนย์ โดยมี ภ าษาไทย
มาตรฐานเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียว ในการติดต่องานทุกระดับ และใน
สื่อสารมวลชน กลุ่ มภาษาต่างๆ ในจั งหวัดเพชรบู รณ์ มี จ านวนอย่ างน้ อย 3
ภาษา ที่กาลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่รุนแรงและชัดเจน มีโอกาสที่จะเสื่อมสลาย
ไปในศตวรรษนี้ ได้แก่ ภาษาชาวบน ลาวแง้ว ลาวครั่ง ชุมชนเหล่านี้อยู่ในภาวะ
วิกฤตระดับต่างๆ กัน ส่วนมากอ่อนแอ ขาดความมั่นใจ รวมกันไม่ติด กลุ่มใหญ่
บางกลุ่ม มีปฏิกิริยาตอบโต้ เกรงถูกครอบงาและการสูญเสีย
จากความสาคัญและความจาเป็นดังกล่าว คณะวิจัยเน้นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่ อการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวั ดเพชรบูรณ์ สาหรับเป็ นแหล่ งของการศึกษา เรียนรู้
ฟื้นฟูภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในลักษณะการเรียนรู้แบบพหุภาคี โดยศึกษา
ถึงการใช้ ค ารวมถึงรู ปแบบวลี คาสั่ งและประโยค การจั ดเรีย งคา ตลอดจน
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การศึกษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของภาษา ให้ได้องค์ความรู้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ก่อนที่จะเสื่อม สลายไป และร่วมมือกับชุมชนในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภาษาตามความสนใจและความพร้อมของแต่ละ
ชุมชน โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนแบบพหุภาคี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อศึกษาถึงการใช้คารวมถึงรูปแบบวลี คาสั่งและประโยค การจัด
เรียงคา ตลอดจนการศึกษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิ จัย ในครั้ง นี้ เป็ น กลุ่ มชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆ ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ชาวพื้ น เมื อ ง ชาวไทหล่ ม ชาวเขา
(เผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่าเย้า เผ่ามูเซอ) ชาวจีน ชาวบน ชาวลาว (ลาวพวน ลาว
แง้ ว ลาวครั่ง ) ที่ เข้า ร่ว มประชุม สนทนาที่ไ ด้ รับการคัด เลือกจากกานัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน
เครื่องมือวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการสนทนาใน
เรื่องของสภาพปัญ หาของชุม ชน แนวทางการแก้ปัญ หา ความต้องการของ
ชุมชน การใช้คารวมถึงรูปแบบวลี คาสั่งและประโยค การจัดเรียงคา ตลอดจน
การศึกษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของภาษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ประสานงานกั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เตรี ย มการประชุ ม เชิ ง
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ปฏิ บั ติ การเพื่ อแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้กับ สมาชิ กกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆ ในจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ทั้งในแง่ผู้เข้าร่วมประชุม สถานที่ประชุม และประเด็นต่างๆ เป็นต้น
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประเมินสภาพภาษา
และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันศึกษาการ
ใช้คารวมถึงรูปแบบวลี คาสั่งและประโยค การจัดเรียงคา ตลอดจนการศึกษา
คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของภาษา โดยการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด โดย
การจดบันทึกและการบันทึกวีดีโอ และอื่นๆ ที่เหมาะสม
3) ดาเนินการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ ภาษาของกลุ่ ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสรุปบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการจัดการความรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย น าแบบสั ม ภาษณ์ ตลอดจนวิ ดี โ อการสนทนาที่ ไ ด้
บันทึกไว้ ในการสนทนากลุ่มมาสรุปเพื่อหาข้อตกลงถึงกิจกรรมที่จะดาเนินการ
จัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใ น
จังหวัดเพชรบูรณ์ นาแบบสัมภาษณ์มาสรุปในส่วนของการใช้คารวมถึงรูปแบบ
วลี ค าสั่ ง และประโยค การจั ด เรี ย งค า ตลอดจนการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท าง
วากยสัมพันธ์ของภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เมื่อได้ข้อสรุปจากการสนทนาแล้ว ผู้วิจัยนาข้อสรุปมาจัดการความรู้
ด้ า นไวยากรณ์ ภ าษาของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆ ที่ ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์
ผลการวิจัย
การจัดการความรู้ด้า นไวยากรณ์ ภาษาของกลุ่มชาติพัน ธุ์ต่างๆของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์
ภาษาของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆกลุ่ ม ชนต่ า ง ๆ ที่ ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาถึงการใช้คารวมถึงรูปแบบวลี คาสั่งและประโยค การ
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จัดเรียงคา ตลอดจนการศึกษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ได้องค์ความรู้มากที่สุด
เท่ าที่ จะเป็ นไปได้ ก่อนที่ จะเสื่ อม สลายไป โดยการร่ว มมื อกับชุ มชนในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภาษาตามความสนใจแต่ละชุมชน
ผลการวิจัยภายหลังจากผู้วิจัย นาแบบสัมภาษณ์มาสรุปในส่วนของ
การใช้ ค ารวมถึ ง รู ป แบบวลี ค าสั่ ง และประโยค การจั ด เรี ย งค า ตลอดจน
การศึกษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ของภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถสรุปหลักไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดังนี้
1. กลุ่ ม ภาษาถิ่ น ไทยกลาง ระบบเสี ย งของภาษาถิ่ น กลาง
ประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะ 21 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระ 21 หน่วย
เสียง หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะควบกล้า 12
หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระ 21 หน่วยเสียง ประกอบด้วยหน่วยเสียงสระเดี่ยว
18 หน่วยเสียง และหน่วยเสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง เป็นภาษาที่ใช้พูด
ทั่วไปในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
2. กลุ่มภาษาถิ่นไทยอีสาน ภาษาถิ่นไทยอีสานของจังหวัดเพชรบูรณ์
มีหน่วยเสียงพยัญชนะต้น 20 หน่วยเสียง พยัญชนะท้ายมี 9 หน่วยเสียง ไม่
ปรากฏพยัญชนะควบกล้า หน่วยเสียงสระเดี่ยวมี 18 หน่วยเสียง สระประสมมี
5 หน่วยเสียง หน่วยเสียงวรรณยุกต์มี 6 หน่วยเสียง ในภาษาไทยถิ่นอีสาน ไม่มี
หน่วยเสียงพยัญชนะ /ch/ และ /r/ เหมือนภาษาไทยถิ่นกลาง แต่จะมีหน่วย
เสียง // เพิ่มขึ้น และเป็นที่น่าสังเกตว่า หน่วยเสียง /h/ ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
บางทีก็ออกเสียงนาสิก (Nasal Cavity)
3. กลุ่มภาษาไทหล่ม ภาษาไทหล่ม เป็นภาษาถิ่นที่ใช้กันทั่วไปในเขต
อาเภอหล่มเก่า อาเภอหล่มสัก อาเภอน้าหนาวบางส่วน เป็นภาษาไทยถิ่นใน
ตระกูลภาษาทางหลวงพระบาง (มนูญ อักษรนู, 2549, หน้า 1) หน่วยเสียงใน
ภาษาไทหล่มแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระและ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยเสียงพยัญชนะประกอบด้วยหน่วยเสียงพยัญชนะ
เดี่ยว 20 หน่วยเสียง ซึ่งแบ่งออกได้ 5 ประเภท หน่วยเสียงระเบิด หน่วยเสียง
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นาสิ ก หน่ ว ยเสี ย งเสี ย ดแทรก หน่ ว ยเสี ย งข้ า ง และหน่ ว ยเสี ย งกึ่ง สระ ใน
ประเภทหนึ่ง ๆ นั้นยังมีลักษณะแตกต่างกันอีก คือ เป็นหน่วยเสียงก้องหน่วย
เสียงไม่ก้อง หน่วยเสียงมรลมหรือหน่วยเสียงไม่มีลม นอกจากนั้นหน่วยเสียง
พยัญชนะเหล่านี้ยังเกิดจากฐานกรณฑ์ต่าง ๆ กันคือ เกิดที่ริมฝีปากทั้งคู่ ริม
ฝีปากกลางและฟันบน ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน และช่องระหว่างเส้น
เสียง ระบบคาภาษาไทหล่ม ถ้าพิจารณาจานวนพยางค์สามารถจาแนกตาม
ลักษณะโครงสร้างได้เป็น 2 ประเภท คือ คาพยางค์เดียว และ คาสองพยางค์
ขึ้นไป ซึ่งคาสองพยางค์ขึ้นไปยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 3 ประเภท คือ คา
ประสม คาซ้า และ คาซ้อน ในส่วนของหมวดคา แบ่งออกเป็น 21 หมวด คือ
ค านาม ค าสรรพนาม ค าล าดั บ ญาติ ค ากริ ย า ค าคุณ ศั พ ท์ ค าลั ก ษณนาม
คาบ่งชี้ คาบอกจานวน คาบอกลาดับที่ คาประมาณจานวนประเภทที่ 1 คา
ประมาณจานวนประเภทที่ 2 คาวิเศษณ์ คากริยาช่วย คาอิสระวิเศษณ์ คาลง
ท้าย คาแสดงคาถาม คาปฏิเสธ คาบุพบท คาสันธาน คาเชื่อมหน้าอนุพากย์
หรือโครงสร้างย่อย และ คาเพิ่มความเข้มข้น
4. ภาษาลาวพวน ลาวพวนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เดิม
มีถิ่นฐานอยู่บนที่ราบสูงของเมืองเชียงขวาง (Chieng Khwang) หรือที่ฝรั่งเศส
เรียกว่า ตรัน-นินท์ (Tran-ninh) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหลวงพระบาง
และตะวันออกเฉียงเหนือของเวียงจันทร์ (จารุวรรณ สุขปิติ, 2532, หน้า 27)
หน่ ว ยเสี ยงพยัญ ชนะ หน่ ว ยเสี ยงพยัญ ชนะ ในภาษาลาวพวนมีทั้ ง หมด 20
หน่วยเสียง ตาแหน่งพยัญชนะในภาษาลาวพวน มี 3 ประเภท คือ พยัญชนะ
ต้นเดี่ยว พยัญชนะต้นคู่ และพยัญชนะท้ายพยางค์ พยัญชนะต้นเดี่ยว หน่วย
เสียงพยัญชนะในภาษาลาวพวน ทั้ง 20 หน่วยเสียงปรากฏเป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยวได้ทุกหน่วยเสียง พยัญชนะต้นคู่ (พยัญชนะควบกล้า) ในภาษาลาวพวนมี
เพียง 1 หน่วยเสียง คือ /khw-/ ปรากฏในคาว่า khway “ควาย” เพียงคา
เดียวเท่านั้น และพยัญชนะท้ายพยางค์ หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาลาวพวน
ทั้ง 20 หน่วยเสียงปรากฏเป็นพยัญชนะท้ายพยางค์ได้ 9 หน่วยเสียง ในขณะที่
หน่วยเสียงสระมี 2 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระเดี่ยว และหน่วยเสียงสระ
ประสม โดยที่หน่วยเสียงสระเดี่ยว ในภาษาลาวพวนมี 18 หน่วยเสียง แบ่งเป็น
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สระเสียงสั้น และสระเสียงยาว 9 คู่ หน่วยเสียงสระประสม ในภาษาลาวพวนมี
3 หน่วยเสียง ระบบคาในภาษาลาวพวนมีลักษณะพยางค์ 3 ชนิด คือ คา
พยางค์เดียว คาสองพยางค์ และคาหลายพยางค์ โครงสร้างของคาสองพยางค์
ประกอบด้ ว ยค าสองพยางค์ แ ท้ แ ละค าสองพยางค์ เ ที ย ม เช่ น “โกหก”
โครงสร้างคาหลายพยางค์จะมีลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับโครงสร้างขอคา
พยางค์ เ ดี ย วหรื อ โครงสร้ า งของค าสองพยางค์ แ บบใดแบบหนึ่ ง ต่ อ ๆ กั น
ส่วนมากมีจานวนพยางค์ระหว่าง 3-5 พยางค์ แต่ที่พบมากที่สุดในภาษาลาว
พวนคือคา 3 พยางค์ เช่น พริกขี้หนู
5. ภาษาลาวแง้ว ชาวลาวแง้ว เป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกวาดต้อนมาจาก
อาณาจักรลาว เช่นเดียวกับลาวพวน เดิมมีถิ่นฐานอยู่ในเขตชนบทชานเมือง
เวียงจันทร์ หากเป็นพวกที่อยู่ในเขตเมืองเวียงจันทร์จะเรียกว่า “ลาวเวียง”
(นงนุช ปุ้งเผ่าพันธุ์, 2527, หน้า 16) หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาลาวแง้วมี
ทั้ ง หมด 20 หน่ ว ยเสี ย ง ต าแหน่ ง พยั ญ ชนะในภาษาลาวแง้ ว ประกอบด้ ว ย
พยัญชนะต้นพยางค์ พยัญชนะต้นเดี่ยว หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ
เดี่ยว ในภาษาลาวแง้วมี 18 หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระสั้นและสระยาวได้ 9 คู่
หน่ว ยเสี ยงสระประสม ประกอบด้วยหน่ว ยเสียงสระประสมสองเสียงมี 15
หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระประสมสามส่วน มี 3 หน่วยเสียง หน่วยคาในภาษา
ลาวแง้วมี 2 ชนิด คือ หน่วยคาอิสระและหน่วยคาผูกพัน ลักษณะคาในภาษา
ลาวแง้วที่พบมากที่สุด คือ หน่วยคาอิสระที่มีหน่วยคาเดียว คาผสม และคาปรุง
(คาผสาน) การสร้างคาในภาษาลาวแง้วมีการสร้างคา 3 ชนิด คือ คาประสม คา
ซ้า ค าซ้ อน การจาแนกหมวดคาในภาษาลาวแง้ว จะใช้ คาเป็ นเกณฑ์โ ดยใช้
กรอบประโยคทดสอบได้หมวดคาในภาษาลาวแง้ว 24 หมวด คือ หมวดคานาม
หมวดคากริยากรรม
6. กลุ่มภาษาจีน เป็นภาษาที่ใช้ในชุมชนชาวจีนที่ประกอบการค้าตาม
ย่านการค้าที่สาคัญของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ มจีนแต้จิ๋วและไหหลา เป็น
ภาษาหนึ่ ง ในตระกูล ภาษาจี น มิ น จั ด เป็ น หนึ่ ง ในตระกูลภาษาของฮกเกี้ย น
(เสาวภาคย์ วรลัคนากุล, 2532, หน้า 4) หน่วยเสียงพยัญชนะ ในภาษาจีนที่
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเพียงประเภทเดียวคือ หน่วยเสียงพยัญชนะ
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เดี่ยว ซึ่งมีทั้งหมด 18 หน่วยเสียง แบ่งตามลักษณะของเสียงได้ 6 ประเภท ซึ่ง
หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาจีนทั้ง 18 หน่วยเสียง เป็นพยัญชนะต้นได้ทั้ง 18
หน่วยเสียง ได้แก่พยัญชนะระเบิด 9 หน่วยเสียง พยัญชนะนาสิก 3 หน่วยเสียง
พยัญชนะเสี ยดแทรก 2 หน่ วยเสี ยง พยัญชนะกึ่ง เสียดแทรก 2 หน่วยเสีย ง
พยัญชนะข้างลิ้น 1 หน่วยเสียง และพยัญชนะกึ่งสระ 1 หน่วยเสียง คือ /j/ แต่
เป็นพยัญชนะท้ายได้เพียง 5 หน่วยเสียง คือ /p/,/k/, /? /, /m/, และ //
ในขณะที่หน่วยเสียงสระมี 2 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระเดี่ยว และหน่วยเสียง
สระประสม โดยที่หน่วยเสียงสระเดี่ยว ในภาษาจีนมี 18 หน่วยเสียง แบ่งเป็น
สระเสียงสั้น และสระเสียงยาว หน่วยเสียงสระประสม ในภาษาจีนมี 3 หน่วย
เสียง โครงสร้างประโยคในภาษาจีนใช้อยู่ในอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จะ
มี การเรี ยงค า ของประโยคแบบ ประธาน + กริย า + กรรม แบ่ ง ได้ เ ป็ น 3
ประเภท ตามรู ป ลั ก ษณะการปรากฏและหน้ า ที่ ข องค าในประโยค ได้ แ ก่
โครงสร้างของประโยคบอกเล่า โครงสร้างของประโยคคาสั่ง และโครงสร้างของ
ประโยคคาถาม การเรียงจานวนนับในภาษาจีนแต้จิ๋วไม่ว่าจะเป็นจานวนนับที่
นับได้ถ้วน หรือนับไม่ถ้วนก็ตาม จะเรียงลาดับไว้ในตาแหน่งคาลักษณนามและ
ตามหลังคานาม ซึ่งมีลักษณะการเรียงคาเหมือนกับการเรียงคาในภาษาไทย
เขียนเป็นรูปแบบได้คือ คานาม+คานับจานวน+ลักษณนาม
8. ภาษาชาวบน หรือญัฮกุร (Nyah Kur) หรือ เนียะกุล (Nia Kuol)
ชาวบนเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของเพชรบูรณ์ สืบเชื้อสายมาจากละว้า (โสภา จุฑา
พัฒนา, 2535, หน้า 24) มีภาษาพูดเป็นของตอนเอง จัดอยู่ในตระกูลมอญเขมร เป็นภาษาย่อยของมอญโบราณ ที่พูดอยู่ในสมัยอาณาจักรทวาราวดี ซึ่ง
เป็ น อาณาจั กรที่ เก่า แก่ที่ สุ ด ในประวั ติ ศาสตร์ของประเทศไทย หน่ ว ยเสี ย ง
พยั ญ ชนะ หน่ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะในภาษาลาวแง้ ว มี ทั้ ง หมด 21 หน่ ว ยเสี ย ง
หน่วยเสียงสระในภาษาชาวบนมี 21 หน่วยเสียง ซึ่งจาแนกเป็นหน่วยเสียงสระ
เดี่ยว มี 18 หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระสั้นและสระยาวได้ 9 คู่ หน่วยเสียงสระ
ประสม ประกอบด้วยหน่วยเสียงสระประสมสองเสียงมี 15 หน่วยเสียง หน่วย
เสียงสระประสมสามส่วน มี 3 หน่วยเสียง ลักษณะน้าเสียงในภาษาชาวบนที่มี
ความสาคัญต่อระบบเสียงมี 2 แบบ คือ ลักษณะน้าเสียงปกติ (clear voice)
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ซึ่งในที่นี้จะใช้เครื่องหมาย  แสดงลักษณะน้าเสียงนี้ และลักษณะน้าเสียงต่า
ทุ้ม (breathy voice) ซึ่งในที่นี้จะใช้เครื่องหมาย  แสดงลักษณะน้าเสียงนี้
ความแตกต่างของลักษณะน้าเสียงทั้ง 2 จะปรากฏให้เห็นชัดเจนในพยางค์หลัก
ของค าเท่ า นั้น คาในภาษาชาวบนส่ วนใหญ่เป็ น คาพยางค์เดี ยวและคาสอง
พยางค์ ในกรณีที่เป็นคาพยางค์เดียว คาจะประกอบด้วยพยางค์หลัก (Major
syllable) ซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยวหรือควบกล้าแล้วตามด้วยเสียง
สระเดี่ยวหรือประสม และอาจมีพยัญชนะท้ายปรากฏร่วมด้วย เช่น /p/
เป็นคาพยางค์เดียวซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยว คือ /p/ สระเดี่ยวเสียง
ยาวคือ // และพยัญชนะท้ายคือ // ลักษณะน้าเสียงปกติ / / ในกรณีที่
เป็นคาสองพยางค์ คาจะประกอบด้วยพยัญชนะหลักและพยัญชนะรอง (Minor
syllable) พยางค์หลักมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ส่วนพยางค์รองประกอบด้วย
พยัญชนะเดี่ยวและสระลดรูป // ทั้งนี้เนื่องจากพยางค์รองเป็นพยางค์ที่ไม่ได้
รับการลงเสียงหนัก (Unstressed syllable) ฉะนั้นในการบั นทึกลักษณะ
น้าเสี ยงจะใส่ เครื่องหมายแสดงลั กษณะน้าเสี ยงเฉพาะพยางค์หลั ก เท่ านั้ น
ตัวอย่ างค า 2 พยางค์ เช่ น /kthp/ “กกไข่” ประกอบด้วย /thp / คือ
พยางค์หลักซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยว คือ / th / สระเสียงสั้น คือ //
และพยัญชนะท้ายคือ /p/ ลักษณะน้าเสียงต่าทุ้ม / / ส่วน /k-/ คือพยางค์
รองซึ่งประกอบด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยว คือ /k/ และสระลดรูป //
9. ภาษาม้ง ม้งเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามภูเขาสูง ส่วนมากจะ
รวมตัวกันอยู่ที่ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ นอกจากนั้นก็อาศัยอยู่ที่ภูทับเบิก
และบ้านเล่าลือ อาเภอเขาค้อ ระบบพยัญชนะในภาษาม้ง บ้านเข็กน้อย ตาบล
เข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยพยัญชนะ 40 หน่วย
เสียง พยัญชนะทุกหน่วยเสียงนี้ปรากฏร่วมกันเป็นพยัญชนะต้นควบกล้าจานวน
25 เสี ย ง ภาษาม้ งเป็ น ภาษาที่ ไ ม่ มีพ ยั ญชนะท้า ย ด้ ว ยเหตุ นี้จึ ง มี โครงสร้า ง
พยางค์แบบ C(C)(C)VT ระบบสระในภาษาม้ง บ้านเข็กน้อย ประกอบด้วยสระ
เดี่ยว 8 หน่วยเสียงและสระประสม 5 หน่วยเสียง สระเดี่ยวประกอบด้วยสระ
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ธรรมดา 6 หน่วยเสียง และสระนาสิก 2 หน่วยเสียง สระประสม มี 5 หน่วย
เสียง วรรณยุกต์ในภาษาม้ง บ้านเข็กน้อย ประกอบด้วยวรรณยุกต์คงระดับ 2
หน่ ว ยเสี ย ง และวรรณยุ ก ต์ เปลี่ ย นระดั บ 6 หน่ ว ยเสี ย ง เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า
วรรณยุกต์ที่ 1 เป็นเสียงต่าตก มีการกักที่เส้นเสียงในตอนท้าย (glottalized)
/21’/ และวรรณยุกต์ที่ 3 เป็นเสียงกลางตก ปรากฏกับลักษณะน้าเสียงต่าทุ้ม
(murmured) /31’/ และวรรณยุกต์ที่ 4 เป็นเสียงต่าขึ้น /13/ ปรากฏน้อยมาก
ตัวอย่างเช่น ta21’si13 ‘ในเวลานี้’ ta13 ‘ลง’ tau13 ‘ออก’ ti13 ‘ที่โน่น’
t13 ‘ที่นั่น’ วรรณยุกต์ทั้ง 8 หน่วยเสียง การเรียงคาในส่วนของประโยคใน
ภาษาม้ง บ้านเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแบบประธาน-กริยากรรม (SVO)
10. ภาษาลีซอ ชาวเขาเผ่าลีซอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รวมตัวอาศัยอยู่ที่
บ้านเพชรดา ตาบลเขาค้อ อาเภอเขาค้อ จัดอยู่ในกลุ่มธิเบต–พม่า ของชนชาติ
โลโล ถิ่นกาเนิดดั้งเดิมของชนเผ่าลีซออยู่บริเวณต้นน้าโขงและแม่น้าสาละวิน
อยู่เหนื อหุบเขาสาละวิน ในเขตมณฑลยูน นานตะวั นตกเฉีย งเหนื อและตอน
เหนือของรัฐคะฉิ่น ประเทศพม่า หน่วยพยัญชนะลีซอมีอยู่ 31 เสียง แยกเป็น
เสียงพยัญชนะเดี่ยว 25 เสียง เสียงพยัญชนะควบกล้า 6 เสียง ระบบสระใน
ภาษาเย้า ประกอบด้วยสระเดี่ยว 10 หน่วยเสียง เสียงตัวสะกดมีน้อยมาก ไม่มี
ความแตกต่างระหว่างสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาว สระเดี่ยวมี 9 เสียง สระ
สะเทินมี 5 เสียง ซึ่งแปรเป็นสระเดี่ยวได้หลายเสียง วรรณยุกต์มี 6 เสียง เรียง
ประโยคแบบประธาน-กรรม-กริยา คาบุพบทอยู่หลังคานาม เสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาลีซอมี 6 หน่วยเสียง ภาษาลีซอเป็นภาษาที่มีเสียงพยัญชนะท้ายคา 5
หน่วยเสียง และถูกเรียกว่าเป็นภาษาที่มี การเรียงประโยคของ ประธาน และ
กรรม อยู่ตาแหน่งใดก็ได้ของประโยค จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าภาษาลีซอเป็น
ภาษาที่มีการเรียงประโยครูปแบบใดแบบหนึ่งทั้งรูปแบบ ประธาน-กรรม-กริยา
(SOV) หรือ รูปแบบ กรรม-ประธาน-กริยา (OSV) ดังนั้นจึงกล่าวได้ภาษาลีซอมี
ลักษณะพิเศษระหว่างหมวดหมู่ของไวยากรณ์ คากริยา และคานาม และที่
สาคัญคาคุณศัพท์และแยกออกจากคานาม เมื่อมีคากริยาปรากฏอยู่ท้ายคา ก็
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จะมีสัญลักษณ์บ่งบอก - a (สัญลักษณ์ “ ” แสดงลักษณะการออกเสียงของ
สระ) เช่น / / แสดงการออกเสียงระดับสูง / / แสดงการออกเสียงระดับต่า
และ / / แสดงเสีย งยกขึ้น ระดั บกลาง และ / / แสดงเสีย งยกสูง ขึ้น ระดั บต่ า
นอกจากนี้ในภาษาลีซอจะมีเสียงที่ออกเสียงต่อเนื่องแต่ไม่มีความหมาย (topic)
เช่น คาว่า “nya”
ผลการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) เริ่มจาก
การศึ กษาสภาพทั่ ว ไปของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า ง ๆ ในจั ง หวั ด เพชรบู รณ์ ด้ ว ย
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสารวจภูมิประเทศ เพื่อให้มองเห็นสภาพพื้น
ที่ตั้งของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ งได้แก่
ความเชื่อ เศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข การศึกษา ประวัติศาสตร์ชุมชน
และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงปัญหาทางสังคม ตลอดจนปัญหาทางสังคม
เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation
and Acquisition)โดยการค้นหาข้อมูลภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และ การสนทนากลุ่มย่อย
(Focus Group Discussion) แต่เนื่องจากภาษาเป็นความรู้ในตัวบุคคล ต้อง
อาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในลั กษณะการพูดคุยกันใน
วงสนทนา หรือ “เวทีชาวบ้าน” การค้นหาความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์เพื่อการสรุปบทเรียน เกิดการ
สกัดความรู้จากการสนทนาแลกเปลี่ยนจนเกิดเป็น “คลังความรู้”
ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
ข้อมูลที่รวบรวมได้สามารถแบ่งประเภทของภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็น 12 กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ชาวพื้นเมือง ชาวไท
หล่ม ชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่าเย้า เผ่ามูเซอ ชาวจีน ชาวบน ชาวลาวพวน
ลาวแง้ว ลาวครั่ง โดยจัดหมวดหมู่ของภาษาตามลักษณะโครงสร้างของภาษา
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เป็นสาคัญ ได้แก่ โครงสร้างทางเสียงหรือระบบเสียง โครงสร้างทางคาหรือ
ระบบคา และระบบกลุ่มคา ขณะที่วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ คือ
1) วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อ
ความสุขทางกาย ที่อยู่อาศัย เครื่องป้องกันตัวให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง
2) วั ฒนธรรมทางจิต ใจ เป็ น เรื่องเกี่ย วกับเครื่องยึ ด เหนี่ ย วจิ ตใจของมนุ ษ ย์
เพื่อให้เกิดปัญญาและมีจิตใจที่งดงาม ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คติ
ธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ขั้ น ตอนที่ 4 การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ (Knowledge
Codification and Refinement) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
การจัดทาชุดความรู้ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล การจัดเวที
ชาวบ้านและการสนทนากลุ่ม การสังเกตทั้งแบบมีและไม่มีส่วนร่วม การจด
บันทึก การบันทึกเสียง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยา ชัดเจนของข้อมูลที่
ได้จากการจัดเวทีชาวบ้าน ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ตลอดจน
ตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลด้านภาษากับสานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ายสุดจัดทาชุด
ความรู้ความหลากหลายทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) จัดการให้
สามารถเข้าถึงความรู้ได้ โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทาให้ชาวบ้านมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒ นธรรมนั้น หรือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมิได้แปลกแยก ซึ่งความรู้สึก
แปลกแยกนั้ น เกิด ขึ้นมาเมื่ อไม่ น านนี้ เองจากกระแสของการพั ฒ นาที่ ท าให้
มนุษย์แยกออกจากธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ทาให้รู้สึกว่าวัฒนธรรม
หรื อ วั ด วาอารามเป็ น สถานที่ ส าธารณะ และเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ส่ ว นรวมที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่ของคนในชุมชน พร้อมกันนั้นการสร้างความคุ้นเคย
กับภาษาท้องถิ่นก็มีข้อจากัดหลายประการ ทั้งเรื่องเวลา อาชีพ ความคิด ดังนั้น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจึงสร้างความรู้สึกผูกพัน และเป็น
เจ้าของแหล่งวัฒนธรรม เมื่อชาวบ้านได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ทาให้เกิดการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งท่ามกลางความผันผวน
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ของความรู้แบบสากลที่ครอบทับความรู้แบบท้องถิ่นอยู่นั้น
ขั้ น ตอนที่ 6 การแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นความรู้ ( Knowledge
Sharing) เป็นหัวใจสาคัญของการจัดการความรู้ เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นเครื่องมือสาคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่การบ่งชี้
หรือการกาหนดประเภทความรู้ เพื่อให้การทางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทา
ให้การสร้างและค้นหาความรู้ และจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู้จึงเลือกใช้วิธีการเปิดการ
เรียนการสอนที่ศูนย์เรียนรู้ การมีวิทยากรทั้งในศูนย์เรียนรู้และนอกสถานที่
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการอนุรักษ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทาให้กลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดทาฐานข้อมูลภาษา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง
อย่างมีประสิทธิผล
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ (Learning) กลุ่ มชาติพั นธุ์ต่า งๆ ในจังหวั ด
เพชรบูรณ์ และผู้ที่สนใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถสืบสาน พัฒนา
แสวงหาความรู้ การใช้ประโยชน์จากความรู้ สามารถสร้างความรู้ใหม่ และนา
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบ
สานความหลากหลายทางภาษาของกลุ่มชนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการ
ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติพันธุ์
ตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่สมาชิกของแต่ละชาติพันธุ์และร่วมกัน
รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ควรปลูกจิตสานึก ชี้ประเด็นให้เห็นถึงความสาคัญของเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ของตนเองให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ควรจัดศูนย์วัฒนธรรมประจากลุ่มไว้
ในโรงเรียน และควรพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นทางด้านภาษาของชุมชน เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม โดยน ากระบวนการจั ด การความรู้ 7 ขั้ น ตอน มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ต่ างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การรวบรวมข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ จั ด ท าชุ ด ความรู้ ค วาม
หลากหลายทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น มี กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด
การแบ่งปันและการถ่ายโอนอความรู้ให้แพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้ (Jedsada Noknoi et al., 2010, p.4) สอดคล้องกับ Praves
Wesee (2002, p.33-34) ซึ่งกล่าวว่า ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตและ
การทางาน ส่วนใหญ่เป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิธีชีวิตการอยู่
ร่วมกันของชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในตาราที่มีผู้บัน ทึกไว้
หรือความรู้ในตัวคนที่เป็นความชานาญอยู่ในตัวคนแต่ละคน ขณะที่ Anyanee
Khaysuban (2007, p.14-17) กล่าวว่า ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ ภูมิ
ปัญญาและพรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคล และสั่งสมเป็นความรู้
สามารถบูรณาการ ศักยภาพของมนุษย์ด้าน กาย จิต สังคม ปัญญา เพื่อพัฒนา
คามเข้มแข็งของสังคมได้
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น ความรู้ ซึ่งหมายถึง สารสนเทศ
ผนวกกับทักษะประสบการณ์ของบุคลากร ความรู้จะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มของ
องค์การ ที่พร้อมจะถูกนาไปใช้ประโยชน์ในองค์การ ในการบริหารความสาเร็จ
จาเป็นต้องขยายผลจากการทาให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความ
กระตือรือร้นขององค์กรในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะ
ก่อเกิดความก้าวหน้ าในการด าเนิ นกิจการไปสู่ เป้ าหมายร่วมกันขององค์การ
ประสิ ทธิภาพ ประสิทธิ ผลขององค์การ ขึ้นกับความสามารถของบุ คลากรใน
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องค์การ ในการเรียนรู้ถึงสถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการดาเนินงาน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ต่าง ๆ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ภายใน
องค์การ เราต้องสร้างตัวเร่งในขับเคลื่อนให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมีภูมิ คุ้มกัน ซึ่งต้องตระหนักถึงความ
สาคัญและความจาเป็นของการเรียนรู้ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
หากแต่ระดับของการลงมือเรียนรู้ อาจยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ เราไม่ควรรีรอ ที่
จะพัฒนาองค์การของเรา อย่าปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างหรือกฎกติกาภาครัฐ
มาบีบบังคับให้เราต้องเรียนรู้เพื่อตัวเราเอง เพื่อกลุ่ม หรือเพื่อองค์การ บุคลากร
ทุ กระดั บ ต้ องตระหนั ก และร่ วมมื อกั นพั ฒนาองค์ การ เราต้ องร่ วม กั นเพิ่ ม
ศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์อนาคตขององค์การอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
การจั ดการความรู้ด้ านไวยากรณ์ ภาษาของกลุ่มชาติพั นธุ์ต่ างๆ ของ
จั ง หวั ด เพชรบู รณ์ ต้ องท าบนพื้ น ฐานองค์ ความรู้ ต ามแนวประเพณี คื อ ใช้
วัฒนธรรมบริหารวัฒนธรรม และให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้านอื่นๆ
ชุมชนชาวบน บ้านน้าเลา มีจุดแข็งทางด้านภาษา แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ใ น
สภาวะวิกฤตทางด้านภาษา ลูกหลานไม่เห็นคุณค่า ควรมีการจัดกิจกรรมการ
อนุ รักษ์ ภ าษาชาวบนอย่ า งเป็ นรู ปธรรม เพื่ อยกระดั บ คุณ ค่ าทางภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นที่ได้สืบสานกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และผู้นาชุมชนของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ควรเริ่มแผนงานตามผลผลิตจากเวทีเรียนรู้ รวมถึ งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากหน่วยงานในระดับชุมชน เช่น โรงเรียนในชุมชน ที่มีความตั้งใจที่จะ
ผลักดันให้เกิด “หลักสู ตรท้องถิ่น ” ทั้ งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมี ส่วนร่วมใน
ระดั บชุ มชน และควรส่ งเสริมสิ นค้าหัตกรรม ภูมิ ปั ญญาพื้ นบ้ าน ให้แก่กลุ่ ม
แม่บ้าน
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บทสรุป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อศึกษาถึงการใช้คารวมถึง
รูปแบบวลี คาสั่งและประโยค การจัดเรียงคา ตลอดจนการศึกษาคุณสมบัติทาง
วากยสัมพันธ์ของภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มาตั้งถิ่ นฐานอยู่ในจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวพื้นเมือง ชาวไทหล่ม ชาวเขา
เผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่าเย้า เผ่ ามูเซอ ชาวจีน ชาวบน ชาวลาวพวน ลาวแง้ว ลาว
ครั่ง ตามกรอบแนวคิดการวิจัยว่าด้วยกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน
ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ ย นความรู้ และการเรีย นรู้ ผลการวิ จั ย พบว่ า หลั ง จากการจั ด การ
ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
การแบ่ง ปั นและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้จัด ทาชุ ด
ความรู้ความหลากหลายทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อให้เกิดเครือข่ าย
ความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการจัดทาฐานข้อมูลด้านไวยากรณ์
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์
ตนเองอย่างมีประสิทธิผล
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบู รณ์ ในการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ภายใต้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตลอดจนบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่
มีส่วนทาให้งานวิจัยนี้สามารถทาได้สาเร็จลุลว่ งได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
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งานวิจัยนี้สามารถนามาให้เป็นแนวทางสาหรับการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการใช้ผลงานวิจัยโจทย์
ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
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ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อพฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงานของผู้อานวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อ พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการ
บริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดน
ใต้ และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา
1,2,3

นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
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และประสบการณ์การทางาน โดยใช้กรอบแนวคิดของพระเมธีธรรมาภรณ์ยึด
หลักธรรมการบริหารงาน 4 ประการ และแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์
เบิร์ก กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษา
เอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามมี 3 ตอน ประกอบด้วย (1) สอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (2) สอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
พฤติ กรรมคุณ ธรรม จริย ธรรมของผู้ อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชน
อาเภอและ (3) สอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) แต่ละข้อระหว่าง 0.66 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-test) ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดน
ใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.44, SD. = 0.17) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าความพึงพอใจทุกรายการอยู่ในระดับมาก ( ̅X= 4.32 – 4.39, SD =
0.15 – 0.35) ยกเว้นด้าน วิริยพละ (ขยัน) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าด้านอื่น ๆ (̅X= 4.67, SD = 0.17) และด้านสังคหพละ (มนุษยสัมพันธ์)
มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ (X̅ = 4.32, SD = 0.35) 2) ระดับความพึงพอใจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅X =
4.24, SD. = 0.43) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจทุกรายการ
อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.02 – 4.32, SD. = 0.49 – 0.62) ยกเว้นด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ
(̅X= 4.56, SD. = 0.50) และด้านนโยบายและการบริหารมีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
ด้านอื่น ๆ แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( ̅X= 4.07, SD. =
0.55) 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
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พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม พบว่ า กลุ่ม ตัวอย่า งที่มีเพศต่างกัน มี ความพึ ง
พอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้อานวยการสานักงานการศึกษา
เอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางานไม่แตกต่างกัน และ
จากการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ
จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนเพศ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรม, การบริหารงาน

Abstract
The research aimed to 1) investigate the satisfactory
level of the teachers and educational staffs toward the
morality, virtue, and management of the directors of District
Private Education Offices in southern border provinces and
2) compare the satisfaction by gender, educational level,
and experience based on Phra Medhidhammaporn’s four
dharma for management and two-factor theory of Herzberg.
Samples were 132 teachers and educational staff from the
District Private Education Offices in southern border
provinces. Research tools included 3 parts were (1) general
information questionnaire, (2) satisfactory survey of the
teachers and educational staffs toward the morality and
virtue of the directors of District Private Education Offices
and (3) satisfactory survey of the teachers and educational
staffs toward the directors of District Private Education
Offices. The IOC of each question ranged between 0.66 and
1.00 and the reliability of the entire questionnaire equal to
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0.98. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and
t-test with One-Way ANOVA were used in the analysis.
The research revealed that 1) the overall satisfaction level
toward the morality and virtue of the directors of District
Private Education Offices were high ( ̅X = 4.44, SD. = 0.17)
and there was a high level of satisfaction on all aspects
( X̅ = 4.32 – 4.39, SD. = 0.15 – 0.35) except the diligence
aspect showed the highest satisfactory level among all ( X̅ =
4.67, SD. = 0.17) whereas the relationship aspect showed
the lowest level among all ( ̅X = 4.32, SD. = 0.35). The
overall satisfactory level toward the management of the
directors of District Private Education Offices was at a highlevel ( ̅X = 4.24, SD. = 0.43). The in-depth study found that
there was a high level of satisfaction toward all the aspects
( ̅X = 4.02 – 4.32, SD. = 0.49 – 0.62) except aspect of the
inter-relationship were the highest ( X̅ = 4.56, SD. = 0.50)
whereas the policy and management were the lowest
among all aspects ( ̅X= 4.07, SD. = 0.55). 2) The samples
who difference in genders showed different satisfactory
levels toward morality and virtue of the directors of District
Private Education Offices in the southern border provinces
as a statistically significant level at .05 whereas there is no
difference in educational level and experience. And the
samples who had different working experience showed
different satisfactory levels toward the management of the
directors of District Private Education Offices in the
southern border provinces as a statistically significant level
at .05 whereas there is no difference in gender and
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educational level.
Keywords: Satisfaction, Morality and virtue behavior, Management
บทนา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2546 มาตรา 39 ก าหนดใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยั ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยตรงทา
ให้การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ทางด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณการ บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปในสถานศึ กษาจะ
เกิดประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีลักษณะภาวะผู้นาสูง เพื่อให้
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์และ
เข้ากับทุกสถานการณ์ได้โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริ ห ารงานการศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได้ มี
นโยบายในการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษา กาหนด
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ปฏิรูปสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หลักสูตร และกระบวนการการเรียนการสอนสถานศึกษาเป็น หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่สาคัญที่สุดในการจัดการศึกษา (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2559,
หน้า 1)
ผู้บริหารนับว่ามีความสาคัญต่อการจัดการทางการศึกษา ผู้บริหารที่มี
ความเป็ น ผู้ น าจะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก โดยทั่ ว ไป
คุณลักษณะของผู้บริหารจัดการ จะต้องเป็นผู้มี ความรู้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มี
บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รู้จักปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการ โน้มน้าว
จิ ต ใจ มี ค วามเข้ า ใจบุ ค ลิ ก ทั่ ว ไปและเข้ า ใจสั ง คมได้ ดี มี ค วามอดทนและ
รับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานได้ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
และยอมรับนับถือ ผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และความยุติธรรม ลักษณะ
ดังกล่าวไม่ได้หากันได้ง่ายๆ ในสถานศึกษา ที่หายากยิ่งกว่านั้น คือ ผู้บริหาร
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หรือความเป็นผู้นา (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หน้า 325) ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัญหา
ของผู้บริหารโรงเรียนที่พบมาก คือ ความไม่เด็ดขาดและไม่ หนักแน่ นในการ
พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ ความไม่เป็นกลางรวมไปถึงความลาเอียงที่มี
ต่อผู้ร่วมงาน และผู้บริหารมีภาระงานมาก จึงไม่ค่อยมีเวลาในโรงเรียนเท่าที่ควร
การกระจายอานาจการบริหารไม่ชัดเจน จึงเป็นสาเหตุทาให้เกิดความขัดแย้ง สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารทั้งสิ้ น ผลกระทบของปั ญหาเหล่านี้ นอกจากจะท าให้กระบวนการ
บริหาร ภายในโรงเรียนไม่เข้มแข็ง และทาลายขวัญกาลังใจของครูในโรงเรียน
แล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อันจะทาให้
คุณภาพด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย (พระครู ภัทร
ธรรมคุณ, 2554, หน้า 2) นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา79ระบุไว้ว่า ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตนเป็ นตัวอย่ างที่ ดี แก่ ผู้ใต้ บั งคับบั ญชา เพื่ อให้มี ความรู้ ทั กษะ เจตคติ ที่ ดี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ การบริหารจัดการศึกษา
ของผู้บริหาร สถานศึกษาจะต้องเกิดผลทั้งงานที่รับผิดชอบและได้ความร่วมมือ
จากผู้ ร่ ว มงาน ซึ่ งผู้ บ ริ หารจะต้ องใช้ ทั้ ง ศาสตร์ และศิ ล ป์ ในการบริ หารงาน
นอกจากนี้ มาตรา 80 ยังระบุว่า ให้มีการพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่ง และบางวิทยฐานะ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม (อาคม มากมีทรัพย์, 2557, หน้า 307)
การบริหารงานนอกจากมีหลักการในการทางาน โดยยึดหลักกฎหมาย
ระเบียบคาสั่งตามสภาพและวัฒนธรรมของสังคม และความสาเร็จของการ
บริหารงาน ต้องถือว่าความรู้คู่คุณธรรม และจากข่า วการทุจริต ในโรงเรีย น
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการใช้
หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการบริ ห ารงานของผู้ อ านวยการส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ และนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็น

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

แนวทางการพั ฒ นาคุณ ธรรมส าหรับ ผู้ บ ริหารในสั ง กัด ส านั กงานการศึกษา
เอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ อ พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการบริ ห ารงานของผู้ อ านวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ อ พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการบริ ห ารงานของผู้ อ านวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน
สมมติฐานของการวิจัย
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี เ พศ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรม ในการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ
จังหวัดชายแดนใต้แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาต่ อ พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการบริ ห ารงานของ
ผู้ อ านวยการส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนอ าเภอ จั ง หวั ด ชายแดนใต้ แ ละ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อพฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษา
เอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัด
ชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะอาเภอ
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จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)
3. ขอบเขตด้ า นประชากร คือ ครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 200 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และ
การบริหารงานของผู้อานวยการส านั กงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จัง หวั ด
ชายแดนใต้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ น เครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล โดยมี วิ ธี การและขั้น ตอนต่ า งๆ ใน
การศึกษา ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่
จังหวัด ยะลา จั งหวัด ปัต ตานี จัง หวั ดนราธิว าส และจัง หวั ดสงขลา (เฉพาะ
อาเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) มีจานวนทั้งสิ้น 200 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการคานวณหา
ขนาดตั ว อย่ า งของครู และบุ คลากรสั งกั ดส านั กงานการศึ กษาเอกชนอ าเภอ
จังหวัดชายแดนใต้ โดยการเทียบจากตารางสัดส่วนของ Krejcie Morgan (1970
อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 132 ตัวอย่าง (ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มละ 66 ตัวอย่าง) ใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ด้วยการสุ่มอย่างง่าย
โดยวิธีการจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงานของผู้อานวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ ตามทัศนะของครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดน
ใต้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม ของของผู้อานวยการสานั กงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จั ง หวั ด
ชายแดนใต้ ตามแนวคิดของพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) (2539,
หน้า 12–42) ยึดหลักธรรมการบริหารงาน 4 ประการ จานวน 37 ข้อ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s
Scale) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับความพึ ง พอใจต่อการ
บริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดน
ใต้ โดยปรับตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two factor theory) ของ
เฮอร์เบิร์ก (Herzberg and others, 1959, page 113 – 115) ภายใต้ 10
องค์ประกอบ จานวน 58 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ค่า (Rating
Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561)
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากสานักงานหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก การ
บริหารการศึกษา นาไปแสดงต่อผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ
จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์
และขอความร่วมมือเพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอความอนุเคราะห์จากสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัด
ชายแดนใต้ และครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อขอให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
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3. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 132 ตัวอย่าง ในสานักงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านทาง Google Form ซึ่งได้รับ
การตอบกลับทั้ง 132 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดที่เก็บคืนมา
โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการประมวลข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้
วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ ยและค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ใช้ วิเคราะห์ป ระเมิ นระดั บ
พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ของของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชน
อ าเภอ จั ง หวั ด ชายแดนใต้ แ ละความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารงานของ
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้
3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงาน
ของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนก
ตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ผลการวิจัย
1. ระดับความพึงพอใจพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้อานวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (̅X= 4.44, SD. = 0.17) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจทุก
รายการอยู่ในระดับมาก (̅X= 4.32 – 4.39, SD. = 0.15 – 0.35) ยกเว้นด้านวิ
ริยพละ (ขยัน) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ ( X̅= 4.67,
SD. = 0.17) และด้าน สังคหพละ (มนุษยสัมพันธ์) มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ
(̅X= 4.32, SD. = 0.35) ส่วนระดับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ
จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅X= 4.24, SD. = 0.43) และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจทุกรายการอยู่ในระดับ มาก (X̅=
4.02 – 4.32, SD. = 0.49 – 0.62) ยกเว้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ (̅X= 4.56, SD. = 0.50) และด้าน
นโยบายและการบริหารมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (X̅= 4.07, SD. = 0.55)
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ของ
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนกตาม เพศ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนก
ตาม เพศ (n=132)

พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรม
ปัญญาพละ (ปัญญา)
วิริยพละ (ขยัน)
อนวัชชพละ (สุจริต)
สังคหพละ (มนุษย
สัมพันธ์)
รวม
หมายเหตุ *p < .05

ชาย

หญิง

4.40
4.64
4.30
4.23

SD.
0.12
0.18
0.35
0.38

4.38
4.69
4.41
4.36

t
P
SD.
0.16 0.86 0.39
0.17 -1.56 0.12
0.22 -1.72 0.09
0.33 -2.04 0.04*

4.39

0.17

4.46

0.17 -2.12 0.04*

̅
X

̅
X
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ของ
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนกตาม ระดับ
การศึกษา (n=132)

พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรม
ปัญญาพละ (ปัญญา)
วิริยพละ (ขยัน)
อนวัชชพละ (สุจริต)
สังคหพละ (มนุษย
สัมพันธ์)
รวม

ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
̅
X
SD.
4.40 0.15
4.67 0.17
4.38 0.33
4.33 0.35

สูงกว่า
ปริญญาตรี
̅
X
SD.
4.36 0.13
4.66 0.18
4.35 0.34
4.29 0.35

t

P

1.23
0.49
0.39
0.59

0.22
0.62
0.70
0.56

4.45 0.17 4.41 0.17

0.88

0.38

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนก
ตาม ประสบการณ์ทางาน (n=132)

พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรม
ปัญญาพละ (ปัญญา)
วิริยพละ (ขยัน)
อนวัชชพละ (สุจริต)
สังคหพละ (มนุษย
สัมพันธ์)
รวม

1 – 10 ปี
̅
X
SD.
4.39 0.17
4.68 0.19
4.41 0.28
4.39 0.26

10 ปีขึ้นไป
t
P
̅
X
SD.
4.39 0.14 -0.16 0.87
4.66 0.17 0.54 0.59
4.35 0.36 1.16 0.25
4.28 0.39 1.92 0.06

4.46 0.13 4.42 0.19

1.69

0.09

จากตารางที่ 1 - 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้อานวยการสานักงานการศึกษา
เอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสังคหพละ (มนุษยสัมพันธ์)
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศ
หญิง มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้อานวยการมากกว่า
เพศชาย ส่วนด้านปัญญาพละ (ปัญญา) ด้านวิริยพละ (ขยัน) และด้านอนวัชช
พละ (สุจริต) ไม่แตกต่างกัน และ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษา
เอกชนอ าเภอ จั ง หวั ด ชายแดนใต้ จ าแนกตาม เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชน
อาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ

.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 จานวน 5 ด้าน คือ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบ ด้ านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงาน มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ส่วน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายและ
การบริ ห าร ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างานและด้ า นเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัด
ชายแดนใต้ จ าแนกตาม เพศ วุ ฒิ การศึกษา และประสบการณ์ การท างาน
(n=132)
สถานภาพ
ความพึงพอใจต่อ
ประสบการณ์
ระดับ
การบริหารงาน
เพศ
ทางาน
การศึกษา
ด้านความสาเร็จของงาน

0.78

0.69

0.01*
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ด้านการยอมรับนับถือ

0.25

0.39

0.04*

ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่
ด้านความรับผิดชอบ

0.59

0.25

0.32

0.84

0.52

0.03*

ด้านลักษณะของงาน

0.52

0.67

0.06

ด้านนโยบายและการบริหาร

0.84

0.20

0.28

ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล
รวม

0.90

0.07

0.00*

0.96

0.40

0.03*

0.79

0.30

0.32

0.91

0.54

0.05

0.86

0.29

0.02*

หมายเหตุ *p < .05
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความพึงพอใจพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้อานวยการ
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจทุกรายการอยู่ในระดับมาก
ยกเว้นด้านวิริยพละ (ขยัน) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น
และด้านสังคหพละ (มนุษยสัมพันธ์) มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ ส่วนระดับ
ความพึ ง พอใจของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อ การบริ ห ารงานของ
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ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจทุกรายการอยู่
ในระดับ ยกเว้นด้ านความสั มพัน ธ์ระหว่า งบุคคลอยู่ ในระดับ มากที่สุด ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ และด้านนโยบายและการบริหารมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้าน
อื่น ๆ แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนก
ตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน พบว่า เพศต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่ อพฤติกรรมคุณธรรม จริย ธรรมของผู้อานวยการสานั กงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มี
ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้อานวยการมากกว่าเพศ
ชาย ส่วนด้านปัญญาพละ (ปัญญา) ด้านวิริยพละ (ขยัน) และด้านอนวัชชพละ
(สุจริต) ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชน
อาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัด
ชายแดนใต้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ จานวน 5 ด้าน คือ ด้าน

ความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การอภิปรายผล
1. ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ พฤติ กรรมคุณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
การศึกษาของพระมหาศรัณญู อุ ทยวโร (ปิ่นอาคา) (2560) ศึกษาภาวะผู้นา
ตามหลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาตาม
หลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
พิจารณา รายด้านพบว่ า ด้าน วิริยพละ (ขยัน) อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากผู้บริหารมีความขยันมุ่งมั่นทุ่มเท มีการพัฒนาด้วย การฝึกอบรม ให้
ความสนใจ ตระหนักปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ จึงจะเกิดความทุ่มเทให้กับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้การบริหารเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การตั้งมั่นในความดีงานที่ทา
ไม่ให้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเสียหาย มีจิตใจ มุ่งมั่น ตั้งมั่นในการปฏิบัติ
ความดีด้วยความเพียรพยายาม ส่วนด้านปัญญาพละ (ปัญญา) ด้านอนวัชชพละ
(สุจริต) และด้านสังคหพละ (มนุษยสัมพันธ์) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผล
การศึกษาของพระมหาศรัณญู อุทยวโร (ปิ่นอาคา) (2560) ศึกษาภาวะผู้นา
ตามหลักพละ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาตาม
หลั กพละ 4 ของผู้ บ ริหารสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สัง กัด สานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 ด้านปัญญาพละ (ปัญญา) ด้า น
อนวัชชพละ (สุจริต) และด้านสังคหพละ (มนุษยสัมพันธ์) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. ระดั บ ความพึ ง พอใจของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต่ อ
การบริหารงานของผู้อานวยการส านั กงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จัง หวั ด
ชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารบริหารงาน
ด้ ว ยหลั ก ยุ ติ ธ รรมและมี ค วามเมตตากั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของปัญญา พลสมบัติ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการ
บริหารงานในโรงเรียน เขตอาเภอวังหิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
การบริหารงานในโรงเรียนเขตอาเภอวังหิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในภาพรวมและรายด้าน มีระดับความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
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พิจารณารายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานถือเป็น
สิ่งที่สาคัญในการทางานร่วมกับผู้อื่น ช่วยให้การทางานสาเร็จลุล่วงไปได้อย่ าง
ราบรื่น บุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นย่อมส่งผลให้ตนเองได้รับความสัมพันธ์
ที่ดีจากผู้อื่น เช่นเดียวกันความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจาก การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การ
เข้าใจผู้อื่น ความมีเมตตาต่อกัน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการ
ทางาน ส่งผลให้การทางานประสบความสาเร็จและการบริหารสถานศึกษาก็
เป็นไปอย่างราบรื่น ด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดารัตน์ รักเดช (2557, หน้า 1) ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอาเภอบางบัว
ทอง สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการปกครองบังคับบัญชา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความรับผิดชอบ และด้านความสาเร็จ
ของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของปัญญา พล
สมบัติ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียน เขต
อาเภอวังหิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนเขต
อาเภอวังหิน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความสาเร็จของงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านลักษณะของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ
ฐิ ติ พ ร เสริ ม สั ย (2558) ศึ กษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูกับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนดาราสมุ ทร
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดนใต้
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านสังคหพละ (มนุษยสัมพันธ์) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง มีพึงพอใจต่อ พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้อานวยการมากกว่าเพศชาย ส่วนด้านปัญญาพละ (ปัญญา) ด้านวิ
ริยพละ (ขยัน) และด้านอนวัชชพละ (สุจริต) ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มุมมองของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน อาจจะมี ความพึงพอใจต่อพฤติกรรม
คุ ณธรรม จริย ธรรม ของผู้ อานวยการส านั กงานการศึ กษาเอกชนอาเภอ ที่
แตกต่ า งกั น ไป เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เป็ น เพศหญิ ง ซึ่ ง เป็ น คนที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ก็จะมีมุมมองหรือความคิดเห็นที่แตกต่าง
ไปจากเพศชาย สอดคล้องกับการศึกษาของโชติกา เศรษฐธัญการ (2562) ศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาระหว่างเพศหญิงกับเพศชายที่สะท้ อน
ให้เห็นภาพพจน์ทางเพศ พบว่า เพศหญิงมักมีความคิดลึกซึ้งหรือมีความเป็น
นามธรรมสูง แต่ในส่วนของรายละเอียดกลับมีหลายด้านที่ไม่ตรงตามภาพพจน์
เสมอไป
4. กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จังหวัดชายแดน
ใต้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 จานวน 5 ด้าน
คือ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
การปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจ ต่อการบริหารงานมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ส่วนด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่ ด้านลักษณะของงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางาน และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ไม่มีความแตกต่างกัน
เนื่องจาการทางานในหน่วยงานราชการเป็นการทางานที่เป็นระบบตามแบบแผน
ทางราชการ สอดคล้ องกั บ การศึ กษาของนิ ช นั น ท์ รื่ น สุ ข (2563, หน้ า 1)
การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ใน
อาเภอหันคา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถม ศึกษาชั ยนาท ผล
การศึกษา พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริหารด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลเพราะเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินสวัสดิการต่าง ๆ ช่วย
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานพึงพอใจและ
ยอมรับมากขึ้น
2. ผู้บริหารควรแสดงพฤติกรรมด้านสังคหพละ (มนุษยสัมพันธ์) โดย
ควรเปิ ด โอกาสให้ ลู ก น้ อ งได้ มี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน และควรให้อภัยผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีการกระทาผิด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม จากการใช้หลักธรรมด้าน
อื่นๆ สาหรับใช้ในการบริหารของผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชน
อาเภอ จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมด้วย
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บทคัดย่อ
การวิ จั ยนี มี วั ต ถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาสภาพการจั ด การศึกษาขัน
พืนฐานโดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21 และ 2) ศึกษาแนวทางการบริหารจัด
การศึ กษาขันพื นฐานโดยครอบครัว ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาสภาพจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ ผู้จัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว จ้านวน 205 คน ศึกษา
แนวทางจากบ้ า นเรี ย นที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี จ้ า นวน 5 แห่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
1

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3,4
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2
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จ้านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
จัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2) แนวทางการจั ด การศึ ก ษาขั นพื นฐานโดยครอบครั ว ในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย (1) ด้านเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา ควรสร้างการมีส่วน
ร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ประกอบไปด้ ว ย ผู้ จั ด การศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่
ด้าเนินการ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
งานนิเทศ โรงเรียน สถานประกอบการ เครือข่ายบ้านเรียน สถาบันศาสนาและ
ศูน ย์ การเรีย นรู้ (2) ด้ า นหลั กสูต ร ควรจัด ท้ า หลั กสู ตรเฉพาะบุคคลมีความ
ยืดหยุ่นสูง มีจุดเน้นพิเศษและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (3) ด้าน
ทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการศึกษา แอปพลิเคชั่น
คอร์ ส ออนไลน์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้ และ (4) ด้ า นการด้ า เนิ น การ ได้ แ ก่ ขั น
เตรียมการจัดการศึกษา ขันวางแผนการจัดการศึกษา ขันด้าเนินจัดการเรียนรู้
ขันวัดผลประเมินผลและขันปรับปรุงการเรียนรู้
คาสาคัญ: การจัดการศึกษาโดยครอบครัว , ศตวรรษที่ 21
Abstract
The objectives of this research were to 1) study the status of
the basic education home school in the 21st Century, 2) to study the
approach to the management of the basic education home school in
the 21st Century. Study the condition from the sample group 205.
The people studied the guidelines from five best practice home
school and 6 experts. The tools used for data collection were
questionnaires and interviews. The statistics used for data analysis
were percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The results showed that 1) the condition of basic family education in
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the 21st century was at a high level in all aspects; 2) guidelines.
Providing basic education by families in the 21st century (1) network
to support education management should create a participation in
education management, including the education manager. The
operating agency is the Office of the Educational Service Area,
namely the Educational Management Promotion Group. Policy and
Planning Group and Supervision Group for Monitoring and Evaluation
of Educational Management, Schools, Establishments Home study
network Religious institutes and learning centers (2) The curriculum
should be tailored to a highly flexible individual course. There is a
special focus and aligned with the core curriculum of Basic Education
(3) on educational resources, including educational management
plans, online course applications and learning resources (4) The
implementation of 5 steps, namely the preparation of education
management; Educational management planning stage the learning
process Evaluation and learning improvement stages.
Keywords: Education home school, The 21st Century
บทนา
ปัจจุบันสังคมมีเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก นักคิดในแวดวงต่างๆของ
โลกและไทยต่างให้ความสนใจกับสภาพสังคมเป็นอย่างยิ่ง นักคิดทังหลายเรียก
สังคมของมนุษยชาติในอนาคตในชื่อที่แตกต่างกัน โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะ “ทังโลก” (Global) ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัว
ขับเคลื่อน สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการ
เคลื่อนย้ายผู้คน สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่าง
รวดเร็วและสะดวก มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
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ระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
ของความรู้แ ละข้อมู ล ข่า วสารตลอดเวลาอย่า งเป็ นพลวั ต ปั จ จุ บั นโลกแห่ง
การศึกษาได้ก้าวหน้าและพั ฒนาขึนอย่างไม่หยุดยัง รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้อง
ปรับปรุงขึนเรื่อย ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบให้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารู ปแบบ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขต
ภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึน (พัชร พรพิณ , 2558, ออนไลน์) การ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับผู้คนนั่นเอง ซึ่งการ
เรียนรู้สามารถเกิดขึนได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนัน การจัดการศึกษาเพื่อต้องการให้
ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้และเป็นเครื่องมื อในการพั ฒนาผู้เรียนให้เป็น มนุ ษย์ ที่
สมบูรณ์ทุกด้านแล้ว จึงไม่ควรจ้ากัดการเรียนแต่ระบบ ใดระบบหนึ่ง เพราะ
ปัญหาจากระบบโรงเรียนก้าลังสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เชื่อถือกันมานานนันไม่
ถูกต้อง การศึกษาทางเลือกจึงเป็นแนวทางหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาใน
ระบบและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่ม การศึกษาทางเลือก
นันมิใช่ของใหม่แต่อย่างไร หากแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมานาน (ส้านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2551, หน้า 31) ซึ่ง
ปัจจุบันมีถึง 433 ครอบครัว (ส้านักพัฒนาการจัดการศึกษาขันพืนฐาน, 2562,
ออนไลน์ ) ซึ่ง เหตุ ผลหลักที่ ท้า ให้ผู้ ปกครองให้ความสนใจจั ดการศึกษาโดย
ครอบครัว คื อ ต้ องการให้การเรีย นรู้มี ความสอดคล้ องกับ วิ ถีชี วิ ต ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล แนวโน้มการขยายตัวของการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวหรือบ้านเรียนไทยจะมีจ้า นวนเพิ่มสูงขึน (ส้า นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551, หน้า 27-29) การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในระยะ
เริ่มต้น ยังเป็นการลองผิดลองถูกและไม่เ ป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวซึ่ง
ล้ว นผ่ านการศึกษาใน ระบบรวมทั งผู้ จั ดการศึกษา จ้า เป็ นต้ องใช้เวลามาก
พอสมควรจนกระทั่งเกิดความมั่นใจในแนวทางที่ควรจะเป็น การขาดข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ที่ท้าการจัดการเรียนรู้และยังเป็นแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่ที่
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สังคมยังไม่เข้าใจและไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของการเรียนการสอนที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวในลักษณะนี (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หน้า
46) นอกจากนี ครอบครัวยังขาดทักษะในการวัดและประเมินผลไม่ทราบว่าจะ
ประเมินอย่างไร และขาดความมั่นใจในการประเมิน (ส้านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551, หน้า 78 ) อีกทังในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป ท้าให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองหลายท่านต้องหัน
มาจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆ กันเองที่บ้าน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส้าหรับ
พ่อแม่และผู้ปกครองบางกลุ่มที่ต้องศึกษาและหาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม
ต่างๆ มาสอนเด็กๆ กันที่บ้าน เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องขาดช่วงในการเรียนเป็น
เวลานานเกิ น ไป และหั น มาความสนใจมา ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาโดยครอบครัวมากยิ่งขึน (ไซ อัจนา, 2020, ออนไลน์ )
จากประเด็ น ปั ญ หาและสถานการณ์ ข องการจั ด การศึ ก ษาโดย
ครอบครัวในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าเพิ่มขึนเรื่อยๆ ในอนาคต รวมไปถึงความ
ต้องการจ้าเป็นของผู้ปกครองที่จัดและอยู่ในช่วงตัดสินใจที่จะจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ดังนัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทของการจัด
การศึกษาในประเทศไทยในสภาพสังคมที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด ผู้ปกครองทังใหม่และเก่าใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนในเกิดทักษะชีวิตและการท้างานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาขั นพื นฐานโดยครอบครั ว ใน
ศตวรรษ ที่ 21
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว
ในศตวรรษที่ 21
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขันพืนฐานโดย
ครอบครั ว ในศตวรรษที่ 21ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี และ
นักวิชาการจากแหล่งต่างๆ น้า มาใช้สังเคราะห์ แล้วก้า หนดเป็นองค์ประกอบ
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ที่ใช้ในการวิจัยน้า ไปสู่การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาขันพืน
ฐานโดยครอบครัว ในศตวรรษ ที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก
(Alternative Education) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ในประเทศไทย แนวคิด เกี่ย วกับ การจั ด การศึกษาโดยครอบครัว
แนวทางในการจัด การศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว (ส้า นักพัฒนาการจั ด
การศึกษาขันพืนฐาน, 2562, หน้า 14-36) ระบบโฮมสคูลแบบไฮบริด (Hybrid
Homeschooling) และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทังในและต่างประเทศผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสภาพ
และแนวทางการจั ด การศึ ก ษาขั นพื นฐานโดยครอบครั ว ในศตวรรษที่ 21
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปที่ 1
ตัวแปรต้น
การจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว
ในศตวรรษที่ 21
1.ด้านเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.ด้านหลักสูตร
3.ด้านทรัพยากรการศึกษา
4.ด้านการด้าเนินการ

ตัวแปรตาม
สภาพและแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัวใน
ศตวรรษที่ 21

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยก้าหนดแนวทางการวิจัย เป็น 2 ขันตอน
โดยในแต่ละขันตอน ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล มี
รายละเอียด ดังนี
ขั้ น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาขั นพื นฐานโดย
ครอบครัวในศตวรรษที่ 21
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว
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รวมทังสิน 433 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว จ้านวน
205 คน ได้ ม าโดยการใช้ ต ารางเครจซี่ และมอร์แกน จากนั นจึ ง ท้ า การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบชันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามภูมิภาค เพื่อเก็บ
ข้อมูลให้ได้ตามจ้านวนที่ก้าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาขัน
พืนฐานโดยครอบครัว ในศตวรรษที่ 21 ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
2 คือ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการจัดการศึกษา
ขันพืนฐานโดยครอบครัว ในศตวรรษ ที่ 21 เป็น แบบประมาณค่า 5 ระดั บ
จ้านวน 65 ข้อ ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากรทางการศึกษา และด้านการด้าเนินการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังแต่
ละส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาที่ มี บ้ า นเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาและจั ด ส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเองไปยังบ้านเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งได้
แบบสอบถามกลั บ คื น มา จ้ า นวน 205 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 แล้ ว จึ ง
ด้าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้ ส ถิ ติ พื นฐาน ได้ แ ก่ ความถี่ และร้ อ ยละ ตอนที่ 2
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน้าไปเทียบกับ
เกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 23-24 )
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง การด้าเนินการระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง การด้าเนินการระดับมาก
ค่าเฉลี่ย ระหว่า ง 2.51 - 3.50 หมายถึง การด้า เนิ นการระดับ ปาน
กลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง การด้าเนินการระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง การด้าเนินการระดับน้อยที่สุด
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขันพืนฐาน
โดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21
แหล่งข้อมูล ผู้วิจัยได้น้าผลจากขันตอนที่ 1 มาสร้างประเด็นในการ
สัมภาษณ์ บ้านเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จ้านวน 5 แห่ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัด
การศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว จ้า นวน 5 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ
หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีผลงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 2
คน ผู้ที่จัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว 2 คน และผู้ที่มีบทบาทก้า กับ
ดูแลการจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว ในศตวรรษที่ 21
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก้ า หนดด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ ต ามวั น เวลาที่ นั ด หมายและจด
บันทึกข้อมูลพร้อมบันทึกเสียง
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ น้ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ม า
วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพื่อสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางจัด
การศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว ในศตวรรษที่ 21
ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขันพืนฐาน
โดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว
ในศตวรรษที่ 21
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน
103 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 มีอายุ 41 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 44.90 มีวุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.27 และส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 24.80
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการ
จัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21
( n=205)
สภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
̅
𝐗
ครอบครัว
S.D. แปล
ในศตวรรษ ที่ 21
ผล
1. ด้านเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา
4.17 0.80 มาก
2. ด้านหลักสูตร
4.13 0.79 มาก
3. ด้านทรัพยากรทางการศึกษา
4.16 0.80 มาก
4. ด้านการด้าเนินการ
4.16 0.62 มาก
รวมเฉลี่ย
4.16 0.75 มาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ
คิดเห็นสภาพการจัดการศึกษาขัน พืนฐานโดยครอบครัว ในศตวรรษ ที่ 21 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.16, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้า นที่ มี ค่า เฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด้ านเครือข่า ยสนับ สนุน การจัด การศึกษา
อยู่ในระดับมาก (̅X = 4.17, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ด้านการด้าเนินการ
(X̅ = 4.16, S.D. = 0.62) ด้านทรัพยากรทางการศึกษา ( X̅ = 4.16, S.D. =
0.80) และ ด้านหลักสูตร (X̅ = 4.13, S.D. = 0.79) ตามล้าดับ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขันพืนฐาน
โดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21
แนวทางการศึกษาสภาพจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว ใน
ศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาบ้านเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จ้านวน 5 แห่ง และ
จากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับ
การ บริหารและการจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว ผลการสัมภาษณ์
สรุปได้ ดังนี
2.1 ด้ า นเครื อ ข่ า ยที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว
ประกอบด้วย 1) ผู้จัดการศึกษา 2) หน่วยงานที่ด้าเนินการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ได้แก่ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ซึ่งมีกลุ่มงานภายในที่รับผิดชอบ
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อยู่ 3 กลุ่มงาน คือ (1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3) โรงเรียน 4) สถาน
ประกอบการ 5) เครือข่ายบ้านเรียน 6) สถาบันศาสนา และ 7) ศูนย์การเรียนรู้
2.2 ด้ า นหลั กสู ต ร เป็ น หลั กสู ต รที่ จั ด ท้ า ขึ นเฉพาะบุ คคลที่ มี ความ
ยื ดหยุ่ นสู งมี จุ ดเน้ นพิ เศษเฉพาะบุ คคล ซึ่ งต้ องสอดคล้ องหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน 2551 ด้วยโดยมีแนวทางในปฏิบัติดังนี (1) จัดท้าสร้างสรรค์
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ ครอบครัว ทัศนะความเชื่อ
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน (2) ปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พ.ศ.2551 ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีความเฉพาะทางที่มีจุดเน้ น
พิเศษ เช่ น กีฬา นาฏศิลป์ ปริยัติธรรม เป็นต้น (3) หลักสูตรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติและ มีความเป็นสากลเทียบเคียงกับต่างประเทศได้
2.3 ด้านทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการ
ศึกษา (2) สื่อการเรียนรู้แอปพลิเคชั่น และ (3) แหล่งการเรียนรู้
2.4 ด้านการด้าเนินการ ประกอบไปด้วย 5 ขันตอน คือ
ขันตอน 1 การเตรียมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การเตรียมความ
พร้อมเพื่อขออนุญาต และการยื่นแบบแสดงความประสงค์
ขั นตอน 2 การวางแผนการจั ด การศึ ก ษา มี แ นวทางปฏิ บั ติ ดั งนี
(1) วิเคราะห์ตัวผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีความสุขในการเรียน (2) ก้าหนดเป้าหมายระยะ
สันระยะยาวที่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในวิชาไหนที่ผู้เรียนสนใจเป็น
พิเศษก็เรีย นมากกว่าวิ ชาอื่น เน้น ความรู้ที่จะช่ว ยให้สามารถด้า รงตนอยู่ใน
สังคมปัจจุบัน (3) จัดท้าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
(4) ก้าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเชิงพฤติกรรมของผู้เรียน
(5) จัดท้าตารางสอน ก้าหนดตารางเวลาที่ชัดเจนในแต่จะกิจกรรมที่จัดให้
ผู้เรียน (6) ส้ารวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น งบประมาณ อุปกรณ์
และสื่อ และ (7) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมองในด้านต่างๆ เพื่อน้าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
ขั นตอน 3 ขั นด้ า เนิ น จั ด การการเรี ย นรู้ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ดั งนี
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(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเล่นปนเรียนสอดแทรกไว้ในรูปของวัสดุ
โดยตรง หรืออาจจะใช้ร่วมกับการใช้วัสดุในการเรียนการสอน (2) จัดการเรียนรู้
ยืดหยุ่นไปตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนมากที่สุด (3) เน้นการปฏิบัติ สื่อ
ออนไลน์ในการสืบค้น หาข้อมูล และเรียนผ่ านทางสื่อออนไลน์ ค้นคว้ าด้ว ย
ตัวเองเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง (4) มีพืนที่ที่ให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติและ
คิดค้นนวัตกรรมต่อยอดความรู้ที่เราได้เรียนรู้และสะสมมา และ (5) เรียนรู้จาก
แหล่ ง เรี ย นรู้ใ นชุ ม ชน แหล่ ง เรีย นรู้ ท างธรรมชาติ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เมื อ ง
ประวัติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์เรียนรู้ในแก่ผู้เรียน
ขันตอน 4 ขันวัดผลประเมินผล มีแนวทางปฏิบัติดังนี (1) ประเมิน
ร่องรอยการเรียนรู้แบบออนไลน์ (2) ประเมินโดยการน้าเสนองาน ผลงาน
รายงาน (3) ประเมินตามสภาพจริงตามหลักสูตรจุดเน้นและแผนการจัดการ
เรียนรู้ (4) สอบแบบอัตนัย โดยการให้ผู้เรียนเขียนอธิบาย สิ่ง ต่างๆนัน หรือใน
กรณีระดั บชันเล็ กรวมไปถึงการเขียนค้าจากรูปภาพ เพื่อการวัดการใช้ภาษา
ตลอดจนระบบการคิด (5) ประเมินความรู้ความเข้าใจตามเนือหาในบทเรียน
โดยการซักถามและสรุปประเด็นต่างๆ (6) ประเมินผลผู้เรียนโดยแฟ้มสะสมงาน
(Portfolio) เป็นการบันทึกหลักฐานการสอนและร่องรอยการเรียนรู้ และ(7)
ประเมินผล โดยใช้การสังเกตผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและมีสัมผัสของความเป็นพ่อแม่
โดยวิธีการที่เป็นธรรมชาติและบันทึกพัฒนาการ
ขันตอน 5 ปรับปรุงการเรียนรู้ มีแนวทางปฏิบัติดังนี (1) การปรับ
หลักสูตรการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกชันปี (2) การปรับหลักสูตร
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนในแต่
ละปีการศึกษา (3) การน้าผลการประเมินที่ครอบครัวประเมินมาวิเคราะห์และ
ออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ (4) การน้าเทคนิคการสอนจากแหล่งต่างๆ
ทังสื่อสังคมออนไลน์ งานวิจัย หนังสือเทคนิคการสอน ศาสตร์การสอน ฯลฯ
มาปรับการจัดการเรียนรู้ และ (5) มีการผลิตสื่อ ใบงาน การออกแบบการ
เรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่้าเสมอ
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การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขัน
พื นฐานโดยครอบครั ว ในศตวรรษที่ 21 ผู้ วิ จั ย ค้ น พบประเด็ น ที่ ค วรน้ า มา
อภิปรายได้ดังต่อไปนี
สภาพและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัว
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเครือข่ายสนับสนุนการจัด
การศึ ก ษา 2) ด้ า นหลั กสู ต ร 3) ด้ า นทรั พ ยากรทางการศึกษา 4) ด้ า นการ
ด้ า เนิ น การ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดยด้ า นที่ มี ก าร
ด้าเนินการจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัวมากที่สุด คือ ด้านเครือข่าย
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้าน การด้าเนินการ ด้านทรัพยากรทางการศึกษา
และด้านหลักสูตร ตามล้าดับ ดังนี
ด้านเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการด้าเนินการโดยภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ มากทั งนี อาจเป็ น เพราะบ้ า นเรี ย นแต่ ล ะบ้ า นมี ก ารสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการด้ า เนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ
สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นของการจัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน
ซึ่งก็ประกอบด้วย ผู้จัดการศึกษา หน่วยงานที่ด้าเนินการ ได้แก่ ส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษา มี 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบาย
และแผนและกลุ่ มนิ เทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการจัด การศึกษา โรงเรีย น
สถานประกอบการ เครือข่ายบ้านเรียน สถาบันศาสนาและศูนย์การเรียนรู้ ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ ดุษฎี รังสีชัชวาล, ชัชชญา
ชุติณัฐภูวดล น้าเพชร เตปินสาย, (2561, ออนไลน์) ท้าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
รูปแบบของการจัดการศึกษาบ้านเรียนและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น พบว่ า รู ป แบบการจั ด
การศึกษาแบบบ้านเรียน ส่วนมากจะจัดแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากรของโรงเรียนหรือท้ากิจกรรมร่วมกัน
มีแนวทางในการจัดท้าแผนการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาเองร่วมกับศึกษา
จากคู่มือของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา รองลงมาคือ การศึกษาเองร่วมกับ
การประยุกต์จากแผนของครอบครัวอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว บุคคลที่มีส่วนร่วม
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ในการจั ด การศึ ก ษาแบบบ้ า นเรี ย นมากที่ สุ ด คื อ บุ ค คลภายในครอบครั ว
รองลงมาคือ ครูพิเศษที่จัดมาแบบบ้านเรียน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของ
รัฐ ในขันตอนแรกมีการมอบคู่มื อการจัดแผนการศึกษาแบบบ้านเรียน การ
จัดหาแผนตัวอย่างในการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน และการจัดบุคลากรให้
ค้าแนะน้าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน กระบวนการที่มีส่วน
ร่ว มของส้า นั กงานเขตพื นที่การศึกษาในการตรวจสอบและพิ จ ารณาความ
ถูก ต้ อ งของแผนการจั ด การศึ กษา พบว่ า ครอบครั ว ผู้ จั ด การศึ ก ษา มี ก าร
ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ อีกทัง มีการ
ประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาแผนและแต่ ง ตั งคณะกรรมการจากผู้ แ ทน
ครอบครัวให้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและพิจารณา
ด้านการด้าเนินการ มี 5 ขันตอน คือ ขันตอนที่ 1 การเตรียมการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาต และการยื่น
แบบแสดงความประสงค์ ขันตอนที่ 2 การวางแผนการจัดการศึกษา ขันตอนที่
3 ขันด้าเนินจัดการเรียนรู้ ขันตอนที่ 4 ขันวัดผลประเมินผล และขันตอนที่ 5
ปรับปรุงการเรียนรู้ มีการด้าเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็น
เพราะบ้านเรียนแต่ละหลัง ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว มีการบริการจัดการ
อย่ า งเป็ น ระบบเป็ น ขั นตอนโดยก่ อ นที่ จ ะมี ก ารตั ด สิ น ใจจดทะเบี ย นกั บ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการศึกษาถึงแนวทางในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
น้าผึง มีศีล (2560, หน้า 208) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่องกระบวนการในการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการท้างานในศตวรรษที่
21 พบว่า ผู้ปกครองต้นแบบมีวิธีการในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ท้าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตและการท้างานในศตวรรษที่ 21 สามารถจ้าแนกได้เป็น 6
ขันตอน และมีขันตอนที่สอดคล้องคือขันตอนที่ 1) ศึกษาสภาพของผู้เรียนและ
ความพร้อ มของครอบครั ว ประกอบด้ ว ย การสั ง เกตผู้ เ รีย นและการสร้ า ง
ข้อตกลงร่ว มกั น ในครอบครัว ขันตอนที่ 2) การวางแผนการจั ด การศึกษา
ประกอบด้วย การวางแผนการจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและ
การวางแผนทางการจัดการศึกษา ขันตอนที่ 4) การด้าเนินการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ขันตอนที่ 5) การประเมิ น ผล ประกอบด้ ว ย การประเมิ น ภายในและการ
ประเมินภายนอกและ ขันตอนที่ 6) การปรับปรุงการเรียนรู้ ประกอบด้วยการ
สร้างข้อตกลงร่วมและการเชื่อมโยงต่อยอดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดย
ครอบครั ว แบบเสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต และการท้ า งานมี ค วามซั บ ซ้ อ นใน
องค์ประกอบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว ชุมชนและบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรมที่รายล้อมอยู่รอบครอบครัว ผู้ปกครองจึงต้องเรียนรู้ที่จะ
แปรเปลี่ยนความซับซ้อนให้กลายมาเป็นปัจจัยผลักดันให้สามารถเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและการท้างานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศิธร จารุสมบัติ (2557, หน้า 136) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่องการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ พบว่าแนวทาง
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพส้าหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวประกอบด้วย
แผนการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยการก้า หนดจุดประสงค์การเรียนรู้การจัดท้า
สาระการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการประเมินผลในขันการสร้าง
ความตระหนักในอาชีพขันการส้ารวจตนเองและอาชีพ และขันการเตรียมความ
พร้อมและการตัดสินใจเลือกอาชีพข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้คือ ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับต่ างๆ โดยเฉพาะการศึกษาขันพืนฐาน
ควรจัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องการจัดการศึกษาเพื่ ออาชีพแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ท้ า หน้ า ที่ดู แ ลการศึกษา และควรน้า คู่ มื อต้ นแบบนี ไปขยายผลเพื่ อจั ด ท้ า
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพส้าหรับผู้เรียนในช่วงวัยต่างๆ
ด้านทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการศึกษา สื่อ
การเรี ย นรู้แ อปพลิ เคชั่ น คอร์ส เรี ย นออนไลน์ และแหล่ ง การเรีย นรู้ มี การ
ด้าเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็นเพราะผู้จัดการศึกษา เป็น
ผู้ที่มีแนวคิดที่กว้างขว้าง มีการศึกษาศาสตร์ทางการการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ซึ่งก็มีแนวทางคือ (1) การจัดท้าแผนการจัด
การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกับ ความต้ อ งการ ความสนใจและระดั บ ของผู้ เ รี ย น
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษา ของบ้ า นเรี ย น โดยมี เ นื อหา
จุ ด ประสงค์ ตามเอกั ต ภาพ (2) สื่ อ การเรี ย นรู้ โดยใช้ บ ทเรี ย นส้ า เร็ จ รู ป
โปรแกรมช่วยสอน แอปพลิเคชั่น ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ และใช้เป็นสื่อการ
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จัดการเรียน และฝึกทักษะด้านต่างๆ โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง (3) แหล่ง
การเรียนรู้ ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ
สวนพฤกษชาติ ภูเขา แม่น้า ทะเล เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์เรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน รวมไปถึงการเรียนรู้จากครูพิเศษช่วยสอน หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ รุจนี เอ้งฉ้วน (2558, หน้า 104) ท้าการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิ ธี พ หุ ร ะยะเรื่ อ ง พบว่ า การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การจั ด
การศึกษาโดยครอบครัว : กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย มีการด้าเนินการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่อยู่ในระดับมาก มี 3 ด้าน คือ การใช้สื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน และ การประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ปรากฏ
ข้างต้น และ 4) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัวจากกรณีศึกษาภาคใต้นัน พบว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีหลักการ
ส้าคัญที่เป็นพืนฐานในการท้าความเข้าใจในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ครอบครัวร่วมกันเสียก่อน ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ความเข้าใจ
เรื่องกระบวนการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการตระหนัก
ถึงการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ภายในครอบครัว ทุกฝ่ายควรมีการวิจัยและ
พัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับหลักสูตรและควรจะจัดตังให้มีหน่วยงานอิสระในการ
ดูแล ให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลือครอบครัว ผู้จัดการศึกษา โดยครอบครัว ส่ วน
วิธีการจัดการเรียนการสอน ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาแต่ละจังหวัดควรช่วย
ส่งเสริมสร้างช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับครอบครัว และมีการนัดหมาย
เพื่อพบปะเสวนากัน อยู่เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องระหว่างครอบครัวผู้จัดการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ควรร่วมกันจัดท้า Mapping เรื่องสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ ควรสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถใช้สื่อร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาทังภาครัฐและเอกชน โดยอาจสร้างข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย
(Memorandum of Understanding: MOU) และการประเมินผลการเรียนรู้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรท้าความเข้าใจมุมมองของครอบครัว มองเห็นความ
แตกต่างระหว่างหลักคิดของการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก ควร
ช่วยเหลือและปรับการใช้ค้าศัพท์เฉพาะทางการศึกษาให้เป็นภาษา ที่เข้าใจได้
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ง่าย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและสอดคล้องกับ พรพล พอนอ่วม (2562, หน้า
311) ท้า การวิ จัยเรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยใช้ทรัพยากรการ
เรี ย นรู้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พบว่ า การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ ฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบซึ่ง
เรียงตามน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ดังนี ด้านบุคคล ด้านทั่วไป ด้าน
การเงิน และด้ านวิช าการ สิ่ ง ที่ควรปรับปรุง ด้ านโครงสร้างและเนื อหาของ
ต้นแบบทรัพยากรการเรียนรู้ฯ คือ การจัดเรียงเนือหาต้องให้มีความเหมาะสม
แบ่ ง หมวดหมู่ แ ละมี ก ารใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย และสิ่ ง ส้ า คั ญ ของการสร้ า ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ นันจะต้องสร้างให้ตรงกับกลุ่มผู้ใช้งานจริงให้ได้มากที่สุด
ส้าหรับงานวิจัยนีสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐได้ส่วนหนึ่ง และมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของประเทศไทยได้
ด้านหลักสูตร มีการด้าเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจ
เป็นเพราะบ้านเรียนหรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การจั ด ท้ า หลั กสู ต รรวมไปถึง ความรู้ ท างการการศึ กษา ศาสตร์ก ารศึ กษา
ปรัชญาต่างๆ ในการจัดท้าหลักสูตรการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความยืดหยุ่นสูง
มีจุดเน้ นพิเศษเฉพาะบุคคลและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน 2551 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจนี เอ้งฉ้วน (2558, หน้า 104) ที่
ท้าการวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโฮมสคูล: กรณีศึกษาครอบครัว
ในภาคใต้ พบว่าหลักสูตรที่ครอบครัวเลือกใช้แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโฮมสคูลของ
ต่างประเทศ เป็ นการปรับใช้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียน รวมถึงแนวคิดและวิถีชีวิตของครอบครัว ส่วนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาตามกลุ่มสาระ
ร่วมกับแบบกลุ่มประสบการณ์และการจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ ทุก
ครอบครัวมีการจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ร่วมด้วย ต่างกันที่เทคนิค
และสัดส่วนในการจัดการศึกษาของ แต่ละครอบครัว รวมถึงการที่ครอบครัว
ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน อยู่เสมอ และแต่ละขันตอนสามารถปรับ เปลี่ยน
ได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี ครอบครัวใช้สื่อและแหล่ง เรียนรู้ทังภายในและ
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ภายนอกบ้านอย่างคุ้มค่า เหมาะ กับวัยและความต้องการของผู้เรียน โดยพ่อ
และ แม่ถือเป็นสื่อที่ส้าคัญที่สุดในทุกครอบครัว ส่วนการประเมินผลการ เรียนรู้
ครอบครัวเน้นการประเมิน ตามสภาพจริงบนพืนฐานความเข้าใจที่ตรงกันของ
ครอบครัว
แนวทางการจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยครอบครัวในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย (1) ด้านเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา ควรสร้างการมีส่วน
ร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ประกอบไปด้ ว ย ผู้ จั ด การศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่
ด้าเนินการ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
งานนิเทศ โรงเรียน สถานประกอบการ เครือข่ายบ้านเรียน สถาบันศาสนาและ
ศูน ย์ การเรีย นรู้ (2) ด้ า นหลั กสูต ร ควรจัด ท้ า หลั กสู ตรเฉพาะบุคคลมีความ
ยืดหยุ่นสูง มีจุดเน้นพิเศษและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษา (3) ด้าน
ทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย แผนการจัดการศึกษา แอปพลิเคชั่น
คอร์ ส ออนไลน์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้ และ (4) ด้ า นการด้ า เนิ น การ ได้ แ ก่ ขั น
เตรียมการจัดการศึกษา ขันวางแผนการจัดการศึกษา ขันด้าเนินจัดการเรียนรู้
ขันวัดผลประเมินผลและขันปรับปรุงการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิมพ์มณี แก้วมหาวงศ์ (2558, หน้า 238) ท้าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวส้าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า รูปแบบ
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวส้าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้การ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายสนับสนุนการจัดการประกอบด้วย 1) การด้าเนินการ
2) เครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา 3) เงื่ อ นไขสู่ ค วามส้ า เร็ จ ได้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องมีระบบการด้าเนินการชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 4)
ตัวชีวัดความส้าเร็จ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวควร
มีลั กษณะเป็ น แผนการศึกษาเฉพาะตั ว ผู้เรีย นเป็ นรายบุ คคลในแต่ ล ะช่ ว งที่
ครอบครัวก้าหนด (2) แผนการให้บริการการเปลี่ยนผ่านเพื่อรับบริการใหม่ การ
จัดหาที่เรียนใหม่การเข้าสู่การประกอบอาชีพ

263

264

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรจัดท้าหลักสูตรโฮมสคูลที่มีความยื่นหยุ่นและหลากหลาย ตรง
กับเอกัตภาพของผู้เรียน สามารถน้าหลักสูตรต่างประเทศมาใช้จัดการเรียนรู้
และเทียบโอนในประเทศไทยได้
2. ควรสร้างความร่วมมื อระหว่า งหน่ วยงานที่จั ดการศึกษาและ
ครอบครัวบ้านเรียน ในด้านของการวางแผนจัดการศึกษา นิเทศ ก้ากับ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ควรจัดท้าโครงการหรือมีพืนที่ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ร่วมกันระหว่างบ้านเรียนแต่ละบ้านในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ในบริบทของไทยและต่างประเทศ
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
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ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บริหารงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจากภูมิปัญญาในการส่งเสริมชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 2) ศึกษารูปแบบทุนมนุษย์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3) เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1
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กาแพงเพชร
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และ 4) ศึกษาผลการใช้แนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในการ
ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเที ยนแก้วจาก
ภูมิปัญญา โดยใช้หลักการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม ย่อยกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ 2 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 3 คน
กลุ่มผู้ดูแลและสนับสนุน 3 คน และตัวแทนนักวิชาการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 9
คน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของกลุ่มเป็นการบริหารงาน
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจชุมชน ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิก
ในครอบครัว เป็ น ปัจ จั ยส าคัญ ที่ สุด มีการจ้ า งแรงงานบางส่ ว นซึ่ ง เป็ น คนใน
ชุมชน ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใดๆ มีการรับซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ จาก
ชุมชน การผลิตขนมเทียนแก้วมีการสืบทอดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอด
และนามาพัฒนาจนประสบความสาเร็จ แต่ภูมิปัญญามิได้มีการถ่ายทอดออก
ไปสู่ชุมชนเป็นเพียงการถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวเท่านั้นเพราะมีความหวง
แหนและเป็นความลับในการสืบทอดของวงศ์ตระกูล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า รูปแบบของทุนมนุษย์ที่สาคัญที่ช่วยทาให้
ผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วได้รับการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมา คือ รูปแบบของทุน
ทางปัญญา ที่ประกอบไปด้วยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการพัฒนา
ตนเองตลอดเวลาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงทุนทางสังคมที่ เป็นลักษณะ
เครือข่ายทางสังคมเพื่อให้พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทันโลก และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 พบว่า แนวทางในการพั ฒนาและยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขนมเทียนแก้ว คือ การพยายามปรับปรุง เรียนรู้ พัฒนา ต่อ
ยอดทั้งตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานการผลิตต่าง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เเม้จะมีข้อจากัดในส่วนของตัวขนมเองที่เป็นขนมสด
ส่งผลต่อการเก็บรักษา หรือในเรื่องของสถานที่ดาเนินการผลิตที่ถูกมองว่ายัง
ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยที่มี
การกาหนดไว้
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 พบว่า ผลลัพธ์ เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า ยิ่ง
พัฒ นา ผลิต ภั ณฑ์ ก็ยิ่ง มี มูล ค่าเพิ่ ม มี ชื่อเสีย ง เป็ นที่ รู้จัก และสามารถสร้า ง
รายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ผลของการพัฒนา
ดังกล่าว ยังเป็นต้นแบบให้บุคคล องค์กร หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้
แนวทางในการพั ฒ นาต่ า ง ๆ เพื่ อ ถอดบทเรี ย นและน าไปปรั บ ใช้ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
คาสาคัญ: ทุนมนุษย์, แนวทางพัฒนา, OTOP นวัตวิถี
Abstract
The objectives of this research were to 1) study the
current conditions of the administration of the product group of
Khanom Tien Kaew products from local wisdom to promote the
OTOP Nawatwithi Tourism-Based Communities, 2) study the
human capital models and community product development in
promoting community tourism, OTOP Nawatwithi Tourism-Based
Communities 3) search for guidelines of products’ development
and enhancement for promoting the OTOP community for
tourism, Nawatwithi Tourism-Based Communities and 4) study the
results of the use of products’ upgrading and guidelines of the
development in promoting community tourism, OTOP Nawatwithi
Tourism-Based Communities of Khanom Tein Kaew products from
local wisdom, using the principles of in-depth interviews and
small group discussions with the target audience Purposive
Sampling divided into 4 groups, namely, 2 know ledgers, 3
practitioners, 3 care and support, and representatives. 1 scholar,
totaling 9.
According to objective 1, it was found that the current
situation of the group was managed under the community
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economic system. The families were production units; therefore,
the labor of family members was the most important factor.
Some of the workers were hired in the community without
committee appointment. There was a purchase of raw materials
from the community. The production Khanom Tien Kaew was
inherited from the wisdom that had been developed from the
learning experience, studying and, developing to be successful;
however, wisdom was not transmitted to the local community. It
was only passed on to the families because there was a jealousy
and secret in the inheritance of the families.
According to objective 2, it was found that the Important
forms of human capital model that significantly helped make the
Khanom Tein Kaew product developed and continued to be
successfully. Is a form of intellectual capital which comprises of
the knowledge, skills, experience and constant self-development
of the product owner. Including social capital that is a social
network. for to learn new things to keep up with the world and
accept the opinions of others in order to improve and develop
further.
According to objective 3, it was found that the guidelines
for products’ development and enhancement of the Khanom
Tein Kaew product group were to try to improve, learn, develop,
and extend the product, packaging, various production standards
which had been kept changing in a good direction. Yet, there was
a limit on the part of the dessert itself that was fresh, affecting the
preservation or the matter of production locations that were seen
as not yet up to standard criteria for the selection of OTOP’s
criteria that was defined.
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According to objective 4, it was found that. The results
were clear and concrete that the more the product was
developed, the more value it added. It could also be generated
stable income for families and communities. Apart from the
results of such development, it could also be a role model for
individuals, organizations, and external organizations to come in to
learn ways of development to take lessons and be used to
develop other products as well.
Keywords: Human Capital, Developmental Guidelines, OTOP
Nawatwithi
บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชน มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่
ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ได้มีการบรรจุแนวคิด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ระบุให้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในพันธกิจของการดาเนินงาน
รัฐบาลยุคสมัย ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายลด
ความเหลื่ อมล้ าของสัง คมที่มุ่ ง เน้น สร้างรายได้ และความเจริญ เข้ม แข็ง ทาง
เศรษฐกิจ ในรูปแบบการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีแนวทางให้คนในแต่
ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการการพัฒนาสินค้าควบคู่ไปกับความทันสมัย
ที่สามารถต่อยอดส่งออกไปขายต่างประเทศได้ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นเป็นทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วนามาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตอบ
โจทย์ผู้บริโภคทุกคนได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า ผลิตภัณฑ์ของ
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คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ
ไม่มีความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่ม ไม่
กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง ทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
ปัจจุบันเราเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านจากโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตาบล มาสู่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ถูกขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศตามโครงการ “ ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้าของสังคม มุ่งสร้าง
รายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการร่วมกัน กับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งคาว่า “นวัตวิถ”ี เกิดจากการนาคาว่า “นวัตกรรม” ผสม
กับคาว่า “วิถีชีวิต” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ไม่ใช่การนาสินค้าที่มีความโดดเด่นของชุมชนออกไปวางเสนอขายนอกแหล่ง
ชุม ชนอย่ า งที่ เคยมี ม าแต่ เป็น การน าผู้คนจากข้างนอก เข้าไปสัม ผั ส วิถีชี วิ ต
เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ อาหารการกิน และแหล่งท่องเที่ยวของชุม ชน
นั้นๆ มีการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์
แปลงเป็นรายได้ ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้อยู่กับคนในชุมชนโดยรอบ
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างแท้จริง (กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน 2561 หน้า 2-3)
“เศรษฐกิจฐานราก” คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่
สามารถพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่ง
กันและกัน มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เป็น
เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาบนรากฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมมา
เป็ นระบบเศรษฐกิจ ที่เอื้อให้เกิด การพัฒ นาด้ านอื่นๆ ในพื้ น ที่ ทั้ง เศรษฐกิจ
สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน (คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก, 2559, หน้า 19)
เศรษฐกิจชุมชนจึงถือเป็นเศรษฐกิจสาหรับคนทั้งมวลเพราะประชาชนจะต้องมี
การรวมตัวร่วมคิด ร่วมทา และร่วมได้รับประโยชน์เพื่อการอยู่ร่วมกัน (กนิษฐา
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แย้มโพธิ์ใช้, 2550, หน้า 42-43) มีการดึงทุนที่สาคัญออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นทุน
ทางปัญญา ทุนทางสังคม หรือทุนทางวัฒนธรรม เพื่ อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
ต่อไป
หากกล่าวถึงทุนทางปัญญา เราจะพบว่า “ทุนทางปัญญา” ถือเป็น
องค์ ประกอบหนึ่ งของ ทุ นมนุษ ย์ ซึ่ง ทุ นมนุษ ย์ หมายถึง ทั กษะ ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนความชานาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่ สั่ง
สมอยู่ในตัวเอง เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ประเภทหนึ่ง
ที่มีความสาคัญ และแตกต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่น เนื่องจากทุนมนุษย์ไม่
สามารถซื้อขายได้และเป็นประโยชน์กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น นอกจากนั้น
ทุน มนุ ษย์ ยัง ปราศจากค่า เสื่ อมราคาซึ่ งแตกต่า งจากสิน ทรัพ ย์ป ระเภทอื่น ๆ
(ยกเว้นที่ดิน) องค์การสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากร
เล็ ง เห็น ความส าคัญ ของการเรีย นรู้จ ากงานในปั จ จุ บั น เรีย นรู้แนวทางการ
พัฒนาอาชีพในอนาคต และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อม
หากองค์การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการเพิ่มพูนประสบการณ์ก ารเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะต่างๆ ก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าทุนให้แก่สมาชิกในองค์การ ชุมชน ท้องถิ่น
และเสริมสร้างผลการดาเนินงานที่ดีให้กับองค์การได้อีกทางหนึ่ง (รติพร ถึงฝั่ง
และโกศล จิ ต วิ รั ต น์ , 2552, หน้ า 4) ทุ น มนุ ษ ย์ เ กิด ขึ้น จากการตกผลึ กทาง
ความรู้ ความสามารถและทักษะของปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อความเฉลียวฉลาด
ของปัจเจกบุคคลเกิดเป็นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ขององค์การ
องค์การใดมีทุนทางปัญญาที่เหมาะสมจะทาให้องค์การนั้น ก้าวสู่การเป็นผู้นา
อุตสาหกรรมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่นยืน
จากที่มาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงรูปแบบของทุนมนุษย์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ภูมิปัญญาการ
ทาขนมเทียนแก้ว ที่มีความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของบ้านหนอง
จอกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลท่ามะเขือ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร เป็น
การประกอบการขนาดย่อมของครัวเรือนที่เกิดจากภูมิปัญญาของนายวิเชียร
เอี่ยมรักษา ที่ต่อยอดดัดแปลงมาจากขนมเทียนที่คนส่วนใหญ่รู้จัก ส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาจนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง จนได้รับ
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การยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น OTOP ระดับ 4 ดาวถึง 4 ปีซ้อน ทั้งนี้ผู้วิจัย
มี ค วามสนใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ท าการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง สภาพ
ปัจจุบันของการบริหารงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
รูปแบบทุนมนุษย์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้ ว ทั้งนี้ยังรวมถึงจะเป็นการหา
แนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับและส่งเสริมชุมชนดังกล่าวอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม
เทียนแก้วจากภูมิปัญญา ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพื่อศึกษารูปแบบทุนมนุษย์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการ
ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจาก
ภูมิปัญญา
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริม
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจากภูมิ
ปัญญา
4. เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียน
แก้วจากภูมิปัญญา
คาถามการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจาก
ภูมิปัญญา ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นอย่างไร
2. รูปแบบทุนมนุษย์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้ว
จากภูมิปัญญาควรเป็นรูปแบบใด
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3. แนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มขนมเทียนแก้วจากภูมปิ ัญญาควรเป็น
อย่างไร
4. ผลที่ได้จากการใช้แนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ใน
การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้ว
จากภูมิปัญญาเป็นอย่างไร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหาให้ความสาคัญกับการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่
1) รูปแบบทุนมนุษย์ เป็นการทาความเข้าใจถึงรูปแบบทุนมนุษย์
2) แนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
3) สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจาก
ภูมิปัญญา ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม วัฒนธรรมที่ยังคงสืบต่อมาถึงปัจจุบัน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึ กษาครั้งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ คัดเลื อกพื้ นที่ ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Selection) เป็นพื้นที่ในการผลิตขนมเทียนแก้วจากภูมิปัญญาบ้าน
หนองจอกพั ฒ นา หมู่ ที่ 9 ต าบลท่ า มะเขื อ อ าเภอคลองขลุ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ซึ่ง จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มดังกล่าวเป็นการดาเนินการใน
ลักษณะผู้ประกอบการรายเดี่ยวที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง มีการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองจนมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงและเข้า
ร่วมในโครงการ “OTOP นวัตวิถี”
3. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติในการ
เป็นตัวแทนที่มี ความเกี่ยวข้ อง และมีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์การที่
เกิดขึ้น เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ที่สามารถให้ความกระจ่างในแง่มุม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ 2 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ 3 คน

กลุ่มผู้ดูแลและสนับสนุน 3 คน และตัวแทนนักวิชาการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษากาหนดขอบเขตระยะเวลาในการดาเนินการ
เป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาด้วย
นิยามคาศัพท์เฉพาะ
ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่สะสมอยู่
ในตัวมนุษย์นอกจากนั้นทุนมนุษย์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนถ่ายให้กับบุคคลอื่นได
OTOP นวัตวิถี หมายถึง การร่วมสุข ร่วมวิถี และร่วมสมัย โดยการ
พัฒนา OTOP ด้วยนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสานวิถีชีวิตชุมชน สร้างสรรค์ สร้าง
เสน่ห์อัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนให้มีคุณค่า และสร้างตลาดใหม่ในชุมชนเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวในพื้นที่ (คู่มือบริหาร OTOP นวัตวิถี, 2561, กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความต้องการในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
มีอยู่เดิมให้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา สร้างสรรค์ ต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เดิม
เป็นการสร้างผลกาไรให้กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น
ขั้นตอนในการศึกษา
เพื่ อให้แนวทางในการด าเนิ นการศึกษาเป็ นไปตามวั ต ถุป ระสงค์ที่
กาหนด ผู้ศึกษาได้กาหนดขั้นตอนในการศึกษาออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 การหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนม
เทียนแก้ว บ้านหนองจอกพัฒนา อ. คลองขลุง จ. กาแพงเพชร

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลและการอภิปรายผลการศึกษา
วิธีการศึกษา
ผู้ศึกษามีวิธีการศึกษาใน 3 แนวทาง ดังนี้
1) การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Document Study)
2) การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3) การศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ที่ไม่มี
การกาหนดโครงสร้างไว้แน่นอน แต่เป็นเพียงการกาหนดประเด็นที่ใช้การศึกษา
และสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจขณะทาการเก็บข้อมูล และข้อคาถามใน
การสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ ด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ กล้ อ ง
บันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก ใช้เป็ นเครื่องมือในการวิจัย
ครั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้น ตอนการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ผู้ วิ จัย ด าเนิ น การเก็บ รวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยเริ่มจากขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การเข้าสนาม (Field) ผู้วิจัยได้เริ่มเข้าพื้นที่โดยแจ้งความจานง
และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ ให้ข้อมูลรับทราบและยินยอมเข้าร่วม
วิจัย
2. สร้างสั ม พั น ธภาพกั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คนสาคัญ โดยการสนทนา
เรื่องทั่วๆ ไปที่ผู้ให้ข้อมูลสนใจก่อน
3. ดาเนิ น การสั ม ภาษณ์ ต ามข้อคาถามที่เตรียมไว้
4. พิจารณาทบทวนดูว่ าคาตอบใดยัง ไม่สมบูรณ์ หากพบว่ ายังได้
คาตอบไม่ ชั ด เจน จะย้ อนถามใหม่ ในเชิ ง ทบทวนให้เรีย บร้อยก่อนที่ จ ะเลิ ก
สัมภาษณ์
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5. เมื่อเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว นาข้ อ มู ล ที่ได้ทาการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อดูว่าคาตอบที่ได้สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้
ชัดเจน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาหรือไม่
การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยจะใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation check) ซึ่งมี
วิธีการดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation check)
คือ การตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องหรือไม่
2. การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
(Methodological triangulation check) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
แตกต่างกัน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์พร้อมทั้งการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อนา
พฤติกรรมที่สังเกตพบ ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเชื่อมโยงว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระทาไปพร้อมกับการรวบรวมข้อมูลตลอด
ระยะเวลาในการทาวิจัย มีการแสดงข้อมูลเพื่อนาเสนอข้อมูลในรูปของการ
พรรณนา อันเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน
และหาข้อสรุป ตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย
ว่ามีค วามน่ าเชื่อถือเพี ยงใด โดยสรุปและตีความหมายออกมาอยู่ในรูปของ
คาอธิบาย และนาผลการวิจัยมาเขียนเป็นรายงานต่อไป

การสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
หลังจากที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาแล้วเสนอผล
การศึกษา โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ แล้วก็จะดาเนินการสรุปผลและอภิปราย
ผลการวิจัย โดยนามาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารทางวิชาการที่ศึกษา
มาแล้วว่าสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งแสดงข้อเสนอแนะในการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารงานกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจากภูมิปัญญา ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
1) ข้อมูลประวัติความเป็นมาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้ว
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจากภูมิปัญญา
เป็นการริเริ่มกันภายในครอบครัวของนายวิโรจน์ เอี่ยมรักษา และนางพัชรินทร์
รอดสมจิต สองสามีภรรยา ผู้มีอาชีพรับราชการครู แต่มีใจรักในการทาอาหาร
และขนมไทย จึงได้คิดทารับประทานภายในครอบครัว ซึ่งวันหนึ่งได้มีโอกาสไป
พบเห็นการทาขนมเที ยนที่แปลกใหม่ ในจั งหวัด กาฬสิ นธุ์ จึง นามาดัด แปลง
เพิ่มเติมจนกลายเป็นขนมเทียนแก้ว และมีการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาอย่างไม่
หยุดนิ่งจนเกิดเป็นศักยภาพของกลุ่ม ซึ่งจะทาให้กลุ่มนั้นมีความสามารถสร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันได้จนกระทั่งปัจจุบัน
2) การบริหารจัดการกลุ่ม ขนมเทียนแก้ว พบว่ า กลุ่มมีการเริ่ม
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในลักษณะการดาเนินงานแบบผู้ประกอบการ
รายเดี่ยว เป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงาน
ของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สดุ หากจะมีการจ้างแรงงานบ้างใน
บางช่วงฤดูกาล แต่ส่วนใหญ่จะพึ่งแรงงานในครอบครัว พึ่งทรัพยากรท้องถิ่น มี
เงินทุนหมุนเวียนในชุมชน พึ่งตัวเองและพึ่งชุมชนก่อน มีการเรียนรู้ต่อยอดและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆ มีการปรับปรุงรสชาติให้เหมาะสมกับคนใน
พื้นที่และผู้บริโภค ใช้คาติชมของผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการปัน
รายได้บางส่วนกลับคืนสู่ชุมชนด้วย
วัตถุประสงค์ข้ อที่ 2. เพื่อศึกษารูป แบบทุนมนุษย์ กับการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจากภูมิปัญญา
จากการศึกษา พบว่า รูปแบบของทุนมนุษย์ที่สาคัญที่ช่วยทาให้
ผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วได้รับการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมา คือ รูปแบบของทุน
ทางปัญญา ที่ประกอบไปด้วย ความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ และการพัฒนา
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ตนเองตลอดเวลาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงทุนทางสังคม ที่ เป็นลักษณะ
เครือข่ายทางสังคม ที่ต้องเปิดโลกทัศน์ ให้พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทันโลก
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ขนมเทียนแก้วจากภูมิปัญญา
1) แนวทางในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
พบว่ า เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี แ นวทางในการพั ฒ นาและยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดประสบการณ์ตนเองอย่างไม่หยุด มี
การสร้างเครือข่ายเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ไปเรียนรู้ ไปอบรม ไปศึกษา ไปดู
ไปทา แล้วกลับมาพัฒนาปรังปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ประธานกลุ่ม
หรื อ เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม แต่
สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับปรุงสูตรที่มีอยู่แล้ว มีการคิดค้นออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม เป็นการสร้าง
สถานภาพทางการแข่งขัน ลดการเสี่ยงภัยทางการตลาดที่ลูกค้าเสื่อมความนิยม
ลง และยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการขยายช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
2) แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับจาก 4 ดาวเป็น 5
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขนมเทียนแก้ว ผู้ประกอบการ
ซึ่ งเป็ นเจ้ าของผลิ ตภั ณฑ์ ได้ พยายามหาแนวทางในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และ
ยกระดับขนมเทียนแก้วจาก 4 ดาว เป็น 5 ดาว (ระดับ 5 ดาว คือ เป็นสินค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการส่งออก) ตลอดเวลาทั้งพยายามปรับปรุง
ตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ต่าง ๆ แต่ด้วยข้อจากัด ทั้งในส่วนของตัวขนมเองที่
เป็นขนมสด ส่งผลต่อการเก็บรักษาดูแล ทาให้มีผลต่อโอกาสทางการตลาดสู่ตลาด
สากล ซึ่งถือเป็นข้อจากัดหนึ่งในเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทยที่มีการกาหนดไว้ ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์มิได้ย่อท้อที่จะพัฒนา แต่ด้วยความที่
สามารถรักษาคุณภาพของตัวขนมไว้จนเป็นที่ยอมรับ รู้จัก และสามารถอยู่ได้ด้วย
ตนเองจึงไม่อยากที่จะดิ้นรนเพื่อยกระดับต่อไปนั่นเอง
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 4. เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วจากภูมิปัญญา
ผลลัพธ์ที่ได้ จากการพั ฒนา ต่อยอด อย่างไม่หยุดนิ่ง นั้น ส่งผลใน
ระยะยาว ดังตัวอย่างของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วที่มีการพัฒนาแบบไม่
หยุดยั้ง ใช้ประสบการณ์เดิม เพิ่มเติมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ทาให้ขนมเทียน
แก้วมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วจนกระทั่งปัจจุบันนั้นเอง นอกจากนี้ผลของการ
พัฒนาดังกล่าว ยังเป็นตัวอย่างให้บุคคล องค์กร หน่ว ยงานภายนอกได้เข้ามา
เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อนาไปปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนได้
อีกด้วย
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1 ผลการศึกษาสถานภาพของกลุ่ม
เป็นลักษณะการดาเนินงานแบบผู้ประกอบการรายเดี่ยว เป็นระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากระดั บ ชุ มชนที่มีครอบครั วเป็ นหน่วยการผลิ ต ไม่ เน้ นการแข่งขัน
แรงงานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว และมีการจ้างแรงงานบางส่วนจาก
คนในชุมชน มีการเรียนรู้ต่อยอดและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เรื่อยมา โดยใช้คา
ติชมของผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการปันรายได้บางส่วนกลับคืนสู่
ชุมชนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ ธเนศ ศรีวินัยลาพันธ์ (2556, หน้า 23 ) ที่ให้ไว้ว่า เศรษฐกิจชุมชน คือ ระบบเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน มีการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ทั้งในด้านการผลิต การบริโภค และ
การกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของชุ มชน กล่าวคือ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับ
ผลประโยชน์บนพื้นฐานของความสามารถที่ชุมชนต่าง ๆ มีอยู่ จากการใช้ “ทุน
ของชุมชน”ทั้งที่เป็นสินค้าทุน (เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตต่างๆ
ฯลฯ ที่ มี อ ยู่ ห รื อ ที่ จั ด หามาได้ ต ามศั ก ยภาพ) ทุ น ทางเศรษฐกิ จ (ปั จ จั ย ที่
สนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น เช่น
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แหล่งน้า ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง ฯลฯ) และทุนทางสังคม อาทิ วิถีการ
ผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน วัด เป็นต้น
การผลิตขนมเทียนแก้ว มีการสืบทอดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อ
ยอดจากประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ดู ศึ ก ษา และน ามาพั ฒ นาจนประสบ
ความสาเร็จ แต่ภูมิปัญญามิได้มีการถ่ายทอดออกไปสู่ชุมชนท้องถิ่น เป็นเพียง
การถ่า ยทอดให้กับ คนในครอบครัว เท่ านั้ นเพราะมีความหวงแหน และเป็ น
ความลับในการสืบทอดของวงศ์ตระกูล
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 พบว่า รูปแบบของทุนมนุษย์ที่
สาคัญที่ช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วได้รับการพัฒนาต่อยอดเรื่อยมา คือ
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการพัฒ นาตนเองตลอดเวลาของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสาคัญของทุนทางปัญญา ที่ช่วยเสริมสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มได้ รวมถึงต้องมีทุนทางสังคม เพราะการมีเครือข่ายทาง
สังคมจะเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการพัฒนา ต้องเปิดโลกทัศน์ให้พร้อม
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทันโลก และต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อ
นามาปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กัลย์ ปิ่นเกษ
และคณะ (2560, หน้า 195) ศึกษาเรื่อง “ทุนมนุษย์: ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับ
องค์การ” ซึ่งจากการศึกษาทาให้เห็นว่าทุนมนุษย์มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
องค์ การ ทุ น มนุ ษ ย์ เป็ น สิ น ทรัพ ย์ ที่ มี คุณ ค่า ช่ ว ยเสริม สร้า งมู ล ค่า เพิ่ ม ให้แก่
องค์การ และนามาสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ นอกจากนี้งาน
เขียนของอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ และธีระวัฒน์ จันทึก (2560, 1583) ได้ศึกษา
เรื่อง ทุนมนุษย์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ผลการศึกษามีความเห็น สอดคล้องว่ า ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญที่ สามารถ
เสริมสร้างศั กยภาพในการเพิ่ มมูล ค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของไทยโดย
อาศัยความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม
และมูลค่าเพิ่มจากความคิดของผู้คนในท้องถิ่น เสริมสร้างด้วยการแลกเปลี่ยน
ความรู้ในชุมชน การตั้งปณิธานในการขวนขวายความรู้เพิ่มเติม การทางานเป็น
ทีม การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชุมชน จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
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ความสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 3 พบว่า แนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ของกลุ่ ม ขนมเที ย นแก้ว ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของ
ผลิตภัณ ฑ์ได้พยายามหาแนวทางในการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์และยกระดับขนม
เทียนแก้วจาก 4 ดาว เป็น 5 ดาว ตลอดเวลาทั้งพยายามปรับปรุงตัว สินค้า
บรรจุ ภัณฑ์ ต่ าง ๆ แต่ ด้วยข้อจากัด ทั้ งในส่ วนของตัว ขนมเองที่ เป็นขนมสด
ส่งผลต่อการเก็บรักษาดูแล หรือในเรื่องของสถานที่ดาเนินการผลิตที่ถูกมองว่า
ยังไม่ได้มาตรฐาน ทาให้มีผลต่อโอกาสทางการตลาดสู่ตลาดสากล ซึ่งถือเป็น
ข้อจากัดหนึ่งในเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยที่มีการ
กาหนดไว้
ในส่วนของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ มีแนวคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแต่ สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับปรุง
สูตรที่มีอยู่แล้ว มีการคิดค้นออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
นวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่แตกต่างจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี อยู่ เ ดิ ม ซึ่ ง สามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ (2557, หน้า
113-114 ) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จะเน้นการเรียนรู้จาก
ธุรกิจอื่นที่ประสบความสาเร็จและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการลงมือ
ปฏิบัติและมีการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนาความ
เชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม รูปแบบการดาเนินชีวิตและพิธีกรรมต่างๆ มาถ่ายทอด
ลงบนผลิตภัณฑ์เน้นการสร้างความแตกต่างบนบรรจุภัณฑ์หรือตราสินค้าเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์เฉพาะ ซึ่งทาให้เกิดแรงดึงดูดในการซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทางหนึ่ง
และมีผลเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ผลการศึกษาของสุดถนอม ตันเจริญ (2562,
หน้า 160-161) เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ของวิสาหกิจ
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ชุมชน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ในภาพรวมแล้ว วิสาหกิจชุมชนควรพัฒนาสินค้า บริการ
บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
พบว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาความเป็นไทย หากเป็นสินค้าที่เชื่อมโยง
กั บ การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการผลิ ต หรื อ สื่ อ ถึ ง วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
นักท่ องเที่ ยวให้ความสาคัญ และดึ งดู ดความสนใจ ได้ มากที่ สุด ซึ่ง จากผล
การศึกษาสามารถสรุปให้เห็นได้ว่าการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น
รสชาติ รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลาก สามารถช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ได้เป็น
อย่างมาก
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 4 การศึกษาผลการใช้แนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ พบว่า สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง คือ ความต้องการอยู่รอดของธุรกิจ และการพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมว่ายิ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะยิ่ง
มีมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างรายได้เพิ่มยอดขายให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคง
นอกจากนี้ ผ ลของการพั ฒ นาดั ง กล่ า ว ยั ง เป็ น ต้ น แบบให้ บุ ค คล องค์ ก ร
หน่วยงานภายนอกได้ เข้ามาเรียนรู้แนวทางในการพัฒนา ต่า ง ๆ เพื่อถอด
บทเรียนและนาไปปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว
จะเห็นว่าความสาเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายด้าน และด้านที่สาคัญ
ที่สุด คือ กลุ่มมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพที่สามารถขับเคลื่อนพากลุ่มเจริญเติบโต
มีชื่อเสียงได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี (2556,
หน้า 191-193) ทาการศึกษาเรื่อง กระบวนการและเงื่อนไขความสาเร็จของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มะขามทอง ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อาเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า เงื่อนไขของความสาเร็จ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องเริ่มจากการเรียนรู้และต่อยอดโดยมีปัจจัย
หลายด้านที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
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รูปแบบต่าง ๆ การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้านวิสัยทัศน์ ของ
ผู้นา การทางานเป็นทีม และความร่วมมือ ของคนในชุมชน รวมถึงด้านความ
เข้ม แข็ ง ของชุ ม ชนที่ ต้ องมี การพั ฒ นาอย่ า งสร้า งสรรค์สู่ การด ารงชี วิ ต แบบ
พอเพียง ให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีความผูกพันรักท้องถิ่น และร่วมกันพัฒนา
เพื่อประโยชน์ของชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตขนมเทียนแก้วสูญหายไป กลุ่ม
ควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิต ขนมเทียนแก้ว และ
ถ่ายทอดกระบวนการต่าง ๆ ออกมาให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์ต่อ
ลูกหลานสืบต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ผลิตขนมเทียนแก้ว ในเชิงบูรณาการ เพื่อให้สามารถนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในกลุ่ม องค์กร ชุมชน ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ได้
มากขึ้น
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับ
สื่ออินโฟกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Learning Achievement by using CreativityBased Learning (CBL) with Infographic media in
Thai Literature Learning management of
Mattayomsuksa 1 Students
อรวรรณ อุดมสุข1
Orawan Udomsuk
กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์2
Krittayakan Topithak
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยการจัดเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟ
กราฟิก 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 หลั ง เรี ย นของนั ก เรีย นที่ มี พื้ น ความรู้เดิ ม แตกต่ า งกัน 3)
ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังได้รับการจัด
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนระ
หานวิทยา อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร จานวนนักเรียน 33 คน
1

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
อาจารย์ที่ปรึกษา
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ได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก จานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวรรณคดีไทย เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก ซึ่งแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 11 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 18.85 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ
9.24 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่มีพื้นความรู้แตกต่างกันมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มที่มีความรู้เดิมสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่มีพื้นความรู้ปานกลางและต่า และนักเรียนกลุ่ม
ที่มีพื้นความรู้ปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูงกว่ากลุ่มนักเรียน
ที่มีพื้นความรู้เดิมต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียนวรรณคดี ไทยของนักเรีย นหลังได้รับการจัดเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(X̅=4.34,S=0.21) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ระดับมาก (3.5) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน, สื่ออินโฟกราฟิก,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
Abstract
The objectives of the studies were 1) to compare the
outcome in learning achievement in Thai literature of
Mattayomsuksa 1 between before and after learning by using
Creativity-Based Learning (CBL) with Infographic media 2) to
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compare the outcome on learning achievement in Thai literature
of Mattayomsuksa 1 students after learning of student who had
different prior knowledge 3) to study student's satisfaction in
learning Thai literature after taught by Creativity-Based Learning
(CBL) with Infographic media. The samples used in this research
were Mattayomsuksa 1/2 students second semester, academic
year 2563 of Rahan Wittaya School, Bungsamakkhee District,
Kamphaeng Phet Province acquired by cluster random sampling
by drawing lots for 1 room, the number of students was 33. The
tools were used in this research were 1) Lesson plan using
Creativity-Based Learning (CBL) with Infographic media, 6 units. 2)
Thai Literature achievement test between before and after
learning, learning management is a Multiple-Choice test made
with 4 choices for 30 items. 3) Satisfaction Survey of
Mattayomsuksa 1 in learning by using Creativity-Based Learning
(CBL) with Infographic media which made with 5 degrees (Rating
Scale) and the check list for 11 items. Data was analyzed using
frequency, percentage, t – test (dependent Samples) and OneWay ANOVA.
The results of the study were as follows:
1) The Learning achievement of Mattayomsuksa 1
students by using Creativity-Based Learning (CBL) with Infographic
media in learning management was found that the post-test
results were higher than the pre-test. The average score of pretests was 9.24 and post-test was 18.85 statistically significant at .05
level.
2) The comparison results in learning achievement in Thai
literature of Mattayomsuksa 1 distinguished by pair was indicated
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that students who had high-level prior knowledge had a higher
learning achievement result than the low-level prior and higher
than the medium-level students statistically significant at .05 level
and the medium-level prior knowledge students had the learning
achievement result than the low-level prior knowledge students
statistically significant at .05 level.
3) The results of Mattayomsuksa 1 students' satisfaction in
learning Thai literature by using Creativity-Based Learning (CBL)
with Infographic media was found that the overall was at the high
level by mean (M=4.34, S=0.21) which was at the high level (3.5)
statistically significant at .05
Keywords: Creativity-Based Learning (CBL), Infographic
media, Learning achievement in Thai literature
บทนา
ภาษาไทยเป็น เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการติด ต่อ สื่อ สารเพื่อ สร้า งความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นเครื่องมือที่ม นุษ ย์ใช้ในการแสวงหา
ความรู ้แ ละประสบการณ์เ พื ่อ พัฒ นาตนเองให้ท ัน ต่อ การเหตุก ารณ์
บ้า นเมือ งและการเปลี ่ย นแปลงทางสัง คม ดัง ที ่ วิม ลรัต น์ สุน ทรโรจน์
(2551, หน้า 5) กล่า วว่า ภาษาไทยมีค วามสาคัญ ต่อ การดารงชีวิต และ
แสดงถึง ความเป็น อัน หนึ ่ง อัน เดีย วกัน คนไทยจึง ต้อ งตระหนัก ถึง
ความส าคัญ ของภาษาไทยและท าความเข้า ใจถึง หลัก เกณฑ์ท างภาษา
ตลอดจนมนุษ ย์ ใช้ภาษาสร้า งสรรค์ว รรณคดีเพื่อบัน ทึกประสบการณ์และ
จิน ตนาการ จึง มีผู ้เ ปรีย บวรรณคดีว่า เป็น “กระจกสะท้อ นชีว ิต ” และ
สังคมแต่ละยุคสมัย
ด้ ว ยเหตุ นี้ ในหลั กสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน 2551จึ ง ได้
กาหนดตัวชี้วัดของการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไว้ในสาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม และกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนต้อง
เข้าใจและแสดงความคิดเห็ น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
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คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 20)
ถึงแม้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จะให้ความสาคัญ
และส่งเสริมการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมมากเพียงใดแต่สภาพการเรียน
การสอนวรรณคดีก็ยังประสบปัญหาหลายประการ ดังเช่น ปัญหาด้านการสอน
และสื่อการสอน ดังที่ พรรณรอง รัตนไชย (2555, หน้า 142) กล่าวว่า ครูส่วน
ใหญ่ใช้สื่อการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ใช้หนังสือแบบเรียนมากเกินไปโดย
ไม่มีการนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด การเรียนการสอนอีกทั้งขาดกิจกรรมที่
ส่ง เสริม การคิ ด วิ เคราะห์ ทาให้การจัด การเรีย นการสอนไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
เท่าที่ควร
จากค่ า เฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติ โดยสถาบั น
ทดสอบทางการศึ กษาแห่ง ชาติ (องค์การมหาชน) พบว่ า ผลการสอบของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระหานวิทยา ประจาปีการศึกษา
2562 รายวิชาภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย 78.30 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านนี้
ผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ จึ ง ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค วิ ธี การสอน
ภาษาไทยที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นการคิ ด น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ พั ฒ นา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวรรณคดี ไ ทย โดยศึ ก ษารู ป แบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประเทศ
ไทย เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการสอนใช้ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
ท้าทาย เกิดผลลัพธ์ครบด้านตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงสร้าง
หลักของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พัฒนามาจากโครงสร้างการเรียนการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
แบบความคิดแนวขนาน (Parallel Thinking) ของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน
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ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก (Active learning Model) การสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่ออนาคตเพื่อ
ก้าวเข้าสู่งานใหม่ที่จะมาถึง ได้แก่ ทักษะด้านการค้นคว้า ทักษะการคิด และ
ทักษะการทางาน ฯลฯ รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานประกอบด้วย
กระบวนการ (Process) และการสร้างบรรยากาศ (Context) จากผลการวิจัย
ของสถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต พบว่าผลสาเร็จของการนา CBL ไปใช้
คือ ผู้เรียนสนุก ผู้สอนตื่นตัว เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 ได้จริง (วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ , 2562, หน้า 28-32) และเพื่อให้เข้ากับยุค
ศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงสนใจสื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยการนาสื่ออินโฟกราฟิกมาช่วยในการออกแบบเนื้อหาหรือข้อมูล เพื่อให้
เนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายและน่าสนใจ ซึ่งงานวิจัยที่พบได้แก่ งานวิจัยของ
Netty Apriyanti (2018, หน้า 14) เรื่อง ความต้องการการวิเคราะห์สื่ออินโฟ
กราฟิกโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา ใน
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ตลอดจน ครูทุกคนในเขตซัมบาสต้องการสื่ออินโฟกราฟิกในการเรียนรู้วิชา
ฟิ สิ ก ส์ และสื่ ออิ น โฟกราฟิ ก ที่ จ าเป็ น คือ อิน โฟกราฟิ กที่ ส ามารถแสดงด้ ว ย
สมาร์ทโฟนได้เนื่องจากไฟล์สมาร์ทโฟนจะเป็นเครื่องมือสาหรับนักเรียนในการ
เรียนรู้อย่างอิสระและทาให้การเรียนรู้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าสื่อ
อิน โฟกราฟิ กจะช่ ว ยกระตุ้ น ความคิด สร้า งสรรค์ข องผู้ ที่ พ บเห็น ดั ง นั้ น การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นหัว ใจสาคัญในการ
ออกแบบอินโฟกราฟิก สามารถจุดประกายให้ผู้อ่านอินโฟกราฟิกเกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้ ซึ่งในปัจจุบันอินโฟกราฟิกถือเป็นสื่อใหม่ที่กาลังได้รับความนิยม
ในวงการโฆษณา และถูกนาไปใช้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ป้าย แผนที่ สถิติศาสตร์
ข้อมูล ทางคณิตศาสตร์ การรณรงค์เชิญชวน เป็นต้น ดังนั้นใช้อินโฟกราฟิกมา
ประยุ กต์ เป็ น สื่ อน าไปใช้ ใ นการจั ด การเรีย นการสอนจึ ง เป็ น การส่ ง เสริม ให้
นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
จากความสาคั ญ ดั ง กล่ า ว ทาให้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ ใ ช้ รู ป แบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับ สื่ออินโฟกราฟิกมาจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอน เรื่อง กาพย์ พระไชยสุริยา ที่หลักสูตรได้กาหนดให้เรียนใน
ระดั บชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีเนื้อหาเป็ นนิท าน คาที่ใช้ เป็น คาไทยง่ าย ๆ มี
สัมผัสคล้องจอง มีความดีเด่นทั้งด้านการใช้ถ้อยคาและสานวนโวหาร และยังได้
เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัว สะกดและลักษณะของการแต่งคาประพันธ์ประเภท
กาพย์ อีกทั้งได้ข้อคิด คติธรรมจากเนื้อเรื่องอีกด้วย (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง , กัลยา
สหชาติโกสีห์, ศรีวรรณ ช้อยหิรัญ , ภาสกร เกิดอ่อน และรวีวรรณ อินทร
ประพันธ์, 2562, หน้า 57) ผู้วิจัยจึงเลือกวรรณคดีเรื่องนี้มาใช้ในการวิจัยครั้ งนี้
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมให้สูงขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนของนักเรียนที่มีพื้นความรู้เดิมแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลัง
ได้รับการจัดเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก
กระบวนการวิจัย หรือ วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจั ยในครั้งนี้ ได้แก่ นั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนระหานวิทยา อาเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ห้อง จานวน 189 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนระหานวิทยา อาเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกาแพงเพชร ได้มาโดยการ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรียน 33 คน
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เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก จานวน 6 แผน แผน
ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเล่าความเป็นมา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะคาประพันธ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 คาศัพท์หรรษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เนื้อเรื่อง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์กาย์ด้วยโวหารภาพพจน์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลัง
เรียน การจัด การเรีย นรู้ เป็น แบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด เลื อกตอบ 4 ตั ว เลื อก
จานวน 30 ข้อ
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 กาหนดจุดประสงค์การเรีย นรู้เพื่อวิ เคราะห์เนื้ อหาและ
ตัวชี้วัดเรื่องการจัดการเรียนรู้วรรณคดีเรื่อง กาพย์พรไชยสุริยา
2.2 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ตามแนวคิดของ Bloom
ซึ่งกาหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ไว้ 6 ระดับ คือ ด้านความรู้ ด้านความเข้าเข้าใจ
ด้านการนาไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการประเมินค่าและด้านการสร้างสรรค์
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยที่เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จานวน 70 ข้อ ให้
ครอบคลุมตัวชี้วัด โดยแต่ละข้อ ให้มีตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก
และเลือกใช้เป็นแบบทดสอบฉบับจริง จานวน 30 ข้อ
2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
การใช้ ภ าษาความถู ก ต้ อ งของข้ อ ค าถาม จากนั้ น ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขตาม
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คาแนะนา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
2.5 วิ เคราะห์ข้อมูล หาดั ชนีความสอดคล้องระหว่ างข้อ
คาถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เลือกข้อสอบที่ที่มีค่า IOC
มีค่าระหว่าง 0.50–1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่
ใช้ได้ IOC จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านมีผลประเมิน IOC มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.60 –1.00
2.6 วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายข้อ แล้วพิจารณาคัดเลือก
ข้อสอบที่เหมาะสมไว้ โดยถือเกณฑ์ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 – 0.80
และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 – 1.00 (อนุวัต คูณแก้ว, 2562, หน้า
205-206) จะเป็นแบบทดสอบที่สามารถนาไปใช้ได้จริง โดยมีผลการประเมิน
ค่าความยาก (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52-0.79 และค่าอานาจจาแนก (r) มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.42
2.7 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร
KR-20 ของ Kuder Richarson (อนุวัต คูณแก้ว, 2562, หน้า 219) ปรับปรุง
และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 จากนั้นจัดพิมพ์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ รู ป แบบการสอนแบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐานร่ ว มกั บ สื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก
ซึ่งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 11 ข้อ
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากเอกสารและตารา
ที่เกี่ยวข้อง
3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
โดยใช้ รูป แบบการสอนแบบสร้า งสรรค์เป็ น ฐานร่ว มกับ สื่ ออิน โฟกราฟิ กซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อคาถาม 10 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ของลิเคิรท์ (Likert)
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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3.3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่ออาจารย์
ที่ป รึกษาการค้น คว้า ด้ วยตนเอง จากนั้ น ปรับ ปรุง แก้ไ ขแบบสอบถามความ
คิดเห็นตามคาแนะนา
3.4 เสนอแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้เชี่ยวชาญและหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ IOC (Index of ltem
Objective Congruence) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
ถือว่า มีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลปรากฏว่า ข้อคาถามมีความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการวัดทุกข้อ
3.5 นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Per-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ก่อนที่จะดาเนินการสอนด้วยสื่ออินโฟ
กราฟิก เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยาจานวน 30 ข้อ ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้
2. ดาเนินการสอนโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับการ
สอนแบบสร้างสรรค์ เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ลักษณะคาประพันธ์ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์
คุณค่าวรรณคดี เป็นต้น ใช้เวลาในการศึกษา รวม 12 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม แล้วบันทึกผลเพื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียน
โดยใช้ t-test
4. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ โ ดยใช้ รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก
5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติและสรุปผลการทดลอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งโดยใช้ ส ถิ ติ ( t-test
dependent)
2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนของนักเรียนที่มีพื้น
ความรู้เดิมแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ (One way anova)
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
(CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ผลวิจัยปรากฏว่า
ตาราง 1 แสดงตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนทีจ่ ัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก
จานวนนักเรียน คะแนนเต็ม

คะแนนของนักเรียน
S.D.
t
2.305
14.783*
4.266

p
x̅
33
30 (ก่อนเรียน) 9.24
.000
33
30 (หลังเรียน) 18.85
* มีนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (𝑥̅ = 18.85) สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥̅ = 9.24) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 2 แสดงตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนที่มีพื้นความรู้เดิมแตกต่างกัน
พื้นความรู้
เดิม
ภาพรวม

แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

ระหว่างกลุ่ม

2 14.294 7.147

F

P

74.256

.000

ภายในกลุ่ม
30 2.888 0.096
รวม
32 17.182
* มีนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 2 พบว่ า ผลการเปรี ย บเที ย บสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วรรณคดีไทยของนักเรียนจาแนกตามกลุ่มพื้นความรู้เดิมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ (Scheffe’) ปรากฏดังตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนที่มีพื้นความรู้เดิมแตกต่างกันเป็นรายคู่
พื้นความรู้เดิม คะแนนเฉลี่ย

กลุ่มต่า
1.40
*
*

กลุ่มปานกลาง
2.18
*

กลุ่มสูง
3.25
-

กลุ่มต่า
1.40
กลุ่มปานกลาง
2.18
กลุ่มสูง
3.25
* มีนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 2 พบว่ า การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วรรณคดีไทยของนักเรียนที่มีพื้นความรู้เดิมแตกต่างกันเป็นรายคู่ นักเรียนที่มี
พื้นความรู้แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มที่มีความรู้เดิ มสูงมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่มีพื้นความรู้ปานกลาง
และต่า และนักเรียนกลุ่มที่มีพื้นความรู้ปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีพื้นความรู้เดิมต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตาราง 4 แสดงตารางผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟ
กราฟิก
ผลการประเมิน
S.D
ระดับความเหมาะสม
x̅
ด้านสื่ออินโฟกราฟิก
3.84
0.29
มาก
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.62
0.19
มากที่สุด
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
4.56
0.15
มากที่สุด
ภาพรวม
4.34
0.13
มาก
จากตาราง 4 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังได้รับการจัดเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับอินโฟกราฟิก โดยภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̅=4.34,SD=0.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย (x̅=4.62,SD=0.19) ด้ า นบรรยากาศการเรีย นรู้ผู้ เรีย น มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅=4.56,SD=0.15) และด้านสื่อ
อิ น โฟกราฟิ ก ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
(x̅=3.84,SD=0.29)
รายการประเมิน
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การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่ างก่อนเรียนและหลั งเรียน โดยการจั ด
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนของนักเรียนที่มีพื้นความรู้เดิมแตกต่างกัน พบว่า
นั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ มี ค วามรู้ เ ดิ ม สู ง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า
นักเรียนกลุ่มที่มีพื้นความรู้ปานกลางและต่าและนักเรียนกลุ่ม ที่มีพื้นความรู้
ปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีพื้นความรู้
เดิมต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีพื้นความรู้
เดิมที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีความเข้าใจ
แจ่ มแจ้ง ด้ วยเหตุผ ลดั งกล่า วนี้ ผู้ เรีย นที่ มีพื้ นความรู้เดิ มอยู่ในกลุ่ม สูง จึ ง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงตามไปด้วย ส่วนนักเรียนที่มีพื้นความรู้
เดิ ม อยู่ ใ นกลุ่ ม ต่ า จึ ง มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ าตามไปด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของบลู ม (1982) ที่ พ บว่ า พื้ น ความรู้ เ ดิ ม ทาง
คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวคือ
พื้ น ความรู้ เ ดิ ม ทางคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ ส ามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตอนปลายเทอมได้ถึง
ร้อยละ 50 ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญถูกพัฒนามาจากกระบวนการใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการ
สอนแบบ Active Learning คือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความ
ตื่นตัว มุ่งเน้นทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบที่
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สาคัญ คือ การจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เหมาะสม ใช้
สื่อกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิด โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
แสวงหาข้อมูล ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนค้นพบความรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
แบบร่วมมือมากกว่ าการแข่งขัน การใช้ กระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม และมี
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สามารถวิเคราะห์เป็น จนสามารถสร้างองค์
ความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ตามขั้ น ตอนการสอนแบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐานทั้ ง 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกและการ
ใช้เกมเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียน อยากรู้ อยาก
ค้นหาคาตอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร นะมามะกะ (2562) พบว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อการสอนอินโฟกราฟิกแบบ
ภาพนิ่ง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขั้นตอนที่ 2 ตั้ง
ปัญหาแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ผู้เรียนช่วยกันตั้งปัญหาที่ตนเองสนใจจากสื่อ
อินโฟกราฟิกที่ผู้สอนนาเสนอ เมื่อผู้เรียนพบปัญหาแล้วจึงทาการแบ่งกลุ่มตาม
ความสนใจ ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลจากแหล่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผู้ สอนจะเดินตามกลุ่ม เพื่อให้
คาปรึกษาเวลาที่ผู้เรียนมีปัญหา ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอผลงาน ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอผลงานได้หลากหลายรูปแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมิน
จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทางานกลุ่มชิ้นงานและใบงาน ในขั้นนี้ผู้เรียน
จะได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม
ซึ่งการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานจะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ทางความคิด ทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชลธิชา นามา (2560) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
หลังได้รับการจัดเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรม
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การจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความพึงพอใจด้วยมากที่สุดเป็นลาดับที่หนึ่ง ทั้งนี้
เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับเพื่อน
นักเรียนได้รู้จักสื บค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนได้ฝึกให้ผู้เรียนฝึกการตั้งปัญหาและแสวงหา
ค าตอบร่ว มกั น แล้ ว มาสร้า งเป็ น องค์ ความรู้ใหม่ ของตนเอง สอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ย ของ ชลธิ ช า น านา (2560) พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะแนวทางของผู้สอนช่วยสร้างบรรยากาศให้ครูกับนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้เรียน
เกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ แ ปลกใหม่ โดยมี ผู้ ส อนคอยให้ ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงในการทากิจกรรมกลุ่มย่อย สนับสนุนผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ (2558, หน้า 34)
ที่กล่าวว่า บรรยากาศของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างเป็นฐานที่สาคัญต้อง การ
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รีย นได้ คิด โดยผู้ ส อนหลี กเลี่ ย งการอธิ บ ายอย่ า งละเอี ย ดแต่
พยายามให้ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
ด้านสื่ออินโฟกราฟิก นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะสื่ออินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ความเข้าใจและจดจาเนื้อหา
ได้ม ากยิ่ งขึ้น ทาให้เพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรียนรู้ได้ ดียิ่ง ขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัชรา วาณิชวศิน (2558) พบว่าศักยภาพของอินโฟกราฟิกในการ
เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ได้ในสองมิติ มิติแรก คือ การใช้อิน โฟกราฟิกเป็น
เครื่องมือสื่อสารสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจาได้ มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 94.99 และมิติที่สอง คือ การใช้อินโฟกราฟิก เป็นสื่อการเรียนรู้สร้างความ
พึงพอใจในการเรียนรู้ผ่ านการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพด้ วยความชั ดเจนและ
เข้าใจ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ โดยผลการใช้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อ
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การเรียนรู้จากงานวิจัยฉบับเดียวกันพบว่า อินโฟกราฟิกช่วยสร้างความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.82 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชลธิชา นามา (2560) พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ต่ อการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการสอนแบบสร้ า งสรรค์ เป็ น ฐาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ และรู้จักตั้งประเด็นปัญหา โดยใช้คาถามหรือยกตัวอย่างสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ
2. ในการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้โ ดยปฏิบั ติ จริง แต่ล ะครั้ง ควรจั ด
กิ จ กรรมให้ เ หมาะสมกั บ เวลาและควรมี ค วามยื ด หยุ่ น ให้ เ หมาะสมเพราะ
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกให้เป็นอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
2. ควรพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกที่สามารถนาไปบูรณาการกับรายวิชา
อื่น ๆ เพื่อให้เกิดสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะ
สัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
The Development Learning Management skills,
vocational skills. using the project based learning
management process of the teachers in Wat Muen
putha Wittaya School, Mae Chan district, Chiang
Rai province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่น พุทธ
วิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังพัฒนา 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของสามเณรนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมา
1

นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา
2
อาจารย์, ดร.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3
นักวิชาการสายงานพัฒนากาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา การจัดการ
เรี ยนรู้ แบบโครงงานที่ เ น้ น ทั กษะสั ม มาอาชี พ ของครู โ รงเรี ย นวั ด หมื่ น พุ ท ธ
วิ ท ยา อาเภอแม่ จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย แหล่ ง ข้อมู ล ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น ครู
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา จานวน 17 คน สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดหมื่น
พุทธวิทยา จานวน 124 รูป ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะ
สัมมาอาชีพ ของครู แบบสอบถามความพึ งพอใจของสามเณรนักเรียน และ
แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ เน้ น
ทักษะสัมมาอาชีพ ของครู มีค่าความเชื่อมั่น 0.739245 และ 0.746204453
ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้ t-test ข้อมูล
ปั ญ หาการจั ด การเรี ยนรู้ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานที่เน้น
ทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน มีคะแนน
ประเมินหลังการอบรม สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. สามเณรนักเรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่
เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ปั ญ หาที่ พ บการจั ด การเรีย นรู้ แ บบโครงงานที่ เน้ น ทั กษะสั ม มา
อาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คือ
1) ครูไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) ภาระงาน
สอนและงานพิเศษมีมากไม่สามารถให้เวลากับการเรียนการสอนได้เต็มเวลา
3) ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่ในการจัด การเรียนรู้และการค้น คว้ า
ข้อมูลไม่เพียงพอ
คาสาคัญ : ทักษะการจัดการเรียนรู้/ทักษะสัมมาอาชีพ/ กระบวนการจัดการ
เรียนรูแ้ บบโครงงาน
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Abstract
This study aimed 1) to compare the skills of project-based
learning management, emphasizing of teachers at Wat Muen Phuttha
witthaya School, Mae Chan District, Chiang Rai Province before
and after development. 2) to study learner’s satisfaction with the
project based learning process. 3)to study the problems of project
based learning management of teachers of Wat Muenputha
Wittaya School, Mae Chan district, Chiang rai province. The population
were 17 teachers and 124 learners of Wat Muenputhawittaya
School. Obtained by a selective method. the instrument used in
the research was an evaluation form of learning management skills,
using the project based learning process by the teachers, a
satisfaction questionnaire, and the open questionnaire about
problem of project based learning process by the teachers. They
had confidence values of 0.739245 and 0.746204453, respectively. The
data was analyzed by using standard deviation, and t-test, the
results showed that
1. The results of the development of project-based learning
management skills focusing of teachers at Wat Muenputhawittaya
School, Mae Chan District, result there is an evaluation score after
the training. statistically significantly higher than before training at
the .05 level.
2. The overall learner’s satisfaction with the project based
learning process by the teachers were averagely at highest level.
The problems of project based learning management of teachers
of Wat Muenputhawittaya School, Mae Chan district, Chiang Rai
province.
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3. Problems found in project-based learning management
that focus on vocational skills of teachers at Wat Muen Phuttha
Wittaya School, Mae Chan District, Chiang Rai Province were 1) the
teachers had no knowledge of project-based learning
management 2) the teaching load. 3) Teachers have insufficient
skills in using modern technology in learning management and
research.
Keyword: Learning management skills / Vocational skills / Project
based learning management process
บทนา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการบ่มเพาะบุคลากรในสังคมให้มีความรู้
และศักยภาพในการพัฒนาชาติบ้านเมือง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 ได้กาหนดให้
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ในการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ว่าจะสังคม
เศรษฐกิจ การเมื องการปกครอง และเทคโนโลยี เราจึ ง ควรพั ฒ นาคนให้
สามารถด ารงชีวิ ต อยู่ ได้ ในสั งคมตามแผนการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐–
๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้
ทั ก ษะอาชี พ ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะการท างานซึ่ ง จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสามารถ
วางแผนและตัดสินใจ เลือกเส้นทางการศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตได้
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สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2561, ออนไลน์)
ทักษะอาชีพ (Career Skills) เป็นทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญใน
การด ารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 จะเห็นได้จากจุ ดเน้ นของนโยบายสานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนสร้างค่านิยมในเรื่อง
ของการเรี ยนในสายอาชี พ และลดสั ด ส่ ว นการเรี ย นสายสามั ญ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560 , หน้า 26) นอกจากนี้ยังมีการกาหนดแนวทาง การ
ดาเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ด้านการพัฒนา
หลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอน และการวั ด ประเมิ น ผล ได้ ก าหนด
มาตรฐานหลั ก สู ต รตามระดั บ ช่ ว งชั้ น และมาตรฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อจัด
กระบวน การเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ ในการดารงชีวิตใน
สังคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 7 ที่ให้นักเรียนมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่ อง และมาตรา 23 ที่เน้ นกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับในเรื่องความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และ
การดารงชีวิตอย่างมีความสุข รูปแบบการศึกษาจึงมีส่วนสาคัญในการเสริมสร้าง
ปลู ก ฝั ง ทั กษะที่ จ าเป็ น ด้ า นทั กษะในการคิด ขั้น สู ง และท างานร่ว มกับ ผู้ อื่ น
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557, ออนไลน์) ผู้สอนจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่ “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
การจัด การเรีย นการสอน ควรใช้รูปแบบและวิธี การที่ หลากหลาย เน้น การ
จ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ต า ม ส ภ า พ จ ร ิง ก า ร เ ร ีย น รู ้ด ้ว ย ต น เ อ ง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, ออนไลน์)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based
Learning) เป็นการจัดการเรียนรูอ้ ีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียน
ต้องศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติและแก้ปัญหา เพื่อ สร้างผลงานหรือชิ้นงาน
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เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่ถาวร
ด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนาเสนอ ขั้นวางแผน ขั้น
ปฏิบัติและขั้นประเมินผล (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, ออนไลน์)
ทั้งนี้ควรมีการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือก
ท าโครงการที่ ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สั งเกต และกาหนดเรื่องที่ ตนสนใจ
วางแผนในการท าโครงการร่วมกั น ศึกษาหาข้อมู ลความรู้ที่ จ าเป็ น และลงมื อ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียน
รายงานและนาเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนาผลงานประสบการณ์ทั้งหมด
มาอภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความรู้ ความคิดกัน และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด (ทิศนา แขมมณี, 2560, ออนไลน์) จึงจะทาให้ผู้เรียน
เกิดทักษะและได้เรียนรูด้ ้วยตนเอง
โรงเรียนพระปริยัติ เป็นโรงเรียนที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งแก่ เ ด็ ก และเยาวชนด้ อ ยโอกาสในท้ อ งถิ่ น ที่ ห่ า งไกลและมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระ
ปริยั ติ ธ รรมฯ ส่ ว นใหญ่ ม าจากครอบครัว ที่ ย ากจน ท าให้ส ามเณรนั กเรีย น
จานวนหนึ่งคาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วจะกลับไปช่วยครอบครัว
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะภาคการเกษตร สามเณรนักเรียนส่วนใหญ่ เมื่อเรียน
จบการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงลาสิกขาบทและออกไป
ประกอบอาชีพดั้งเดิมของผู้ปกครอง มีเพียงส่วนน้อยที่สนใจจะศึกษาต่อทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดทักษะความรู้
การส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะด้านชีวิต
และอาชีพ จึงเป็นเรื่องที่เ หมาะสมและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่า
นั ก เรีย นโรงเรีย นวั ด ปริ ยั ติ ธ รรม มี ค วามสนใจในกิ จ กรรการฝึ กปฏิ บั ติ จ ริ ง
มากกว่าการเรียนรู้เนื้อหาในชั้นเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ แสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้ วยตนเอง ดังนั้ นการเรียนรู้แบบ
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โครงงานจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตาม
ความต้องการและความสนใจ โดยมีหลักการว่ากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง ไม่เน้นการท่องจาเพียงเนื้อหา (ทิศนา แขมมณี, 2550, ออนไลน์) จากที่
กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสามเณรนักเรียนได้
โรงเรี ย นวั ด หมื่ น พุ ท ธวิ ท ยา อ าเภอแม่ จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา สั ง กั ด กองพระพุ ท ธศาสนา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอน 4 แผนก ได้แก่ แผนกสามัญ
แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกหลักสูตรภาษาจีนกลาง โดยให้ได้รับอนุญาต
จัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและ
สร้างสรรค์ เยาวชนนั กเรียนให้เป็ นคนดี มี ความรู้คู่คุณ ธรรม เป็ นทรัพยากร
บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพของประเทศชาติ และสร้ า งศาสนทายาทที่ ดี ได้ สื บ ทอด
พระพุทธศาสนา รักษาศาสนสมบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
โรงเรี ย นได้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รต่ า งๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) หลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (2) หลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม (3) หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (4) หลักสูตรการศึกษา
ภาษาจีน สามเณรนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเมื่อจบการศึกษามักมุ่งเน้น
ไปที่ ก ารลาอุ ป สมบทเพื่ อไปประกอบอาชี พ เช่ น เดี ย วกั บ สามเณรนั ก เรี ย น
โรงเรียนปริยัติอื่นๆ กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ที่สามเณรนักเรียนมี
ความสนใจและถนั ด จึ ง เป็น กิจ กรรมที่เน้ น การลงมือปฏิบั ติ จ ริง ไม่ เน้ น การ
ท่องจา สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ครูผู้สอนเองจึงต้องมี การปรับเปลี่ยน
รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะตนเองในด้านต่าง ๆ ให้
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สอดคล้ องกับ หลั กสู ต รสถานศึ กษา บริบ ทของชุ ม ชนรวมถึง ผู้ เรีย น เพื่ อให้
สามเณรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาและลาสิกขาบทสามารถ เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษานาความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพที่มั่นคงต่อไปในอนาคต
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ที่ เน้ น ทั กษะสั ม มาอาชี พ ของครูโ รงเรีย นวั ด หมื่ น พุ ท ธวิ ท ยา อาเภอแม่ จั น
จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของสามเณรนักเรียนตามความ
ถนัดให้มีคุณภาพและคุณธรรม โดยมีหลักการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ทั กษะด้ า นชี วิ ต และอาชี พโดยให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรีย น
พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติให้กับสามเณรนักเรียน
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning นาทักษะความรู้ที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สามเณรนักเรียน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้การทาโครงงานสัมมาอาชีพ ด้วยการลงมือปฏิบัติส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ตามความถนัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรียบเที ย บทั กษะการจัด การเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้ น ทั กษะ
สัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ก่อนกับหลังพัฒนา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสามเณรนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ
ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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สมมติฐานของการวิจัย
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู
โรงเรียนวัดมื่นพุทธ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย หลังการพัฒนามีทักษะสูง
กว่าก่อนการพัฒนา
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. ครูโรงเรียนวัดหมื่ นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย
จานวน 17 รูป/คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
2. สามเณรนั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด หมื่ น พุ ท ธวิ ท ยา อ าเภอแม่ จั น
จังหวัดเชียงราย จานวน 124 รูป โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ในครั้ง นี้ ประกอบด้ ว ย 1) แบบประเมิ น
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียน
วัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 2) แบบสอบถามความพึง
พอใจของสามเณรนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมา
อาชีพ ของครู 3) แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมา
อาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัย
ดาเนินการสร้างและพัฒนาดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดในการทาแบบประเมิน กาหนดประเด็น
คาถามทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู
1.2 สร้างแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้
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1.3 สร้างแบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่
เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู จานวน 10 ข้อ
1.4 นาแบบประเมิน ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ระหว่าง ข้อคาถาม
รายข้อกับเนื้อหา และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้วิจัย
ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ได้
ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ขึ้นไปมาและนามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.5 นาแบบประเมิน มาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (Try
Out) กับครูโรงเรียนวัดอามาตย์วิทยา อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จานวน 22 คน
หาค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cornbach Alpha Procedure)
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
1.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของสามเณรนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและพัฒนา
ดังนี้
2.1 ศึกษารายละเอียดในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
กาหนดประเด็นคาถามความพึงพึงพอใจของสามเณรนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู
2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของสามเณรนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู
2.3 นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ระหว่างข้อคาถามราย
ข้อกับเนื้อหา และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้วิจัยได้
ทาการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า
IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 ขึ้นไป
3. แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
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โครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู
3.1 ศึกษารายละเอียดในการทาแบบสอบถามปลายเปิด กาหนด
ประเด็ นค าถามเกี่ย วกับปั ญหาการจั ดการเรีย นรู้แบบโครงงานที่ เน้ นทั กษะ
สัมมาอาชีพ ของครู
3.2 สร้างแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครู จานวน 10 ข้อ
3.3 นาแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบ ความสอดคล้องเหมาะสมด้านเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามปลายเปิด โดยการหาค่าดั ชนี ความสอดคล้ อง (Index of
Congruence: IOC) ระหว่างข้อคาถามรายข้อกับเนื้อหาและเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม
ข้อความตามคาแนะนา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่ 1
มิถุนายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ผู้วิจยั ได้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและนิเทศตลอดโครงการ และบันทึกการนิเทศติดตามเดือนละ
1 ครั้ง ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. ผู้วิจัยประสานครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย เพื่อนัดหมายส่ง แบบประเมิน ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แนบ QR Code ไปในแบบประเมิน เพื่ออานวยความสะดวก ใน
การตอบแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของสามเณรนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียน วัด
หมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยส่ง QR Code ถึงสามเณร
นักเรียน และให้ตอบกลับผ่านระบบออนไลน์
3. ผู้วิจัยสอบถามปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้น
ทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา จังหวัดเชียงราย ด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพนื้ ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้ t-test
ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิเคราะห์ผลและนาเสนอผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้น
ทักษะสั มมาอาชีพ ของครู โรงเรียนวัดหมื่น พุทธวิท ยา อาเภอแม่ จัน จัง หวั ด
เชียงราย (n=17)
ทักษะการ
ก่อนพัฒนา
หลังพัฒนา
μ
σ
σ แปลผล
รายการ จัดการ
แปล μ
ที่
เรียนรู้
ผล
1 ขั้นนาเสนอ 3.74 0.84 มาก 4.85 0.36 มากที่สุด
2 ขั้นวางแผน 3.72 0.81 มาก 4.82 0.37 มากที่สุด
3 ขั้นปฏิบัติ
3.88 0.82 มาก 4.88 0.33 มากที่สุด
4 ขั้นประเมินผล 3.78 0.75 มาก 4.83 0.37 มากที่สุด
รวม 3.78 0.04 มาก 4.85 0.38 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยของผลต่าง
0.34
S.D. ค่าเฉลี่ยผลต่าง
0.34
t
8.45*
df
3
p
0.000
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่
เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย มีคะแนนก่อนพัฒนาเท่ากับ (μ=3.78,σ=0.04) และมีคะแนนหลังการ
พัฒนา เท่ากับ(μ=4.85,σ=0.38) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการประเมิน

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ทั้ง สองครั้ง พบว่ า คะแนนประเมิ น หลัง การพั ฒนาสู ง กว่า ก่อนพั ฒนาอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของสามเณรนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
μ
σ
ข้อ ความพึงพอใจของสามเณรนักเรียน
แปลผล
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครู
1. ครูให้คาปรึกษาและแนะนาตอบข้อ
4.78 0.41 มากที่สุด
ซักถามในการทาโครงงานได้เป็นอย่าง
ดี
2. ครูสามารถถ่ายทอดทักษะการจัดการ 4.82 0.38 มากที่สุด
เรียนรู้แบบโครงงานและให้ส ามเณร
นักเรียนได้
3. ค รู ใ ช้ เ ว ล า จั ด กิ จ ก ร ร ม มี ค ว า ม 4.74 0.44 มากที่สุด
เหมาะสม
รวมเฉลี่ย 4.78 0.41 มากที่สุด
ด้านกระบวนการทาโครงงาน
4. สามเณรนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 4.97 0.48 มากที่สุด
ในกระบวนการท าโครงงานมากขึ้ น
หลังร่วมกิจกรรม
5. สามเณรสามารถเลือกทาโครงงานได้ 4.76 0.43 มากที่สุด
ตามความถนัดของตนเอง
ด้านกระบวนการทาโครงงาน
6. สามเณรนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 4.97 0.48 มากที่สุด
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ในกระบวนการท าโครงงานมากขึ้ น
หลังร่วมกิจกรรม
7. สามเณรสามารถเลือกทาโครงงานได้ 4.76 0.43 มากที่สุด
ตามความถนัดของตนเอง
8. สามเณรนั ก เรี ย นได้ ทั ก ษะในการ 4.72 0.45 มากที่สุด
ทางานเป็นทีม
รวมเฉลี่ย 4.81 0.35 มากที่สุด
μ
σ
ด้านการนาไปใช้
แปลผล
9. สามเณรนักเรียนนาประโยชน์จากการ 4.96 0.20 มากที่สุด
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ในการ
ทาโครงงานและชีวติ ประจาวันได้
10. สามเณรนักเรียนทาโครงงานที่
4.90 0.31 มากที่สุด
สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง
11. สามเณรนาโครงงานไปประกอบอาชีพ 4.77 0.42 มากที่สุด
ได้จริง
12. สามเณรนักเรียนมีความภาคภูมใิ จใน 4.75 0.43 มากที่สุด
ผลผลิตจากโครงงานของตนเอง
รวมเฉลี่ย 4.84 0.34 มากที่สุด
รวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.81 0.37 มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของสามเณรนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา พบว่า
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (μ =4.81,σ=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการทาโครงงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ =4.81,σ=0.35)
รองลงมาคือ ด้า นการน าไปใช้ (μ =4.84,σ=0.34) และด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครู (μ=4.78,σ=0.41) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมา
อาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ที่
ปัญหา
ความถี่
1 ครูไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
9
โครงงาน
2 ภาระงานสอนและงานพิเศษของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมี 8
หลากหลายด้าน ทั้งรายวิชาสามัญและพระปริยัตธิ รรม
ไม่สามารถให้เวลากับการเรียนการสอนได้เต็มเวลา
3 ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนรู้
8
และการค้นคว้าข้อมูลไม่เพียงพอ
4

สามเณรนักเรียนขาดทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์
7
ใหม่ๆที่หลากหลาย
5 กระบวนการทางานกลุ่มของสามเณรนักเรียนล่าช้า ใน
7
การศึกษาหาข้อมูลในการเตรียมจัดทาโครงงาน ครูต้อง
คอยตามงาน
6 สามเณรนักเรียนไม่กล้าแสดงออก ไม่มั่นใจในการนาเสนองาน 6
7 สามเณรนักเรียนยังขาดทักษะการทางานกลุ่ม
4
8 ขั้นเตรียมการจัดทาเนื้อหาโครงงาน สามเณรนักเรียนเกิด
4
ปัญหาในเรื่องการเขียนร่างโครงงาน
9 ครูและสามเณรยังไม่มปี ระสบการณ์หาตลาดจาหน่ายหรือ
3
พื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตจากโครงงานทักษะสัมมาอาชีพ
10 ครูยังขาดทักษะการประชาสัมพันธ์ผลผลิตโครงงานทาง
3
ช่องทางสื่อออนไลน์
จากตารางที่ 3 ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมา
อาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ที่สาคัญ 5 ลาดับดังนี้ 1) ครูไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 2) ภาระงานสอนและงานพิ เ ศษของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมมี
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หลากหลายด้าน ทั้งรายวิชาสามัญและพระปริยัติธรรม ไม่สามารถให้เวลากับ
การเรียนการสอนได้เต็มเวลา และ 3) ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การจัดการเรียนรู้ และการค้นคว้าข้อมูลไม่เพียงพอ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทั กษะ
สัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หลังจากครูผู้สอนผ่านการอบรมแล้วครูทุกคนต้องลงมือปฏิบัติจริง โดยมีทีมงาน
ผู้ ร่ วมวิ จั ย ลงไปท าการประเมิ นติ ดตามการจั ดการเรี ยนรู้ จากการปฏิบั ติ จ ริ ง
จานวน 2 รอบ ใน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นนาเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้น
ประเมินผล ซึ่งผลการประเมินก่อนและหลังการอบรมพบว่าหลังผ่านการอบรม ให้
ความรู้มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแบบโครงงานผลการประเมินคะแนนของ
ผู้อบรมมีคะแนน ก่อนเรียน เฉลี่ย เท่ากับ 3.78 คะแนน และมีคะแนนหลั ง
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนประเมินทั้ง
สองครั้ง จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนประเมินหลังอบรม สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการจัดการ
เรีย นการสอนแบบโครงงาน ทั้ง นี้ อาจเนื่ องมาจากผู้ วิ จั ยได้ น าแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของสานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา(2550, 4, ออนไลน์ ) ที่เสนอขั้นตอนการจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนาเสนอ 2) ขั้น
วางแผน 3) ขั้นปฏิบัติ และ 4) ประเมินผลซึ่งน่าจะช่วยให้ครูทาความเข้าใจ
ขั้น ตอนการสอนแบบโครงงานได้ ชั ด เจนขึ้น นอกจากนั้ น ยั ง มี การติ ด ตาม
ประเมินผลหลังการอบรม โดยได้รับการสนับสนุน จาก กสศ. และผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในการส่งเสริมให้ครูนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สอนแบบโครงงานไปใช้สอนนักเรียนจริง สอดคล้องกับ อภิชาติ เลนะนั น ท์
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(2559, หน้า 65) ได้ทางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนแบบโครงงาน สาหรับ
ครู ป ระถมศึ ก ษา จั ง หวั ด เพชรบุ รี ผลการวิ จั ย พบว่ า ครู ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
จานวน 30 คน มีผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2. ความพึงพอใจของสามเณรนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของครูโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อาเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า สามเณรนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ( = 4.81,SD=0.37) สอดคล้องกับ ศรัณยู หมื่น
เดช (2559, ออนไลน์) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบโครงงานร่วมกับสื่อสังคม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน
ระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนต้น พบว่า นั กเรีย นมี ความพึ ง พอใจต่ อการเรีย นด้ ว ย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานร่วมกับสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
3. ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นทักษะสัมมาอาชีพ ของ
ครูโรงเรียนวัดหมื่ นพุทธวิท ยา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปัญหาที่ มี
ข้อเสนอมากที่สุดคือ 1) ครูไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 2) ภาระงานสอนและงานพิ เ ศษของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมมี
หลากหลายด้าน ทั้งรายวิชาสามัญและพระปริยัติธรรม ไม่สามารถให้เวลากับ
การเรียนการสอนได้เต็มเวลา และ 3) ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การจัดการเรียนรู้ และการค้นคว้าข้อมูลไม่เพียงพอ
จากการนิเทศติดตามการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ที่ เน้ น ทั กษะสั ม มาอาชี พ ของครูโ รงเรีย นวั ด หมื่ น พุ ท ธวิ ท ยา อาเภอแม่ จั น
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จังหวัดเชียงราย ได้เสนอให้มีการช่วยเหลือครูโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสู่ทักษะสัมมาอาชีพ ของกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา และสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อ วั สดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ทางโครงการ
ได้จัดให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional
Learning Community) แต่ยังคงต้องมีเวทีให้ครูได้แลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการประเมิน ทั กษะการจั ดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ เน้ น
ทักษะสัมมาอาชีพ ของครู ที่พบว่า ขั้นวางแผนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น ผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรมีบทบาทในการวางแผนการดาเนินงานให้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการสอบความพึงพอใจของสามเณรนักเรียนที่มี ต่อการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานที่ เ น้ น ทั กษะสั ม มาอาชี พ ของครู ที่ พ บว่ า ขั้ น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น ครูควรพัฒนาตนเองใน
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีการนาสื่อเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันมาใช้ ให้มากขึ้น
ภายใต้การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน
3. โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา สั ง กั ด กอง
พระพุทธศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรพิจารณานากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูไปเผยแพร่ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครู แ ละสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด หารสื่ อ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ใ ห้
เพียงพอ
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัด การ
เรียนรู้แบบโครงงานที่ เน้นทักษะสัมมาอาชีพ สาหรับครูโรงเรียนพระปริยั ติ
ธรรม
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้น
ทักษะสัมมาอาชีพ สาหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
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ประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2562
1,3,4,5,6

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2
อาจารย์, สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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รวมทั้งหมด จานวน 3 เล่ม และผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบงานการ
ประกันคุณ ภาพระดั บมหาวิท ยาลั ย คณะมนุ ษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
จานวน 64 คน เครื่องมือการวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการประมวลผลและเรียบเรียงสรุปประเด็นสาคัญด้วยการ
บรรยายเชิงพรรณนา และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พัน ธกิจ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั ง คมศาสตร์ วิเคราะห์เปรีย บเที ย บผล
คะแนนประเมิน 3 ปีการศึกษา 4 พันธกิจ มีลักษณะดังนี้ (1) ด้านการเรียนการ
สอน (การผลิตบัณฑิต) เกณฑ์คะแนนพัฒนาดีขึ้น คือปีการศึกษา 2562 โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับดี มาก ได้แก่ การบริการนั กศึกษา และกิจ กรรมพัฒนา
นักศึกษา (2) ด้านการวิจัยมีเพียงตัวบ่งชี้เรื่องเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี นอกนั้นไม่ต่างกัน คือระดับดีมาก
(3) ด้านบริการวิชาการสังคมมีคะแนนประเมินภาพรวมอยูใ่ นระดับเดียวกัน คือ
ดีมาก (4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนประเมินอยู่ใน
ระดับเดียวกัน คือ ดีมาก ภาพรวมมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ส่วนข้อคิดเห็น
จากคณะกรรมการ จุดแข็งของคณะฯ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรของแต่
ละหลักสูตร ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย การบริการวิชาแก่สังคมที่ได้ผลเป็น
อย่ า งดี ส ามารถต่ อยอดในชุ ม ชนได้ และมี บุ คลากรที่ มี ความสามารถเป็ น ที่
ยอมรับในด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเน้นที่
การผลิตบัณฑิตในตัวบ่งชี้ของการพัฒนานักศึกษา การคงอยู่ และมีงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2) ปัญหาและอุปสรรคการประกันคุณภาพภายในจาก
ผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ จ าแนกได้ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารร้ อยละ 12.5 บุ คลากรสาย
วิ ช าการร้ อ ยละ 75.00 และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ร้ อ ยละ 12.5 ผู้ มี
ประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 32.80 และผู้มีประสบการณ์
ในการท างาน 10 ปี ขึ้ น ไปร้อ ยละ 67.20 ได้ แ ก่ การคงอยู่ ข องบั ณ ฑิ ต สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนความทันสมัยไม่เพียงพอต่อยุคปัจจุบัน การวิจัยที่มี
การะกระจุกตัวอยู่เพียงบางกลุ่ม บางหลักสูตรยังมีงานวิจัยน้อยเนื่องจากขาด
แหล่งทุนด้านงบประมาณ และการบูรณาการทางศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
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เรี ย นการสอนยั ง มี น้ อ ย 3) แนวทางการพั ฒ นาที่ ไ ด้ ได้ แ ก่ การแนะแนว
การศึ กษาและให้คาปรึกษากับ นั กศึกษา การเพิ่ มสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ที่
ทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบัน จัดสรรงบประมาณวิจัยให้กระจายภายในคณะฯ
ทั้ง สายวิ ช าการและสายสนั บสนุน จั ด การประชาสั มพั น ธ์แหล่ งทุ น วิจั ย การ
กาหนดแผนงานการบริการวิชาการที่ชัดเจนตามกรอบพื้นที่ และเพิ่มการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและวิจัยเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: การประกันคุณภาพภายใน , พันธกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Abstract
This research purpose to study 1) the current state of quality
assurance of internal education 2) Barriers Internal quality assurance of
internal education 3) the results of internal quality assessment as a
quality development guideline according to the mission of the Faculty
of Humanities and Social Sciences.
This research was a quality research. The population/samples
were 3 volumes of educational quality assurance manuals and self
assessment reports printed from B.E. 2560 to B.E. 2562 and 64
managers and staff who took responsibility for university educational
quality assurance. Data collecting forms and structured interview
questions were the tools for data collection. Data were analyzed by
summarization and described with narrative description.
The research results identified 1) the current state of quality
assurance of internal education according to the mission of the Faculty
of Humanities and Social Sciences Academic as follows: By comparing
analysis of evaluation scores within 3 academic years, all 4 missions,
namely teaching and learning (graduate production) in the academic
year 2019, had a better score for development. The overall in a very
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good level, is student service and student development activities , On
the research side, Except for the indicators of research funding for
research and creative work in the 2018 academic year, it was at a good
level. Other than that, it is not different. As for academic social
services, the overall assessment scores were at the same level, which
was very good and in the preservation of arts and culture. The score
level is at the same level, which is very good. Overall, it has developed
in a better way. Comments from the committee the strengths of the
faculties from the course management of each course Having a
research information system And applying research to local
use academic service to society has resulted in good results from the
continuous performance that can be developed in the
Community. And have personnel who have the ability to be
recognized in the arts and culture at the national
level recommendations for improvement focus on producing
graduates as indicators of student development. Loss of funds in
continuing education and international research publication. 2)
Problems and obstacles from interviewees classified as executives,
12.5%, academic staff 75.00% and support personnel 12.5%, those
with less than 10 years of work experience, 32.80% and people with
10 years of work experience or more 67.20% are: persistence of
graduates Support for modern teaching and learning is not enough for
today's era. Research that is concentrated in only a few groups Some
courses have little research due to lack of funding sources. and the
integration of arts and culture with teaching and learning is still scarce.
3) Development approaches include educational guidance and
mentoring with students. Adding modern learning support suitable for
today's era Allocate research budgets to distribute within the Faculty,
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both academic and support lines. Management of public relations for
research funding sources Determining a clear academic service plan
according to the area framework and increasing integration with
teaching and research
Keywords: Political socialization, Faculty of Humanities and Social
Science
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพการศึกษาว่า เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ของการบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการ
ศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง มีการจัดทารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกั ด
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อพิ จารณาและเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน ซึ่ งน าไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542,
ออนไลน์) จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการ
ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา และจัดทาการ
ประกั นคุ ณภาพการศึ กษาทุ กหน่ วยงานในสถาบั นการศึ กษาตามพั นธกิ จของ
สถาบันที่รับผิดชอบมีการบูรณาการงานร่วมกัน เนื่องจากในทุกพันธกิจจาเป็นต้อง
มีการนาการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมสนับสนุนด้วย
โดยพันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การ
ผลิตบัณฑิตการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ปัจจุบั นมี ปั จจั ยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ คือ 1) คุณภาพ
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ของสถาบันการศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 2)
ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็น
ที่ ต้ องสร้ างความมั่ นใจแก่ สั งคมว่ าสามารถพั ฒนาองค์ความรู้ และผลิ ตบั ณฑิ ต
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น 4) สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ให้ข้อมูลสาธารณที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) สังคมต้องการระบบ
อุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในความโปร่งใส จากข้อ
ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาในระยะยาว เพื่อการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม และการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ถึงเป้าหมายและ
เป้ า ประสงค์ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นจุ ด แข็ ง และจุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์แก่ผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสียซึ่ งจะท าให้มั่ นใจว่ าสถาบั น
สามารถสร้ า งผลผลิ ต ทางการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานตามที่ ก าหนด
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557, หน้า 3-4) ซึ่งทั้งหมดนั้นมีความ
สอดคล้ องกั บพั นธกิ จของหน่ วยงานที่ จ าเป็ นต้ องจั ดท าควบคู่ กั บการประกั น
คุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการอุดมศึกษาที่มีการจัดทาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ซึ่งได้ยึดแนวทางการจัดทาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลั ย
และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การผลิตบัณฑิตการเรียนการสอน การ
วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นตามลาดับทุกปี ทางผู้วิจัยซึ่งอยู่ในส่วนของงานประกัน
คุณภาพระดั บคณะฯ จึงเห็นว่าควรมีการพั ฒนาแนวทางการประกันคุณภาพที่
สามารถสนับสนุนกับพันธกิจของหน่วยงานให้มีความชั ดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจั ยจึงได้
จัดทาการวิเคราะห์ประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงงานประกันคุณภาพภายใน
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายในตามพันธกิจของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 – 2562
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 –
2562
3. เพื่ อศึกษาการน าผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในมาใช้เป็ น แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ก าหนดขอบเขตการวิ จั ย ให้ ค รอบคลุ ม ในเรื่ อ งการประกั น
คุณภาพภายในการศึกษากับพันธกิจ ดังนี้ ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ
สังคม ด้านการเรียนการสอน ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการวิจัย หรือ วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ รายงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560-2562 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64 คน อันได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบ สโนว์บอลล์ (Snowball Sampling)
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือที่จาแนก
เป็น 2 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้
1 แบบบันทึกการเก็บข้อมูลวิจัย เอกสารการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของงานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะฯ 4 พันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560-2562
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2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย มีลักษณะเป็นข้อคาถามปลายเปิด
จานวน 2 ตอน ตอนละ 4 ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯตามพันธกิจ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแบบบันทึก
ข้อมูล และแบบวิเคราะห์ข้อมูล และ2) การสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็นการสัมภาษณ์
ส่วนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interview) การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้
คาตอบหรือผู้ให้ข้อมูลแต่ละบุคคล หรือเป็นการสัมภาษณ์บุคคลเพียงคนเดียวใน
การสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ทั้งนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ครอบคลุมผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders) ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมทั้งหมดด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยใช้
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) การ
วิเคราะห์ข้อมู ลจะใช้ การสรุปประเด็ นเนื้ อหาและสาระสาคัญตามหัวข้อที่ได้
กาหนดไว้ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจาปีการศึกษา 2560-2562 ทาการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล
ลงในแบบบันทึก วิเคราะห์เอกสารตามพันธกิจ 4 ด้าน และประมวลผล เรียบ
เรียงข้อมู ลจากเอกสาร 2) ข้อมู ลจากแบบสั มภาษณ์ น ามาตรวจสอบความ
ถู ก ต้ องครบถ้ ว นแล้ ว ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การประมวลผลใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ด้วยเนื้อหา และพรรณนาเรียงลาดับ
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ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ผลวิจัยปรากฏว่าการศึกษา
เรื่อง สภาพการประกันคุณภาพภายในตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า
1. การศึ ก ษาสภาพการประกั น คุ ณ ภาพภายในตามพั น ธกิ จ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า
1.1 ด้านการเรียนการสอน(การผลิตบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560 และ
2561 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนั กศึกษาระดับปริญญาตรี และ 1.7 คุณภาพ
นักศึกษาตามกรอบ KPRUQF มีคะแนนประเมินดีขึ้นถึงระดับ ดีมาก นอกนั้น
คะแนนประเมิ น ใกล้ เ คี ย งกั น ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงชื่อของตัวบ่งชี้แต่ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเดิม ซึ่งเปรียบเทียบ
แล้ว พบว่า คะแนนประเมินมีการพัฒนาโดยรวมดีขึ้นมากเช่นกันอยู่ที่ระดับ ดี
มาก ได้แก่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
1.2 ด้ านการวิ จั ย ปี การศึ กษา 2560 – 2562 ตั ว บ่ งชี้ มี คะแนน
ประเมินเท่ากัน คือ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
อยู่ในระดับ ดีมาก ยกเว้น 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 มีระดับคะแนน 3.91 อยู่ในระดับ ดี ส่วนปีการศึกษา 2560 และ
2562 คะแนน 4.73 และ 4.37 ในระดับ ดี มีการพัฒนาขึ้น และ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย มีเพียงปีการศึกษา 2561 ที่มีคะแนน
4.67 นอกนั้นไม่ต่างกัน อยู่ในระดับ ดีมาก โดยรวมถือว่ามีการพัฒนาดีขึ้น
1.3 ด้านบริการวิชาการสังคม ปีการศึกษา 2561 และ 2562 มีคะแนน
ทุกตัวบ่งชี้เท่ากัน คือ ในระดับดีมาก ยกเว้น ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนที่ 4.00
คือ การบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับ ดี โดยรวมถือว่ามีการพัฒนาดีขึ้น
1.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561 และ
2562 มี ระดั บคะแนนเท่ ากั น คือ ในระดั บ ดี มาก ส่ วนปี การศึกษา 2560 มี
คะแนนที่ระดับ 4.00 อยู่ในระดับ ดี โดยรวมถือว่ามีการพัฒนาดีขึ้น
1.5 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์คะแนน ในปีการศึกษา 2560 – 2562
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มีแนวโน้มของการพัฒนาดีขึ้นตามลาดับ คือมีผลคะแนนอยู่ในระดับ ดี และ ดีมาก
ตามลาดับ ถือว่าเกณฑ์ภายใน 3 ปี ภาพรวมแล้วอยู่ในระดับ ดีมาก
1.6 สรุปข้อคิดเห็นคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2560 จุดแข็งของคณะฯ
คือ การบริหารจัดการหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร การมีระบบสารสนเทศทางด้าน
งานวิ จัย แหล่งเผยแพร่งานวิ จัย และการน างานวิจั ยไปใช้ ประโยชน์ ในท้ องถิ่น
ข้ อเสนอแนะเพื่ อการปรั บปรุ งนั้ นเน้ นที่ การผลิ ตบั ณฑิ ตด้ านของการพั ฒนา
นักศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ปัญหาของใน
การศึ กษาต่ อ และช่ องทางการประชาสั มพั นธ์ ของคณะ การตั้ งเป้ าหมาย/การ
ติดตามผลการดาเนินงานของการบริการวิชาฯในแต่ละโครงการ
1.7 สรุปข้อคิดเห็นคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2561 จุดแข็งของคณะฯ
คือ การมีระบบและกลไกการบริหาร พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีส่งผล
ให้การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่ดีขึ้นมีงานวิจัยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ด้าน
คุณภาพอาจารย์มีศักยภาพในการตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและนานาชาติ มี
รายวิชาที่สามารถปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นได้ รวมถึงมีศาสตร์ที่สามารถเป็น
ผู้นาด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
เน้นที่การผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับ
นักศึกษา บูรณาการกับการเรียนการสอน
1.8 สรุปข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2562 จุดแข็งของ
คณะฯ คือการมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร มีระบบการจัดการ
ด้านงานวิจัยจากการมีฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะฯที่จัดทาเองในปี 2562 ด้าน
การบริการวิชาแก่สังคมได้ผลเป็นอย่างดีดูจากผลการดาเนินงานที่ต่อเนื่องในชุมชน
และท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดได้ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่มีความสามารถเป็นที่
ยอมรับในด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น เน้นที่
การจั ดท าแผน และก าหนดการจั ดกิ จกรรม/โครงการที่ เกี่ ยวข้ องการพั ฒนา
นักศึกษา ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน การปรับปรุงใน
ด้านการวิจัยคือให้มีงานวิจัยที่ขึ้นฐาน TCI ที่สูงขึ้น ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเน้นเรื่องการถอดบทเรียนจากบุคลากรที่มีความรู้สามารถถ่ายทอดหรือ
สอนงานให้แก่บุคลากรในคณะฯได้ต่อไป
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2.การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
สามารถจาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จานวน 64
คน พบว่า เป็นผู้บริหารร้อยละ 12.5 บุคลากรสายวิชาการร้อยละ 75.00 และ
บุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 12.5 ผู้มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 32.80 และผู้มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 67.20 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
สถานภาพ
1. ตาแหน่งภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
รวม
2. ประสบการณ์ในการทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

8
48
8
64

12.5
75.00
12.5
100

21
43
64

32.80
67.20
100

2.2 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกเป็นรายด้าน พบว่า
2.2.1 ด้านการเรียนการสอน(การผลิตบัณฑิต) พบว่า การคงอยู่
ของบัณฑิ ตที่ ไม่แน่น อนมี นักศึกษาที่ ออกกลางคันทุ กหลั กสู ตรท าให้จานวน
บัณฑิตที่จบการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ ยังไม่
เพียงพอ และเวลาในการจัดกิจกรรมที่ไม่แน่นอน ทาให้มีผลกระทบกับเวลาใน
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การเรียนการสอนและการให้คาปรึกษาด้วย
2.2.2 ด้านการวิจัย พบว่า มีการกระจุกตัวของนักวิจัยกลุ่ม
เดิมๆ งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นแนวเดิมที่ทาไปแล้ว หลักสูตรมีงานวิจัยออกมา
น้อยเนื่องจากขาดแหล่งทุนงบประมาณ และระเบียบระยะเวลาในการทางาน
วิจัยไม่ชัดเจน
2.2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า พื้นที่ที่ให้บริการ
วิชาการแก่สังคมส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เดิม แผนงานบริการวิชาการที่ไม่ชัดเจน
และการจัดกิจกรรมแบบเร่งด่วนไม่ตรงตามแผน
2.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า กิจกรรม
ที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังมีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องน้อย และยังขาดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในตาม
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จากผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ตามพั น ธกิ จ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โ ดยภาพรวมมี ก าร
วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แยกตามรายด้าน พบว่า
3.1 ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) แนวทางการพัฒนา
ได้แก่ การจัดการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพิ่มขึ้น ตามช่องทางต่างๆ การให้
เวลารับคาปรึกษาจากนักศึกษาระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่ การเพิ่มสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั การวางแผนการ
จั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามชั ด เจน และการพั ฒ นาทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
3.2 ด้านการวิจัย แนวทางในการพัฒนาคือ การจัดสรรงบประมาณ
การวิจัยให้กระจายทั่วถึงทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุ นและจัดทาแผนการ
วิจัยให้ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัยตามช่องทางในคณะฯให้แก่
บุคลากร การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนงานวิจัยหรือแนวทางการ
เสนองานวิจัยแต่ละศาสตร์
3.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม แนวทางในการพัฒนาคือ การ
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กาหนดแผนงานการบริการวิชาการที่ชัดเจนระยะเวลาที่จัดกิจกรรมที่แน่นอน
เพื่อเป็นกรอบการจัดการบริการแก่ชุมชน มีการจัดการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานวิจัยเพื่อให้ได้งานที่หลากหลายในแต่ละศาสตร์ และการจัดการ
บริการวิชาการให้แก่พื้นที่เป้าหมายให้มีความหลากหลาย
3.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมแนวทางในการพัฒนาคือ
การเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น
และการบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย
อภิปรายผล
จากผลการศึก ษาเรื่อ ง การศึ กษาการประกั น คุณ ภาพการศึก ษา
ภายในตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายดังนี้
1. การวิเคราะห์เอกสารในการศึกษาสภาพการประกันคุณภาพ
ภายในตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2560-2562 พบว่า 4 พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อ
เปรียบเทียบกัน 3 ปีการศึกษา คะแนนประเมินมีแนวโน้ม การพัฒนาได้ดีขึ้น
ตามเกณพ์ อยู่ ในระดับ ดี มาก มีเพีย งบางตั วชี้ วัด เท่ านั้ นในปี 2560 ที่อยู่ใน
ระดับ ดี ได้แก่ ด้านการวิจัย และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในเรื่อง
ของการบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชลี พลอยเพ็ชร (2560,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558 ผล
การศึกษาพบว่า มีการสรุปจัดทารายงานผลการดาเนินการ (SAR)มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัย เครือข่ายเป็น
ประจาทุกปีการศึกษาใน 4 พันธกิจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับดี รวมถึงด้านการ
วิจัยและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเช่นกันหากแต่มีการจัดทาแบบสรุป
รวม และท่านสามารถระบุได้ว่ากระบวนการผลิตบัณฑิตโดยใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิผลในระดับใด มีการนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงและแก้ไขโดยเร่งด่วน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับดี

341

342

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

จากการวิ เคราะห์ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ ปี การศึกษา 25602562 จุ ดแข็งของคณะฯ มี ความสอดคล้ องกับ อัญชลี พลอยเพ็ ชร (2560,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558 และ
Tanrat, Wondwosen (2022, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง มุมมองของนักวิชาการที่
มี ต่ อระบบประกั นคุ ณภาพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย เซนต์ แมรี ในเอธิ โอเปี ย
การศึกษาพบว่า ในขณะที่นักวิชาการให้คุณค่าในเชิงบวกต่อความสาคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมทั่วไป และรวมถึงกรอบงานของ
สถาบันที่นามาปรับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันทุกตัวบ่งชี้ โดยเฉพาะสิ่งที่
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมที่จากัดในระดับล่างของระบบการศึกษา
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการเสริมสร้างหน่วยปฏิบัติการระดับรากหญ้า
และบู รณาการการมีส่ว นร่วมของนั กวิชาการ ด้านการวิจั ย และนักศึกษาให้
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงความพยายามการจัดการประกันคุณภาพ
ภายในสู่อนาคตด้วย ดังนั้นจากการศึกษาเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน
นั้น โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่า มีการเน้นที่การจัดการด้านการวิจัยพัฒนา การ
พัฒนาบูรณาการ เพื่อให้ได้เกิดการพัฒนาทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน และ
ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ผู้จบการศึกษาได้เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์และมีอาชีพ
ที่มั่นคงตามสายการเรียนหรือไม่ก็ตาม
จากการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ ปีการศึกษา 25602562 เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการจะ
เน้นที่การผลิตบัณฑิตในด้านของการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กั บ นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร การประชาสั ม พั น ธ์ ข องคณะ การจั ด สรร
งบประมาณในงานวิจัย ปรับปรุงด้านการวิจัยให้มีงานวิจัยที่ขึ้นฐาน TCI ที่
สูงขึ้น และเน้นเรื่องของการบริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่น สามารถวัดผลได้
เป็นรูปธรรม ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมก็เน้นในเรื่องของการถอด
บทเรียนจากบุคลากรที่มีความรู้สามารถถ่ายทอดหรือสอนงานให้แก่บุคลากรใน
คณะฯได้ และการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน สอดคล้องกับ ภาวนา
กิตติวิมลชัย และคณะ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
นโยบายที่ชัดเจนในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโดยนาเอาเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรทั้ง 4 ด้าน จะ
เห็นได้ว่าในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพส่วนใหญ่ตามข้อเสนอแนะจะเน้นที่การ
พัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตและการจัดทาฐานข้อมูลภายในของหน่วยงาน และ
การพั ฒนางานทางการวิ จั ย ตี พิมพ์ การพั ฒนาบุ คคล นอกจากนี้ ยั งต้ องมี การ
ประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการติดตามจากภายนอก
ด้วย
2. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค์ 1) ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) อัน
ได้แก่ การคงอยู่ของบัณฑิตที่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยังไม่เพียงพอ และการ
จัดสรรเวลาในการทากิจกรรมไม่ชัดเจน รวมถึงในเรื่องการให้คาปรึกษาด้วย 2)
ด้านการวิจัย ได้แก่ งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นแนวเดิมที่ทาไปแล้ว สูตรมีงานวิจัย
น้อย แหล่งทุนในการทาวิจัย และระเบียบที่ชัดเจนงานวิจัย 3) ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ได้แก่ พื้นที่ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นพื้นที่เดิมมากไป
ความต้องการับบริการของชุมชนมีมากกว่าผู้ให้บริการ 4) ด้านการทานุบารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ขาดการบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนและอื่ น ๆ
สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ บุญคุ้ม (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏนครปฐม พบว่า
สถาบันได้มีการดาเนินการตามปัจจัยดังกล่าวแล้วทั้ง 13 ปัจจัย โดยปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อระบบประกันคุณภาพมากที่สุด คือ อาจารย์ รองลงมาคือการ
จัดการเรียนการสอนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการของสถาบัน
อุปสรรคที่สาคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ได้แก่ การขาด
แนวปฏิบัติที่ ชัดเจนในการประกันคุณภาพการศึกษา ความไม่ชัดเจนในเรื่อง
นโยบายและระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากปัญหาและอุปสรรค์ดังกล่าว
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จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันในแง่ของระบบและกลไก การ
จัดการพันธกิจแต่ละด้านโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต แนวปฏิบัติ แผนการ
จัดการและงบประมาณ
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การศึ กษาเรื่ อง การน าผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในมาเป็ นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย
ภาพรวมดังนี้ 1) ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) มีการจัดการแนะแนว
การศึกษาเชิงรุกเพิ่มขึ้น และรับคาปรึกษาจากนักศึกษาระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่
การเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบัน กาหนดระยะเวลา
การทากิจกรรมที่ชัดเจน 2) ด้านการวิจัย การจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้
กระจายทั่วถึงทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานวิจัยให้
มากกว่ า เดิ มรวมถึงแหล่ ง ทุ นวิ จั ยให้กับบุ คลากรภายในคณะฯ 3) ด้ านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการกาหนดแผนงานการบริการวิชาการที่ชัดเจน
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมที่แน่นอนการจัดการ บูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยเพื่อให้ได้งานที่หลากหลายในแต่ละศาสตร์ 4) ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและวิจัย สอดคล้องกับการศึกษาของ Bartlett, Rebecca and Jones,
Karl O. (2004, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา: สหภาพ UK พบว่า การจัดการประกันคุณภาพการศึกษานั้น
เป็นที่ดึงดูดความสนใจในทั่วทั้งยุโรป ด้วยกระบวนการที่ได้กาหนดให้สหภาพ
ยุโรปและประเทศที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามระบบและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพระดั บชาติ ที่ใช้ร่วมกันได้ การพัฒนาประกันคุณภาพด้านต่ างๆ เป็ น
องค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จในระดับอุดมศึกษา การเรียนรู้สามารถนา
ปัจจัยอื่นเข้ามาบู รณาการในการเรียนการสอนเกิดโอกาสในการพัฒนาภาค
การศึ ก ษามากขึ้ น จะเห็ น ได้ ว่ า แนวทางในการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในไม่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เน้นที่การผลิตบัณฑิตเป็นส่ วนใหญ่
เพราะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นสาคัญเพื่อให้มีอาชีพสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบ
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การศึกษาแล้ว ลองลงมาคือการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร และในเรื่อง
การบูรณาการร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาการวิจัยในครั้งต่อไป
1.ควรเน้นการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านของ
การผลิตบัณฑิตและสภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2.ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
บทสรุป
จากผลการศึกษาเรื่องการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามพั น ธกิ จ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร สรุปได้ ว่ า การประกันคุณภาพภายในตามพันธกิจของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า 4 พันธ
กิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกันใน 3 ปีการศึกษา
มีคะแนนการประเมินที่พัฒนาไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นอยู่ในระดับ ดีมาก มีเพียงบาง
ตัวชี้วัดเท่านั้นในปี 2560 ที่อยู่ในระดับ ดี ได้แก่ พันธกิจด้านการวิจัย และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในเรื่องของการบูรณาการ ข้อคิดเห็นเพื่อการ
ปรับปรุงจากคณะกรรมการ เน้นที่การผลิตบัณฑิตในด้านของการพัฒนาผู้เรียน
และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ของคณะฯ งบประมาณและการตีพิมพ์
งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นการถอดบทเรียน และการบูรณา
การวิจัยกับการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรค์ในงานประกันคุณภาพส่วน
ใหญ่คือเรื่องการคงอยู่ของนักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ งานวิจัย
ไม่แพร่หลาย และแผนงานบริการวิชาการ ในส่วนการนาผลการประกันคุณภาพ
มาพัฒนาได้จัดการตามด้านต่างๆที่ปรากฎตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
แต่ละปีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนจะทาให้แนวโน้มใน
การประกันคุณภาพดีขึ้นต่อไป
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การศึกษาภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรท้องถิ่น เขาโกรกปลากั้ง จังหวัดกาแพงเพชร
Study of Wisdom and Utilization of Local
Herbal in the Khao Krogplakaung area,
Kamphaeng Phet Province.
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บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ 1. ศึก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของหมอยา
พื้ น บ้ า นและเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ประจ าแผนกแพทย์ แ ผนไทยกั บ การใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 2. หาแนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์พืช
สมุนไพรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับหมอยา
พื้นบ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาแผนกแพทย์แผนไทย ผลการศึกษา
1,2

อาจารย์, สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อาจารย์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4
นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3
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พบว่า มีภูมิปัญญาการใช้ ประโยชน์สมุนไพรท้องถิ่น ส่วนที่ใช้ทายา สรรพคุณ
และวิธีการใช้โดยมีหมอยาพื้นบ้านเป็นผู้ที่มีบทบาท แนวทางการจัดการการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม คือ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 2. การจัดการองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหมอยา
พื้นบ้านเพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพร
คาสาคัญ: หมอยาพื้นบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, พืชสมุนไพรท้องถิ่น
Abstract
The objectives of this research were 1. to study of the local
knowledge of folk doctors and health department officers for using the
utilization of Local Herbals and 2. to find appropriate management
methods of local herbals for use with worthwhile. This study was done
by interviewing and focus group of local doctors and health
department officers. The results shown that The Local Herbals
utilization data are local names, part of plants used, efficiency and
mode of administration in Krogplakaung area, the key person who
takes the important role is the folk doctors. The management
guidelines for using local herbals in a sustainable manner without
affecting the risk of shortages and extinction of plants were; 1.
Providing the guidelines to promote and support the worthily use of
local herbals 2. Management local knowledge of local herbals by
transferring knowledge to learning group of folk doctors.
Keywords: Folk doctor, Local knowledge, Local Herbal
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บทนา
รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ โดยเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 จะต้องเร่งรัดให้
เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี เพื่อให้ก้าวสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี 2569 ณ สิ้นแผนฯ 13 โดยการเร่งรัดการลงทุน
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างฐานการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของเศรษฐกิ จ ไทย รวมทั้ ง การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ สาหรับในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาการเกษตร
ได้มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้ได้ ไม่ น้อยกว่ า ร้อยละ 3.0 เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่ง พาตนเอง
ทางด้านอาหาร มี หลักประกัน ความมั่ นคงด้า นอาชีพและมีคุณ ภาพชีวิ ตที่ ดี
รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเป็นการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รักษาทุนทางธรรมชาติ
เพื่อการเติบโตสีเขียว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาสมุนไพรมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงควรมีการกาหนดนโยบาย
และแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ามารถด าเนิ น การ
สมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจรเพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (สุว
รวิช วรรณไกรโรจน์ และคณะ, 2559, หน้า 1-2)
เขาโกรกปลากั้ ง ตั้ ง อยู่ ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร เป็นพื้นที่ต้นกาเนิดแหล่งน้าส่วนหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สนามเพรียง มีพื้นที่ 6,500 ไร่ แบ่งเป็นป่า 2,500 ไร่ พื้นที่เกษตร 4,000 ไร่
ประชากร 450 คน จ านวน 108 หลัง คาเรือน ราษฎรร้อยละ 85 มี อาชี พ
ทางด้านการเกษตร ที่เหลือรับจ้าง ค้าขายและหาของป่าขาย จากการศึกษา
ของสุไลวรรณ์ เรืองรอด และนพรัตน์ ไชยวิโน (2558, หน้า134-142) สรุปว่า
บริเวณพื้นที่ฝายกั้นน้า เขาโกรกปลากั้ง เป็นป่าเบญจพรรณพบชนิดพรรณไม้
ทั้ ง หมด 98 ชนิ ด 55 วงศ์ มี พ รรณไม้ ยื น ต้ น ที่ มี ค วามถี่ ม ากที่ สุ ด คื อ คาง
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ตะแบก เป้าเลือด และไม้แดง รองลงมา กว้าว คูณ และจิก ค่าความหนาแน่น
ของพรรณไม้ยืนต้นที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ ไม้แดง มีความหนาแน่น
13.25 ต้นต่อตารางเมตร รองลงมาได้แก่ ตะแบก และคาง (6, 5.75 ต้นต่อ
ตารางเมตร) ส่วนพรรณไม้ขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ หญ้าลิเภา
มีความหนาแน่น 13.75 ต้นต่อตารางเมตร รองลงมาคือ เฟิร์นสีฟ้า 11.75 ต้น
ต่อตารางเมตร แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ในพื้นที่ฝาย
กั้นน้า เขาโกรกปลากั้งเป็นป่าเบญจพรรณที่มีความหลากหลายของชนิดพรรณ
ไม้ค่อนข้างสูง และมีความสาคัญต่อชุมชนทั้งในด้านความเชื่อ พิธีกรรม อาหาร
สมุนไพร ยารักษาโรค ไม้ใช้สอย ในอดีตเมื่อสมาชิกในชุมชนเกิดความเจ็บป่วย
การใช้ส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพร เช่น ราก แก่น เปลือก กระพี้ ใบ ดอก และ
เมล็ ดจากพืช สมุ นไพร เพื่อน าไปเป็ นวัต ถุดิ บ ในการปรุง ยารักษาอาการ ภูมิ
ปัญญานี้ แสดงถึง ความฉลาดของคนในสมัย ก่อนที่ รู้จั กวิ ธีรักษาสุ ขภาพและ
บรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้จากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวโดยการนาวัตถุดิบจาก
สมุนไพรที่ได้ค้นพบ สังเกต ทดลองตามกลไกของธรรมชาติและสืบทอดจากรุ่น
หนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2546, หน้า 5) ได้กล่าวถึง ภูมิปัญญาใน
การดูแลรักษาสุขภาพว่า ภูมิปัญญาในการรักษาสุขภาพตนเองมีลักษณะเป็น
องค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะไม่แยกเป็นอิสระ
เป็นส่วน ๆ และสอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตประชาชนในท้องถิ่น สิ่ง
เหล่านี้มีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจึงควรพัฒนาศักยภาพที่ยัง
ร่วมสมัยขึ้นมา เป็นทางเลือกในการดูแลศักยภาพในท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมีจุดเด่น คือ ราคาถูกหาได้ง่าย พึ่งพา
ตนเองอยู่ บ นหลั กของดุ ล ยภาพ ในปั จ จุ บั น สิ่ ง ที่ น่ า วิ ต ก คือ ภูมิ ปั ญ ญาของ
ชาวบ้านที่ว่านี้กาลังสูญหายไป ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องรักษาความหลาก
หลาของสังคมมนุษย์หรือรักษาภูมิปัญญาที่บรรดาสังคมมนุษย์ได้สร้างสมกัน
เป็นเวลานาน (สุภรัชต์ อินทรเทพ และคณะ, 2560, หน้า 278)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ ตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากรพืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ของหมอยาพื้ น บ้ า นและเจ้ าหน้ า ที่
สาธารณสุ ขประจ าแผนกแพทย์ แผนไทยกับการใช้ ประโยชน์ จากพื ชสมุ นไพร
พื้นบ้าน
2. เพื่อหาแนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่าง
คุ้มค่า
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านชนิดและจานวนต้นของพันธุ์ไม้รวมถึงข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้และสมุนไพรต่าง ๆ ในการรักษา
โรคโดยครอบคลุมถึงสรรพคุณ ขนาดและวิธีการใช้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืช
สมุนไพร โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้
2. ข้อมูลน้าหนักและปริมาณของพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในป่าโกรกปลา
กั้งซึ่งถือเป็นศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยา
รักษาโรคตามสภาพจริงในพื้นที่
3. ข้อมูลในการขับเคลื่อนแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
พืชสมุนไพรท้องถิ่น
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตทางด้ านประชากร ได้ แก่ ประชาชน ปราชญ์ ผู้ ทรงภู มิ
ปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาแผนกแพทย์
แผนไทย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น
กลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่ศึกษา ซึ่งตัวอย่างศึกษาในกลุ่มประชาชนจะต้องมีอายุ 20
ปี ขึ้ นไปและอาศั ยอยู่ พื้ นที่ หมู่ บ้ านชุ มชนที่ คั ดเลื อกนี้ มี การสุ่ มคั ดเลื อกแบบ
เฉพาะเจาะจงแบบโควตา หมู่บ้านละ 5 คน จานวน 60 คน และกลุ่มที่สองคือกลุ่ม
ปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้ทรงภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที่ใช้สมุนไพรในการรักษา
โรคในชุ ม ชน จั ง หวั ด ก าแพงเพชร โดยคั ด เลื อ กทุ ก คนที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี
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ประสบการณ์การรักษาโรคแก่ประชาชนในชุมชนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี รวม 4 คน
กระบวนการวิจัย หรือ วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตทางด้านประชากร ได้แก่ ประชาชน ปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาแผนกแพทย์แผน
ไทย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
จากพื้นที่ศึกษา ซึ่งตัวอย่างศึกษาในกลุ่มประชาชนจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
และอาศั ย อยู่ พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นชุ ม ชนที่ คั ด เลื อ กนี้ มี ก ารสุ่ ม คั ด เลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจงแบบโควตา หมู่บ้านละ 5 คน จานวน 60 คน และกลุ่มที่สองคือ
กลุ่มปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้ทรงภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที่ใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรคในชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร โดยคัดเลือกทุกคนที่มีชื่อเสียงและมี
ประสบการณ์การรักษาโรคแก่ประชาชนในชุมชนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี รวม 4
คน
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็นดังนี้
1) เชิงปริมาณ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้า หมาย
ความรู้และประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคตามกลุ่มอาการและ
กลุ่มโรคสาคัญ
2) ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการศึกษาในสภาพความเป็นจริงที่ดาเนินการในกลุ่มปราชญ์ท้องถิ่น
หรื อ ผู้ ท รงภู มิ ปั ญ ญาที่ ใ ช้ ก ารแพทย์ พื้ น บ้ า น โดยการใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ กึ่ ง
โครงสร้าง (Interview) ซึ่งประกอบด้วย ชนิดและชื่อพืชสมุนไพรประจาถิ่นที่มี
ในชุมชน สรรพคุณ ลักษณะการใช้พืชสมุนไพรประจาถิ่นนั้น และจัดประชุม
กลุ่มย่อย
การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
1) การหาความเที่ ย งตรง (Validity) โดยอาศั ย แนวคิ ด
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ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้องในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานวิ จั ย และน า
แบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ปรึ ก ษากั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ
ตรวจสอบ และแก้ไขให้มีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (content validity) โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ของชุดคาาถาม ได้ค่าระหว่าง 0.6-8.0 2)
2) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นการทดสอบความ
เชื่อถือได้ของเครื่องมือ โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทาการ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา เพื่อนามาเปรียบเทียบ และตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ ง และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล รวมทั้ ง ทดสอบเบื้ อ งต้ น กั บ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อนามาหาจุดบกพร่อง และแก้ไขให้ถูกต้องมากที่สุด โดยการ
คานวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient
Reliability)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ประสานความร่วมมือกับผู้นาท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูล
ความรู้เรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น การใช้สมุนไพรในกลุ่มประชาชนและปราชญ์
ท้องถิ่นหรือผู้ทรงภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการวิจัย
ดังนี้
1) ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ค้นหา
ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของชุมชนในพื้นที่เขาโกรกปลากั้ง จังหวัด
กาแพงเพชร เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ทางสั ง คมในชุ ม ชนด้ า นภู มิ ปั ญ ญา
พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติด้านสมุนไพรที่มี
อยู่ และยังใช้ประโยชน์ได้ในชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชร
2) ขั้นดาเนินการเก็บข้อมูลการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่ โดยทาการสอบถามข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ และให้ตอบแบบสอบถาม
นอกจากนั้นแล้วยั งได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร และ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ทั้งแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ข้อมูล
เรื่องชนิดของสมุนไพรมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
3) รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้านในการนาพืช
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคและการรักษาดูแลสุขภาพ
4) จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยกั บ กลุ่ ม ครู ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หมอ
พื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทวน
สอบความถูกต้องและร่วมกันหาแนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
5) นาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการวิจัยทุกขั้นตอนมาวิเคราะห์
ข้อมูล ประมวลผล และสรุปจัดทาฐานข้อมูลและแนวทางการใช้ประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในพื้นที่เขาโกรกปลากั้ง จังหวัด
กาแพงเพชร
6) ขั้น การสรุป และประเมิ น ผลรวมถึง การเขีย นรายงานวิ จั ย
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะดาเนินการออกมาจนเป็นคู่มือ แผ่นพับและไวนิลเพื่อใช้ใน
การเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์จากการดาเนินการวิจัย และขยายผลการศึกษาออกไปสู่
ภายนอกชุมชนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง พรรณนา โดยใช้จานวน ร้อยละ
สัดส่วนและค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายคุณลักษณะทั่วไปของผู้ใช้สมุนไพร ความรู้ใน
เรื่องการใช้สมุนไพร ชนิดและสรรพคุณของสมุนไพรโดยการจาแนกการรักษา
ตามกลุ่มอาการและกลุ่มโรคสาคัญ และการใช้การพรรณนาเปรียบเทียบชนิด
ของพื ช สมุ น ไพรที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นสมุ น ไพรที่ แ ตกต่ า งจากท้ อ งถิ่ น อื่ น
วิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรและตาราสมุนไพรในการรักษาโรคของ
พื้นที่ชุมชนจังหวัดกาแพงเพชรกับท้องถิ่นอื่น

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอยาพื้นบ้านและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประจาแผนกแพทย์แผนไทยกับการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน คณะผู้วิจัยได้ศึกษาตามขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ประสานความร่วมมือกับผู้นาท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพร
ในท้องถิ่น การใช้สมุนไพรในกลุ่มประชาชนและปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้ทรงภูมิ
ปัญญาด้านสมุนไพรในท้องถิ่น โดยสามารถสรุปภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรใน
การรักษาได้หลากหลาย เช่น
อาการไข้ สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา คื อ แก้ ว 5 ราก,
สมุนไพรตานกกด,ฟ้าทะลายโจร,ใบยานาจ,ยาต้นไข้,ปลาไหลเผือก,ย่านาง,
เบญจโลกวิเชียร ส่วนที่ใช้ คือ ใบ ขนาดที่ใช้ คือ 3-4 ใบ วิธีการปรุงยาและการ
รักษา คือ นามาต้ม หรือบด แล้วดื่ม
อาการไอ สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา คื อ ตี ป าเหล่ า ,
มะขามป้อม,รากปืน,รากพุทราแดง,พญาปล้องทอง,รากสมอไทย,รากคนทา,
รากมะเดือชุมพร, มะกรูด,ว่านกลีบแรด ส่วนที่ใช้ คือ ผล ขนาดที่ใช้ คือ 5-6
ลูก วิธีการปรุงยาและการรักษา คือ นามาต้ม หรือบด แล้วดื่ม หรือจิ้มเกลือ
งูสวัด สมุนไพรที่ใช้ในการรักษา คือสามเกลอ,พญายอ,ยาต้น
ไข้,ปลาไหลเผือก,แก้ว5ราก,สะเลดพังพรส่วนที่ใช้ คือ ใบ ขนาดที่ใช้ คือ 3-4
ใบ วิธีการปรุงยาและการรักษา คือ นามาต้ม หรือบด แล้วดื่ม
น้าร้อนลวก,ไฟไหม้ สมุนไพรที่ใช้ในการรักษา คือสามเกลอ,
ว่านหางจระเข้,ตาลึง ส่วนที่ใช้ คือ ก้านขนาดที่ใช้ คือ1 ก้าน วิธีการปรุงยาและ
การรักษา คือ นามาต้ม หรือบด แล้วดื่ม
ท้องผูก สมุนไพรที่ใช้ในการรักษา คือผักดูบ,กระเจี๊ยบ,ใบ
ชุมเห็ดเทศ,ตะไคร้ ส่วนที่ใช้ คือ ใบ ขนาดที่ใช้ คือ 5-10 ใบ วิธีการปรุงยาและ
การรักษา คือ นามาต้ม หรือบด แล้วดื่ม
ท้องอืด สมุนไพรที่ใช้ในการรักษา คือเจตพังคี, ใบกะเพรา,
แมงลัก,โหระพา,ขมิ้นปูนแดง,ขิง,ตะไคร้ ,เป๋าเตี้ย,สมัดน้อย,สมัดใหญ่ , ทับทิม
ส่วนที่ใช้ คือ ก้าน ขนาดที่ใช้ คือ 2-3 ก้าน วิธีการปรุงยาและการรักษา คือ ตา
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แล้วนามาทาหน้าท้อง
ท้ องร่ว ง สมุ น ไพรที่ ใช้ ในการรักษา คือ ยารสฝาก,เปลื อ ก
มังคุด,เปลือกมะขาม,ต้นโพธิ์,ฟ้าทลายโจร,น้าปูนใส,ขมิ้นชัน,ทับทิม ส่วนที่ใช้
คือ ใบ ขนาดที่ใช้ คือ 2-3 ใบ วิธีการปรุงยาและการรักษา คือนามาต้ม หรือบด
แล้วดื่ม
ในการจัด การการใช้ ประโยชน์ จากพื ชสมุน ไพรท้องถิ่นอย่า งคุ้มค่า
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้
ทรงภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที่ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคในชุมชน จังหวัด
กาแพงเพชร ซึ่ งเป็น บุคคลที่มี ชื่อเสี ยงและมี ประสบการณ์การรักษาโรคแก่
ประชาชนในชุมชนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี จานวน 4 คน และจากการค้นคว้า
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ทั้งแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อมูลเรื่องชนิดของสมุนไพรมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งมีสมุนไพรบาง
ชนิดที่สามารถรักษาโรค/อาการต่าง ๆ ได้อีกหลายโรค ซึ่งพืชสมุนไพรชนิด
เดียวมีส่วนต่าง ๆ ภายในลาต้น ไม่ว่าจะเป็น ลาต้น ใบ ดอก ผล และราก ซึ่งมี
ฤทธิ์และสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป เช่น
1. สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สรรพคุณ บรรเทาอาการเจ็บคอ
และโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2. สมุ น ไพรตานกกด สรรพคุ ณ บรรเทาอาการถ่ า ยพิ ษ
เสมหะ และโลหิต แก้กระษัย ปวดเมื่อย ถ่ายพิษตับ แก้ตับทรุด คลายอาการ
เกร็งของกล้ามเนื้อท้อง แก้โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ ขับปัสสาวะ รักษา
อาการไตพิการ เป็นยาบารุงกาลัง แก้ปวดเมื่อย กิ่งและลาต้น ช่วยเรียกน้าย่อย
ช่ว ยเจริญ อาหาร รักษาอาการบีบ เกร็งของช่องท้ อง แก้หอบหืด รักษาการ
ทางานที่ผิดปกติของไต บารุงร่างกาย บารุงเลือด และบารุงหลังคลอด
3. สมุนไพรปลาไหลเผือก สรรพคุณ ถ่ายพิษต่าง ๆ ถ่ายใน
ท้องถ่ายพิษไข้พิษเสมหะ และโลหิต แก้ไข้ แก้ไข้มาลาเรีย แก้ลม แก้วัณโรค
ระยะบวม ขับเหงื่อ ขับพยาธิ แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้เจ็บคอ แก้โรคอัมพาต
ช่วยขับถ่ายน้าเหลือง แก้ท้องผูก ใช้เลิกเหล้าทาให้อาเจียนและถ่ายใช้ล้างพิษ
ยาเสพติด ใช้บาบัดผู้ที่ติดยาเสพติด ใช้รักษาไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู ใช้เป็นยา
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บารุงโลหิต ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง ช่วยงับเหงื่อ ช่วยแก้วัณโรค ช่วยแก้พิษ
สาแดง บารุงหลังคลอด ช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศของเพศชายได้ ต้าน
เซลล์มะเร็ง ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเสปิร์ม (อสุจิ) และช่วยในการกระตุ้น
กามารมณ์ได้เป็นอย่างดี
4. สมุนไพรมะขามป้อม สรรพคุณ นิยมนามารับประทาน
เพื่อให้สดชื่น ชุ่ มคอ แก้กระหาย บารุง ผิว หน้ าให้ขาวสดใส รักษาฝ้า บ ารุง
สุขภาพผิว พรรณ ชะลอการเกิดริ้ว รอย บ ารุง และรักษาเส้น ผมให้มี สุ ขภาพ
แข็งแรง ผมนุ่มลื่น ป้องกันผมหงอก บารุงและรักษาสายตา บารุงประสาทและ
สมอง มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง บารุงโลหิต
มะขามป้อมมีเป็นยาแก้หวัด แก้ไอ และละลายเสมหะ ลดอาการไข้ต่อต้านการ
เกิดโรคมะเร็ง ลดคอเลสเตอรอล ลดน้าตาล ลดไขมันในเลือด แก้อาการปวด
ฟัน ช่วยการละลายเสมหะและบารุงเสียง แก้อาการท้องเสีย ร้อนใน ความดัน
โลหิ ต ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคเบาหวานช่ ว ยลดอาการแทรกซ้ อ นทางตาจาก
โรคเบาหวานได้อีกด้วย
5. สมุนไพรปืนนกไส้ สรรพคุณ รากใช้ต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้
หวัด (ราก) ปืนนกไส้ทั้งต้นใช้ผสมกับรากสาบเสือ รากมะเหลี่ยมหิน ก้นจ้าทั้ง
ต้น และผักปลาบทั้งต้น นามาต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้ไอมีน้ามูกข้น (ทั้งต้น) ใบ
ใช้เป็นยาห้ามเลือด รักษาบาดแผล แผลบวม แผลเน่า (ใบ) มีบางข้อมูลระบุ
สรรพคุณนอกเหนือจากที่กล่าวมาว่าทั้งต้นนามาต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วง
จุกเสียด ส่วนใบสดใช้เป็นยาแก้ปวดฟัน (ใบ, ทั้งต้น)
6. สมุนไพรพุทราจีน สรรพคุณ ผลมีรสหวานมันและฝาด
ช่วยบารุงร่างกาย ผลช่วยบารุงกาลัง หรือสาหรับคนที่ผอมแห้งแรงน้อยหาก
รับ ประทานผลพุ ท ราจะช่ ว ยท าให้มี เรี่ ย วแรงมากขึ้น พุ ท ราจี น อุด มไปด้ ว ย
วิตามินซี ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างภูมิ
ต้านทานโรคให้กับร่างกาย ช่วยบารุงผิวพรรณให้ผิวมีสุขภาพดีและแข็งแรง
และป้องกันโรคเกี่ยวกับผิวพรรณได้ ช่วยบารุงประสาทและสมอง แก้โรคนอน
ไม่หลับ ช่วยบารุงโลหิต รักษาโรคโลหิตจาง บารุงม้ามและตับ ป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูง ลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด เสริมฤทธิ์ป้องกันหลอด
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เลือดหัวใจอุดตันและเส้นเลือดในสมองตีบ ป้องกันเส้นเลือดแข็งตัว เส้นเลือด
หัวใจตีบตัน และเส้นเลือดในสมองแตก บารุงสายตา ตาไม่ฟาง ป้องกันอาการ
ตาบอดตอนกลางคืน แก้อาการหวั ดในเด็ ก แก้อาการท้องเสีย ขับ ปัสสาวะ
รักษาอาการชักในเด็ก แก้อาการผื่นคันตามผิวหนังต่าง ๆ ช่วยลดพิษจากการ
ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ยาบารุง ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของสตรีหลังคลอดบุตร
อภิปรายผล
การวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากพื ชสมุนไพร
ท้องถิ่น เขาโกรกปลากั้ง จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่น ของหมอยาพื้ น บ้ า นและเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ขประจ าแผนก
แพทย์แ ผนไทยกับการใช้ประโยชน์ จากพื ชสมุนไพรพื้นบ้ าน 2. เพื่อ หาแนว
ทางการจัดการการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ซึ่งผลการวิจัย
พบว่ า ผลการศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของหมอยาพื้ น บ้ า นและเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขประจาแผนกแพทย์แผนไทยกับการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ โดยทาการสอบถามข้อมูล
โดยวิ ธี สั ม ภาษณ์ จากกลุ่ ม ปราชญ์ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ท รงภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์
พื้นบ้านที่ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคในชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร และจัด
ประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
และชาวบ้านในพื้นที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสามารถ ใจเตี้ย
และ ณรงค์ ณ เชี ย งใหม่ (2560,หน้ า 76) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท านายการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ของประชาชนลุ่มน้าลี้ พบว่ามีรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเพ็ญนภา ทิพย์สุราษฎร์ (2559,หน้า 6) ได้ศึกษา
การศึกษาพืชสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาด้านการใช้พืชสมุนไพร กรณีศึกษา
: อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
อาการไข้ อาการไอ งู ส วั ด น้ าร้ อ นลวก,ไฟไหม้ ท้ อ งผู ก ท้ อ งอื ด ท้ อ งร่ ว ง
กระเพาะ,ลาไส้ ริดสีดวงทวาร ระบบย่อยอาหาร ภูมิแพ้ หืดหอบ ไซนัส ปวด
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เมื่อยตามร่างกาย ปวดหลัง,ปวดหัว อัมพฤก,อัมพาต บวม ฟกช้า ปวดฟัน นิ่ว
กระชับมดลูก ถ่ายเลือด ไล่เลือด,ลม บารุงเลือด บารุงน้านม ไต แผดสด ,ห้าม
เลือด และแมลงสัตว์กัดต่อย เบาหวาน ความดัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ใบของ
สมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค และวิธีการปรุงยาและการรักษาส่วนใหญ่ คือ
นามาต้ม หรือบด แล้วดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวิมล ทองแกมแก้ว
และคณะ (2560,หน้า 1) ได้ศึกษาการสารวจพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าใบเป็นส่วนของพืช
ที่มีการ นามาใช้ประโยชนมากที่สุด สวนวิธีใช้สมุนไพรที่นิยมมากที่สุด คือ ตม
กั บ น้ า และสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของสามารถ ใจเตี้ ย และ ณรงค์ ณ
เชียงใหม่ (2560,หน้า 76) ได้ศึกษาปัจจัยทานายการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร
พื้นบ้าน ของประชาชนลุ่มน้าลี้ ทั้งนี้การใช้ ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านต้อง
ผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและความต้องการด้านสุขภาพสู่กระบวนการการ
เรียนรู้และ พัฒนากลยุทธ์ในชุมชน
แนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
ในการจัดการการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีสมุนไพร
บางชนิดที่สามารถรักษาโรค/อาการต่าง ๆ ได้อีกหลายโรค ซึ่งพืชสมุนไพรชนิด
เดียวมีส่วนต่าง ๆ ภายในลาต้น ไม่ว่าจะเป็น ลาต้น ใบ ดอก ผล และราก ซึ่งมี
ฤทธิ์และสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุป ได้ดังนี้ 1. สมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร 2. สมุนไพรตานกกด 3. สมุนไพรปลาไหลเผือก 4. สมุนไพรยา
ห้าราก 5. สมุนไพรมะขามป้อม 6. สมุนไพรปืนนกไส้ 7. สมุนไพรพุทราจีน 8.
สมุ น ไพรพญาปล้องทอง 9. สมุน ไพรสมอไทย 10. สมุ น ไพรสามเกลอ 11.
สมุ น ไพรชุ ม เห็ด เทศ 12. สมุ น ไพรเจตพั ง คี 13. สมุ น ไพรเปล้ า น้ อย 14.
สมุ น ไพรสมั ด น้ อ ย 15. สมุ น ไพรสมั ด ใหญ่ 16. สมุ น ไพรว่ า นนางค า 17.
สมุ น ไพรเพชรสั ง ฆาต 18. สมุ น ไพรปราบชมพู ท วี ป 19. สมุ น ไพรหนุ ม าน
ประสานกาย 20. เถาโคคลาน 21. เถาวัลย์เปรียง 22. ดอกจันทร์ 23. อบเชย
24. แก่ น จั น ทน์ แ ดง 25. ลิ้ น ทะเล 26. อ้ อ ยช้ า ง 27. พญามื อ เหล็ ก 28.
สมุนไพรหญ้าถอดปล้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสามารถ ใจเตี้ย และ
ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2560,หน้า 76) ได้ศึกษา ความหลากหลายและการใช้
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ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ลุ่มน้าลี้ จังหวั ดลาพูน พบว่า ภูมิ
ปั ญ ญาการใช้ ป ระโยชน์ สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นทั้ ง ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ท ายา
สรรพคุณ และวิธีการใช้โดยมีหมอพื้นบ้านเป็นผู้ที่มีบทบาท สาคัญ และก่อเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเสริมกิจกรรมและสร้างแหล่งเรียนรู้ และการ
สร้างกติกาชุมชนในการ อนุรักษ์พื้นที่ป่าสมุนไพร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และลั ก ษณะทางกายภาพ ของทรั พ ยากร และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุนทรี จีนธรรม และคณะ (2558,หน้า 1-8) ได้
ศึกษาการศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงบัง ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของพรรณ
พืชสมุนไพร ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จาก พืชสมุนไพร และจัดระบบ
ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ควรมีการศึกษาและการเพิ่ม มูลค่าจากการใช้ ประโยชน์จากพื ช
สมุนไพรวิธีการอื่น เพื่อให้มีแนวทางที่หลากหลายในการอนุรักษ์สมุนไพรไทย
อย่างยั่งยืน
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การศึกษาความหมายเชิงวัฒนธรรมจากอาหาร
ในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน
A Study of Cultural Meaning of Food in the Chinese
New Year Festival of Thai Chinese People
ศิริพร เรือนสุวรรณ1
Siriporn Ruansuwan
นิธิอร พรอาไพสกุล2
Nition Pornumpaisakul

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วัต ถุประสงค์เพื่ อศึกษาความหมายเชิง วัฒ นธรรมจาก
อาหารในเทศกาลตรุษจีนจากอาหาร 5 ประเภท โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์
แบ่ ง ออกเป็ น 2 หั ว ข้ อ ดั ง นี้ 1. อาหารในเทศกาลตรุ ษ จี น 2. ภาษาและ
วัฒนธรรมในอาหาร ผลการศึกษาพบว่าอาหารในเทศกาลตรุษจีนแบ่งออกเป็น
5 ประเภท ได้ แ ก่ อาหารประเภทเส้ น อาหารประเภทเนื้ อ สั ต ว์ อาหาร
ประเภทขนม อาหารประเภทผลไม้ และอาหารประเภทข้าว อาหารทุกประเภท
ล้วนแฝงไปด้วยเรื่องราว ความเชื่อ และความหมายมงคล ซึ่งความหมายของ
อาหารได้ ม าจากชื่ อ เรี ย กของอาหารที่ เ ป็ น ภาษาจี น ดั้ ง เดิ ม ภาษาไทยที่
ผ่านการแปล และเรียกแบบทับศัพท์ เป็นต้น ด้านความหมายของอาหารมักจะ
มาจากค าพ้ อ งเสี ย งหรื อตั ว อั ก ษรจี น ในภาษาจี น กลาง รวมไปถึ ง การแปล
ความหมายของชื่อเรียกอาหารจากภาษาจีนสาเนียงอื่น ๆ ส่วนความหมายเชิง
1
2

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก ประจาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วัฒนธรรมทาให้ทราบถึงการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนที่
มีต่อเทศกาลสาคัญอย่างเทศกาลตรุษจีน
คาสาคัญ: เทศกาลตรุษจีน, วัฒนธรรมจากอาหาร, ชาวไทยเชื้อสายจีน,
ความหมายเชิงวัฒนธรรม

Abstract
This article is to study about the cultural meaning of food in
the Chinese New Year Festival from five types of food. The
analyzed information is divided into two parts: 1.Food in Chinese
New Year Festival and 2. Language and Culture in Food. The result
shows that food in Chinese New Year Festival can be categorized
into five types, which are noodles, meat, snacks or desserts, fruits,
and rice. All types of food are full of stories, beliefs, and
auspicious meanings. These meanings are derived from their
traditional Chinese names, the translated Thai names, and
transliteration, and so on. The meaning of the food usually comes
from the homophones or Chinese alphabets in Mandarin Chinese
as well as the translation of the food name of other Chinese
accents. Meanwhile, the cultural meaning reflects the lifestyle of
Thai Chinese people towards important festival like Chinese New
Year Festival.
Keywords: Chinese New Year Festival, Culture of Food, Thai
Chinese People, Cultural Meaning
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บทนำ
ในสังคมไทยล้วนมีวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวต่างชาติปะปนกัน
อยู่จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เช่นเดียวกับวัฒนธรรมจีนที่ได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย สืบเนื่องมาจากการเจริญสัมพันธไมตรีของ
ทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้ านธุรกิจ
การค้า เป็นต้น ในสมัยสุโขทัยนั้นประเทศไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ
การค้ากับประเทศจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงทาให้การค้าระหว่างไทยกับจีน
ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว มีชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาทาการค้าและตั้งรกรากใน
แผ่นดินไทยเป็นจานวนมาก จนถึงช่วงยุคปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งชาวจีนอพยพทาง
มาเรือสาเภาถือว่าเป็นการอพยพครั้งใหญ่ของชาวจีนในสมัยนั้น ชาวไทยเรียก
ชาวจีนเหล่านี้ว่า “ชาวจีนโพ้นทะเล” โดยส่วนใหญ่จะตั้งรกรากในพื้นที่จังหวัด
ที่ติดทะเลตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทย ชาวจีนเหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยหลายชั่วอายุคน จนมีชื่อเรียกจากชาวจีนในยุคปัจจุบันว่า “ชาวไทยเชื้อ
สายจีน ” ด้วยเหตุนี้ชาวไทยจึงได้รับอิทธิพลด้านภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ
ของจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 2550,
หน้า 25-27)
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากการอพยพของชาวจีนเข้ามาอาศัยในไทยใน
แต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ ด้านศิลปกรรม จะเป็นประเภทเครื่องชามสังคโลกใน
สมัยสุโขทัย ด้านสถาปัตยกรรมที่ไทยได้รับอิทธิพลจนผสมผสานกับความเป็น
ไทยเข้าไปในการออกแบบและสร้างออกมาเป็นพระอุโบสถ วิหารและศาลาการ
เปรียญ ซึ่งจะประดับตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบลวดลายแบบจีน ดังที่
ปรากฏที่ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลารามราชวรมหาวิ ห าร วั ด กั ล ยาณมิ ต ร
วรมหาวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นต้น ส่วนด้านวรรณกรรม ได้แก่ สาม
ก๊ก ผู้แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย คือ เจ้าพระยาคลัง (หน) วรรณกรรม
เรื่องสามก๊กถือเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมมากในไทยจนมีบางตอนของ
วรรณกรรมเรื่องนี้ ลงในหนังสือเรียนภาษาไทยสาหรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษา
และด้านนาฏกรรม-คีตกรรม การร้องราทาเพลงหรือมหรสพที่ไทยได้รับอิทธิพล
มา ได้แก่ การแสดงงิ้ว เชิดสิงโต กลองจีน เป็นต้ น (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ,

367

368

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

2550, หน้า 99-107) วั ฒนธรรมในด้ านต่ าง ๆ ข้างต้ นนี้ แสดงให้เห็น ถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวจีนกับชาวไทยที่สามารถล่อหลอมวัฒนธรรมเข้า
กันเป็นหนึ่งเดียวได้ดี ชาวไทยได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมอาหารจาก
หลากหลายประเทศ แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว อาหารที่มากับชาวจีน
โพ้นทะเลถือว่าเป็นอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในไทย ยืนยันได้จากหลักฐานของ ลาลู
แบร์ ราชทูตจากสานักฝรั่งเศส บันทึกไว้ว่า “ราชสานักพระนารายณ์ ที่อยุธยา
เลี้ยงรับรองคณะทูตด้วยสารับกับข้าวไทยมากกว่า 30 ชนิด ที่ปรุงตามตารับ
จีน” (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2560, หน้า 186-187, 196) อาหารที่ได้รับอิทธิพลจะ
เป็นจาพวกต้มแกงน้าใส และผัดต่าง ๆ รวมไปถึงกรรมวิธีการปรุง ตัวอย่างเช่น
ต้ม ตุ๋น นึ่ง ผัด ทอด เจียว เป็นต้น อุปกรณ์เครื่องครัว อาทิ ตะหลิว กระทะ
และวิธีการรับประทานอาหารโดยใช้ตะเกียบ อีกทั้งยังมีภาษาที่เป็นคาเรียกชื่อ
อาหารและสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารอีกด้วย
เมื่ อเรีย งตามปฏิทิ น ไทยตลอดทั้ งปี จ ะมีวั น ส าคัญ ที่เป็ น เทศกาลและ
ประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงสืบสานอยู่ทั้งสิ้น 6 เทศกาล ได้แก่
เทศกาลวั น ตรุ ษ จี น หรื อ วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ เทศกาลเช็ ง เม้ ง เทศกาลไหว้ บ๊ ะ จ่ า ง
เทศกาลสารทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ และเทศกาลถือศีลกินเจ ในแต่ละ
เทศกาลทั้งหมดนี้จะมีอาหารประจาเทศกาลอยู่ด้วย ซึ่งจะเป็นอาหารที่แสดงถึง
ความเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ได้เข้าร่วมในเทศกาลนั้น ๆ ทั้งนี้ไม่ได้มีเพียงอาหารที่
มงคลเท่านั้น บางเทศกาลอาจจะมีอาหารที่ห้ามรับประทานหรือห้ามนามาไหว้
ต่อบรรพบุรุษอีกด้วย
เทศกาลที่สาคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดคือ “เทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่”
เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองแต่ละครอบครัวอยู่รับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อม
ตา อาหารประจ าเทศกาล ได้ แก่ เนื้ อ สัต ว์จ าพวกปลา เป็ด ไก่ หมู อาหาร
จาพวกเส้น เช่น เส้นหมี่ซั่วผัดเห็ดหอม ผลไม้มงคล เช่น ส้ม สาลี่ แอปเปิ้ล องุ่น
กล้วย แก้วมังกร เป็นต้น ขนมมงคล เช่น ขนมถ้วยฟู ขนมเข่ง ขนมเทียน และ
ขนมกุยช่าย เป็นต้น (ถาวร สิกขโกศ, 2555, หน้า 16-30) ในเทศกาลตรุษจีน
จะมี ก ารไหว้ เ ทพเจ้ า ที่ ช าวไทยเชื้ อ สายจี น ยั ง คงสื บ ทอดมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยบางบ้ า นอาจจะเพิ่ ม อาหารบางอย่ า งตามความสะดวกของเจ้ า บ้ า น
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(ศรีมหาโพธิ์, 2541, หน้า 17-22) ชนาภา เมธีเกรียงไกร กล่าวว่า วันตรุษจีน
เป็นวันที่สาคัญถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่เพื่อเปิดรับสิ่งมงคลเข้ามาในชีวิต ชาว
ไทยเชื้ อ สายจี น ส่ ว นใหญ่ ยั ง คงรั ก ษาประเพณี ไ ว้ อ ยู่ ถึ ง แม้ อ าจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมบ้าง เช่น การเลือกอาหารตามความสะดวกเพื่อ
นามาใช้ในพิธี (ชนาภา เมธีเกรียงไกร, 2559, หน้า 90-98)
ความหมายเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การศึกษาความหมาย เพื่อศึกษา
และเรียนรู้ถึงวิถีการดาเนินชีวิต ประเพณีต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นจากความหมาย
อาหารในเทศกาลตรุษจีน
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาความหมายเชิงวัฒนธรรมจาก
อาหารในเทศกาลตรุษจีนจากอาหาร 5 ประเภท เพื่อให้ทราบความหมายเชิง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงสืบสานและดารง
อยู่ในยุคปัจจุบันนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความหมายเชิงวัฒนธรรมจากอาหารในเทศกาลตรุษจีนของ
ชาวไทยเชื้อสายจีน
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงเอกสารที่มุ่งเน้นค้นคว้า ศึกษาความหมาย
เชิงวัฒนธรรมจากอาหารในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน จากอาหาร
ในเทศกาลตรุษจี น 5 ประเภท ได้ แก่ อาหารประเภทเส้ น อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ อาหารประเภทขนม อาหารประเภทผลไม้ และอาหารประเภทข้าว
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย ได้ ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากต ารา หนั ง สื อ บทความและงานวิ จั ย
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากอาหารที่ปรากฏในเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งสิ้น
10 ชิ้น ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกจากหนังสือ บทความและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยอาหารในเทศกาลตรุษจีน ที่มีการยอมรับจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ อาทิ
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ราชบัณฑิตยสถาน และคัดเลือกจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจันในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากตารา
หนังสือ เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายเชิงวัฒนธรรม
จากอาหารในเทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเก็บ
ข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเชิงเอกสาร
แบบเจาะลึก ผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของวิจัย เรียบเรียง
และนาเสนอตามข้อเท็จจริง
ผลการวิจัย
อาหารในเทศกาลตรุษจีน และภาษาและวัฒนธรรมในอาหาร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของ
คาว่า เทศกาล หมายความว่า คราวสมัยที่กาหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทาบุญ
และการรื่นเริงในท้องถิ่น เช่น ตรุษ สงกรานต์ เข้าพรรษา สารท (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หน้า 582-583) และให้ความหมายของคาว่า
ตรุษจีน หมายความว่า เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจีน (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หน้า 464) ส่วนในภาษาจีน คาว่า เทศกาล
เรียกว่า “เจี๋ย” (节) (jié) ความหมายเดิมแปลว่า ข้อ ปล้อง ข้อต่อ จังหวะ
(เพลง) ความหมายใหม่แปลว่า เทศกาลซึ่งมีเวลาที่แน่นอน (ถาวร สิกขโกศล,
2555, หน้า 10)
เทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
เทศกาลนี้เรียกว่า “ซุนเจี้ย” (春节) (chūn jié) แปลว่า วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ
ซึ่งเทศกาลนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 เดือน 1 จนถึงวันที่ 15 เดือน 1 เทศกาลตรุษจีน
มีประวัติยาวนานถึงกว่า 4,000 ปี จากบันทึกในสมัยชุนชิวก็มีปรากฏเรื่องราว
เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนแล้ว ซึ่งได้กล่าวถึงชาวจีนในสมัยนั้นทาการเกษตร
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เพาะปลูก เมื่อพ้นฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก่อนจะเริ่มทาการเพาะปลูก ชาวจีน
จะจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อเป็นการบูชาฟ้าดิน ขอพรให้ชีวิตมีความสุขราบรื่น
ตลอดปี อี ก ทั้ ง ขอให้ ผ ลผลิ ต งอกงามอุ ด มสมบู ร ณ์ ในช่ ว งเวลานี้ ทุ ก คนใน
ครอบครั ว จะอยู่ กั น อย่ า งพร้ อ มหน้ า พร้ อ มตา (สุ ช าติ ภู มิ บ ริ รั ก ษ์ , 2529,
หน้า 63)
เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สาคัญต่อชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน
เป็นอย่างมาก เพราะเทศกาลตรุษจีนเป็นการเฉลิมฉลองจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่
อย่ า งสมบู ร ณ์ โดยในเทศกาลนี้ มี อ าหารที่ ใ ช้ ใ นการไหว้ บู ช าเทพเจ้ า และ
บรรพบุรุษ รวมไปถึงที่นามารับประทานกัน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท
ได้แก่ เส้ น เนื้ อสัต ว์ ขนม ผลไม้ และข้าว ซึ่ง อาหารทุกประเภทในเทศกาล
ตรุษจีนนี้แฝงไปด้วยความหมายทางภาษาในตัวของอาหารอีกทั้งยังสะท้อน
วัฒนธรรมออกมาอย่างลึกซึ้ง มีดังนี้
1. อาหารประเภทเส้น
อาหารประเภทเส้น หมายถึง อาหารที่ทาจากข้าวหรือแป้ง มีลักษณะ
เป็นสาย แถว แนว ที่ไม่จากัดความยาว (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2554, หน้า 1,252) อาหารประเภทเส้นได้นามาใช้ในเทศกาลตรุษจีนเพราะมี
ความหมายเชิงวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับอายุ
อาหารประเภทเส้ น ที่ ป รากฎอยู่ ใ นเทศกาลตรุษ จี น คือ หมี่ ซั่ ว หรื อ
บะหมี่เส้นยาว ภาษาจีนเรียกว่า “ฉางโซว่เมี่ยน” (长寿面) (cháng shòu
miàn) ชาวจีนมีความเชื่อว่า การรับประทานอาหารประเภทเส้ นในเทศกาล
ตรุษจีนถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวแบบเส้นบะหมี่ ตามความเชื่อนี้
มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ตี้ซึ่งเป็นผู้เชื่อเรื่องโชคลาภและยาอายุวัฒนะ จากตารา
โหงวเฮ้ง (五行) (wǔ háng) บันทึกไว้ว่า “หากร่องใต้จมูกของคนใดยาวถึง
หนึ่งนิ้ว คนนั้นจะมีอายุยืนร้อยปี ” ในความเป็นจริงแล้วคน ๆ นั้นต้องมีร่องใต้
จมูกยาวถึงจะมีใบหน้าที่ยาวเช่นกัน ดังนั้นชาวจีนจึงมีแนวคิดใช้เส้นหมี่มาเป็น
สัญลักษณ์แทนของคนที่มีใบหน้ายาว อีกทั้งในภาษาจีนคาว่า “หน้า” เรียกว่า
“เมี่ยน” (面) (miàn) ซึ่งแปลตรงกับคาว่าหมี่ได้เช่นกัน (นันทนา ปรมานุศิษฏ์,
2563, ระบบออนไลน์)
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2. อาหารประเภทเนื้อสัตว์
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ หมายถึง อาหารที่ได้จากสัตว์ชนิดต่าง ๆ นา
เนื้อมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ได้นามาใช้ใน
เทศกาลตรุษจีนเพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับความหมายอันเป็นมงคลของอาหารที่
ได้จากเนื้อสัวต์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีความหมายมงคลที่ต่างกันออกไป
อาหารประเภทเนื้ อสั ต ว์ หรือ ของคาว จ าแนกออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ ซาแซ (三牲) (sān shēng) และ โหวงแซ (五牲) (wǔ shēng) ซึ่ง
ของที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนนี้ทุกอย่างล้วนมีความหมายมงคลทั้งสิ้น
ซาแซ (三牲) (sān shēng) คือ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือของ
คาว 3 อย่าง ประกอบด้วย หมู ไก่และเป็ด
หมู (豕) (shǐ) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ มักจะใช้หมูสามชั้น หรือ
หัวหมู ชาวจีนจึงให้ความสาคัญกับหมูเนื่องจากสมัยก่อนครอบครัวชาวจีนที่มี
ฐานะดีมักนิยมเลี้ยงหมูไว้ในครัวเรือนของตนเอง (เสี่ยวจิว, 2556, หน้า 71-72)
หมูจึงเป็นสัต ว์เลี้ยงที่มีความสาคัญในการนามาเป็นอาหารในวันสาคัญหรือ
เทศกาลสาคัญ ซึ่งทาให้เห็นว่าหมูเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวชาวจีน
จากการถอดอักษรจีนออกมาแปลดังนี้ อักษรจีนตัวที่หนึ่ง คือ “宀” (mián)
แปลว่า หลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคา อักษรจีนตัวที่สอง คือ “豕” (shǐ)
แปลว่า หมู หากนาอักษรจีนทั้งสองตัวมารวมกันตามการบัญญัติศัพท์ของจีน
แล้วจะเกิดคาใหม่นั่นคือคาว่า 家 (jiā) แปลว่า บ้าน จนชาวจีนมีสานวนว่า
“无猪不成家” (wú zhū bù chéng jiā) แปลว่า “ไม่มีหมู ก็ไม่เป็น
บ้าน” ทาให้เห็นถึงความสาคัญของหมูต่อบ้ าน และสานวนมงคลอย่าง “富
得像猪一样流油” (fù dé xiàng zhū yī yang liú yóu) แปลว่ า
“รวยเหมือนหมูที่อ้วนจนมันเยิ้ม” (พชร ธนภัทรกุล, 2561, ระบบออนไลน์)
ไก่ (鸡) (jī) หมายถึ ง ความก้า วหน้ า ในหน้ า ที่ การงาน ความขยั น
ขัน แข็ง (รุ่ง ทิ พ ย์ พรหมจั น ทร์ และอภิสิ ท ธิ์ ประสงค์ สุ ข, 2562, หน้ า 86)
เนื่องจากไก่ต้องขันทุกวันในเวลาเช้า จึงสะท้อนถึงการรู้หน้าที่ตนเอง โดยในวัน
ปี ใ หม่ มั ก จะใช้ ไ ก่ ต้ ม ทั้ ง ตั ว แบบไม่ สั บ หรื อ หั่น ชาวจี น มั ก เลี้ ย งไก่ ไ ว้ ในบ้ า น
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เช่นเดียวกับหมูแล้วยังคงมีสานวนคล้าย ๆ กับหมู นั่นคือ “无鸡不成席
” (wú jī bù chéng xí) แปลว่า “ไม่มีเนื้อไก่ ก็ไม่เป็นงานเลี้ยง” (พชร ธนภัทร
กุล, 2560, ระบบออนไลน์)
เป็ ด (鸭) (yā) หมายถึง ความส าเร็จ ความมั่ ง คั่ง ความสามารถที่
หลากหลายและความบริสุทธิ์เหมือนกับขนสีขาวของเป็ด โดยในวันปีใหม่มักจะ
ใช้เป็ดต้มทั้งตัวแบบไม่สับหรือหั่นเช่นเดียวกับไก่
โหวงแซ (五牲) (wǔ shēng) คือ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือของ
คาว 5 อย่าง ประกอบด้วย หมู ไก่ เป็ด เช่นเดียวกับซาแซ และเพิ่มมาอีก 2
อย่าง คือ ปลา และตับ
ปลา (鱼) (yú) หมายถึง ความร่ารวย เหลือกินเหลือใช้ไม่ขัดสน
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งปลาในภาษาจีนกลาง ออกเสียงว่า หยู
(鱼) (yú) ซึ่งพ้องเสียงกับคาว่า หยู (余) (yú) ที่แปลว่า เหลือ ดังนั้นใน
เทศกาลตรุษจีนมักจะมีอาหารจาพวกปลาอยู่ด้วยเสมอ เพราะเชื่อว่าจะมีเหลือ
กินเหลือใช้ตลอดทั้งปี
ตับ (肝) (gān) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า และอานาจวาสนา
เนื่องจากคาว่าตับในภาษาจีนแต้จิ๋วอ่านออกเสียงพ้องเสียงตรงกับคาว่า กัว
(官) (guān) หมายถึง ขุนนาง และส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นตับหมูในวันไหว้
3. อาหารประเภทขนม
อาหารประเภทขนม หมายถึง ของกินที่ไม่ใช่กับข้าว มักปรุงด้วยแป้ง
หรือข้าวกับกะทิหรือน้าตาล หรือเรียกอีกชื่อว่า ของหวาน ส่วนทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยมักจะเรียกว่า ข้าวหนม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2554, หน้า 165) อาหารประเภทขนมในเทศกาลตรุษจีนมีหลากหลายอย่าง
อีกทั้งขนมที่นามาใช้ในวันเทศกาลตรุษจีนจะมีความหมายเชิงวัฒนธรรมซ่อน
อยู่ อย่างการมีเรื่องราวสืบทอดมานานและมีชื่อเรียกที่เป็นมงคล
อาหารประเภทขนมจะมีความสัมพันธ์กับจานวนของอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ หรือของคาว อย่างเช่น ถ้าจัดแบบซาแซ (三牲) (sān shēng) ก็จะ
จัดขนม 3 อย่าง ถ้าเป็นแบบโหวงแซ (五牲) (wǔ shēng) ก็จะจัดขนม 5
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อย่าง ซึ่งขนม หรือของหวานที่นิยมอยู่ในเทศกาลตรุษจีนนี้มีอยู่หลากหลาย
ได้แก่ จันอับ (薦盒) (jiàn hé) หรือ ขนม 5 อย่าง ได้แก่ ถั่วตัด งาตัด ถั่ว
เคลื อ บน้ าตาล ฟั ก เชื่ อ ม และข้ า วพอง โดยทั้ ง หมดนี้ มี ความหมายรวมกั น
หมายถึง ความหวานที่เพิ่มพูน ความชื่นมื่นและความเจริญงอกงามตลอดทั้งปี
ถึ ง แม้ ว่ า พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานจะบั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ค าว่ า จั น อั บ
หมายถึง ชื่ อขนมหวานอย่า งแห้ง ของจี น มี หลายอย่ า งรวมกัน แต่ จ ากการ
อธิบายของ สุจิตต์ วงษ์เทศ ในบทความตามรอยแต้เหลี้ยว สู่ขนมจันอับของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้อธิบายไว้ว่า “จันอับ” เป็นชื่อที่ชาวไทยเรียกเพี้ยน
เสียงมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่า จิงอั๊บ หรือ จับกิ้ม หมายถึง กล่องใส่ของที่แยก
เป็นหลายช่องสามารถใส่ของรวมกันได้หลากหลาย ส่วนขนมแห้งที่บรรจุอยู่ใน
กล่องจะเรียกว่าแต้เหลี้ยว (茶料) (chá liào) หมายถึง ขนมที่ไว้รับประทาน
กับน้าชา แต่ความที่ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจี นคุ้นเคยกับ ร้านท าขนม
แห้ง จี น และโรงท าเครื่องจั น อับ ที่ อยู่ ณ ตลาดน้ อย ท าให้เรีย กรวมขนมแต้
เหลี้ยวที่มีหลายชนิดในกล่องไปเลยว่าจันอับ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2563,
ระบบออนไลน์) ,(วรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2555, หน้า 150-152)
จั น อั บ (薦盒) (jiàn hé) หรื อ แต้ เ หลี้ ย ว (茶料) (chá liào) ที่
นามาประกอบในงานมงคลต่าง ๆ และเทศกาลสาคัญอย่างเทศกาลตรุษจีน
เพื่อเป็นของไหว้มีดังต่อไปนี้
ขนมถ้วยฟู (發糕) (fā gāo) หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความเฟื่องฟู
ขนมเข่ ง (年糕) (nián gāo) หมายถึ ง ชี วิ ต หวานชื่ น และมี ค วาม
ราบรื่นในชีวิต
ขนมเที ย น (蜡烛糍粑) (làzhú cíbā) หมายถึ ง แสงสว่ า งและ
ความรุ่งเรือง
ขนมกุยช่าย (韭菜粿) (jiǔcài guǒ) หมายถึง มีอายุยืนและสุขภาพ
แข็งแรง
ซาลาเปา (包子) (bāo zi) หรื อ หมั่ น โถว (饅頭) (mán tou)
หมายถึง การมีโชคมีลาภ (ฮ. ศุภวุฒิ จันทสาโร, 2560, หน้า 38-39, 50, 83)
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4. อาหารประเภทผลไม้
อาหารประเภทผลไม้ หรือ เรียกตามราชบัณฑิตยสถานว่า ผลอาหาร
หมายถึ ง ส่ ว นของพื ช ที่ เ จริ ญ ออกมาเป็ น ผล สามารถรั บ ประทานไ ด้
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หน้า 773) อาหารประเภทผลไม้ที่
อยู่ในเทศกาลตรุษจีนล้วนความหมายเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับวิธีชีวิ ตให้มี
ความเจริญงอกงามเช่นเดียวกับพืชพันธุ์ไปตลอดทั้งปี
ผลไม้ ที่ น ามาไหว้ ใ นเทศกาลตรุ ษ จี น นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ห ลั ก ๆ ทั้ ง สิ้ น
5 อย่าง หรือ 9 อย่าง ตามที่เจ้าของบ้านสะดวกจัดไหว้ ซึ่งผลไม้แต่ละอย่าง
ล้วนความหมายมงคลทั้งสิ้น
ส้ม (橘) (jú) หมายถึง ความเป็ นสิริมงคลและโชคลาภ ส้มมักจะเป็ น
ผลไม้อันดับต้น ๆ ที่อยู่เทศกาลหรืองานมงคลต่าง ๆ เนื่องจากคาว่า ส้ม (橘)
(jú) ในภาษาจีนอ่านออกเสียงใกล้เคียงกับคาที่มีความหมายว่า สิริมงคล (吉) (jí)
สาลี่ (酥梨) (sū lí) หมายถึง ช่วยทาให้ครอบครัวมีโชคลาภ ประสบ
แต่เรื่องดี ๆ มีเงินทองไหลมาเทมาเหมือนสีทองของสาลี่ ในภาษาจีนแต้จิ๋วส่วน
ใหญ่จะเรียกว่า ไล้ (梨) (lí) แปลว่า เรียกมาหา
แอปเปิ้ล (苹果) (píng guǒ) หมายถึง การมีสุขภาพสมบูรณ์ ความ
สงบสุข สันติสุข เนื่องจากคาว่า แอปเปิ้ล (苹) (píng) ในภาษาจีนไปพ้องเสียง
กับคาว่า สงบ (平) (píng)
องุ่น (葡萄) (pú táo) หมายถึง ความเจริญงอกงาม เนื่องจากคาว่า
องุ่น ในภาษาจีนแต้จิ๋ว คือ พู่ท้อ (葡萄) (pú táo) มีความหมายว่า งอกงาม
ส่วนใหญ่จะใช้องุ่นแดงในการไหว้เพราะว่า สีแดงสาหรับชาวจีนแล้วเป็นสีที่เป็น
มงคล
กล้วย (香蕉) (xiāng jiāo) หมายถึง มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
เอาไว้สืบสกุล เช่นเดียวกับกล้วยที่มักจะออกผลจานวนหลายหวี หรือในอีก
ความหมายหนึ่งของกล้วย คือ เรียกโชคเรียกลาภเข้ามาหา มักนิยมไหว้ด้วย
กล้วยดิบทั้งหวี ในภาษาจีนแต้จิ๋วคาว่ากล้วยจะออกเสียงว่า “เก็ง เจีย” (弓
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蕉) (gong jiāo) อีกทั้งยังนามาใช้เป็นคามงคลว่า “เก็ง เจีย เก็ง ไล้” หมายถึง
ให้มีโชคลาภเข้ามา ให้มีลูกหลานสืบสกุล
แก้วมังกร (火龙果) (huǒ long guǒ) หมายถึง สัญลักษณ์แห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรื่องมีอานาจและวาสนา จากชื่อเรียกที่มีคาว่า หลง
(龙) (lóng) หมายถึง มังกร ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของชาวจีนว่ามังกรคือ
สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล ความยิ่งใหญ่และอานาจ
ทับทิม (石榴) (shí liú) หมายถึง ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคีกัน
และไม่มีเรื่องขัดแย้ง ในภาษาจีนแต้จิ๋วเขียนตัวจีนเหมือนกับภาษาจีนกลาง
แต่ออกเสียงว่า เซียะลิ้ว หรือ เจี๊ยะหลิว แปลว่า ทับทิม เนื่องด้วยเปลือกและ
เม็ดของทับทิมมีสีแดงสดซึ่งตามความเชื่อแล้วถือว่าเป็นสีที่ดีและเป็นมงคล
เมื่อเทศกาลตรุษจีนหรืองานพิธีไหว้ต่าง ๆ ก็มักจะมีทับทิมอยู่ด้วยเสมอ
สับปะรด (菠萝) (bō luó) หมายถึง เรียกความโชคดีให้มาหา
เนื่องจากคาว่า สับปะรด ในภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า อั้งไล้ (紅梨) (hóng lí)
โดยออกเสียงแต้จิ๋วคาว่า อั้ง แปลว่า สีแดง ส่วนคาว่า ไล้ แปลว่า เรียกมาหา
ลูกพลับ (柿子) (shì zi) หรือ ในภาษาจีนแต้จิ๋วคาว่าลูกพลับจะออก
เสียงว่า ไส (柿) (shì) หมายถึง มีความหนักแน่นมั่นคง จิตใจเข้มแข็ง รอดพ้น
จากอุปสรรคต่าง ๆ ชีวิตราบรื่น ทั้งนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าหากมอบลูกพลับให้แก่
กันจะเป็นการอวยพรให้แก่ผู้รับว่า (事事如意) (shì shì rú yì) หมายถึง
ให้ประสบความสาเร็จและมั่งคั่ง (ฮ. ศุภวุฒิ จันทสาโร, 2560, หน้า 140-146) ,
(พรพรรณ จันทโรนานนท์, 2549, หน้า 13-15)
5. อาหารประเภทข้าว
อาหารประเภทข้าวที่อยู่ในเทศกาลตรุษจีนคือข้าวสวย หมายถึง ข้าวที่
หุงสุก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หน้า 191) และโจ๊ก
หมายถึง อาหารที่ทาจากข้าวมีต้ นกาเนิดจากประเทศจีน มี ความหมายเชิ ง
วัฒนธรรมเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ควรปฎิบัติและไม่ควรปฏิบัติในวันเทศกาล
ตรุษจีน
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อาหารประเภทข้าวในเทศกาลตรุษจีนเป็นในเรื่องของความเชื่อต้องห้าม
นั่นคือ ห้ามรับประทานโจ๊ก เพราะมีความเชื่อที่ว่ารับประทานโจ๊กในวันตรุษจีน
เหมือนกับการขัดขวางไม่ให้ตัวเองร่ารวย เนื่องจากคนจนจะนิยมกินโจ๊ก คาว่า
โจ๊ก ชาวไทยเรียกเลียนเสียงมาจากภาษาจีนกวางตุ้ง คือ จ๊ก (粥) (zhōu)
และในบางพื้นที่ออกเสียงคาว่า โจว (节) (jié) โจ๊กเป็นข้าวต้มชนิดหนึ่งที่ใช้
ปลายข้าวต้ม จนเละ นิย มรับประทานกัน ในหลายประเทศในเอเชี ย ในบาง
วัฒนธรรมจะรับประทานโจ๊กเป็นอาหารเช้าหรืออาหารมื้อค่าแทนอาหารหลัก
ในบางมื้อ ส่วนข้าวที่ใช้ในพิธีไหว้ในเทศกาลตรุษจีนจะใช้เป็นข้าวสวยหุงใหม่ ๆ
และต้องตักข้าวสวยใส่ถ้วยให้พูน ๆ ตามความเชื่อที่ว่าให้ตักข้าวพูนถ้วยจะได้มี
เหลือกินเหลือใช้และเพิ่มพูนสิ่งดี ๆ ยิ่งขึ้นไป (ฮ. ศุภวุฒิ จันทสาโร, 2560, หน้า
154-156)
จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับอาหารในเทศกาลตรุษจีน และภาษาและ
วัฒนธรรมในอาหารนั้น อาหารที่ปรากฏในเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็นอาหาร
ประเภทเส้น เนื้อสัตว์ ขนม และผลไม้ ล้ วนมีความหมายที่เป็นสิริมงคล และ
ข้าวสวยที่นามาไหว้ต้องตักให้พูนถ้วยตามความเชื่อ ยกเว้นอาหารประเภทข้าว
ที่มีความหมายไม่มงคลจึงเป็น ความเชื่อที่ห้ามมี โจ๊ก อยู่ในเทศกาลตรุษจี น
อาหารที่อยู่ในเทศกาลตรุษจีนทั้งหมดล้วนมีความหมายของอาหารได้มาจากชื่อ
เรี ย กของอาหาร ค าพ้ อ งเสี ย งในภาษาจี น กลาง และแปลความหมายจาก
ภาษาจีนสาเนียงอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งมงคลและไม่มงคล
สรุปผล
จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายเชิงวัฒนธรรมจากอาหารในเทศกาล
ต รุ ษ จี น พ บ ว่ า อา ห า ร ใ น เท ศ ก า ล ต รุ ษ จี น ส า ม า ร ถ แ บ่ ง อ อก เ ป็ น
5 ประเภท ได้แก่ อาหารประเภทเส้น อาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารประเภท
ขนม อาหารประเภทผลไม้ และอาหารประเภทข้าว ซึ่งอาหารที่น ามาอยู่ใน
เทศกาลอย่างประเภทเส้น เนื้อสัตว์ ขนมและผลไม้ มีความหมายมงคลอยู่ในตัว
ซึ่งความหมายของอาหารได้มาจากชื่อเรียกของอาหาร คาพ้องเสียงในภาษาจีน
กลาง และแปลความหมายจากภาษาจีนสาเนียงอื่น ๆ ยกเว้ นอาหารประเภท
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ข้ า วจะแสดงถึ ง ความเชื่ อ ต้ อ งห้ า มในเทศกาลนี้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า
ความหมายเชิงวัฒนธรรมจากอาหารสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อ
สายจีนที่ยังคง สืบทอดและรักษาประเพณีในเทศกาลตรุษจีนอยู่จนถึงปัจจุบัน
การอภิปรายผล
ในภาพรวมของการศึกษาความหมายเชิ งวั ฒนธรรมจากอาหารใน
เทศกาลตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนจะเห็นได้ว่า ความหมายของอาหารใน
เทศกาลตรุษจีนจะมีความหมายไปในทางที่ดีหรือเรียกอีกอย่างว่ามีความหมาย
ที่มงคลทั้งสิ้น อาทิ ความเป็นสิริมงคล ความร่ารวย มีโชคมีลาภ เจริญรุ่งเรือง
สุ ข ภาพแข็ ง แรง ครอบครั ว อบอุ่ น และมี ท ายาทสื บ สกุ ล เป็ น ต้ น จากการ
วิเคราะห์ความหมายอาหารแต่ละประเภทสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และความเชื่อ ที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรียก ตัวภาษาที่ใช้และความหมายของอาหาร
นั้น ๆ
ด้านภาษาที่ใช้เป็นชื่อเรียกอาหารจะมีชื่อมาจากภาษาจีน ทั้งภาษาจีน
กลางและภาษาจีนถิ่น บางชื่อนามาแปลหรือทับศัพท์เป็นภาษาไทยเพื่อสะดวก
ในการเรี ย กชื่ อและจดจ าได้ ง่ า ย แต่ ยั ง คงความหมายที่ เ ป็ น มงคลอยู่ อย่ า ง
ครบถ้วนตามเดิม
ความหมายที่ อ ยู่ ใ นอาหารท าให้ เ ห็ น ถึ ง ความลึ ก ซึ้ ง ในการให้
ความหมายกับอาหารแต่ละอย่างได้อย่างสละสลวย สะท้อนภาพความสัมพันธ์
ความหมายของอาหารกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเชื่อ ใน
เทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายเชิงวัฒนธรรมจากอาหารใน
เทศกาลตรุ ษ จี น ของชาวไทยเชื้ อ สายจี น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ พ บความหมาย เชิ ง
วัฒนธรรมจากอาหารในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลหนึ่งของชาวไทยเชื้อ
สายจีนที่สืบสานกันเรื่อยมา ทั้งนี้ยังคงมีเทศกาลที่สาคัญ ๆ หลายเทศกาลของ
ชาวจี น ที่ น่ า สนใจน ามาศึ ก ษา อาทิ เทศกาลเช็ ง เม้ ง เทศกาลไหว้ บ๊ ะ จ่ า ง
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เทศกาลสารทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ และเทศกาลถือศีลกิน เจ ที่น่าศึกษา
ภาษา วัฒนธรรม หรือความหมายเชิงวัฒนธรรมจากอาหารในเทศกาลนั้น ๆ
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คลิปวิดีโอกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งบนสือ่ สังคม
ออนไลน์
Video clip for Election Campaign on social
media
กรกช ขันธบุญ1
Korrakoch Kantaboon
บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอมุมมองในการรณรงค์หา
เสียงทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยการผลิตคลิปวิดีโอในการหาเสียง
เลือกตั้งบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และสามารถร่วมแสดงความคิดหรือตัดสินใจว่าใครที่ส ามารถปกครอง
และพั ฒ นาบ้ า นเมื องของตนเอง การหาเสี ยงผ่ า นคลิ ป วิ ดี โอของผู้ส มั ครรับ
เลือกตั้งจึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ออกมาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวที่
มีแสดงลักษณะท่าทางอย่างเป็นธรรมชาติของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดีกว่าสื่อใน
รูปแบบอื่น ๆ และสื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นอีกช่องทางที่นิยมอย่างมาก
เพื่อสร้างความนิยม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้นการใช้คลิปวิดีโอเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นที่รู้จัก
บนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเข้าใจและชัดเจนมากขึ้น
บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการเพื่อวิเคราะห์หลักการผลิตคลิป
วิดีโอ และวิธีการนาเสนอคลิปวิดีโอที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพในการรับรู้
เข้า ถึงกลุ่ม เป้า หมายได้อย่ างเข้า ใจและชั ดเจนโดยใช้สื่ อสัง คมออนไลน์ เป็ น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การผลิตคลิปวิดีโอ
สาหรับการรณรงค์หาเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มีคุณภาพที่สื่อออกไปนั้น
1

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail: ajkorrakoch@gmail.com
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ต้องไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ไม่ยากต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
คาสาคัญ: คลิปวิดโี อ, สื่อสังคมออนไลน์, การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง, ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง
Abstract
This article, the author has a purpose to present a
candidate's political campaign perspective by video clip
production on social media. In order to provide opportunities for
people to receive information and able to share ideas or decide
that who can rule and develop their own country. The candidate's
video campaign spreads information is presented out in form of
animation that has a natural gesture of candidate that better than
other media. Social media can be a very popular channel for
make popularity and good relationships with the public to get to
know quickly. Hence, using video clip production is option that
makes the candidacy to get better known on social media.
This article is documentary research to analyze the
principles of video clip production and how to present easy video
clips to understand and effective in reaching the target audience
clearly by using social media for disseminate information of the
candidate. candidate's political campaign perspective by video clip
production on social media. Video clip production for social
media campaigns is not complicated quality of media. There can
be understand without difficulty directly to the target audience.
Keywords: Video clip production, Social media, Political campaign,
Candidate
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บทนา
การรณรงค์หาเสียงเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมการเลือกตั้งให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งส่งเสริมปลูกฝังให้กับประชาชนให้รู้จักค่านิยมที่มีจุดประสงค์ ซึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นในแนวทางเดียวกัน โดยมีข้อกาหนดแนวทางและ
มาตรการเฉพาะที่ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการสร้างความนิยมภายในจิตใจให้มี
ความชื่นชอบต่อผู้สมัครเลือกตั้ง การระดมสื่อทั้งปวงเพื่อนาเสนอสารใดสาร
หนึ่งไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมรับสารนั้นได้โดยง่ายทั้งในแง่การรับรู้
การเปลี่ ยนทั ศนคติ และการยอมรับ โดยมี หน้า ที่ให้กลุ่ม เป้า หมายรับ รู้และ
ยอมรับการโน้มน้าวใจของตนเอง (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2559, หน้า 425) ซึ่ง
เป็นเป็นพลังความคิดพื้นฐาน ที่เป็นตัวกาหนดและผลักดันให้ตัดสินใจเลือก ให้
เห็นว่าถูกต้องและสมควร เป็นผลมาจากการที่คนมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เป็นตัวกาหนดให้เกิดการตัดสินใจและผลักดันให้มีพฤติกรรมอย่างที่ปรากฏ สิ่ง
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นผลมาจากค่าความนิยมในตัวคนทั้งสิ้น นอกจากนี้
แล้วการสร้างความนิยมยังเกิดจากการติดต่อสื่อสารของกลุ่มคนผ่านช่องทาง
ต่า ง ๆ เช่ น ทั้ งสื่ อดั งเดิ มและสื่อใหม่ ที่ มีอิทธิ พลทางความคิด และเป็ นช่ อง
ทางการสื่อสารที่มีผู้ใช้มากเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้เองที่กาลังเป็นเครื่องมือสาคัญของการสร้างพลวัต
แห่งการเรียนรู้ ให้กับสังคม (สิงห์ สิงห์ขจร, 2562, หน้า 197)
การใช้สื่อประเภทวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เปรียบดังอาวุธที่ทรง
พลังในการเลือกตั้ง เพราะไม่มีช่องทางใดที่ผู้สมัครจะสามารถกระจายข่าวสาร
ได้รวดเร็วได้เท่ากับสื่อสังคมออนไลน์ การใช้เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ในการ
รณรงค์หาเสียงเป็นประโยชน์กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพราะเป็นสื่อที่มี บทบาท
กับทุกคนในชีวิตประจาวันมาก ผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงต้องปรับตัวและทาความ
เข้าใจกับการรับส่งข่าวสารในยุคสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น การผลิตวิดีโอในการ
นาเสนอภาพลักษณ์ท างการเมืองของผู้ สมั ครรับเลือกตั้ งที่ สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงประชาชนทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ดีที่สุดสามารถ
แสดงถึงตัวตน บทบาทท่าทาง และบุคลิกภาพ (กฤติยา รุจิโชค, 2564, หน้า
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30-32) รวมไปถึงอารมณ์ น้าเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี ทาให้
เข้าใจได้รวดเร็วมากกว่าการอ่านตัวอักษรและภาพโปสเตอร์ จึงมีความชัดเจน
ในการสื่อสารที่ทาให้ประชาชนยอมรับ
สื่อสังคมออนไลน์กับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นการหาเสียงเลือกตั้งของของผู้สมัคร
พรรคการเมืองที่มีกระบวนการทาให้เกิดการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจทาง
การเมื องของประชาชน เพื่ อสร้า งอิท ธิ พ ลต่ อการกาหนดนโยบายและการ
บริหารของรัฐ ที่ มีผ ลต่ อการเลือกผู้น าของรัฐบาลในระดั บชาติหรือในระดั บ
ท้องถิ่น (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2559, หน้า 6) อธิบายความหมายของการ
รณรงค์ว่า เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวประชาชนให้แสดงความยินยอมกระทา
ตามผู้ส่งสาร โดยมีหลักการสาคัญคือการระดมสื่อทั้งปวงเพื่อนาเสนอสารใด
สารหนึ่งไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมรับในสารนั้นได้โดยง่ายทั้งในแง่
การรับรู้ ยอมรับและให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นโดยความเต็ม
ใจของประชาชน ไม่ว่ า จะใช้ วิ ธี การที่ ถูกต้ องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่ อให้มี
อิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อ
การเลือกผู้นาทางการเมืองของรัฐบาล การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
มีการทางานของหัวคะแนนหลัก และหัวคะแนนรองทาหน้าที่รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งที่เป็นกลไกสาคัญที่ทาให้ประชาชนรู้จักตัวตนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และประชาชนสามารถเลือกผู้ที่จะเป็นผู้แทนของตน (วิทยาธร ท่อแก้ว, 2554,
หน้า 130)
กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นเครื่องมือการหาเสียงที่สาคัญที่
มีส่วนช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จากการสื่อสารนโยบายการหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จนเกิดความพึงพอใจแล้วจะนาไปสู่การเข้ามามีส่วนร่ว ม
ทางการเมืองผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์ของทาง
การเมืองเป็นหลักในการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ และสร้างความพึงพอใจต่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสาคัญ (Watson & Campbell, 2003) โดยมีกลยุทธ์การ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ใช้ในการหาเสียงคือ 1) การวางแผนการรณรงค์
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การศึ กษาความต้ องการการพัฒ นา คุณ ลั กษณะ วิ เคราะห์จุด แข็ง จุ ด อ่อน
ผู้ส มั คร และหลักเกณฑ์ การเลือกตั้ง วางแผนด้ า นนโยบายการพัฒ นา การ
พัฒนาคุณลักษณะผู้สมัคร การสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุน และการใช้สื่อในการ
รณรงค์ และด าเนิ น การรณรงค์ จ ากสร้ า งที ม บุ ค ลากรการท างาน การใช้
เทคโนโลยีสาหรับการสื่อสารเพื่อรับสารจากความนิยมประชาชนในด้านต่าง ๆ
เช่น การรับรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจเลือก จุดอ่อน จุดแข็งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และแนวทางการแก้ไข 2) การใช้สื่ อดั้ง เดิ ม การใช้ สื่อบุ คคลในรูปแบบการ
ปราศรัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับสาร (อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ , 2563,
หน้า 83) ยกตั วอย่างเช่น การเยี่ยมแบบเคาะประตู การสนทนาในวงสภา
กาแฟ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลของผู้สมัครและนโยบายการพัฒนา เน้นการ
เข้าถึงปัญหา สร้างความใกล้ชิด และการบอกต่อ และการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเป็น
ช่องทางการขยายข่าวสารในวงกว้างไปสู่สื่อใหม่ 3) การใช้สื่อใหม่ เป็นการใช้
สื่อเว็บไซต์ในการนาเสนอข้อมูลของผู้สมัครรับ เลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความนิยมมากที่สุด เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และยูทูปในการ
นาเสนอข้อมูลผู้สมัครอย่างไม่เป็นทางการ (ทรงยศ บัวเผื่อน, 2564, หน้า 142)
ซึ่งการนาเสนอในรูปแบบนี้เป็นการนาเสนอที่เป็นรูปธรรมผ่านภาพและเสียง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และนโยบายการพัฒนา ของผู้สมัคร
ผ่า นสื่ อดิ จิ ทั ล ให้ป ระชาชนได้ รับ รู้ เพื่ อสร้า งกระแสความใกล้ ชิ ด ความเป็ น
กันเอง และเพื่อการรับส่งข่าวสารการตอบรับที่รวดเร็วมากขึ้น
การนาเสนอประเด็นและนโยบายเพื่อผลทางการเลือกตั้งเฉพาะครั้ง
เท่ า นั้ น จึ ง ต้ องมี ความโดดเด่ น ของการรณรงค์โ ดยมี การสื่ อสารที่ ต้ องอาศั ย
กระบวนการสื่ อ สารที่ มี ขั้ น ตอน คื อ ผู้ ส่ ง สาร สาร สื่ อ และผู้ รั บ สารกั บ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างความรู้จัก ความคุ้นเคย ความจดจา
จนถึงวันเลือกตั้ง และการนาเสนอ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการที่แตกต่างจาก
การรณรงค์หาเสียงของพรรคคู่แข่งอื่น ๆ ส่วนหนึ่งได้จากการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ
จากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในการสื่ อสารอย่ า งมาก สื่ อสั ง คม
ออนไลน์ได้ทาให้การสื่อสารมีความรวดเร็วและมีผลการโต้ตอบกลับจากความ
คิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (David K. Berlo, 1960, p.72)
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การรณรงค์ หาเสี ย งทางสื่ อสั ง คมออนไลน์ เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ใ น
ทางการสื่อสารที่มีบทบาทสาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวัน และการดาเนิน
กิจกรรมในแต่ละวันของประชากรเกือบทั้งโลก ในทางการเมืองเป็นเครื่องมือ
สื่อสารที่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่อสารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social network) ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในการเลือกตั้ง
บนสื่อสังคมออนไลน์กับการเมือง (อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล , 2555, หน้า 70) ซึ่ง
หลาย ๆ พรรคการเมืองต่างใช้สื่อใหม่ในการหาเสียง รวมไปถึงการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งผ่านการสื่อสารทางให้ ประชาชนเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมใน
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาในชุ ม ชน และเกิ ด การเสนอความคิด เห็ น
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนามีการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การรับรู้ที่มาจากการประชาสัมพันธ์สามารถสื่อสารได้หลายช่องทาง
บนโลกโซเชียลมีเดีย ทาให้สามารถประยุกต์ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเพื่อเข้าถึง
กลุ่มคนที่มีความเห็นและความชอบที่ตรงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการ
น าเสนอ การแบ่ ง ปั น เนื้ อ หารู ป ภาพ เสี ย ง ข้ อ ความ คลิ ป วิ ดี โ อ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ และ
ความต้องการระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วม
ในเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน (นันทพร อดิเรกโชติกุล , 2558, หน้า 23-25) สื่อ
สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบันในทุกวงการของสังคมไทย และ
เป็นที่นิยมสาหรับการรับส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงการรับรู้ประชาชน
ได้มากที่สุด ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการรณรงค์เลือกตั้งเพื่อให้ผู้สมัคร
ได้มีช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มคนได้มากที่สุด โดยสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีความนิยมและเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในการรณรงหาเสียง
เลือกตั้งได้ และมีผู้ใช้งานเป็นจานวนมากในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
เฟสบุ๊ก (Facebook) เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กได้ถูกนามาใช้
เป็ น สื่ อ กลางการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การน าเสนอข่ า วสาร และปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ
เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารที่ ผู้ รั บ สารสามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ อ ย่ า งอิ ส ระอย่ า ง
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถรองรับการใช้ง านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
สามารถพกติดตัวใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา การนาเสนอข่าวสารของเฟซบุ๊กที่เป็น
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สื่อกลางทาให้ลดเวลาในการรับรู้การนาเสนอข่าวโดยผู้รับข่าวสารในปัจจุบัน
เลือกใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นช่องทางการรับรู้ข่าวจากแหล่งข่าวต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ ซึ่งดึงดูดให้ผู้รับสารเข้าเว็บไซต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การรณรงการ
หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง จากการสร้ า งการการน าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารบนเฟซบุ๊ ก
ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการติดตามได้แก่ 1) เนื้อหา
บทความ 2) รูปภาพ 3) คลิปวิดีโอ 4) Facebook Live 5) การแชร์ลิ้งค์ (Link)
และ ยูอาร์แอล (URL) (Kevan Lee, 2016, pp.1-4).
ไลน์ (Line) โปรแกรมไลน์มีลักษณะเฉพาะที่สร้างความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนจากรูปแบบการสื่อสารแบบอื่น และยังเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง กั บ ประชาชนสามารถเลื อ กใช้ ง านได้ อ ย่ า งสะดวกบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยสามารถติดต่อสื่อสารสองทางและสื่อสารได้
เฉพาะกลุ่ม และสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ตลอดเวลา ซึ่งความสามารถของ
ไลน์ได้ถูกนาไปใช้ในการสื่อสารในรูปแบบการส่งข้อความรูปภาพ โปสเตอร์
การส่ ง ลิ ง ค์ เ พื่ อ เชื่ อ มต่ อ เว็ บ ไซต์ จ ากภายนอก การส่ ง ภาพถ่ า ย คลิ ป วิ ดี โ อ
สติ๊กเกอร์ ตราสินค้า และข้อความเสียง เป็นต้น การมีรูปแบบการสื่อสารที่
หลากหลายของไลน์ทาให้กิจกรรมการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
รณรงการหาเสียงเลือกตั้งจากการสร้างการการนาเสนอข้อมูลข่าวสารบนไลน์
ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการติดตามได้แก่ 1) การใช้
ข้อความ 2) คลิปวิดิโอ 3) Line live 4) การสร้างไทม์ไลน์ 5) การแชร์ลิ้งค์
(Link) และ ยูอาร์แอล (URL) (Line, 2021)
ยูทูป (Youtube) เป็นเว็บไซต์ที่สามารถอัพโหลดและแลกเปลี่ยนคลิป
วิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูป สามารถ
ส่งผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถสื่อสารสู่ประชาชนในงานด้านพฤติกรรม
และมีการรับรู้เข้าใจต่อคลิปวิดีโอที่อยู่บนยูทูป จึงส่งผลต่อทัศนคติที่ดีควบคู่ไป
กับการเรียนรู้ต่อผู้สมัคร เพราะการที่เป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ
และเสียงประกอบอยู่บนวิดีโอ ทาให้ประชาชนหันมารับชมและให้ความสนใจ
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อผลสาเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างชื่อเสียง เป็นต้น
การรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งสามารถสร้างวิ ธีและเทคนิคการนาเสนอคลิป
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วิดีโอข้อมูลข่าวสารบนยูทูปได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการสร้างยูทูปให้เป็นที่รู้จัก
และเกิดการติดตามประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการสื่อสารบน
ยูทูป 2) ด้านการบริการยูทูป 3) ด้านโฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 4) ด้านการ
นาเสนอกิจกรรม
การใช้ สื่ อสัง คมออนไลน์ กับการรณรงค์หาเสีย งเลื อกตั้ง เป็ นส่ ว นที่
สาคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ จากตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยการทางานจะ
อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถทาให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเอง
เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่ น (Andy Williamson,
2013, p 9) อย่างไรก็ตามการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์เองก็เปรียบเสมือน
ดาบสองคมคือมีทั้งด้านบวกและด้านลบมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นเท็จ การ
ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นในมุมมองอิสระอาจส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น สิ่ง
เหล่ า นี้ อ ากลั บ มาท าร้ า ยผู้ ส่ ง สารด้ ว ยเช่ น กั น ผู้ รั บ สารจึ ง มี โ อกาสตกเป็ น
เครื่ อ งมื อ ของการโฆษณาชวนเชื่ อของการเมื อ งได้ โ ดยง่ า ย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
วิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบัน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งกับสื่อวิดีโอ
สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง จ าเป็ น ต้ อ งรู้ จั ก
วิธีการใช้สื่อใหม่ที่แตกต่างออกไปจากคู่แข่งทางการเมือง โดยเฉพาะสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดี และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับประชาชนใน
การใช้ สื่ อ เพื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง ผู้ น าทางการเมื อ งระดั บ โลกของ
สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของการใช้สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสื่อสาร
การเมือง ผู้นา บารัก โอบามา ได้ใช้ยุทธศาสตร์การรณรงค์อย่างเข้มข้นผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของโอบามาสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรม
ทางความคิดในหลาย ๆ รูปแบบ (James E. Katz, 2013, p.11-37) ซึ่งนี่เป็น
การสร้างเสน่ห์ของผู้นาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ต้องลงทุนเหมือนการซื้อ
เวลาออกอากาศโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือการนาเสนอสุนทรพจน์เป็นทางการ
ต่อประชาชน แต่สามารถสร้างความประทับใจได้มากกว่า
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ สมัครรับเลือกตั้งบนสื่อ
สังคมออนไลน์มีบทบาทสาคัญที่ทาให้เกิดเปลี่ยนแปลงของวิธีการดาเนินงาน
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ด้านรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของนโยบายที่มี
ต่อประชาชนให้มีความแปลกใหม่และเข้าใจง่าย การใช้สื่อวิดีโอสาหรับสื่อสาร
ทางสื่อสั งคมออนไลน์ ผู้ส มัค รรับเลือกตั้ง สามารถเข้าถึงความนิยมและการ
ยอมรับจากประชาชนค่อนข้างสูงจาเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการผลิตสื่อ
วิดีโอที่มีเทคนิคการนาเสนอ และการสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
ลักษณะที่เป็นประโยชน์เกิดความแตกต่าง (Seow C. W (Brian), 2020, p.77)
โดยคุณสมบัติการใช้สื่อวิดีโอกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถยกตัวอย่างการใช้
งานดังนี้
1) การใช้สื่อวิดีโอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อสื่อสารของผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ในบริบทการสื่อสารระหว่างบุคคล และกลุ่ม จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เทคนิควิธี กลยุทธ์ด้านบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ ความ
น่าเชื่อถือบนสื่อวิดโี อ และปรับตัวในการใช้อานาจสร้างอิทธิพลของการสื่อสาร
จากพื้นทีโ่ ลกจริงไปสูโ่ ลกเสมือนจริงผ่านวิดโี อ
2) การใช้สื่อวิดีโอเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองในระดับบุคคลหรือ
กลุ่มคน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมทางการเมือง รวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนความเห็น อธิบายประเด็นข้อสงสัย บนสื่อสังคมออนไลน์
3) การใช้สื่อวิดีโอในการลดความไม่แน่ใจแทนการใช้สื่อบุคคล เป็น
การสร้างความคุ้นเคยผ่านคลิปวิดีโอที่ผลิตที่ได้จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของกลุ่มเป้าหมายที่เพื่อนาข้อมูลที่ได้สถานการณ์จริง มาพูดคุยผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นการแถลงบอกกล่าวหรือประชาสัมพันธ์และการแก้ไขใน
เรื่ อ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาเพื่ อ ลดความไม่ แน่ ใ จโดยใช้ สื่ อ วิ ดี โ อเป็ น ตั ว กลางในการ
เชื่อมโยง และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว
4) การใช้ สื่อวิ ดี โอในการน าเสนอข้อมูล ข่า วสารก่อนใคร เป็น สิ่ ง ที่
สาคัญสาหรับประชาชนทาให้สามารถรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการทากิจกรรมการ
หาเสียงของผู้สมัครได้เข้าใจและรวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้การแสดง
ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแสดงออกมากขึ้น
5) การใช้ สื่ อ วิ ดี โ อเพื่ อ สร้ า งกระแส การหาเสี ย งสามารถเข้ า ถึ ง
ประชาชนได้ทุกกลุ่มได้นาเสนอนโยบาย อุดมการณ์ ทัศนะคติ วิสัยทัศ และ
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แสดงออกถึง ภาวะผู้ นา ประชาชนสามารถพิ จ ารณาผู้ ส มั ครได้บ นสื่ อสั ง คม
ออนไลน์ และสามารถให้ความคิดเห็นด้านปัญหาตามแต่ละพื้นที่ เหมาะกับการ
กระจายข่าวในบริเวณกว้าง
6) การใช้สื่อวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ช่วยในเรื่องของช่องทางการ
สื่ อสารเพื่ อลดค่า ใช้ จ่ า ย ท าให้การสื่ อสารระหว่ า งประชาชนกับ ผู้ ส มั ครรั บ
เลือกตั้งมีความสะดวกเป็นไปอย่างโปร่งใสในการสื่อสาร ส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ
นอกจากสื่ อวิ ดี โ อสามารถส่ ง ผลให้การสื่ อสารสร้า งความนิ ย มทาง
การเมืองในระดับบุคคลหรือกลุ่มคนได้มีประสิทธิภาพแล้ว การกาหนดบุคลิก
และภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เป็นสิ่งสาคัญในการสื่อสารเมื่ ออยู่ใน
คลิป วิดีโ อ โดยเฉพาะน้าเสีย งการพู ด ท่าทางที่สง่ า และการแต่ง กายเพื่ อให้
ภาพลักษณ์ภายในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกไปดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อ
เกิดความร่วมมือและสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทาให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เผยแพร่ และสร้างความนิยมให้รับรู้ถึงบทบาท นโยบายเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กรการเมืองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่รู้จักและ
ความไว้วางใจ ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรมีภาพลักษณ์ดังต่อไปนี้
1) บุ ค ลิ ก ส่ ว นตั ว ที่ เ หมาะสม ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มากในการสร้ า ง
ภาพลั ก ษณ์ เพราะจะเป็ น สิ่ ง แรกที่ ป ระชาชนได้ พ บเห็ น ซึ่ ง จะเกิ ด ความ
ประทั บ ใจเลื่ อ มใสและเชื่ อ ถื อ ขึ้ น อยู่ กั บ การแสดงออก บุ ค ลิ ก ท่ า ทางของ
นักการเมือง ทั้ง นี้การศึกษาข้อมู ลของกลุ่ม เป้าหมายจะสามารถทาให้สร้า ง
ภาพลักษณ์ได้ง่ายขึ้น เช่น เมื่อนักการเมืองลงหาเสียงที่พื้นที่ชนบทมักจะมีการ
แสดงออกถึง ความกิ น ง่ า ย อยู่ ง่ า ย ติ ด ดิ น เพราะชาวบ้ า นจะประทั บ ใจว่ า
นักการเมืองที่เป็นผู้มีอานาจสามารถใช้ชีวิตเรียบง่ายได้เหมือนประชาชน และ
เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (Cheung, Chiu, & Lee, 2011, p. 13371343) โดยเฉพาะการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และเข้า
กับ กลุ่ มชนทั่ วไปได้ ดัง จะเห็นได้จ ากช่ วงการเลือกตั้ ง ผู้ สมั ครรับ เลื อกตั้ง จะ
พยายามเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มอาชีพ
2) การใช้คาพูดของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การพูดเป็นเรื่องที่สาคัญที่ช่วย
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ให้การถ่ายทอดเรื่องราวในสื่อวิดีโอออกมาดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น จึงมีความ
จาเป็นต้องอาศัยการพูดที่ดีจึงประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ (ปานใจ สุภาพ,
2550, หน้า 17) ซึ่งเป็นแนวทางที่ทาให้ผู้พูดประสบความสาเร็จในการพูดบน
คลิ ป วิ ดี โ อ เช่ น การเตรีย มตั ว ให้พ ร้อมในเรื่องที่ จ ะพู ดและข้อมูล สนั บ สนุ น
อ้างอิงในการพูด การซ้อมพูดให้มีประสิทธิภาพเหมือนเป็นธรรมชาติ การวาง
ท่าทีให้สง่างามหน้าตาให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูด การพูดเริ่มต้นโน้มน้าวเข้าสู่
เรื่อง การพูดเรื่องราวให้กระชับและเสียงดังให้พอดี และการสรุปปิดท้ายด้วย
ความประทับใจ
การผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
การผลิตคลิ ปวิดีโ อสาหรับใช้ ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมั ครรับ
เลือกตั้งเป็นองค์ประกอบหลักที่ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถนาไปเผยแพร่
บนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างดี การเผยแพร่ที่ออกไปเป็นการออกไปสู่สาธารณะ
ซึ่งใช้หลักทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ที่ต้องใช้
นวัตกรรม ช่องทางการสื่อสาร ช่วงระยะเวลา และสมาชิกในระบบสังคมของ
Rogers (1995) ที่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องพูดด้วยความมุ่งหมาย
อันแน่ชัดว่าต้องการพูดเรื่องอะไรแก่พูดฟังด้วยบุกคลิกท่าทางที่สง่า ทาให้ผู้ที่
สนใจคลิปวิดีโอเกิดความเข้าใจ ซึ่งผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์แนวคิดบทความ
หรือเนื้อเรื่องให้เหมาะกับการเทศะและบุคคลหรือกลุ่มคนที่รับชม
การพัฒนาความคิดและเนื้อเรื่อง การคิดเนื้อเรื่องการนาเสนออย่าง
สร้างสรรค์เพื่อบอกกล่าวผู้รับชมได้เข้าใจในสิ่งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการจะ
ให้รู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังเกิดความเข้าใจหรือเชื่อใจใน
สิ่ง ที่ผู้ พู ดต้ องการ การโน้ มน้ าวจิ ตใจให้ผู้ฟั ง เกิดแรงกระตุ้ นหรือสร้า งความ
ประทับใจ และการโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอยากกระทาตามที่ผู้พูด
ต้องการ การค้นพบแรงบัลดาลใจเพื่อพบไอเดียหลักในการสร้างเนื้อหาบนคลิป
วิดีโอการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ทาให้ผู้ชมติดตาม ศึกษากลุ่มคน เพศ อายุ
สังคม กลุ่มอาชีพ พื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ การเข้าถึงเทคโนโลยี ทัศนคติ
และความคาดหวังของผู้รับชม (Katz,1995, p. 33)
ที่ มี ต่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แล้ ว สร้า งเป็ น โครงเรื่ องที่ จ ะน าเสนอที่ เนื้ อเรื่อ ง
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นโยบาย การให้ความรู้ข้อมูลเท็จจริงการโน้มน้าวให้เกิดความคิดคล้อยตาม
นโยบายที่ การทาให้ผู้รับชมดูคลิปวิดีโอแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจและติดตาม
คลิปวิดีโอมีการคิดสร้างสรรค์การดาเนินเนื้อเรื่อง (กาญจนา แก้วเทพ, 2552,
หน้า 78-80) สาหรับการรณรงหาเสียงดังนี้
1) หัวข้อต้องน่าสนใจ การมีหัวข้อ ชื่อเรื่อง และการพาดหัว ที่หน้ า
สนใจเป็นสิ่งดึงดูดผู้รับชมให้เข้าหาวิดีโอหรือการมีรูปตัวอย่าง ตัวหนังสือที่โดด
เด่น ใช้คากระชับ หัวข้อไม่ยาวและไม่สั้นเกินไป อธิบายความหมายให้เข้าใจใน
ประโยคเดีย ว ลดคาแสลงใช้ศัพท์ที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย และภาพประกอบที่
สอดคล้องกับกิจกรรมที่นาเสนอภายในคลิปวิดีโอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะนาพาไป
ยังเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอ หากตั้งหัวข้อเรื่องไม่โดดเด่นก็อาจจะไม่มีผู้อ่าน
สนใจคลิกเข้าไปรับชมได้
2) เข้าถึงอารมณ์ การคิดการบรรยายเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอให้คน
รับฟังมีอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ทาให้มีอารมณ์ร่วมไป
เพื่อให้เป็นที่จดจามากยิ่งขึ้น สาคัญที่สุดคือเป้าหมายหรือใจความสาคัญของ
คลิป เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องบรรยายให้เห็นภาพ
ชั ด เจนมากขึ้ น ควรคุ ม โทนเสี ย ง แสง และสี ใ ห้ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เน้ น
ข้อความในเรื่องที่สาคัญและบทสรุปหรือให้รู้สึกประหลาดใจ
3) แตกต่างและแปลกใหม่ การใส่ความโดดเด่นลงในคลิปบ้างก็ทาให้
คลิปมีลักษณะที่แตกต่าง เช่น ในมุมมองการคิดและการสื่อสารที่นอกกรอบ
การใส่เอฟเฟคตระการตา ทานองของเสียงเพลงประกอบที่ทรงพลัง การทาท่า
ทางที่แปลกใหม่แตกต่างจากสิ่งที่เคยมีมาก่อน ทาให้เป็นที่จดจาและเป็นการ
บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างดี
4) ประเด็นถกเถียงเป็นกระแส การสื่อสารภายในคลิปวิดีโอในเรื่อง
ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทุกชั่วโมงแบบเรียลไทม์ และการกาหนดวาระข่าวสาร
ของสื่ อมวลชนกระแสหลั ก ที่ เ น้ น พาดหัว สามารถเรี ย กการเข้า ชมมากกว่ า
นาเสนอเนื้อหาสาระและอธิบายปรากฏการณ์
5) มีประโยชน์มีคุณค่า การนาเสนอเนื้อเรื่องที่ให้ประโยชน์ ให้แง่คิด
ด้านความรู้ คาคม คาสอน ข้อคิด ทาให้ผู้เข้าชมคลิปได้สาระความเข้าใจรวมถึง
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การนาไปใช้ประโยชน์ และทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและไว้ใจต่อผู้สมัครเป็นอย่าง
มาก
6) ง่ายต่อการรับชม การผลิตคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
การจัดการเนื้อเรื่องภายในคลิปมีความสอดคล้องกันจนทาให้รู้สึกเพลินไปกับ
ภาพและเสียงที่ประกอบ การใช้คาพูดท่าทางที่เหมาะสมต่อหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ ใน
เวลาที่พอเหมาะไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปจนทาให้ผู้ชมรู้สึกราคาญและน่าเบื่อ
7) ความเป็น เอกลั กษณ์ คลิปวิดี โอที่ผ ลิตออกมาต้องมีคุณ ลักษณะ
เฉพาะตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมไปถึงพรรคการเมืองที่สังกัดอยู่ ซึ่งเป็นตั ว
บ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคลมีลักษณะเฉพาะ ของตราสินค้า เรื่องสี และ
ฉากประกอบภายในคลิปบ่งบอกว่าคลิปวิดีโอที่นาเสนอเป็นคนใคร เพื่อทาให้
ผู้รับชมจดจาเข้าใจในบริบ ทเฉพาะของผู้ สมัครมี เอกลั กษณ์ และเนื้อเรื่องที่
นาเสนอมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด มีความหมายที่สื่อสารเฉพาะทางใน
รูปแบบใด
นอกจากการคิดวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่เหมาะสมจากกลุ่มผู้รับชมแล้วการ
ผลิตคลิปวิดีโอให้มีผู้ติดตามนั้นต้องอาศัยแนวคิดสร้างสร้างของการดาเนินเรื่อง
ให้น่ารับชมและน่าติดตาม (เกียรติคุณ เยาวรัตน์ , 2561, หน้า 90) การ
ออกแบบวิดีโอในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นขั้นตอนที่สาคัญ เนื่องจากการ
ที่จะส่งสาร หรือข้อมูลไปให้กลุ่ มเป้ าหมาย ให้ได้รับข้อมูลหรือสารตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้สมัครรับ เลือกตั้ง (Cj Haughey, 2020, Online) ได้กล่าว
การผลิ ต คลิป วิ ดี โอแนวทางของการน าเสนอในรูป แบบการรณรงค์หาเสี ย ง
เลือกตั้งที่เข้าใจและได้ประโยชน์เป็นที่น่าจดจาได้ดังนี้
1) รูปแบบการนาเสนอแนะนาบุคคลหรือองค์กร จึงเป็นคลิปวิดีโอที่
นิยมใช้ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแนะตัวผู้สมัครหรือองค์กรให้เป็นที่รู้จัก
เปิดตัวให้ดูดีน่าเชื่อถือ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้คาเฉพาะ
หรือคีย์ เวิ ร์ด ว่ าเล่าถึงเรื่องอะไรแล้ว จับเรื่องเป็น แกนในการเล่า เช่น เรื่อง
สิ่งแวดล้อม เรื่องผลิตภัณฑ์ เรื่องนโยบาย เรื่องกิจกรรมการพัฒนา สามารถ
สื่อสารได้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อน นาสิ่งที่เป็นจุดเด่นสาคัญของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือองค์กรนามาเล่า
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2) รูปแบบการให้ความรู้ การนาเสนอข้อมูลความรู้สู่ประชาชนในด้าน
ความรู้ คุณค่าและการใช้ประโยชน์ของนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การ
หยิบยกประเด็นการพัฒนาพื้นที่มาหนึ่งหัวข้อแล้วอธิบายความเป็นไปได้โดย
การอ้างอิงหลักการวิชาการและนาเสนอผ่านรูปแบบวิดีโอ ทาให้ประชาชนมี
ความรู้และเข้าใจถึงจุดประสงค์ของนโยบายที่แท้จริง และเป็นการบ่งบอกว่ามี
ความประสงค์ที่จะพัฒนาในพื้นที่อย่างจริงจังให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นคนสาคัญ
เพราะผู้สมัครต้องสร้างความผูกพันกับประชาชนจึงต้องมีหลักความรู้และงาน
วิชาการที่พร้อมต่อความมุ่งมั่นต่อนโยบายและจุดประสงค์ที่จะพัฒนา
3) รูปแบบฮาวทู (How to) หรือประเภทเคล็ดลับ เป็นการอธิบายใน
รูป แบบวิ ธีการหรือขั้น ตอนอย่ างง่า ยและใช้เวลาน้ อยในการทาความเข้า ใจ
วิธีการของฮาวทูสามารถนามาใช้กับการผลิตวิดีโอการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ในของการอธิบายหรือข้อความสั้ น ๆ ที่ไม่เป็นทางการและบ่งบอกถึงวิธีทาใน
รูปแบบข้อย่อยหลาย ๆ ข้อ เพื่อทาการอธิบายการทางานหรือการพัฒนาของ
จุดประสงค์และนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สาเร็จอย่างมีขั้นตอน และ
สามารถแจกแจงช่วยเหลือประชาชนที่ขาดความเข้าใจในแนวทางอุดมการณ์ให้
เข้าใจผู้ส มั ครมากขึ้ น ด้ วยเหตุ นี้ วิธี การอาจจะง่ ายขึ้นมากเมื่ อเที ยบกับการ
สนทนาตามปกติหรือการใช้รูปภาพต่าง ๆ
4) รูป แบบวีล็ อก (Vlog) เป็ น การผลิ ต เนื้ อหาวิ ดี โ อการน าเสนอใน
รูปแบบผู้บรรยายเป็นผู้ที่ทาหน้าที่บันทึกวีดีโอหรือดาเนินรายการเอง เนื้อหา
ส่วนมากเป็นการบันทึกวีดีโอเกี่ยวกับ วิถีชีวิตประจาวัน ความชอบ รวมถึงการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ผู้สมัครสามารถสร้างเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองในด้านการ
พัฒนาแนวคิดตามนโยบายเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงตัวตัวของตัวเองในกิจกรรม
และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาต่อชุมชน เหมาะกับการลงพื้นที่หาเสียงและทา
กิจกรรมที่จะแสดงถึงความมีศักยภาพการทางานของผู้สมัครที่ถ่ายทอดลงไปใน
เนื้อหาของวิดีโอได้มากที่สุด
การเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์
เป็นการนาเอาไฟล์ที่ได้จากการตัดต่อจากขั้นตอนหลังถ่ายทาวิดีโอคลิปลงสู่ช่อง
อิน เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ผู้ รั บ ชมส่ ว นมากนิ ย มใช้ เ วลากั บ การรั บ ชมคลิ ป วิ ดี โ อทาง

วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้โอกาสที่การประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถเข้าถึงผู้กลุ่มประชาชนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสื่อสาร
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ก ไลน์ และยูทูป ที่มีฟังก์ชันการสื่อสาร
ด้วยวิดีโอ ทาให้ผู้รับชมเกิดการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจในเนื้อหาที่นาเสนอ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งค่าการนาเสนอคลิปวิดีโอที่มีขนาดเหมาะสมกับ
สื่อสั งคมออนไลน์ ส่ ว นใหญ่มี ขนาดเป็น รูป สี่เหลี่ย มจั ตุรัส หรือ ขนาด1:1 ที่
เหมาะสมกับทุกแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและ
คอมพิว เตอร์พี ซี เป็ นขนาดที่ มี รูป ทรงที่ เห็น ได้ ชัด ไม่มี การบี บ หรือย่ อขนาด
ภายในโพสต์ และขนาดที่นิยมใช้ลองลงมาขนาดที่นิยมใช้คือ 9:16 ขนาดหรือ
แนวนอน 16:9
แนวทางการผลิตคลิปวิดีโอกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
การผลิต คลิปวิดีโ อยังคงเป็นกระแสที่ทุกคนสามารถรับชมได้อย่า ง
ทั่วถึงจากช่องทางการสื่อสารได้หลายช่องทางผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้
รูปแบบและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความทันสมัยและแตกต่างไป
จากรูปแบบเก่า ซึ่งสามารถสร้างรูปแบบการนาเสนอ ได้แก่ ด้านเนื้อหาและ
การเล่าเรื่องราวที่บ่งบอกถึงตัวตนและจุ ดมุ่งหมายที่สื่อถึงอารมณ์ ความสนุก
ตื่นเต้น ซึ่งจะทาให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับคลิปวิดีโอ ด้านการนาเสนอมุมมอง
ที่ แ ตกต่ า งออกไปจะท าให้ ผู้ ช มรู้ สึ ก ถึ ง ความแปลกใหม่ แ ละสามารถเสริ ม
ความคิ ด ที่ ส ร้ า งสรรค์ มี ค วามแตกต่ า งไปจากคู่ แ ข่ ง ทางการเลื อ กตั้ ง และ
ระยะเวลาของคลิปวีดีโอไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป แต่ต้องมีระยะเวลาเนื้อหา
ที่เป็นหลักสาคัญรายละเอียดที่ชัดเจนมากที่ควรใส่ไว้ในระยะเวลาตอนต้นคลิป
เพราะความสนใจของผู้ชมจะอยู่ระยะเวลาเริ่มต้น ถ้าเริ่มต้นไม่น่าชมระยะเวลา
ต่อไปก็ไม่น่าติดตาม
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์เ ป็นไปใน
ลักษณะด้านการเขียนบทความชื่อเรื่องที่โดดเด่นที่จะชักจูงให้เขามาดูเนื้อหา
ภายในรวมกับวิธีการนาเสนอของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สื่อสารให้ผู้รับชมเข้าถึง
อารมณ์และเข้าใจสารที่ส่งออกไป ซึ่งคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกไปอาจมีคนชอบ
และไม่ชอบแตกต่างกันอาจเกิดมาจากทั ศนะคติและความสนใจที่แตกต่างกัน
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ขึ้นอยู่กับพื้นที่และวัฒนธรรมทางสังคมที่ผู้สมัครเลือกหาเสียง การที่คลิปวิดีโอ
อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์สามารถทาให้ผู้ชมสามารถแบ่งปันคลิปวิดีโอส่งต่อไปได้
ก็ต่อเมื่อการรับชมเนื้อหาที่เหมาะสมความชอบหรือประทับใจหลังชมคลิปของ
ผู้สมัคร ทาให้เกิดการแบ่งปันและการเผยแพร่ส่งต่อมากขึ้น ดังนั้น แนวทางการ
ผลิ ตคลิ ปวิ ดี โอกับผู้ ส มัครรับ เลื อกตั้ ง สามารถทาให้การรณรงค์เลื อกตั้ งเป็ น
ผลสาเร็จได้มาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเนื้อหาและระยะเวลาในการ
นาเสนอ รวมไปถึงทัศนคติในด้านความเชื่อถือทางความคิดและความรู้ สึกต่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งในการทาให้คลิปวิดีโอสื่อสารนาข้อความและ
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ประชาชนได้เป็นผลสาเร็จ
บทสรุป
การรณรงค์การเลือกตั้งด้วยคลิปวิดีโอของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการ
นาเสนอเนื้อหาความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตามนโยบายของตัวผู้สมัครบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งการใช้คลิปวิดีโอสามารถสื่อสารเข้าถึงกับผู้รับได้อย่างเข้าใจและ
ชัดเจนกับด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว การแสดงท่าทาง
อย่ า งเป็ น ธรรมชาติ การที่ ไ ด้ เ ห็น รูป ร่า งหน้ า ตาเสี ย งของตั ว ผู้ ส มั คร ท าให้
ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงจุดประสงค์และความมุ่งมั่นที่ผ่านการแสดงออก
ภายในตัวผู้สมัครเองผ่านคลิปวิดีโอ การเสริมเทคนิคการตัดต่อทั้งรูปแบบต่าง
ๆ การกาหนดเวลา และลูกเล่นต่าง ๆ เช่น เสียง ภาพ และเอฟเฟ็คสามารถ
สร้างความบันเทิงความสนุกสนานของคลิปวิดีโอไม่ให้ดูน่าเบื่อจนเกินไปจนทา
ให้ ผู้ ช มคลิ ป เลิ ก ติ ด ตาม รวมไปถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ เ ผยแพร่ อ อกไปผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ในแพรตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และยูทูป ทาให้การรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งกระจายออกไปถึงประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
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หลักเกณฑ์และข้อแนะนำสำหรับกำรเขียนบทควำมและกำรส่งต้นฉบับ
วารสารพิกุล เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2
ฉบับ : ฉบับ ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)
โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1. ประเภทของบทควำม
1.1 บทควำมทำงวิชำกำร เป็น บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะ
วิเ คราะห์วิจ ารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการหรือเป็น
บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้แก่บุคคลทั่วไป
1.2 บทควำมวิจัย และบทควำมวิทยำนิพนธ์ เป็นบทความที่มี
รูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ กล่าวคือ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กาหนดปัญ หาที่ชัด เจนระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตีความและสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์
2. รูปแบบของบทควำม
2.1 ลักษณะโดยทั่วไป ต้นฉบับของบทความควรมีความยาว 15-20
(รวมภาพประกอบ) หน้าขนาดกระดาษ A5 แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด
15 ระยะขอบด้านบน 2.41 ซม.ด้านล่าง 1.70 ซม. ด้านซ้าย 2.41 ซม. ด้านขวา
1.70 ซม. (สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มได้ ที่ เว็ บไซต์ คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://huso.kpru.ac.th/)
2.2 ภำษำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ
ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่ง บทความ
มายังกองบรรณาธิการ
2.3 ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไปชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษต้นฉบับ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย ตามด้วยภาษาอังกฤษ
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 ตัวหนา
2.4 ชื่ อ ผู้ เ ขี ย นและหน่ ว ยงำนสั ง กั ด ให้ ร ะบุ ชื่ อ นามสกุ ล ของ
ผู้ เ ขี ย นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุตาแหน่งหรือคานาหน้าชื่อ
แต่ให้ระบุงานประจาและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ

2.5 บทคั ด ย่ อ ให้ มี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีจานวนคาควรอยู่ระหว่าง 200-250 คา ควรเป็น
บทคั ด ย่ อ ที่ สั้ น ใช้ ค ากระชั บ และให้ ส าระส าคั ญ ตรงประเด็ น ไม่ ค วรเขี ย น
ตามบทคัดย่อตามแบบที่เขียนในงานวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
2.6 คำสำคัญ กาหนดคาสาคัญที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้
เป็นคาค้นในระบบฐานข้อมูล ที่ผู้ค้น หาบทความสามารถหาได้ง่าย ให้ระบุ
คาสาคัญ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
อย่างละไม่เกิน 5 คาสาคัญ
2.7 บทนำ อธิบายถึงที่มาและความสาคัญของปัญหา กรณี ที่เป็น
บทความวิจ ัย ให้ แสดงเหตุ ผ ลที่ น าไปสู่ การศึกษาวิ จั ย พร้อมทั้ ง จุ ด มุ่ ง หมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.8 วิ ธี กำรวิ จั ย เครื่องมือกำรวิ จั ยและระเบี ยบวิ ธี วิจั ย (ส าหรับ
บทความวิจัย) ให้อธิบายกระบวนการดาเนินการวิจัยวิธีการศึกษาสิ่งที่นามาศึกษา
จ านวน ขนาด ลัก ษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาอธิบายแบบแผนการวิจัย การเลือกตัวอย่าง
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
2.9 ผลกำรวิจัย (สาหรับบทความวิจัย) ให้เสนอผลวิจัยอย่างชัดเจน
ตรงประเด็น ตามลาดับขั้นตอนของการวิจัย โดยต้องมีการแปลความหมายและ
วิเคราะห์ผลที่ค้นพบและสรุปเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ถ้ามี)
2.10 กำรอภิปรำยผล กำรวิพำกษ์ วิจำรณ์ สรุป และข้อเสนอแนะ
(สาหรับบทความวิจัย) ให้ชี้แจงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ สมมติฐาน หรือ
ข้อคาถามวิจัย อภิป รายให้เห็นถึง ความสอดคล้องหรือ ขัดแย้งกับผลวิจัยของ
ผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และให้จบด้วยบทสรุป
และข้อเสนอแนะที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือทิ้งประเด็นคาถามการ
วิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสาหรับการทาวิจัยต่อไป เป็นต้น
2.11 กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) ให้ระบุสั้น ๆ ถึงผู้ให้การสนับสนุน
หรือผู้มีส่วนช่วยทาให้งานวิจัยหรือบทความสาเร็จสมบูรณ์

3. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม
ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
3.1 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In text citation)
ภาษาไทย (ชื่อ นามสกุล, ปีพ.ศ., หน้า)
ภาษาอังกฤษ (นามสกุล, ปี ค.ศ.)
3.1.1 อ้ำงอิงในเนื้อหำจำกสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ตำรำ
เอกสำร)
ผู้แต่งคนเดียว
การอ้างอิง ให้ระบุ ชื่ อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรื อ
นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วยเครื่องหมายจุล ภาค (,) ปีที่พิมพ์
เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ใส่ไว้ในวงเล็บ
ท้ายข้อความที่อ้างอิง เช่น
(ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544, หน้า 57)
- กรณีท่ีสรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วน
หนึ่งไม่ต้องระบุ เลขหน้า เช่น
(บุญศักดิ์ แสงระวี, 2546)
- กรณีที่ผู้แต่ง ใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ นาหน้า
ให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ เช่น
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)
- กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตารวจ ตาแหน่งทางวิชาการ
คาเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็น
(ประเวศ วะสี, 2540)
- การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียน
ชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก
(ประเวศ วะสี, 2544; 2545)

ผู้แต่ง 2-3 คน
ให้ลงรายการด้วยชื่อ นามสกุล ของผู้แต่งทั้ง 2-3 คน เช่น
(พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และสุชาติ กิจพิทักษ์, 2545)
(Shah & Ratcliffe, 2003)
(วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, อมรรัตน์ พันธ์งาม และชนาธิป ทุ้ยแป,
2545)
(Kotler, Bowen & Makens, 1999)
Page & Dowling (2002) ได้ให้คาจากัดความของคาว่าการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า………
ผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
ให้ลงรายการด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งคนแรกและตาม
ด้วยคาว่า “คนอืน่ ๆ” หรือ “et al” ในภาษาอังกฤษ เช่น
(พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคนอื่น ๆ, 2545)
(Shah, et al, 2003)
ผู้แต่งที่เป็นสถำบัน
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วย
หน่วยงานระดับรอง ลงมา เช่น
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544)
เอกสำรไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
ให้ลงชื่อเรื่องแล้วตามด้วยปีทพี่ มิ พ์ และเลขหน้า เช่น
(การค้าชายแดน, 2544, หน้า 15)
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือ
บรรณำธิกำร
ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ
บอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม” “เรียบเรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล”
เช่น

(ดวงสมร อรพินท์, บรรณาธิการ, 2546)
(Frase & Rose, editor, 1980)
3.4 อ้ำงอิงในเนื้อหำ จำกโสตทัศนวัสดุ
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมาย
จุ ลภาค (,) ปี ที่ ผ ลิ ต ตามด้ ว ยเครื่ อ งหมายมหั พ ภาคคู่ (:) และลั ก ษณะของ
โสตทัศนวัสดุ
(สานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM)
3.5 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ จำกระบบสำรสนเทศออนไลน์ (www.)
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล
(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2547)
(Singh, 2002)
3.6 กำรอ้ำงอิงเสริมควำม
ในกรณีที่จะอธิบายหรือขยายความเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งเพื่อให้
รายละเอียดขยายความเพิ่มเติม ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือตัวเลขยก
(1 2 3 ...) ไว้ท้ายข้อความนั้น และอธิบายหรือขยายความ เพิ่มเติมไว้ในเชิงอรรถ
ท้ายหน้านั้น เช่น
การค้าชายแดนที่มีรอยต่อกั บประเทศในกลุ่มลุ่มน้าโขง 1 ในปีที่ 2540 ที่
ผ่านมา...........................
1การค้ า ชายแดนระหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นด้ า นจั ง หวั ด

เชียงรายที่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ในปี 2540 มีมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 3,306.17
ล้านบาท

3.2 บรรณำนุกรม/ เอกสำรอ้ำงอิง
บรรณานุกรม ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง สถานที่
พิมพ์ สานักพิมพ์ มีแบบแผนการลงรายการอ้างอิงโดยใช้ระบบแบบ American
Psychological Association (APA) ดังนี้
ภาษาไทย
ชื่อ นามสกุล./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรือ่ ง./(ครั้งที่พิมพ์)./
////////ชื่อเมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ภาษาอังกฤษ
นามสกุล,/อักษรย่อชื่อแรก./ตัวอักษรย่อชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ์)./
////////ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พิมพ์)./ชื่อเมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
3.2.1 กำรใช้ลงรำยกำรชื่อผู้แต่ง
ผู้แต่งที่เป็นบุคคล
- สาหรับผู้แต่งคนไทย ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล ไม่ว่าผลงานจะเป็น
ภาษาไทยหรือ ภาษาต่ างประเทศ ไม่ ต้ องใส่ ค าน าหน้ า นาม เช่ น นาย นาง
นางสาว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ฯลฯ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์
ให้คงไว้ และคัน่ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น
แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง.
- สาหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุล ตามด้วย
ตั วอั กษรแรกของชื่ อต้ น ตามด้ วยตั วอั กษรแรกของชื่ อกลาง (ถ้ ามี ) คั่ นด้ วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างนามสกุล และชื่อต้น เครื่องหมาย (.) และชื่อกลาง
เครื่องหมาย (.) เช่น
Hackett, D. A.
- สาหรับหนังสือที่ผู้แต่งใช้นามย่อ หรือ นามแฝง ให้ใช้ตาม
ที่ปรากฏในหน้าปกใน หากทราบชื่อจริงให้วงเล็บต่อท้าย เช่น
ทมยันตี (วิมล ศิริไพบูลย์)

ผู้แต่งที่เป็นสถำบัน
- ผู้แต่งที่ปรากฏชื่อเป็นหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ให้ลงรายการชื่อ
หน่วยงานใหญ่ก่อนและตามด้ วยหน่ วยงานย่ อย โดยให้ลงชื่อตามด้ วยประเภท
หน่วยงาน เช่น
แม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัย. สานักวิชาวิทยาศาสตร์.
มหาดไทย, กระทรวง. กรมการปกครอง.
ไม่ทรำบผู้แต่ง
- ให้ลงรายการแรกด้วยชื่อหนังสือหรือชื่อบทความแทน
3.2.2 กำรลงรำยกำรปีที่พิมพ์
ให้ใส่ปีที่พิมพ์ล่าสุดที่ปรากฏในหนังสือในวงเล็บตามหลัง ชื่อ
ผู ้แ ต่ง และตามด้ว ยเครื่องหมายจุ ด (.) ถ้าหนั งสื อไม่ ปรากฏปี ที่ พิ มพ์ ให้ ใส่
ม.ป.ป. (ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date) เช่น
(2446).
(ม.ป.ป.).
(n.d.)
3.2.3 กำรลงรำยกำรชื่อหนังสือ ตำรำ เอกสำร
ให้เขีย นตามที่ป รากฏในหน้า ปกในของหนัง สือ ทั้ง ชื่อเรื่อง
หลักและชื่อรอง จบข้อความให้ใส่เครื่องหมายจุด (.) และให้ทาตัวเป็นตัวอักษร
เข้ม เช่น
ศำสตร์-ศิลป์ กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร.
3.2.4 สถำนที่พิมพ์ สำนักพิมพ์
ให้ระบุเมืองที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ ตามด้วยสานักพิมพ์
หรือโรงพิมพ์ หากมีทั้งสานักพิมพ์และโรงพิมพ์ให้ใส่สานักพิมพ์แต่ถ้ามีโรงพิมพ์
อย่างเดียว ใส่ชื่อโรงพิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และสานักพิมพ์ ให้ใส่ว่า
ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ N.P. (No Place) และ ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏ

ส านั กพิ ม พ์ ) หรือ n.p. (no publisher) หลั ง สถานที่ พิ ม พ์ ให้ ใส่ เครื่องหมาย
มหัพภาคคู่ (:) หลังสานักพิมพ์ให้ใช้เครื่องหมายจุด (.) เช่น
กรุงเทพฯ: นานมีพบั ลิชชิ่ง.
London: Financial Times.
New York: n.p.
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. หรือ ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ N.P.: n.p.
ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรอ้ำงอิงบรรณำนุกรม
1. อ้ำงอิงจำกหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ครั้งที่พิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/
////////สานักพิมพ์. เช่น
ศักดา ธนิตกุล. (2544). กฎหมำยกับเศรษฐศำสตร์: ทรัพย์สิน สัญญำ
และละเมิด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
Marek, P. (1996). Simulation-based Reliability Assessment
for Structural Engineers/ Pavel Marek, Mialan
Gubstar, Thalia Anagnos. New Delhi: New light.

2. อ้ำงอิงจำกบทควำมในวำรสำร
ชื่อผู้แต่ง./(ปี,/เดือน,/วัน)./ชื่อบทความ./ชื่อวำรสำร,/ปีที่(ฉบับที่),
หน้า. เช่น
มลฤดี ใจม่วง. (2555, สิงหาคม 5). มะเร็ง. วำรสำรหมอชำวบ้ำน,
2(112), 21-30.
Bekerian, D. A. (1993, June). In search of the typical
eyewitness. American Psychologist, 48, 574-576.

3. อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรประชุม
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่ประชุม)./ชื่อเรื่อง./วันที่ เดือน พ.ศ.(หน้า)./สถานที่พิมพ์:
///////สานักพิมพ์. เช่น
นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลำดซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำใน
กำรประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15. วันที่ 27-28 มิถุนายน
พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชี.
Sinlarat, P. (1995). Success and failure of facility in Thai
University. In Somwang Pitiyanuwat, et al. (Eds),
Preparing teachers for all the World’s children:
An of Transformation Proceedings of International
Conference, Bangkok 1992 (pp. 217-233). Bangkok:
UNICEF.

4. กำรอ้ำงอิงจำกเว็บไซต์ (WWW.)
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่เผยแพร่ข้อมูล)./ชื่อเรื่อง./เข้าถึงเมื่อ/เดือน/วันที่,/ปีพ.ศ.,/
///////จาก http://www. เช่น
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้, ศูนย์. (2555). กล้วยไม้. เข้าถึงเมื่อ
สิงหาคม 5, 2556, จาก http://www.orchidtropical.com.
Education, Ministry of. (2005,). The Regional Seminar
on Higher Education in Southeast Asian
Countries. Retrieved January 5, 2012, from
http://www.inter.mua.go.th/.

5. อ้ำงอิงจำกหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อคอลัมน์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/
///////วันที่/เดือน/ปี./หน้า.
ดิเรก นาชัย. (2556). การเมืองการปกครองของไทยในยุคปัจุบัน. ไทยรัฐ,
20 สิงหาคม 2556. หน้า 5.
Krishman, E. (2007,). Rebuilding self-esteem. Bangkok Post,
26 June 2007. pp. 12.

6. อ้ำงอิงจำกจุลสำร
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต./(ปี)./ชื่อเรื่อง./[แผ่นพับ]./สถานที่พิมพ์:
////////ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. เช่น
สมาคมผู้สงู อายุตาบลท่าเรือ. (2556). หลักกำรดูแลสุขภำพสำหรับ
ผู้สูงวัย. [แผ่นพับ]. กาแพงเพชร: สมาคมผูส้ ูงอายุตาบลท่าเรือ.
Research and Training Center on Independent Living. (1993).
Guidelines for reporting and writing about people
with disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and
Training Center on Independent Living.

7. กำรอ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./(ปี,/เดือน/วัน)./ตาแหน่ง./สัมภาษณ์. เช่น
วิทยา นาคสม. (2556, มกราคม 9). นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าพุทรา. สัมภาษณ์.
Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peary State
University. Interview.

ระเบียบการตีพิมพ์วารสารพิกุล
กองบรรณาธิการวารสารพิ กุลได้ กาหนดหลั กเกณฑ์ สาหรับการเขีย น
บทความและการส่งต้นฉบับ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้เขียนไว้ เพื่อให้การ
พิจารณาบทความที่จะตีพิมพ์ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ หรือ
บทวิจารณ์หนังสือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รวมถึง บทความด้าน
การศึกษา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ เป็นต้น
2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่าง
การเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. ต้องเป็นบทความที่มีรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อแนะนา
สาหรับการเขียนบทความและการส่งต้นฉบับวารสารพิกุล กรณีกองบรรณาธิการ
ได้รับบทความและได้ตรวจสอบพบว่ายังไม่ถูกต้องตามรูปแบบ กองบรรณาธิการ
จะส่งคืนให้ผู้เขียนไปทาการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการตีพิมพ์
4. กรณีที่กองบรรณาธิการเห็นว่าบทความมีความถูกต้องตามรูปแบบ
วารสารพิกุลแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความนั้นไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
ที่กองบรรณาธิการกาหนด
5. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
กลั่นกรองและประเมินคุณภาพเสร็จแล้ว หากมีการแก้ไขใด ๆ กองบรรณาธิการจะ
ส่ง บทความนั้น ไปให้ผู้เขีย นดาเนิน การแก้ไ ขให้ถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง หนึ่ง
โดยกาหนดระยะเวลาภายใน 7 วัน
6. กองบรรณาธิการจะตอบรับให้ผู้เขียนทราบภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่กองบรรณาธิการได้รับบทความที่ได้ดาเนินการแก้ไข ตามข้อ 5. เรียบร้อย
แล้ว และกองบรรณาธิการจะตีพิมพ์บทความนั้นในฉบับปัจจุบันหรือฉบับถัดไป
ตามลาดับของการได้รับบทความที่สมบูรณ์

แบบเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารพิกุล
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สําหรับบุคคลภายใน
ขาพเจา.........................................................................................ตําแหนง..........................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................................ชื่อปริญญา.................................................................
สังกัดคณะ/สํานัก..................................................................................................................................................
โปรแกรมวิชา/หนวยงาน......................................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก เลขที่.............................หมูที่....................ซอย.................................ถนน........................
อําเภอ.......................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร..........................................E-mail...................................................
สําหรับบุคคลภายนอก
ขาพเจา.........................................................................................ตําแหนง..........................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................................ชื่อปริญญา.................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก เลขที่.............................หมูที่....................ซอย.................................ถนน........................
อําเภอ.......................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร..........................................E-mail...................................................
ขอเสนอ
( ) บทความทางวิชาการ
( ) บทความวิจัย
( ) บทความวิทยานิพนธ
( ) บทวิจารณหนังสือ
ชื่อเรื่อง (ไทย) ......................................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) .................................................................................................................................................
สิ่งที่แนบมาดวย
1.ตนฉบับบทความ พรอมประวัติผูเขียนบทความในรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ชุด
ขาพเจาขอรับรองวาบทความที่เสนอมานี้
( ) เปนผลงานของขาพเจาแตเพียงผูเดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
ลงชื่อ.......................................................
(..............................................................)
วันที่..............เดือน................พ.ศ..............
วารสารพิกุล ยินดีตอนรับบทความจากอาจารย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป
โดยสามารถสงบทความไปที่เว็บไซตวารสารพิกุล
https://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/index.php
ติดตอสอบถามรายละเอียด โทรศัพท/โทรสาร 055-798-087 มือถือ 062-246-8441
E-mail: Pjkpru@gmail.com

ใบสมัครสมาชิกวารสารพิกุล
ข้าพเจ้า.........................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
โทรศัพท์..............................โทรสาร.................................E-mail...............................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพิกุล
ปีที่....... พ.ศ. ............ อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (2 เล่ม) เป็นเงิน 250 บาท
เล่มที่ 1 พ.ศ. ............ อัตราค่าสมาชิก 1 เล่ม เป็นเงิน 130 บาท
เล่มที่ 2 พ.ศ. ............ อัตราค่าสมาชิก 1 เล่ม เป็นเงิน 130 บาท
โดยข้าพเจ้าได้จัดส่ง
ผ่านบัญชีธนาคาร เลขทีบ่ ัญชี……………………………...................…….............……
ธนาณัติ เลขที่……………........................................................................................
เงินสด ให้กับผู้รับชื่อ..........................................................................................
การจัดส่งใบเสร็จรับเงินในนาม
ข้าพเจ้า
หน่วยงานราชการ/ นิติบุคคล
ชื่อ……….………………………………………………………….........................………………
ทีอ่ ยู่……….…………………………………………………………..…....................................
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ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัครสมาชิก
(................................................)........../ ........

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร
รืไอง การรียกกใบละการบิกจายงินคาธรรมนียมการตีพิมพ์บทความ฿นวารสาร
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-----------------------------------------พืไ อ ฿หຌ ก ารด านิ น งานของวารสารพิ กุ ล อั น ป็ น วารสารพืไ อ การผยพร บ ทความวิช าการละ
บทความวิจัย฿นสาขาสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์ป็ นเปดຌวยความรียบรຌอยมีประสิทธิภ าพ สอดคลຌองกับ
ประกาศ ก.พ.อ. รืไ อ ง หลั ก กณฑ์  ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาต ง ตัๅ ง บุ ค คล฿หຌ ด ารงต าหน ง ผูຌ ช ว ยศาสตราจารย์
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อยางตอนืไองสมไาสมอ ป็นระยะวลาอยางนຌอยสามปี ละมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความดยผูຌทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบบทความ ิPeer Reviewer) ซึไงป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอยางนຌอยสามคน
อาศั ย อ านาจตามความ฿นมาตรา ๏ํ ห งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๎๑๐๓
ประกอบกับขຌอ ๑.๎ ละขຌอ ๒ หงขຌอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชรวาดຌวยการจัดบริการวิชาการละ
จัดหารายเดຌ พ.ศ. ๎๑๑๕ ละมติทีไป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาพงพชร ฿นการ
ประชุมครัๅงทีไ โ/โ5ๆ5 มืไอวันทีไ ่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5ๆ5 จึงออกประกาศเวຌดังตอเปนีๅ
ขຌอ ํ ประกาศนีๅรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร รืไอง การรียกกใบละการ
บิกจายงินคาธรรมนียมการตีพิมพ์บทความ฿นวารสารละคาลมวารสาร พ.ศ. ๎๑๒5 
ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงต วันทีไ ํ มกราคม ๎๑๒5 ป็นตຌนเป
ขຌอ ๏ ฿นประกาศนีๅ
มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร
อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร
วารสาร หมายความวา วารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร เดຌก วารสารพิกุลคณะ
มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
ผูຌทรงคุณวุฒิ  หมายความวา ผูຌทีไมีความรูຌความชีไยวชาญสาขามนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละสาขาอืไน โ ตามทีไกองบรรณาธิการหในสมควร
ขຌอ ๐ มหาวิทยาลัยรียกกใบงินคาธรรมนียมการตีพิมพ์บทความ คาสมาชิกวารสาร ละคาลม
วารสารจากบุคลากรภาย฿นละบุคคลภายนอก ดังตอเปนีๅ

โ
ิแี คาธรรมนียมการตีพิมพ์บทความ฿นวารสาร บทความละ ใุ5์์ บาท
ิโี คาลมวารสาร ลมละ ใ์์ บาท
ขຌอ ๑ งินคาธรรมนียมทีไรียกกใบตามขຌอ ๐ ฿หຌดานินการดังตอเปนีๅ
ิแี น างินฝากธนาคารกรุงเทย ชืไ อบั ญ ชี งินฝากถอนคืน มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ก าพงพชร
ลขทีไบัญชี ใไ็-แ-เโ้ใ้็
ิโี ฿ชຌ฿บสรใจบใดตลใดของมหาวิทยาลัยป็น฿บสรใจรับงินทีไรียกกใบตามประกาศนีๅ
ิใี มืไอสิๅนปีงบประมาณหากมีงินหลือ฿หຌสมทบป็นงินรายเดຌ พืไอ฿ชຌ฿นการดานินการกีไยวกับ
วารสารพิกุลมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
ขຌอ ๒ การบิกจายงินคาธรรมนียมทีไรียกกใบตามขຌอ ๐ ฿หຌจัดสรรละบิกจาย ดังตอเปนีๅนีๅ
ิแี จัดสรรป็นงินรายเดຌประภทงินฝากถอนคืนของมหาวิทยาลัย รຌอยละ ํ์
ิโี คาตอบทนผูຌทรงคุณวุฒิทีไตรวจบทความ คนละ ่์์ บาท ตอ ํ บทความ
ิใี คาตอบทนผูຌทรงคุณวุฒิทีไตรวจบทคัดยอละบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ บทความละ ๏์์ บาท
ิไี คา฿ชຌสอย฿นการประชุมกองบรรณาธิการ เมกินครัๅงละ ํุ์์์ บาท
ิ5ี คา฿ชຌสอย฿นการจัดสงบทความ฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ เมกินบทความละ ๎์์ บาท
การบิกจายพืไอจัดสรรป็นงินรายเดຌ฿นขຌอ ๆ ิแี ฿หຌป็นหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไการงินป็นผูຌบิกจาย
ขຌอ ๓ คา฿ชຌจายอืไนทีไนอกหนือจากทีไระบุเวຌ฿นขຌอ ๒ ฿หຌบิกจายตามระบียบกระทรวงการคลัง
หรือระบียบมหาวิทยาลัย
ขຌอ ๔ ฿หຌอธิการบดีป็นผูຌรักษาการตามประกาศนีๅ
฿นกรณีทีไกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนีๅ฿หຌอธิการบดีมีอานาจตีความละวินิจฉัยชีๅขาด
การวินิจฉัยชีๅขาดของอธิการบดีถือป็นทีไสุด
ประกาศ ณ วันทีไ โแ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5ๆ5

(ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิตี
รักษาราชการทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
Signature Code : F+iHxYyjsO1WWNuuLVBh
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