การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

รายงานการประชุ มวิชาการระดับชาติ
เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กับ สหวิทยาการภายใต้ สถานการณ์ COVID-19”

13 มิถุนายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

คำนำ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้จดั การประชุ มวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กับ
สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเวทีให้คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจยั นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ และเผยแพร่ ผลงานวิจยั ต่อสาธารณชน ตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กาหนดให้ผลงานวิจยั จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
สาหรับกิจกรรมในภาคเช้าเป็ นการ Live สด ผ่าน Facebook Page รอบรั้วราม ประกอบด้วย การบรรยาย
พิเศษทางวิชาการในช่วงแรก โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สื บพงษ์ ปราบใหญ่ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
และการบรรยายพิเศษทางวิชาการในช่วงที่สอง หัวข้อ “บทบาทของอาจารย์และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม สาหรับในภาคบ่าย เป็ นการนาเสนอผลงานวิจยั ของคณาจารย์
นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษา แยกตามกลุ่มย่อย ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ซึ่ งในครั้งนี้
มีผูส้ นใจส่ งบทความเข้าร่ วม 104 บทความ โดยมีบทความที่ผ่านการคัดเลือกให้นาเสนอผลงาน 98 บทความ
จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(6) มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (7) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (8) โรงเรี ยนราชิ นีบน (9) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ (10) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้เป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ้ ทัศนะ
ทางวิชาการระหว่างกัน ผูน้ าเสนอผลงานจะได้รับประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจยั อีกทั้ง ผลงานวิจยั ที่ได้รับ
การเผยแพร่ แล้ว อาจนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

คำแนะนำ
 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้ผา่ นการตรวจสอบทางวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒิทุกฉบับ
 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เป็ นข้อคิดเห็น ข้อค้นพบของผูเ้ ขียนผลงาน ซึ่งผูเ้ ขียนผลงานดังกล่าว
จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในทุกกรณี อนั อาจเกิดขึ้นจากผลงานนั้น ๆ
 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เป็ นผลงานที่ไม่เคยเสนอ หรื อกาลังส่ งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
หรื อการประชุมวิชาการอื่นใดมาก่อน
 ผลงานวิจยั ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ได้ผา่ นการพิสูจน์อกั ษรและเครื่ องหมายต่าง ๆ โดยผูเ้ ขียน
ผลงานก่อนการรวมเล่มเป็ นเอกสารรายงานการประชุมวิชาการฯ (Proceedings)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๒. สถานภาพโครงการ :  โครงการเดิม
๓. แผนงาน : บริหารมหาวิทยาลัย

 โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง

งาน : บริหารมหาวิทยาลัย

๔. กิจกรรม :  กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง
 กิจกรรม (โครงการจังหวัด)

 กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมบูรณาการ

๕. หลักการและเหตุผล :
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ดังนั้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ
ระหว่างกัน และนาผลงานวิจัยไปสู่วิธีปฏิบัติได้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้พิจารณาถึงคุณค่าและความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงวิชาการ
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
ได้เผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดเป็นประจา
อย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานการศึกษาอันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่กาหนดให้ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) อีกทั้ง เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคาแหง ครบรอบ
๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “๕ ทศวรรษมหาวิทยาลัยรามคาแหง
กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”
อนึ่ง ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยผู้ประเมินบทความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และมีบทความจากสถาบันภายนอก อย่างน้อย
๓ หน่วยงาน ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ :
บัณฑิตวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ (Strategic) :
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ (Goal) :
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่
นาไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ (Strategic) :
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ (Goal) :
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรค
ที่นาไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

บัณฑิตวิทยาลัย
กลยุทธ์ (Strategy) :
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและ
งานสรางสรรค

มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ (Strategy) :
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและ
งานสรางสรรค

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
ทัศนะทางวิชาการระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจ
ประเมินจากแบบสอบถาม

ระดับความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๔.๓๐ จากคะแนน
เต็ม ๕ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

๓. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และ จานวนนักศึกษา
คณาจารย์ นักวิจัย
พัฒนาทักษะการนาเสนอ
นักวิชาการ และ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บุคคลทั่วไปเข้าร่วม
บัณฑิตศึกษา
นาเสนอผลงานวิจัย
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานการวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาและวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง

ระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๐๔ คน

๘. ระยะเวลาดาเนินการ :
กาหนดดาเนินงานจัดประชุมใหญ่พร้อมประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
๙. สถานที่ดาเนินโครงการ :
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก โดยดาเนินการจัดประชุมใหญ่พร้อม
ประชุมกลุ่มย่อยผ่านระบบออนไลน์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

๑๐. วิธีดาเนินการ :
- การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- การนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย
- การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานการประชุม (Proceedings) ทางระบบออนไลน์
๑๑. วิทยากร :
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน ๒ คน
๑๒. บุคลากร : บุคลากรผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
๑๒.๑ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ
เจ้าหน้าทีท่ ุกหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชา (เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์โดยไม่จากัดจานวน)
๑๒.๒ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
หัวหน้าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
๖๒ คน
๑๒.๓ ผู้นาเสนอผลงานวิจัย
๑๐๔ คน
๑๓. กิจกรรมย่อยของโครงการ :
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

รายละเอียดกิจกรรมย่อย
ประชุมวางแผนดาเนินการและมอบหมายงาน
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินการ
๓.๑ เตรียมการ
๓.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๓.๑.๒ ติดต่อเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๑.๓ ประชาสัมพันธ์และทาหนังสือเชิญชวนผู้นาเสนอผลงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนบุคคลสนใจเข้าร่วมงาน
๓.๑.๔ ผู้นาเสนอผลงานวิจัยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
พร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียน
๓.๑.๕ ติดต่อประสานงานกับผู้นาเสนอผลงานวิจัยที่จะเสนอผลงาน
๓.๑.๖ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพงานวิจัย
๓.๑.๗ กลั่นกรองคุณภาพงานวิจัย
๓.๒ กิจกรรมประชุมวิชาการแบบออนไลน์
๓.๒.๑ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๒.๒ นาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย แยกตามกลุ่มย่อย
จัดทาต้นฉบับรายงานการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

ช่วงระยะเวลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

๑๔. งบประมาณ :
๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ :  งบคลัง
 งบรายได้
 งบอื่น ๆ
๑๔.๒ กองทุน :  กองทุนทั่วไป
 กองทุนเพื่อการศึกษา
 กองทุนบริการวิชาการ
 กองทุนกิจการนักศึกษา
 กองทุนพัฒนาบุคลากร
 กองทุนบริการสุขภาพ
 กองทุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม  กองทุนสารอง

 กองทุนวิจัย

๑๕. การติดตามประเมินผล :
๑๕.๑ ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการของผู้เข้าร่วมงาน โดยใช้แบบสอบถามฉบับออนไลน์
(google forms) ทันทีเมื่อสิ้นสุดการประชุม
๑๕.๒ สรุปจานวนผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ (google forms)
๑๕.๓ นาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดประชุมวิชาการในครั้งต่อไป
๑๖. ผู้รับผิดชอบ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๑๗. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ :
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑. องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะการ
นาเสนอแบบบรรยายและเผยแพร่
รายงานการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ทางระบบ
ออนไลน์
๒. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะทาง
วิชาการ อันจะนาไปสู่ความ
ร่วมมือในอนาคต
๓. นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ในการนาเสนอผลงานวิจัย
๔. ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่แล้ว อาจนาไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ต่อไป

ตัวชี้วัด

- ระดับความพึงพอใจ
ประเมินจากแบบสอบถาม
- จานวนนักศึกษา
คณาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และ
บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมการนาเสนอ
ผลงานวิจัย

ค่าเป้าหมาย

- ระดับความ
พึงพอใจโดยเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๔.๓๐
จากคะแนนเต็ม ๕
ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
- ๑๐๔ คน
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ระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๕
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ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
และบุคคลทั่วไปได้นาเสนอ
ผลงานวิจัยต่อสาธารณะ
และเผยแพร่รายงานการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings)
ทางระบบออนไลน์ ซึง่ ผลงานวิจัย
ได้รับการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรฐาน
การศึกษา และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผลงาน
วิจัยของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและ
เอก รวมถึงคณาจารย์
นักวิจัย นักวิชาการ
และบุคคลทั่วไป
ที่นาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงาน
การประชุม
(Proceedings) ต่อ
จานวนบทความวิจัย
ทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วม

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ปีงบประมาณ
๒๕๖๕

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการและเจ้ าหน้ าทีป่ ระจากองบรรณาธิการ
จัดทารายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 12 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้ สถานการณ์ COVID-19”
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภผล
2. อาจารย์ ดร. เกสรี พงษ์สังข์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อุไร ทองหัวไผ่
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ บุณยะกาญจน
กองบรรณาธิการภายนอก
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกานต์ พิมลธเรศ
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก
7. รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล พุทธรักษา
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ อินทโกสุ ม

บรรณาธิการที่ปรึ กษา
บรรณาธิการอานวยการ
บรรณาธิการบริ หาร
บรรณาธิการวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. อาจารย์ ดร. สุ พิชฌาย์ ปัญญา
กองบรรณาธิการภายใน
10. รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุ ณ สุ นทโรทก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
11. รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ นวคุณ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
12. รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุ ทธิบดี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
13. รองศาสตราจารย์ณฐั ชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศกั ดิ์ ลักษณา
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์ คงสง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พัน ฉัตรไชยยันต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
17. อาจารย์ ดร. อภิวรี ์ อันตรเสน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
18. อาจารย์ ดร. กิตติ ชุณหศรี วงศ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
19. อาจารย์ ดร. สาโรจน์ นาคจู
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เจ้าหน้าที่ประจากองบรรณาธิการจัดทารายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ
1. นางสาวชัชนี ศรแก้ว
2. นางสาวศศิธร ชานิชลธิศ
3. นายเตวิช โสภณปฏิมา
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย (บทความ)
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้ สถานการณ์ COVID-19”
กลุ่มสาขาวิชาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร. เอกลักษณ์ ไชยภูมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร. กิตติพศ พุทธิวนิช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และการพัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสราภรณ์ เพ็ชร์สุทธิ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ ดร. สมคิด คาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร. หนึ่งนุช สายปิ่ น
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ ดร. พงษ์ศกั ดิ์ ละไมพิศ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ ดร. หฤษฎ์ นิ่มรักษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์ สุทธิ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชุมพล มากทอง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ยงิ่ ยง เมฆลอย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์อธิปวัฌณ์ อมรปั ญญานันท์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์ คงสง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สิ รวัลภ์ เรื องช่วย ตูป้ ระกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ ดร. พงศกร พรมสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กลุ่มสาขาวิชาวัดผลและบริ หารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ยศระวี วายทองคา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เมษา นวลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

อาจารย์ ดร. อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง
อาจารย์ ดร. ชฎาธาร โอษธีศ
อาจารย์ ดร. พีสสลัลฌ์ ธารงศ์วรกุล
อาจารย์ ดร. วรวิชช ภาสาวสุ วศั
อาจารย์ ดร. ณัฐพล ธิตินานันทกูล
อาจารย์ ดร. กิตติกนั ตพงศ์ ศรี บวั นา
อาจารย์ ดร. ศรัญญา รณศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์ ดร. มิตภาณี พุม่ กล่อม
กลุ่มสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาลินี คาเครื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์ ดร. ประพันธ์ วงศ์บางโพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ ดร. ประภัสสร วิเศษประภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
อาจารย์ ดร. อัยรวี วีระพันธ์พงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์สมพร ร่ วมสุ ข
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นริ ศ วศินานนท์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. รัญวรัชญ์ พูลศรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ อัจฉริ ยะประสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
Mr. XinHui Lu
Nanjing Tech University Pujiang Institute
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์ ดร. เทวากร คาสัตย์
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
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กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุ วรรณี ยหะกร
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิ ชา หอมฟุ้ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพัทธ์ ใจเยือกเย็น
อาจารย์ ดร. ปริ ญญา ปั้นสุ วรรณ์
อาจารย์ ดร. ปาริ ชาต โปธิ
อาจารย์ ดร. เฉลิมลาภ ทองอาจ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
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การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.

2.

13.2013.40 น.

3.

13.4014.00 น.
14.0014.20 น.

ชื่อเรื่อง
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
ระบบการผลิตสินค้าปศุสตั ว์ปลอดภัย กรณีศกึ ษา
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
ภาพสะท้อนแนวคิดอุดมคติทางการเมือง และการข่มเหงรังแก
จากกลุ่มอานาจรัฐ ทีป่ รากฏในกวีนพิ นธ์ชุดขบวนการร้อยกรอง
จากซับแดง ของประเสริฐ จันดา พ.ศ. 2517
คริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใต้ภาวะสงคราม
ยูเครนและรัสเซีย
การเมืองของนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่ พ.ศ. 2504-2563

5.

14.2014.40 น.

การเมืองของการต่อสูน้ โยบายกัญชาเสรีในประเทศไทย
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560-2563

6.

14.4015.00 น.

7.

15.0015.20 น.
15.2015.40 น.

จากเส้นทางสายไหม สู่เส้นทางสายไหมใหม่: ศึกษา
เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ทางการค้าและการเมืองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และผลกระทบทีม่ ตี ่อภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นโยบายต่างประเทศของไทยภายใต้บริบทของการจัดทา
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค
บทบาทและผลประโยชน์ของจีนกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวต่อประเทศไทย

4.

8.

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นายตวงศักดา กะตะศิลา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นางสาวลลิตภัทร สีเคน1
รศ. ดร. ศุภชัย ศุภผล2
รศ. ดร. จักรี ไชยพินิจ3
ผศ. ดร. กานต์ บุณยะกาญจน4
นางสาวนุชนาท จิรวิภาส1
รศ. ดร. ศุภชัย ศุภผล2
รศ. ดร. จักรี ไชยพินิจ3
ผศ. ดร. กานต์ บุณยะกาญจน4
นางสาววิภาวี สุวมิ ลวรรณ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2,3,4

นางสาวสุภกัญญ์ญา เกษชุมพล

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นางสาวนฤมล ทีระฆัง1
อ. ดร. ภูวเดช ธนิชานนท์2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
มหาวิทยาลัยรามคาแหง2
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2,3,4

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์และการพัฒนา
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.

2.

13.2013.40 น.

3.

13.4014.00 น.

4.

14.0014.20 น.

5.

14.2014.40 น.

6.

14.4015.00 น.

7.

15.0015.20 น.

8.

15.2015.40 น.

9.

15.4016.00 น.

10.

16.0016.20 น.

ชื่อเรื่อง
ผลของพืชอาหารทีแ่ ตกต่างกันต่อวงจรชีวติ ของผีเสือ้ หนอน
กระทูข้ า้ วโพดลายจุด Spodoptera frugiperda
(J. E. Smith)
การใช้แผนทีเ่ กษตรออนไลน์ในการผลิตมันสาปะหลังของ
เกษตรกรอาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
นายสหรัฐ เกชาคุปต์1
ผศ. ดร. มัลลิกา กิลาโส2

นางสาวชนม์ชนก ตัง้ ตระกูล1
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
รศ. ดร. เฉลิมศักดิ ์ ตุม้ หิรญ
ั 3
แนวทางการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้ องกันกาจัด นายวรพล คงศักดิไพบู
์ ลย์1
ศัตรูขา้ วของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว อาเภอบ้านโพธิ ์
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รศ. ดร. จินดา ขลิบทอง3
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริหาร
นางธัญญ์รภัสร์ จงชัยพัฒน์1
เชิงดุลยภาพของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในอาเภอผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
พนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน3
การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม
นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย1
ของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรียใ์ นจังหวัดนครปฐม
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ3
แนวทางพัฒนาการขึน้ ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์1
ด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจทิ ลั ของเจ้าหน้าที่
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ. ดร. เฉลิมศักดิ ์ ตุม้ หิรญ
ั 3
แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์ นายณรงค์ศกั ดิ ์ ศรีสุวอ1
เพือ่ การรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบ้านเนินสวนอ้อย ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รศ. ดร. สุนนั ท์ สีสงั ข์3
ความต้องการในการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยภายใน นางสาวพิชญาภา พงษ์พวั 1
โรงเรือนของเกษตรกรในอาเภอเมืองนครปฐม
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
จังหวัดนครปฐม
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม3
แนวทางการส่งเสริมการใช้พชื ปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน
นางศิรกิ ร ศรีทองคา1
ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดลาพูน
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม2
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน3
การผลิตและความต้องการในการส่งเสริมการผลิตทุเรียน
นายกฤษณะ จันทะนรารักษ์1
ตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
อาเภอเมือง จังหวัดตราด
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม3

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง1,2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์และการพัฒนา
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.

2.

13.2013.40 น.

3.

13.4014.00 น.

4.

14.0014.20 น.

5.

14.2014.40 น.

6.

14.4015.00 น.

7.

15.0015.20 น.

8.

15.2015.40 น.

9.

15.4016.00 น.

10.

16.0016.20 น.

ชื่อเรื่อง
แนวทางการส่งเสริมการผลิตส้มเขียวหวานปลอดภัยของ
เกษตรกร อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิง หทัยรัตน์ ปิ งคา1
ผศ. ดร. นารีรตั น์ สีระสาร2
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน3
การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามหลักการพัฒนา นางสาวพวงพิศ พันธ์สาโรง1
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมพัฒนาทิด่ นิ
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์2
รศ. ดร. สุนนั ท์ สีสงั ข์3
แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
นางสาวสุนิษา เจริญวรนาท1
แปลงใหญ่ผง้ึ โพรง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน2
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์3
แนวทางการส่งเสริมการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดูของกลุ่ม
นางสาวสุพรรณี ใจมูล1
เกษตรกรผูป้ ลูกลาไยแปลงใหญ่ อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน2
ผศ. ดร. นารีรตั น์ สีระสาร3
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน อาเภอเทิง
นางสาวนวพร ชอบเดิน1
จังหวัดเชียงราย
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน2
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม3
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่เพือ่ เป็ นผูป้ ระกอบการ
นายอัครินทร์ ธนันต์ชยั เลิศ1
เกษตรในจังหวัดพะเยา
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน2
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ3
การส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
นายเอนก ศรีชาติ1
ในอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รศ. ดร. เฉลิมศักดิ ์ ตุม้ หิรญ
ั 2
รศ. ดร. จินดา ขลิบทอง3
แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรูก้ ารบริหารจัดการสินค้าเกษตร นางสาวพัชรินทร์ ธนกุลเศรษฐ์1
ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุร ี
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน2
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม3
แนวทางการส่งเสริมการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร
นางสาวนฤมล กันหา1
ในอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม2
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน3
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการเพิม่
นายคมสัน สุวรรณเลิศ1
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตลาไยของเกษตรกร
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน2
จังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ3

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์และการพัฒนา
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.

ชื่อเรื่อง
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
ในอาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุร ี

2.

13.2013.40 น.

3.

13.4014.00 น.

ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุน
การผลิตข้าวของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุร ี
แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ในอาเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี

4.

14.0014.20 น.

5.

14.2014.40 น.

การส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของ
เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนั สาปะหลัง
ในอาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการยอมรับการใช้ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดนิ
ของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ามัน ตาบลห้วยลึก อาเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
นายชัยวัฒน์ อุยานันท์1
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม2
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ3
นางสาวจิตสุภา บิดาทอง1
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม2
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย์3
นางสาวพรศิร ิ ลายไม้1
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม2
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน3
นายธนบรรณ รอดเพชร1
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม2
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ3
นางสาวณิชาภา บางพงษ์1
รศ. บาเพ็ญ เขียวหวาน2
รศ. ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม3

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1,2,3

กลุ่มสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร์
ที่
6.

เวลา
14.4015.00 น.

7.

15.0015.20 น.

8.

15.2015.40 น.

9.

15.4016.00 น.

ชื่อเรื่อง
ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางของสานักงาน นายกฤตภาส บุญรังษี1
ทางหลวงชนบทที่ 6
รศ. ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ2
รศ. วัชรินทร์ วิทยกุล3
การคัดเลือกบริษทั ทีป่ รึกษาด้านงานควบคุมการก่อสร้าง
นายณัชพล ศิลป์ สวัสดิ1์
เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
รศ. วัชรินทร์ วิทยกุล2
โดยกระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์
รศ. ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ3
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ านและบารุงรักษาเครือ่ งจักร นายทองวัน โพธิบาย1
ขึน้ รูปท่ออลูมเิ นียมในโรงงานผลิตท่อแอร์รถยนต์
ผศ. ดร. เลิศเลขา ศรีรตั นะ2
ผศ. ดร. กฤษดา พิศลยบุตร3
อ. ดร. บุญธรรม หาญพาณิชย์4
การจัดลาดับความสาคัญในการบารุงรักษาและฟื้ นฟูสภาพ
นายไชยนันต์ ไตรดารง1
ทางหลวงชนบทระดับโครงข่าย โดยใช้กระบวนการลาดับชัน้
รศ. วัชรินทร์ วิทยกุล32
เชิงวิเคราะห์ AHP: กรณีศกึ ษาแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี รศ. ร.อ. พิพฒ
ั น์ สอนวงษ์3

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,2,3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,2,3

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2,3,4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,2,3

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาบริ หารธุรกิ จและเศรษฐศาสตร์
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.

ชื่อเรื่อง
กลยุทธ์การสือ่ สารทางการตลาดผ่านสือ่ ดิจทิ ลั ทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม

2.

13.2013.40 น.
13.4014.00 น.

ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในเครือ
บริษทั จ่าวิรชั ฟู้ด จากัด
องค์กรแห่งความสุขในการทางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

4.

14.0014.20 น.

5.

14.2014.40 น.

6.

14.4015.00 น.

การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาจานวนผูเ้ ปิ ดใช้
บัญชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอพาร์ค กาญจนาภิเษก มีผลการดาเนินงานต่า
การศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาดทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจ
ในการขอสินเชือ่ ฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิน
กรณีศกึ ษาผูใ้ ช้บริการธนาคารในพืน้ ทีอ่ อมสินกรุงเทพมหานคร
การส่งผ่านราคาปาล์มน้ามันทีไ่ ม่สมมาตรในตลาดปาล์มน้ามัน
ของไทย

7.

15.0015.20 น.

8.

15.2015.40 น.

การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาเพือ่ เพิม่ จานวนการทา
ประกันชีวติ รายสามัญของธนาคารออมสินสาขาเดอะพาซิโอพาร์ค กาญจนาภิเษก
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ ของ SHEIN

9.

15.4016.00 น.

การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความภักดีของผูบ้ ริโภค
ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่

10.

16.0016.20 น.

แนวทางการแก้ปัญหาการลดลงของจานวนลูกค้าประเภท
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคารออม
สินภาค 11 ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

3.

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
อ. วัชราภรณ์ ขายม1
อ. ดร. สรวงภรณ์ สัจภาพพิชติ 2
อ. ณัฐกรณ์ กานคาน3
ผศ. ประวิทย์ พุ่มพา4
นางสาวอลินลักษณ์ ดาวธง1
อ. ดร. ประพันธ์ วงศ์บางโพ2
นางสาวผกามาศ เครือศรี1
อ. ดร. ประพันธ์ วงศ์บางโพ2
รศ. วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ3
นางสาวปั ทมา กาญจนวงศ์1
อ. ดร. ผุสดี พลสารัมย์2

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1,2,3,4

นายพีระพัชร ชูสขุ 1
อ. ดร. ศิรริ ตั น์ รัตนพิทกั ษ์2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย1,2

นางสาวยุพยง นามวงษา1
ผศ. ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์2
ผศ. ดร. กุลภา กุลดิลก3
นางสาวสุทธิดา วงศ์ไชย1
อ. ดร. อารดา มหามิตร2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,2,3

นางสาววิภาวี มะชัย1
ผศ. ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์2
รศ. ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ์3
นายพลกฤต สว่างเมฆ1
รศ. ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ์2
ผศ. ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์3
นายธนันพัชร หงษ์ทอง1
อ. ดร. นารี วงศ์เลิศคุณากร2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา1,2,3

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2
มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2,3

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย1,2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย1,2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา1,2,3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย1,2

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาวัดผลและบริหารการศึกษา
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.
13.2013.40 น.

ชื่อเรื่อง
ผลของการพัฒนาแบบสอบถามการถูกกลันแกล้
่
ง
สาหรับเด็กวัยรุ่นไทย
การศึกษาการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

3.

13.4014.00 น.

การศึกษาการบริหารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ

4.

14.0014.20 น.
14.2014.40 น.

ความพึงพอใจของข้าราชการครูทม่ี ตี ่อการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั งิ าน
ของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
การพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
ทักษะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความ
คิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

2.

5.

6.

14.4015.00 น.

7.

15.0015.20 น.
15.2015.40 น.

8.

9.

15.4016.00 น.

10.

16.0016.20 น.

11.

16.2016.40 น.

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
นางสาวสุธดิ า สุวรรณราช1
รศ. ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล2
นายสุทธิราช ตาดพริง้ 1
ผศ. ดร. กมลทิพย์ ศรีหาเศษ2
อ. ดร. พนิดา พานิชวัฒนะ3
นายชนาวีร์ ศรีหนู1
ผศ. ดร. กมลทิพย์ ศรีหาเศษ2
อ. ดร. พนิดา พานิชวัฒนะ3
นางสาวเครือฟ้ า พิมพ์เสงีย่ ม1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2
นางสาวสุดารัตน์ นาคแท้1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น1,2

นายวิเชียร เผ้าอาจ1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวสุธาสินี คาทะเนตร1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2
นางสาวณัฐปวีณ์ ปานบุดดา1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นายวุฒชิ ยั พันธ์ทรัพย์1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวกวินนา เดชาอภินนั ท์1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นายวิชญ์ วิชญปั ญญากุล1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2,3

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2,3

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2
มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาวัดผลและบริหารการศึกษา
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.

2.

13.2013.40 น.
13.4014.00 น.

3.

4.

14.0014.20 น.

5.

14.2014.40 น.

6.

14.4015.00 น.
15.0015.20 น.

7.

8.
9.
10.

11.

15.2015.40 น.
15.4016.00 น.
16.0016.20 น.
16.2016.40 น.

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการนาอัลกอริทมึ มาใช้
ในการจัดการเรียนรูแ้ บบออนไลน์เรือ่ ง งาน กาลัง และ
พลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน
การพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมีโดยใช้ Application ChemEQ
Game ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนราชินีบน
การศึกษาพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองในการเรียน
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (covid-19)
การศึกษาการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมไทยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
สมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
การศึกษาความพึงพอใจของครูทม่ี ตี ่อการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์สงั กัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การศึกษาความพึงพอใจของครูทม่ี ตี ่อการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
นางสาววัชรียา ผลเจริญ1
นางสาวนันทนัช โกยทอง2

สถาบัน
โรงเรียนราชินีบน1,2

นางสาวภัศรา เปลีย่ นอร่าม

โรงเรียนราชินีบน

นางสาวภีราภรณ์ บุญทอง1
ผศ. ดร. กมลทิพย์ ศรีหาเศษ2
อ. ดร. พนิดา พานิชวัฒนะ3

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2,3

นางสาวอนุธดิ า รักเล่ง1
ผศ. ดร. กมลทิพย์ ศรีหาเศษ2
อ. ดร. พนิดา พานิชวัฒนะ3
นายเสกสรร เพ็งแสงทอง1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2,3

นางสาวปั ทมา ศรีสะอาด1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2
นางสาวน้าฝน จันทนะ1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวสุฬาณี รัตนนท์1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2
นางสาวสุภารัตน์ กุมมาร1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2
นางสาวอภิญญา จันทมิฬ1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวศราลักษณ์ เรืองน้อย1
รศ. ดร. ชนมณี ศิลานุกจิ 2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2
มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

เวลา
13.0013.20 น.
13.2013.40 น.
13.4014.00 น.
14.0014.20 น.
14.2014.40 น.
14.4015.00 น.
15.0015.20 น.
15.2015.40 น.

ชื่อเรื่อง
การศึกษาบทบรรยายฉากวรรณกรรมแปลจีนเรือ่ งขุนเขา
แห่งจิตวิญญาณตามคุณค่าโวหารการประพันธ์
การแปลภาษาจีน-ไทย ศึกษาการปรับบทแปลข่าวสายทหาร
การแสดงพืน้ บ้านราแบบบท ตาบลสามเรือน
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิยายเรือ่ งโรงครู
ความเชือ่ และพิธกี รรมของประชาชนทีม่ ตี ่อการสักการบูชา
พญานาค วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
สวดคฤหัสถ์ กรณีศกึ ษา คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์
แนวคิดผูห้ ญิงสมัยใหม่ในนวนิยายชุด “นักสืบสตรีศรีอยุธยา”
การปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยในค่ายทหาร

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
นางสาวกนกอร บุญเพ็ง

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นาวาโท ชวาล ตมิศานนท์1
รศ. เสาวภาคย์ วรลัคนากุล2
นางชมัยพร สุวรรณสุขสันติ1
ผศ. ดร. สุภทั รา บุญปั ญญโรจน์2
นางสาวกรรณิการ์ วิเชียรพร1
ผศ. ดร. สุภทั รา บุญปั ญญโรจน์2
นางสุรรี ตั น์ บุตรชา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นายมหิทธิ เบ้าพิมพา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2
มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นายชญานนท์ ชมดี1
มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2
ผศ. ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ2
นางสาวพรสวรรค์ ด้วงช้าง1
มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2
ผศ. ดร. ธีระนันท์ วิชยั ดิษฐ2

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาการสอนภาษาไทย
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.

2.

13.2013.40 น.

3.

13.4014.00 น.

4.

14.0014.20 น.
14.2014.40 น.

5.

6.

14.4015.00 น.

7.

15.0015.20 น.
15.2015.40 น.
15.4016.00 น.

8.
9.

10.

16.0016.20 น.

11.

16.2016.40 น.

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดเล่าเรือ่ งด้วยเทคนิค
Think pair share ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
โรงเรียนวัดแคใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรือ่ ง อิเหนา
ตอนศึกกะหมังกุหนิง ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 4
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิค OK5R ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคาด้วยการจัดการ
เรียนรูแ้ บบสมองเป็ นฐาน สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ผลการใช้รปู แบบมโนทัศน์ทม่ี ตี ่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
เรือ่ ง คายืมภาษาต่างประเทศของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย
ผลการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธี GPAS ทีม่ ตี ่อความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 4
โรงเรียนสุรศักดิ ์มนตรี
ผลของการใช้วธิ สี อนแบบสแกฟโฟลด์ทม่ี ตี ่อทักษะการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ผลของการใช้เทคนิคการสอน KWL Plus ทีม่ ตี ่อทักษะการเขียน
สรุปความของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 6
ผลของการใช้วธิ กี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานทีม่ ตี ่อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ทีม่ ตี ่อ
ทักษะการเขียนเรียงความของสามเณรนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
ผลของการใช้วธิ กี ารเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานทีม่ ตี ่อทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนวิรยิ ะ (นามสมมติ) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2564

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
นายทรงสิทธิ ์ คาพันธ์1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นายนัฐพล มิสละ1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นายสาววรางคณา กันตา1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวอ้อยทิพย์ แสงสุดตา1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2
นายเจตรินทร์ ขาวนุ้ย1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวรุ่งอรุณ โทธรรม1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นายปุณยภัทร ภูจอมแก้ว

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นางสาวสุวภิ า เข็มมณฑา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นางสาววาสนา เกาะสินธุ์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

พระคมศร สินทร

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

พระมหาสิรมิ งคล ศรีมนั ตะ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตารางการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ ฯ ครัง้ ที่ 12 บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
“5 ทศวรรษ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง กับ สหวิ ทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

กลุ่มสาขาวิ ชาการสอนภาษาไทย
ที่
1.

เวลา
13.0013.20 น.

2.

13.2013.40 น.

3.

13.4014.00 น.

4.

14.0014.20 น.

5.

14.2014.40 น.

6.

14.4015.00 น.
15.0015.20 น.

7.

8.
9.

10.

15.2015.40 น.
15.4016.00 น.
16.0016.20 น.

ชื่อเรื่อง
ผลการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ทม่ี ตี ่อ
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนวิชากร
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ
ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามรูปแบบพิกเจอร์เวิรด์ ทีม่ ตี ่อ
ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ สี อนแบบ SQ6R ทีม่ ตี ่อ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
การอ่านแบบ PQRST ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
โรงเรียนวิเชียรกลิน่ สุคนธ์อุปถัมภ์
ผลการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกลวิธอี าร์อเี อพีทม่ี ตี ่อความสามารถ
ในการเขียนสรุปความของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ผลของการใช้รปู แบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอ้ ่านทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ผลของการใช้วธิ กี ารสอนแบบสืบเสาะหาความรูท้ ม่ี ตี ่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 5
ผลของการใช้วธิ กี ารสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวรรณคดีของนักเรียน
์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ผลของการใช้เทคนิคการสอน KWLH Plus ทีม่ ตี ่อทักษะการอ่าน
ตีความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสุคนั ธชาติวิทยา (นามสมมติ) ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุร-ี ระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564

ชื่อผูน้ าเสนอผลงาน
นางสาวพัชรินทร์ ทรงวาจา1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวสุชาดา อาวรุณ1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวรัตนวดี พังแสงสุ1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาววิไลลักษณ์ คาโพธิ1์
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวภรณ์ทพิ ย์ จานทองคา1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นางสาวนฤมล ศรีบวั โรย1
อ. ดร. สง่า วงค์ไชย2
นางสาวปริญฑิกา ดารุนิกร

มหาวิทยาลัยรามคาแหง1,2

นายฐภัทรสกรรจ์
ปุญญธรพัฒนะกุล
นางสาวเกษราภรณ์ ออมชมภู

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นางสาวกมลทิพย์ นาชัยทอง

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สารบัญ
กลุ่มสาขาวิชาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย
กรณีศึกษาห้างค้าปลีกสมัยใหม่
จุฑารัตน์  พัฒนาทร
ภาพสะท้อนแนวคิดอุดมคติทางการเมือง และการข่มเหงรังแกจากกลุ่มอำ�นาจรัฐ ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์
ชุดขบวนการร้อยกรองจากซับแดง ของประเสริฐ จันดำ� พ.ศ.2517
ตวงศักดา  กะตะศิลา
คริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใต้ภาวะสงครามยูเครนและรัสเซีย
พรเทพ  บูรณกุลไพโรจน์
การเมืองของนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ.2504-2563
ลลิตภัทร สีเคน, ศุภชัย ศุภผล, จักรี ไชยพินิจ และกานต์ บุญยะกาญจน
การเมืองของการต่อสู้นโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2563
นุชนาท จิรวิภาส, ศุภชัย ศุภผล, จักรี ไชยพินิจ และกานต์ บุญยะกาญจน
จากเส้นทางสายไหม สู่เส้นทางสายไหมใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ทางการค้าและการเมือง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิภาวี  สุวิมลวรรณ
นโยบายต่างประเทศของไทยภายใต้บริบทของการจัดทำ�ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
สุภกัญญ์ญา  เกษชุมพล
บทบาทและผลประโยชน์ของจีนกับการให้การช่วยเหลือด้านพิบัติแผ่นดินไหวต่อประเทศไทย
นฤมล ทีระฆัง  และภูวเดช ธนิชานนท์
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และการพัฒนา
ผลของพืชอาหารที่แตกต่างกันต่อวงจรชีวิตของผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E.Smith)
สหรัฐ เกชาคุปต์  และมัลลิกา กิลาโส
การใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ในการผลิตมันสำ�ปะหลังของเกษตรกรอำ�เภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชนม์ชนก ตั้งตระกูล, พลสราญ สราญรมย์ และเฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
แนวทางการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำ�จัดศัตรูข้าวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วรพล คงศักดิ์ไพบูลย์, พลสราญ สราญรมย์ และจินดา ขลิบทอง
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในอำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ธัญญ์รภัสร์ จงชัยพัฒน์, พลสราญ สราญรมย์ และบำ�เพ็ญ เขียวหวาน
การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม
นัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย, พลสราญ สราญรมย์ และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวทางพัฒนาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จารุพรรธน์ เพ็งจันทร์, พลสราญ สราญรมย์ และเฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์เพื่อการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร
บ้านเนินสวนอ้อย อำ�เภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ณรงค์ศักดิ์ ศรีสุวอ, พลสราญ สราญรมย์ และสุนันท์ สีสังข์
ควมต้องการในการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยภายในโรงเรือนของเกษตรกร
ในอำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พิชญาภา พงษ์พัว, พลสราญ สราญรมย์ และสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
แนวทางการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำ�รุงดินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดลำ�พูน
ศิริกร ศรีทองคำ�, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และบำ�เพ็ญ เขียวหวาน
การผลิตและความต้องการในการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออก
ของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำ�เภอเมือง จังหวัดตราด
กฤษณะ จันทะนรารักษ์, พลสราญ สราญรมย์ และสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
แนวทางการส่งเสริมการผลิตส้มเขียวหวานปลอดภัยของเกษตรกร อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หทัยรัตน์ ปิงคำ�, นารีรัตน์ สีระสาร และบำ�เพ็ญ เขียวหวาน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำ�เนินงานตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมพัฒนาที่ดิน
พวงพิศ พันธ์สำ�โรง, พลสราญ สราญรมย์ และสุนันท์ สีสังข์
แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา
สุนิษา เจริญวรนาท, บำ�เพ็ญ เขียวหวาน และพลสราญ สราญรมย์
แนวทางการส่งเสริมการผลิตลำ�ไยคุณภาพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำ�ไยแปลงใหญ่
อำ�เภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
สุพรรณี ใจมูล, บำ�เพ็ญ เขียวหวาน และนารีรัตน์ สีระสาร
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นวพร ชอบเดิน, บำ�เพ็ญ เขียวหวาน และสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรในจังหวัดพะเยา
อัครินทร์ ธนันต์ชัยเลิศ, บำ�เพ็ญ เขียวหวาน และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
การส่งเสริมการดำ�เนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอำ�เภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เอนก ศรีชาติ, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ และจินดา ขลิบทอง
แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี
พัชรินทร์ ธนกุลเศรษฐ์, บำ�เพ็ญ เขียวหวาน และสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
แนวทางการส่งเสริมการผลิตลำ�ไยคุณภาพของเกษตรกรในอำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
นฤมล กันหา, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และบำ�เพ็ญ เขียวหวาน
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าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตลำ�ไยของเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่
คมสัน สุวรรณเลิศ, บำ�เพ็ญ เขียวหวาน และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
แนวทางการพัฒนาการดำ�เนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในอำ�เภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชัยวัฒน์ อุยานันท์, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่
จิตสุภา บิดาทอง, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ สราญรมย์
แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนในอำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พรศิริ ลายไม้, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และบำ�เพ็ญ เขียวหวาน
การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำ�ปะหลังของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มันสำ�ปะหลัง
ในอำ�เภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ธนบรรณ รอดเพชร, สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน
ตำ�บลห้วยลึก อำ�เภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ณิชาภา บางพงษ์, บำ�เพ็ญ เขียวหวาน และสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางของสำ�นักงานทางหลวงชนบทที่ 6
กฤตภาส บุญรังษี, ดีบุญ เมธากุลชาติ และวัชรินทร์ วิทยกุล
การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดย
กระบวนการลำ�ดับชั้นเชิงวิเคราะห์
ณัชพล ศิลป์สวัสดิ์, วัชรินทร์ วิทยกุล และดีบุญ เมธากุลชาติ
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและบำ�รุงรักษาเครื่องจักรขึ้นรูปท่ออลูมิเนียมในโรงงานผลิตท่อแอร์รถยนต์
ทองวัน โพธิบาย, เลิศเลขา ศรีรัตนะ, กฤษดา พิศลยบุตร และบุญธรรม หาญพาณิชย์
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการบำ�รุงรักษาและฟื้นฟูสภาพทางหลวงชนบทระดับโครงข่ายโดยใช้
กระบวนการลำ�ดับชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP: กรณีศึกษาแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ไชยนันต์ ไตรดำ�รง, วัชรินทร์ วิทยกุล และพิพัฒน์ สอนวงษ์
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัชราภรณ์ ขายม, สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต, ณัฐกรณ์ กานคาน และประวิทย์ พุ่มพา
ประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเครือบริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จำ�กัด
อลินลักษณ์ ดาวธง และประพันธ์ วงศ์บางโพ
องค์กรแห่งความสุขในการทำ�งานของผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ผกามาศ เครือศรี, ประพันธ์ วงศ์บางโพ และวัชราภรณ์ ชีวโศภิษฐ
การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาจำ�นวนผู้เปิดให้บัญชี Digital Savings
ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีผลการดำ�เนินงานตํ่า
ปัทมา กาญจนวงศ์ และผุสดี พลสารัมย์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเชื่อฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมสิน กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารในพื้นที่ออมสินกรุงเทพมหานคร
พีระพัชร ชูสุข และศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์
การส่งผ่านราคาปาล์มนํ้ามันที่ไม่สมมาตรในตลาดปาล์มนํ้ามันของไทย
ยุพยง นามวงษา, อภิชาต ดะลุณเพธย์ และกุลภา กุลดิลก
การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มจำ�นวนการทำ�ประกันชีวิตรายสามัญ
ของธนาคารออมสินสาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
สุทธิดา วงศ์ไชย และอารดา มหามิตร
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแพลตฟอร์มมอีคอมเมิร์ซของ SHEIN
วิภาวี มะชัย, รัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ และวนิดา สุวรรณนิพนธ์
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่
พลกฤต สว่างเมฆ, วนิดา สุวรรณนิพนธ์ และณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
แนวทางการแก้ปัญหาการลดลงของจำ�นวนลูกค้าประเภทผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย/Streel Food
ธนาคารออมสินภาค 11 ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ธนันพัชร หงษ์ทอง และนารี วงศ์เลิศคุณากร
กลุ่มสาขาวิชาวัดผลและบริหารการศึกษา
ผลของการพัฒนาแบบสอบถามการถูกกลั่นแกล้งสำ�หรับเด็กวัยรุ่นไทย
สุธิดา สุวรรณราช และชลิดา ธนัฐธีรกุล
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการนำ�อัลกอริทึมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
เรื่อง งาน กำ�ลัง และพลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคำ�นวณและเทคโนโลยี
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน
วัชรียา ผลเจริญ และนันทนัช โกยทอง
การพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมีโดยใช้ Application ChemEQ Game
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบน
ภัศรา เปลี่ยนอร่าม
การศึกษาการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
สุทธิราช ตาดพริ้ง, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และพนิดา พานิชวัฒนะ
การศึกษาการบริหารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ชนาวีร์ ศรีหนู, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และพนิดา พานิชวัฒนะ
ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เครือฟ้า พิมพ์เสงี่ยม และชนมณี ศิลานุกิจ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
สุดารัตน์ นาคแท้ และชนมณี ศิลานุกิจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
วิเชียร เผ้าอาจ และชนมณี ศิลานุกิจ
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรีียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุธาสินี คำ�ทะเนตร และชนมณี ศิลานุกิจ
ภาวะผู้นำ�เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ณัฐปวีณ์ ปานบุดดา และชนมณี ศิลานุกิจ
ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอำ�นาจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
วุฒิชัย พันธ์ทรัพย์ และชนมณี ศิลานุกิจ
การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
กวินนา เดชาอภินันท์ และชนมณี ศิลานุกิจ
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตปิยมิตร
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
วิชญ์ วิชญปัญญากุล และชนมณี ศิลานุกิจ
การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภีราภรณ์ บุญทอง, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และพนิดา พานิชวัฒนะ
การศึกษาการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
อนุธิดา รักเล่ง, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และพนิดา พานิชวัฒนะ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
เสกสรร เพ็งแสงทอง และชนมณี ศิลานุกิจ
ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ปัทมา ศรีสะอาด และชนมณี ศิลานุกิจ
การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
นํ้าฝน จันทนะ และชนมณี ศิลานุกิจ
คุณภาพชีวิตการทำ�งานของข้าราชการครู สังกัดสำ�นักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สุฬาณี รัตนนท์ และชนมณี ศิลานุกิจ
การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
สุภารัตน์ กุมมาร และชนมณี ศิลานุกิจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อภิญญา จันทมิฬ และชนมณี ศิลานุกิจ
การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง
ศราลักษณ์ เรืองน้อย และชนมณี ศิลานุกิจ

685

696

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์
การศึกษาบทบรรยายฉากวรรณกรรมแปลจีน เรื่อง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณตามคุณค่าโวหารการประพันธ์
กนกอร บุญเพ็ง
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ความเชื่อและพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อการสักการบูชาพญานาค
วัดป่าคลอง 11 ตำ�บลบึงกาสาม อำ�เภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สุรีรัตน์ บุตรชา
สวดคฤหัสถ์ กรณีศึกษา คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์
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ผลการใช้รูปแบบมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำ�ยืมภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เจตรินทร์ ขาวนุ้ย และสง่า วงค์ไชย
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี GPAS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
รุ่งอรุณ โทธรรม และสง่า วงค์ไชย
ผลของการใช้วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่มีต่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปุณยภัทร ภูจอมแก้ว
ผลของการใช้เทคนิคการสอน KWL Plus ที่มีต่อทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สุวิภา เข็มมณฑา
ผลของการใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วาสนา เกาะสิทธุ์
ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ที่มีต่อทักษะการเขียนเรียงความ
ของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คมศร สินทร
ผลของการใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวิริยะ (นามสมมติ) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สิริมงคล ศรีมันตะ
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ที่มีต่อความสามารถในการเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชากร
พัชรินทร์ ทรงวาจา และสง่า วงค์ไชย
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สุชาดา อาวรุณ และสง่า วงค์ไชย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดที่มีต่อความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รัตนวดี พังแสงสุ และสง่า วงค์ไชย
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิไลลักษณ์ และสง่า วงค์ไชย
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ภรณ์ทิพย์ จานทองคำ� และสง่า วงค์ไชย
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี ที่มีต่อความสามารถในการเขียนสรุปความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นฤมล ศรีบัวโรย และสง่า วงค์ไชย
ผลของการใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปริญฑิกา ดารุนิกร
ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เกษราภรณ์ ออมชมภู
ผลของการใช้เทคนิคการสอน KWLH Plus ที่มีต่อทักษะการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กมลทิพย์ นาชัยทอง
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บทบาทและการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการผลิตสิ นค้ าปศุสัตว์ ปลอดภัย
กรณีศึกษาห้ างค้ าปลีกสมัยใหม่
จุฑารัตน์ พัฒนาทร
สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
E-mail: jpattana@siammakro.co.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่ วมของห้างค้าปลีกในการพัฒนาระบบการผลิตสิ นค้าปศุสัตว์
ปลอดภัย ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารและพนักงานระดับปฏิบตั ิการของห้างค้าปลีก เพื่อเสนอแนะแนวทางและส่ งเสริ มการมี
ส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการผลิตสิ นค้าปศุสตั ว์ปลอดภัย
ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่ วมของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ของไทยมีลกั ษณะเป็ นการใช้อานาจต่อรองทางการค้าส่งเสริ ม
และผลักดันให้ภาคการผลิตหรื อคู่คา้ พัฒนาการผลิตสิ นค้าของตนให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ห้างค้าปลีกหรื อผูซ้ ้ื อกาหนด อีกทั้งยังมี
รู ปแบบในการมีส่วนร่ วมด้วยกันหลายลักษณะ ทั้งการมีส่วนร่ วมกับภาครัฐในการจัดการอบรมให้ความรู ้แก่ผผู ้ ลิตหรื อคู่คา้ เกี่ยวกับ
มาตรฐานระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยและกฏหมายที่ เกี่ ยวข้อง การตอบรับนานโยบายภาครัฐมาปฏิ บตั ิในฐานะต้นแบบการ
ดาเนิ นโครงการ การสนับสนุ นฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลคู่คา้ ให้กบั ภาครัฐ รวมถึงการเข้าเป็ นคณะทางานหรื อเข้าให้ความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการออกประกาศหรื อระเบียบที่สาคัญของภาครัฐ
ในส่ วนของข้อเสนอแนะผูว้ ิจยั เห็ นว่า ภาครัฐควรพิจารณาถ่ายโอนภารกิ จการตรวจสอบ และวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ประกอบการรับรองมาตรฐานไปยังหน่วยงานเอกชน ซึ่ งได้รับการรับรองความสามารถโดยหน่วยงานภาครัฐและไม่มีส่วนได้เสี ย
กับผูป้ ระกอบการ เพื่อให้การทางานของภาครัฐคล่องตัวขึ้น
คาสาคัญ: บทบาท, การมีส่วนร่ วม, ห้างค้าปลีก
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The Roles and Participation of the Private Sector in the Development of Safe Livestock
Production Systems: Case Study of Modern Trade
Jutarat Pattanatorn
Politics, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: jpattana@siammakro.co.th
Abstract
This research aims to study the role and participation of modern trade in the development of livestock production
systems. This research used in-depth interviews with management and employees of the modern trade to suggest guidelines and
promote the participation of the private sector in the development of a production system for safe livestock products.
The study found that Thailand modern trade’s participation is characterized by using the trade bargaining power to
promote and encourage the manufacturer or business partners to develop the production system to meet the standards, leading by
modern trade or purchaser. There are also many kinds of participation i.e. collaborate with the government sector in organizing,
training, and educating to related manufacturers or business partners about the standards of safety livestock production systems
and related laws and regulations. Also implementation of government policies as a project model to other related projects by
support about the product and supplier databases, including collaborate to be a working group or giving related opinions to
support the public hearing of important laws and regulations.
The recommendation from the author, the government should consider transferring the audit mission and analyzing
products to support the standard certification to the neutral private sector that had been certified by the government to streamline
the functioning of the government.
Keywords: Role, Participation, Modern Trade
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
การบริ โ ภคอาหารกลุ่ ม เนื้ อ สัต ว์แ ละผลิ ต ภัณฑ์ข องประชากรไทยตามรายงานของสานักงานสถิ ติ มี จ านวนมากถึ ง
59,066,157 คน ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 95.78 ของจานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากถึงร้อยละ
16.21 สะท้อนให้เห็ นได้ว่า ประชากรไทยเป็ นกลุ่มบริ โภคเนื้ อสัตว์เป็ นอาหารหลักอย่างชัดเจน (กรมปศุสัตว์, 2561) ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีจานวนประชากรมากเป็ นอันดับที่ 21 ของโลก โดยจากสถิติในเดื อนมกราคม พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีจานวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 66,165,261 คน (กรมการปกครอง, 2565) โดยเฉลี่ยแล้วประชากรของประเทศไทยมีอตั ราการขยายตัวในช่วง
20 ปี ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 0.71 ซึ่งจะเห็นได้วา่ ประชากรของประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้
การบริ โภคเนื้ อสัตว์ในประเทศมีปริ มาณความต้องการสู งขึ้นสอดรับกับจานวนประชาการที่ เพิ่มขึ้นด้วย กระแสการบริ โภคของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยมูลค่าตลาดอาหารสุ ขภาพของไทยอยู่ที่อนั ดับ 19 ของโลก มี ตลาด
อาหารเพื่อคุณประโยชน์ครองส่ วนแบ่งตลาดอาหารสุ ขภาพมากที่ สุดประมาณร้อยละ 60 ตามด้วยอาหารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ร้อยละ 30 (ทศพล หงษ์ทอง, 2559) ในขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ โภคเองยังให้ความสาคัญกับ แหล่งที่ มาของอาหาร ความสะอาด ความ
ปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับได้มาเป็ นอันดับต้น ๆ เนื่ องจากอิทธิ พลของการรักสุ ขภาพ และกระแสสังคมออนไลน์ ซ่ ึ งเป็ น
สังคมแห่งการเข้าถึงข้อมูล
ระบบการผลิตปศุสตั ว์ปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะเป็ นตัวสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ระบบการผลิตอาหารของไทย
ตลอดห่ วงโซ่ อันได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรู ป และสถานที่ จาหน่ าย กรมปศุสัตว์เป็ น
หน่ วยงานที่ รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตปศุสัตว์ได้พฒั นาปรับปรุ งกระบวนการผลิตเนื้ อสัตว์ต้ งั แต่การผลิตที่ ฟาร์ ม โรงฆ่าสัตว์
ตลอดจนสถานที่ จาหน่ายเนื้ อสัตว์มาอย่างต่อเนื่ อง มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ ครอบคลุม
ตลอดห่ วงโซ่ ตลอดจนได้ริเริ่ มดาเนิ นโครงการเนื้ อสัตว์ปลอดภัยใส่ ใจผูบ้ ริ โภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสภานที่จาหน่ายสิ นค้า
ปศุสตั ว์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจว่า เนื้อสัตว์ที่จาหน่ายมาจากแหล่งที่ถูกกฏหมายและปลอดภัย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรื อ อย. และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด อีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่เข้ามามีบทบาทในการกากับดูแลด้านการสุขาภิบาลในส่วนของ
โรงงานแปรรู ปเนื้ อสัตว์และสถานที่ จาหน่ าย ในแง่ของการบังคับใช้กฏหมายได้มีการออกกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการ
ผลิตอาหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยกระทรวงสาธารณสุ ข พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยกรมปศุสตั ว์
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานต่าง ๆ ที่ภาครัฐทาขึ้นนั้นล้วนเป็ นมาตรฐานภาคสมัครใจ กล่าวคือ เป็ นมาตรฐานที่ผปู ้ ระกอบการ
สนใจและจัดทามาตรฐานด้วยตนเอง โดยมิได้มีมาตรการบังคับแต่อย่างใด ระบบการผลิตบางส่ วนจึงยังไม่พฒั นาเท่าที่ควร ดังนั้น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยไปอย่างกว้างขวางจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งได้รับความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วม
ของภาคเอกชนในการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรฐานของภาครัฐที่จดั ทาขึ้น ห้างค้าปลีกสมัยใหม่จดั เป็ นสถานที่จาหน่ายสิ นค้า
และเป็ นแหล่งรวบรวมผูผ้ ลิตสิ นค้าและผูร้ วบรวมผลิตผลปศุสัตว์จานวนมากเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งเรี ยกว่า คู่คา้ โดยความน่าสนใจของ
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ คือ การมีการนาระบบประกันคุณภาพเข้ามาบริ หารจัดการงาน มีระบบการคัดเลือกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ด้วยตัวเอง รวมถึงยังมีการวางมาตรฐานและหลักเกณฑ์สาหรับคู่คา้ ที่จะเข้ามาทาธุรกิจร่ วมกันอีกด้วย
ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนโดยห้างค้าปลีกในการพัฒนา
ระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัย ผ่านการศึกษานโยบายและแนวทางการดาเนิ นงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ นค้า
ปศุสัตว์ปลอดภัย ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรค เพื่อจะได้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนไทยในการ
พัฒนาระบบการผลิตปศุสตั ว์ปลอดภัยต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้ มุ่งเน้นเพื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่ วมในพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัย ของภาคเอกชนไทย
โดยมีหา้ งค้าปลีกสมัยใหม่เป็ นกรณี ศึกษา ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคเพื่อเสนอแนะแนวในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน
ในพัฒนาระบบการผลิตปศุสตั ว์ปลอดภัย
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บทบาท (role) คือ การทาหน้าที่หรื อพฤติกรรมที่สังคมกาหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549)
นอกจากนี้ ยงั มีการตีความ “บทบาท” ไว้หลายความหมายด้วยกัน อาทิเช่น หมายถึง การปฏิบตั ิตามสิ ทธิ และหน้าที่ ของสถานภาพ
ในตาแหน่งใดตาแหน่ งหนึ่ งที่บุคคลได้รับ และมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ (บุญตา ไล้เลิศ, 2550) หรื ออาจ
กล่าวว่า บทบาท หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมที่คาดหวังหรื อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากการมี
ปฏิสมั พันธ์และได้แสดงออกตามบทบาท (สิ นธร คาเหมือน, 2550) รวมถึงบทบาทยังเป็ นแนวทางของการแสดงออกหรื อปฏิบตั ิตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในตาแหน่งทางสังคม ทางหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลอีกด้วย (สาเริ ง กล้าหาญ, 2549) สอดคล้องกับ
อุทยั หิ รัญโต (2523) ได้ให้ความหมายของบทบาทว่า บทบาท คือ หน้าที่และพฤติกรรมอันพึงคาดหมายของบุคคลแต่ละคนในกลุ่ม
หรื อในสังคมหนึ่ง ๆ โดยหน้าที่หรื อพฤติกรรมดังกล่าวนั้น เป็ นสิ่ งที่กลุ่มสังคมหรื อวัฒนธรรมนั้น กาหนดขึ้นเพื่อความเป็ นระเบียบ
ของสังคม จึ งอาจสรุ ปความหมายและความสาคัญของของบทบาทได้ว่า เป็ นการกระทา หรื อการแสดงออกทางพฤติกรรม โดย
เป็ นไปตามต าแหน่ ง หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ สั ง คมก าหนด หรื อ ตามหน้า ที่ ก ารงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เป็ นกลไกลสร้ า ง
ความสัมพันธ์กนั ทางสังคม ซึ่ งสมาชิ กของสังคมจาเป็ นต้องมีความสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่น โดยบทบาทของแต่ละบุคคลจะเป็ นสิ่ ง
กาหนดให้แต่ละคนปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องเป็ นระเบียบรู ้จกั หน้าที่ สังคมไม่เกิดความขัดแย้งสามารถพัฒนาก้าวหน้าไปได้
พจนานุกรมศัพท์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549) ให้ความหมายคาว่า “ส่ วนร่ วม” หมายถึง การมีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในกิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น เช่น มีส่วนร่ วมในการบาเพ็ญกุศล มีส่วนร่ วมในการทุจริ ต มีส่วนร่ วมในการลงทุนบริ ษทั ดังนั้น
การมีส่วนร่ วมในความหมายนี้จึงหมายถึง การเข้าไปทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น การมีส่วนร่ วมยังได้ถูกอธิ บายไว้ในหลายความหมาย
ด้วยกัน กล่าวคือ การเข้าไปร่ วมอย่างจริ งจังของประชาชนในการดาเนินการตัดสิ นใจในทุกระดับ และทุกรู ปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะในการวางแผนที่ มีการกาหนดรู ปแบบแนวคิดการมีส่วนร่ วม (สกลเกี ยรติ
ศานตินิรันดร, 2560) นอกจากนี้ ไพรัตน์ เตชะริ นทร์ (2527) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้วา่ เป็ นกระบวนการที่รัฐบาลทา
การส่ งเสริ มชักนาและสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งส่ วนบุ คคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิ ธิ และองค์กรอาสาสมัคร เข้ามามี
บทบาทในการดาเนินงานในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ อง โดยมีลกั ษณะ ดังนี้ (1) ร่ วมทาการศึกษาค้นคว้าปั ญหา และสาเหตุของ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนความต้องการของชุมชน (2) ร่ วมคิดหาและสร้างรู ปแบบ วิธีการพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปั ญหา
ของชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสนองความต้องการของชุมชน (3) ร่ วมวางนโยบาย วางแผนโครงการ
กิ จกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปั ญหาความต้องการของชุมชน (4) ร่ วมตัดสิ นใจในการใช้ทรัพยากรที่ มีจากัดให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม (5) ร่ วมจัดหรื อปรับปรุ งระบบการบริ หารพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (6) ร่ วมลงทุนกิจกรรมโครงการของ
ชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง (7) ร่ วมปฏิ บตั ิตามนโยบายแผนงานโครงการและกิ จกรรมให้บรรลุตามเป้ าหมาย และ
(8) ร่ วมควบคุมติดตาม ประเมินผล และร่ วมบารุ งรักษาโครงการหรื อกิจกรรมที่ได้ทาไว้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้
ตลอดไป โดยมีงานวิจยั เกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนดังต่อไปนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
งานวิจัยของ สกลเกี ยรติ ศานตินิรันดร (2560) ศึ กษาบทบาทและการมี ส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต พบว่า กฏหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ส่ งเสริ มให้เอกชนมีส่วนรวมในการ
ตรวจสอบปั ญหาการทุจริ ตและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ มีการจัดทาเป็ นมาตรการและนโยบายป้ องกันการทุจริ ตในระดับองค์กร
เพื่อบังคับใช้กบั บุคลากรของตน การมีส่วนร่ วมในการเข้าเป็ นคณะทางานร่ วมกับภาครัฐเพื่อออกกฏหมาย ตลอดจนมีการอบรมให้
ความรู ้บุคลากรในองค์กรของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนเองจะเป็ นไปในลักษณะของการป้ องกันการทุจริ ตมากกว่า
ปรามปราบ เช่นเดียวกับการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันการทุจริ ตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ งต้องมีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง
และเชื่ อ มโยงกับประชาชนทุ กคนเพื่ อไม่ใ ห้ก ารทุ จริ ตเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ผูว้ ิจัยนั้นเห็ น ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อภาครั ฐ ไม่อ าจ
ดาเนินการได้แต่เพียงลาพัง การป้ องกันการทุจริ ตจึงมีความจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน
งานวิจยั ของ วัชริ นทร์ อินทพรหม (2557) ศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน พบว่า การมี
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น ของประชาชนมี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง ในการพัฒ นา ทั้ง ในระดับ องค์ก ร ชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาเป็ นการแสดงความคิดเห็นและให้ฉันทามติ
ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ สาคัญ 3 ส่ วนหลัก คื อ (1) การมี ส่วนร่ วมในการผลักดันนโยบาย (2) การติ ดตามและ
ประเมินผลการนานโยบายไปปฏิบตั ิ และ (3) การสะท้อนกลับถึงค่านิ ยมต่อของประชาชนเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งนโยบายให้ดี
ยิง่ ขึ้นต่อไป
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั ทางเอกสาร โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั หนังสื อ ข้อกาหนดมาตรฐาน
ตัวบทกฎหมาย วารสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ร่ วมกับ การสัมภาษณ์
เชิ งลึกผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ระดับผูจ้ ดั การอาวุโสขึ้นไป) และพนักงานระดับปฏิ บตั ิการของห้างค้าปลีก (ระดับผูจ้ ดั การลงมาถึ ง
ตาแหน่งหัวหน้าแผนก) จานวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi–structured interview) ในด้านของบทบาทและการมีส่วนร่ วมของห้างค้าปลีก
ต่อการพัฒนาระบบการผลิตสิ นค้าปศุสตั ว์ปลอดภัย ผูว้ จิ ยั มีเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยการทบทวนเอกสาร รายงานการ
วิจยั รวมถึงหาข้อมูลจากระบบอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ได้บุคคลสาคัญ องค์กรหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนาระบบการผลิต
สิ นค้าปศุสัตว์ปลอดภัยภาคเอกชน จากนั้นทาการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ตามความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นวิจยั เพื่อให้มนั่ ใจว่า จะได้ขอ้ มูลสาคัญที่
แท้จริ ง นาข้อมูลที่ ได้จากการรวมรวมเอกสารและข้อมูลการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยใช้หลักการ
ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสามเส้า (triangulation) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ในด้านข้อมูล (data triangulation) ด้านวิธีวิจยั (method
triangulation) และด้านทฤษฎี (theory triangulation)
ผลการวิจยั

ดังนี้

จากการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่ วมของห้างค้าปลีกในการพัฒนาระบบการผลิตปศุสตั ว์ปลอดภัย สามารถอธิบายได้
1. บทบาทและการมีส่วนร่ วมกับคู่คา้ หรื อผูผ้ ลิต
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1.1 ห้างค้าปลีกอยู่ในบทบาทของผูซ้ ้ื อและผูค้ ดั เลือกคู่คา้ (supplier) โดยจัดทาเกณฑ์คดั เลือกคู่คา้ ของตนเองอ้างอิง
พื้นฐานตามกฏหมาย คู่คา้ ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ตอ้ งผ่านการประเมินคู่คา้ รายใหม่ก่อนขึ้นทะเบียนและเปิ ดบัญชีคู่คา้ มีการ
แสดงแหล่งที่มาของสิ นค้าปศุสตั ว์ให้ทราบอย่างชัดเจน รวมถึงเอกสารสาคัญที่ทางราชการออกให้ อาทิเช่น ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ที่ ออกโดยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการฆ่าสัตว์ ใบรับรองให้
จาหน่ายเนื้อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้ อสัตว์ พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์หรื อซาก
สัตว์ ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรื อซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยเกณฑ์ตามกฏหมายนี้ เป็ นเกณฑ์ข้ นั
ต่าที่สุดที่คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องก่อนจึงจะผ่านการคัดเลือก
1.2 การมีส่วนร่ วมในการให้ความรู ้และผลักดันให้คู่คา้ พัฒนามาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้น ห้างค้าปลีกได้จดั ทาโครงการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาคู่คา้ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตสิ นค้าปลอดภัยอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง โดยคู่คา้ ที่ถูกเชิญเข้าร่ วม
โครงการจะได้รับคาปรึ กษาและคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งที่มาจากห้างค้าปลีกเอง รวมถึงนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่เป็ น
เครื อข่าย เพื่อให้คาแนะนาในการพัฒนามาตรฐานการผลิตและข้อที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขในการขอการรับรองมาตรฐาน เช่น โครงการ
พัฒนาสถานที่ผลิตตามมาตรฐาน GHPs เป็ นต้น ซึ่ งคู่คา้ รายใดที่มีการพัฒนามาตรฐานจนสาเร็ จอาจได้รับสิ ทธิ ทางการค้า เช่น การ
ร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มพื้นที่จาหน่าย เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการพัฒนาด้วย
1.3 การมีส่วนร่ วมในการเข้าไปตรวจติดตามกระบวนการผลิตสิ นค้าปศุสัตว์ของคู่คา้ ณ สถานที่ผลิต ห้างค้าปลีกมีการ
จัดตั้งฝ่ ายประกันคุณภาพทาหน้าที่ ดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร ตรวจติดตามคุณภาพของสิ นค้าในระหว่างจาหน่ าย มีการใช้
ห้องปฏิบตั ิการภายนอกเป็ นผูเ้ ก็บตัวอย่างวิเคราะห์ เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่า สิ นค้าในระหว่างการส่ งมอบยังคงมีคุณภาพโดยตลอด
นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการตรวจประเมินคู่คา้ ประจาปี อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง เพื่อเป็ นการตรวจติดตามและเฝ้ าระวังปั ญหาด้าน
ความปลอดภัยอาหาร รวมถึงมีการให้คาแนะนาด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพแก่คู่คา้ ณ สถานที่ผลิต
1.4 การมี ส่วนร่ วมรั บฟั งและให้ความคิดเห็ นแก่ องค์กรหรื อสมาคมที่ เป็ นตัวแทนของผูผ้ ลิ ต ห้างค้าปลี กในฐานะ
ผูจ้ าหน่ ายเข้าร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะทั้งในด้านการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด การส่ งมอบสิ นค้าตามข้อกาหนด
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหารที่ผจู ้ าหน่ายและผูบ้ ริ โภคคาดหวัง เช่น งานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการผลิต
สิ นค้าปศุสตั ว์ของสมาคมผูผ้ ลิตสัตว์ หรื อกลุ่มสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ภาคการผลิตปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของตลาด
และเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูผ้ ลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาเป็ นคู่คา้ ของห้างค้าปลีกอีกด้วย
2. บทบาทและการมีส่วนร่ วมกับภาครัฐ
2.1 บทบาทของการนานโยบายและกฏหมายไปปฏิ บตั ิ ห้างค้าปลีกอยูใ่ นฐานะสถานที่จาหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ ซึ่ งต้องปฏิบตั ิตามกฏหมายเช่นเดียวกับคู่คา้ บทบาทของห้างค้าปลีกกับหน่วยงานภาครัฐจะอยูใ่ นฐานะผูถ้ ูกตรวจสอบ มี
หน้าที่ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดาเนินกิจกรรมตรวจสอบต่าง ๆ ตามกฏหมาย พบว่า ห้างค้าปลีกมีปฏิสัมพันธ์กบั
สองหน่วยงานภาครัฐหลัก คือ กรมปศุสตั ว์ และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็ นหน่วยงานระดับปฏิบตั ิการในการเข้า
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในด้านของความปลอดภัยอาหาร ณ สถานที่จาหน่าย เช่น สารเร่ งเนื้ อแดง ยาปฏิชีวินะตกค้าง เชื้อก่อ
โรคในอาหาร เป็ นต้น ห้างค้าปลีกให้ความร่ วมมือและอานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามคาแนะนาและ
ข้อสัง่ การของเจ้าหน้าที่กรณี พบประเด็นด้านความปลอดภัยอาหาร เช่น การระงับการจาหน่าย การเรี ยกเก็บสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยออก
จากตลาด เป็ นต้น
2.2 การมีส่วนร่ วมในการรวมตัวเพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างอานาจต่อรองทางการเมือง ห้างค้าปลีกมีการรวมตัว
จัด ตั้ง ขึ้ น เป็ นสมาคมค้า ปลี ก ไทย ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2522 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เป็ นการสร้ า งความสามัค คี ร ะหว่า งกัน เป็ นที่
ปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่จะนาไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของประเทศ สมาคมค้าปลีกไทยมีส่วนร่ วมเข้าเป็ นคณะทางานร่ วมภาครัฐและเอกชนในกระบวนการให้ความเห็นต่อระเบียบและ
กฏหมายที่ ออกมาตรวจสอบและจากัดสิ ทธิ เสรี ภาคของประชาชน โดยเป็ นตัวแทนของกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของประเทศไทยเพื่อให้
ระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดยอานาจของกฏหมายนั้นมีความเหมาะสมและไม่เป็ นภาระของประชาชนหรื อผูป้ ฏิบตั ิมากเกินควร เช่น การ
เข้า เป็ นคณะท างานในการร่ างมาตรฐานสิ นค้า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ การเข้า ไปให้ค วามเห็ น ต่ อร่ า งประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์
2.3 การมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ เสนอแนะและเข้าร่ วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยริ เริ่ มเสนอความเป็ นไป
ได้ในการพัฒนาโครงการอันจะเป็ นประโยชน์ร่วมกับภาครัฐ เช่น โครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ในส่ วน
ภูมิภาค โครงการพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กหรื อโรงฆ่าชุมชน โครงการรับรองสถานที่จาหน่ายสิ นค้าปศุสัตว์ปลอดภัย
หรื อการร่ วมกับภาครัฐเพื่อเป็ นตัวกลางจัดอบรมให้ความรู ้แก่ผผู ้ ลิตในก้านกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งโครงการดังกล่าว
เป็ นโครงการที่สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบการผลิตสิ นค้าปศุสัตว์ของภาครัฐ เป็ นโครงการที่สมประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย
กล่าวคือ ภาครัฐมีผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ส่ วนของห้างค้าปลีกสร้างโอกาสในได้มาซึ่ งสิ นค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น รองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ป้ องกันการผูกขาดจากคู่คา้ รายใดรายหนึ่ง
3. ปั ญหาและอุปสรรค
จากการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่ วมของห้างค้าปลีกในการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยนั้น ภาคเอกชนมี
ส่ วนร่ วมในแง่ของการสนับสนุ นและส่ งเสริ มการทางานของภาครัฐเท่านั้น แต่หน้าที่ในการตรวจสอบทั้งในส่ วนของการตรวจ
ประเมินให้การรับรอง ตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบตั ิการเพื่อใช้ประกอบการรับรองมาตรฐานหรื อให้การอนุญาต ยัง
สงวนไว้เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานหรื อห้องปฏิบตั ิการภาครัฐเท่านั้น ซึ่งในประเด็นนี้พบว่า การดาเนินงานในบางครั้งเกิดความล่าช้า
และไม่ทวั่ ถึง อันเนื่องมาจากกาลังคนของภาครัฐที่มีอย่างจากัดและระเบียบ ซึ่ งกาหนดให้ผดู ้ าเนิ นการต้องเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
จึงส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการโดยตรง
สรุปและข้ อเสนอแนะ
คุณภาพของสิ นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์เป็ นผลโดยตรงมาจากสุขภาพในขณะมีชีวิตอยูข่ องสัตว์เลี้ยงและสุ ขภาพที่ดี
สะท้อนให้เห็ นคุณภาพในการดารงชี วิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อาหารและดูแลสุ ขลักษณะ จะเห็ นได้ว่า ความเชื่ อมโยงของ
คุณภาพเนื้ อสัตว์เป็ นสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการเลี้ยงดูและอาหารอย่างลึกซึ้ ง พฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์และความใส่ ใจต่อสุ ขภาพ
ประเด็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์เป็ นความกังวลหลักที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ที่ ผ่านมาโรคระบาดในสัตว์ที่สามารถ
ติดต่อสู่มนุษย์มีปริ มาณมากขึ้น เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ เป็ นต้น ตลอดจนสารตกค้างในสิ นค้าปศุสตั ว์และเชื้อดื้อยา ทาให้เกิดความ
ตื่นตัวเรื่ องความปลอดภัยของเนื้ อสัตว์และการทาปศุสัตว์เป็ นที่จบั ตามองอย่างกว้างขวาง (กรมปศุสัตว์, 2561) กรมปศุสัตว์เป็ น
หน่ วยงานที่ รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตปศุสัตว์ได้พฒั นาปรับปรุ งกระบวนการผลิตเนื้ อสัตว์ต้ งั แต่การผลิตที่ ฟาร์ ม โรงฆ่าสัตว์
ตลอดจนสถานที่ จาหน่ายเนื้ อสัตว์มาอย่างต่อเนื่ อง มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ ครอบคลุม
ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่า และโรงชาแหละเนื้อสัตว์ ตลอดจนได้ริเริ่ มดาเนินโครงการเนื้ อสัตว์ปลอดภัย ใส่ ใจผูบ้ ริ โภค (ปศุสัตว์
OK) เพื่อรับรองสถานที่จาหน่ายสิ นค้าปศุสตั ว์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจว่า เนื้ อสัตว์ที่จาหน่ายมาจากแหล่งที่ถูกกฏหมายและปลอดภัย
รวมทั้งยังมีอานาจตามกฏหมาย พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่ งตราขึ้นเพื่อให้การป้ องกันและควบคุมโรคระบาดที่
เกิดกับสัตว์ เพื่อให้การทางานของสัตวแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น อันเป็ นการคุม้ ครองความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีข้ ึนเพื่อควบคุมและตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการฆ่าสัตว์ครอบคลุมถึงกระบวนการ
ขนส่งเนื้อสัตว์ สร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่ งเนื้อสัตว์ รวมถึงการชาแหละและตัด
แต่งเนื้ อสัตว์เพื่อการจาหน่ ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สร้างความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้บริ โภค
เนื้ อสัตว์ที่ถูกสุ ขอนามัย รวมถึงสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ อย. และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ซึ่ งเข้ามามี
บทบาทในการกากับดูแลด้านการสุขาภิบาลในส่วนของโรงงานแปรรู ปเนื้อสัตว์และสถานที่จาหน่าย
ห้างค้าปลีกเป็ นหน่วยหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตสิ นค้าปศุสตั ว์ในฐานะเป็ นสถานที่จาหน่าย จากการศึกษาบทบาทและการมี
ส่ ว นร่ วมของห้างค้าปลี ก ในการพัฒ นาระบบการผลิ ต ปศุ สัตว์ปลอดภัย พบว่า ห้างค้า ปลี ก นอกจากเป็ นผูร้ ั บซื้ อและจาหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์แล้ว ยังอยูใ่ นฐานะผูผ้ ลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของผูผ้ ลิตหรื อคู่คา้ ของตนด้วย โดย
การมีส่วนร่ วมเข้าไปกาหนดมาตรฐานการรับซื้ อสิ นค้าและผลักดันให้ผผู ้ ลิตนั้นพัฒนามาตรฐานตามที่ห้างค้าปลีกต้องการ โดยใช้
กลไกลอานาจต่อรองทางการค้า การสร้ างแรงจูงใจให้ผลประโยชน์ตอบแทน นอกจากนี้ ยงั มีการสนับสนุ นให้ความร่ วมมือกับ
ภาครัฐในการส่งเสริ มและดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการผลิตสิ นค้าปศุสัตว์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเป็ น
คณะทางานให้ความเห็นและผลักดันกฏหมายที่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนและภาคเอกชน ดังนั้นแล้วบทบาทและการมีส่วนร่ วม
ของห้างค้าปลีก จึงถือเป็ นกลไกลสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนายกระดับภาคการผลิตปศุสตั ว์ไทยนอกเหนือจากมาตรการและการ
ส่งเสริ มของภาครัฐ
ประเด็นปั ญหาที่พบจากการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่ วมของห้างค้าปลีกในการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ ผูว้ ิจยั มี
ข้อคิดเห็ นและเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการผลิต
สิ นค้าปศุสัตว์ปลอดภัย โดยการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุ นการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบรับรองและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไปยัง
หน่วยงานเอกชน อาทิเช่น ห้องปฏิบตั ิการหรื อหน่วยรับรองเอกชนซึ่งได้รับการรับรองความสามารถโดยหน่วยงานภาครัฐและไม่มี
ส่วนได้เสี ยกับผูป้ ระกอบการ ซึ่งน่าจะทาให้กระบวนการตรวจสอบและให้การรับรองของภาครัฐมีความคล่องตัวขึ้นอันจะเป็ นผลดี
ต่อภาคเอกชน และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่ วมพัฒนามาตรฐานมากยิง่ ขึ้น
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เพชรบูรณ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี .
ไพรัตน์ เตชะริ นทร์. (2527). นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่ วมของชุมชนในยุทธศาสตร์ การพัฒนาปั จจุบันของประเทศไทยในการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุ งเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2549). พจนานุกรมศัพท์ สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ: ไอเดีย
สแควร์.
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ภาพสะท้อนแนวคิดอุดมคติทางการเมือง และการข่ มเหงรังแกจากกลุ่มอานาจรัฐ ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์
ชุ ดขบวนการร้ อยกรองจากซับแดง ของประเสริฐ จันดา พ.ศ. 2517
ตวงศักดา กะตะศิลา
สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
E-mail: Nisit2559@gmail.com
บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนแนวคิดอุดมคติทางการเมือง และการข่มแหงรังแกจากกลุ่มอานาจ
รัฐ ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ เรื่ อง ขบวนการร้อยกรองจากซับแดง ของประเสริ ฐ จันดา พ.ศ. 2517 เป็ นบทความการวิจยั เชิงคุณภาพ
ที่ใช้การวิจยั เอกสารจากหนังสื อ 1 เล่ม จากบทกวี จานวน 33 เรื่ อง โดยการจาแนกกลุ่มตัวอย่าง ตีความผ่านเอกสาร ในหนังสื อ
เรื่ องขบวนการร้อยกรองจากซับแดง
ผลการวิจยั พบว่า กวีนิพนธ์ท้ งั 33 เรื่ อง สื่ อนัยยะทางการเมืองภาพรวมได้ 4 ประเด็น คือ (1) สภาพปั ญหาความยากจน
แห้งแล้งในชนบทอีสาน (2) การโน้มน้ามประชาชนให้ต่อต้านและจงเกลียดจงชังกลุ่มอานาจรัฐและกลุ่มนายทุน (3) นาเสนอวิถี
ชีวติ ชาวนาชาวไร่ ในชนบท และ (4) ชนชั้นนายทุนและชนชั้นปกครองมีพฤติกรรมขุดรี ดประชาชนรากหญ้า รวมไปถึงความไม่
เสมอภาคในสังคม
จาก 4 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น งานเรื่ องขบวนการร้อยกรองจากซับแดงของประเสริ ฐ จันดานี้เป็ นไปในลักษณะของ
การปลุกระดมมวลชนให้ลุกฮือต่อต้านอานาจรัฐ และพยายามนาเสนอการภาพทอดทิ้งและการข่มเหงรังแกจากรัฐบาล และกวี
นิพนธ์ ทั้ง 33 ชิ้น ยังพยายามนาเสนอวิถีชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นชนบท ที่กาลังเปลี่ยนไปสู่สงั คมสมัยใหม่ รวมไปถึงการคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
คาสาคัญ: แนวคิดทางการเมือง, การเมืองภาคประชาชน, อุดมการณ์ทางการเมือง
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A Reflection on Political Ideals and Persecution from State Power Groups Appearing in Poetry
A Set of Poetry Processes from Sap Daeng of Prasert Chandam’s 1974
Tuangsakda Katasila
Politics, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: Nisit2559@gmail.com
Abstract
This research article aims is to study the reflection of political ideals and persecution from state power groups
appearing in poetry. Subject: Poetry process from Sap Daeng of Prasert Chandam’s, 1974 it is a qualitative research article.
Which used to research documents from 1 book from 33 poems. By classifying the samples Interpret through the documents in
the book about the poetry process from the Sap Daeng.
The results showed that All 33 poems can convey political connotations in 4 issues. (1) the condition of poverty and
drought in rural Isaan; (2) persuading people to oppose and hate state powers and capitalists; (3) presenting the way of life of
rural peasants; and (4) the bourgeoisie and ruling class behavior. Digging grass roots people including inequality in society.
From the four issues mentioned above Prasert’s work on the poetry process from Sap Daeng This Chan Dam is in the
form of inciting the masses to revolt against the state power. And trying to portray neglect and persecution from the
government. And all 33 poems also try to present the way of life in the countryside. That are changing to modern society
including taking into account the interests of most people more than personal benefit.
Keywords: Political Ideas, People’s Politics, Political Ideology
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บทนา
งานเขียนชุดกวีนิพน์ ขบวนการร้อยกรองจากซับแดงนั้น ถูกตีพิมพ์ในปี 2517 ซึ่ งประเสริ ฐฯ ได้เขียนที่หมู่บา้ นซับแดง
ภายหลังจากออกจากกรุ งเทพมหานครหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และไปพานักอยู่ ณ หมู่บา้ นซับแดง ในจังหวัดขอนแก่น
งานเขียนกวีนิพนธ์ชุดนี้ ต่อมากลายเป็ นหนังสื อต้องห้ามตามประกาศกระทรวงมหาไทย ในปี 2520 ซึ่ งแน่นอน ในยุคดังกล่าว
รัฐบาลต่างพยายามกวาดล้างแนวคิดอันไม่เห็นด้วยกับรัฐ โดยเฉพาะเกี่ยวกับลัทธิ คอมมิวนิ สต์ รัฐบาลได้ปราบปรามอย่างหนัก
หนังสื อหลายร้อยเล่มได้กลายเป็ นหนังสื อต้องห้าม ขบวนการร้อยกรองจากซับแดง ก็คือหนึ่งในนั้น ที่ถูกสัง่ ห้าม
จากการค้นข้อมูล พบว่า หนังสื อส่วนมากที่ถูกสัง่ ห้ามจะรัฐบาลนั้น ส่วนมากล้วนมีแนวคิดทางการเมืองที่สุดโต่งโจมตี
กลุ่มอานาจรัฐ แม้หนังสื อขบวนการร้อยกรองจากซับแดงในปั จจุบนั จะไม่ได้มีการยกเลิกประกาศฉบับนี้ แต่ประการใด ปั ญหา
เรื่ องคอมมิ วนิ สต์ในประเทศไทย ก็เบาบางลง และมี แนวโน้มจะหายไปจากแผ่นดิ นไทย ตั้งแต่ยุคนายกฯ ชวน หลีกภัย ได้
ประกาศยกเลิก พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทาอันเป็ นคอมมิวนิ สต์ ในปี 2543 ส่ งผลให้การกวาดล้าง
คอมมิวนิสต์ และห้ามหนังสื อเหล่านี้อ่อนแรงไปด้วย
ขบวนการร้อยกรองจากซับแดง เป็ นหนังสื ออันเป็ นผลงานของประเสริ ฐฯ ที่ มีแนวคิดและอุดมคติต่ออานาจรัฐ โดย
พยายามสะท้อนปั ญหาการกดขี่ ข่มแหงจากรั ฐและระบบทุนนิ ยมแบบสุ ดโต่ง เรื่ องราวในกวีนิพนธ์ชิ้นนี้ มีความสาคัญด้าน
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย รวมไปถึงสภาพบริ บททางสังคมยุคคอมมิวนิ สต์ครองเมือง และการห้ าหั่นกันระหว่างสองกลุ่ม
คือ กลุ่มหนึ่งที่เป็ นชนชั้นปกครอง และอีกกลุ่มเป็ นชนชั้นกรรมาชีพ ความน่าสนใจของงานชิ้นนี้ ไม่ใช่เป็ นหนังสื อต้องห้าม แต่
ผูเ้ ขียนมีความสนใจด้านเนื้ อหา ความเป็ นไปของสังคมในยุคเวลาดังกล่าว ผ่านงานเขียนเรื่ องขบวนการร้อยกรองจากแดง เพื่อ
ทราบและเข้าใจสภาพความเป็ นอยู่ของสังคมในยุคดังกล่าว นาไปสู่ การวิเคราะห์ตีความเพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ รวมไปถึงการทราบ
สภาพปั ญหา นาไปสู่ การเป็ นแนวทางชี้ จุดบกพร่ องในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา ในสังคมชนบทและ
สังคมเมือง ให้มีระบอบการปกครองที่ดียงิ่ ขึ้นไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ศึกษาภาพสะท้อนแนวคิดอุดมคติทางการเมือง และการข่มเหงรังแกจากกลุ่มอานาจรัฐ ที่ ปรากฏในกวีนิพนธ์ เรื่ อง
ขบวนการร้อยกรองจากซับแดง ของประเสริ ฐ จันดา พ.ศ. 2517
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กรอบแนวคิดการวิจยั
สภาพสังคมการเมือง ปี พ.ศ. 2517
ประเสริ ฐ จันดา กับงานเขียนกวี
นิพนธ์ชุดร้อยกรองจากซับแดง
ตีความผ่านกวีนิพนธ์
จานวน 33 เรื่ อง

ภาพสะท้อนแนวคิดอุดมคติทางการเมือง
และการข่มแหงรังแกจากกลุ่มอานาจรัฐ
ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ชุดขบวนการร้อย
กรองจากซับแดง ของประเสริ ฐ จันดา
พ.ศ. 2517

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎี ที่จาเป็ น และมีความสาคัญต่อการนาเสนอและวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ทฤษฎีโครงสร้างนิ ยม จุดเริ่ มต้นของ
ทฤษฎีน้ ี น้ นั มีลกั ษณะโดดเด่นมาจากผลงานของเฟอร์ ดิน๊อง เดอ โซชูร์ (Ferdinand de Saussure) โดยโซซูร์ นั้นได้อธิ บาย และ
นาเสนอมโนทัศน์สาคัญทางภาษาว่า ภาษาไม่ใช่ภาพแสดงตัวแทนความคิด หรื อโลกวัตถุ แต่ภาษา คือ อานาจในการจัดระเบียบ
การแยกแยะประเภทชนิ ดหนึ่ ง (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2560) ซึ่ งแนวคิดในแบบโครงสร้างนิ ยมนั้นอาจมีที่มาที่ไป 3 ประการ
ได้แก่ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ม.ป.ป.) (1) เป็ นความพยายามที่ จะอธิ บายแบบแผนชีวิตทางสังคมโดยใช้จิตใจของมนุษย์เป็ นฐาน
(2) เป็ นการสันนิษฐานว่า วัฒนธรรม คือ แบบแผนของการใช้ภาษาและถ่ายทอดมาโดยสัญลักษณ์ และ (3) เป็ นการตีความระบบ
สัญ ลัก ษณ์ โดยใช้วิธีคิ ด ของคู่ ต รงข้า มโครงสร้ า งและองค์ร วม ซึ่ ง จะเห็ น ได้ว่า จากลัก ษณะที่ กล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น นัก คิ ด
โครงสร้างนิ ยม ยังพยายามอธิ บายและศึ กษาเรื่ องราวเกี่ ยวกับสัญญะ ระบบของสัญญะ ระบบการสร้ างความหมาย วิถีชีวิตความ
เป็ นไปต่าง ๆ ของสัญญะ องค์ประกอบของสัญญะ รหัส/กฎเกณฑ์ที่กาหนดความเป็ นไปของสัญญะ (สาโรจน์ บุญเสริ มวรรณ,
2531) รู ปแบบของสัญญะอาจจาแนกได้ 9 ลักษณะได้แก่ (สาโรจน์ บุญเสริ มวรรณ, 2531) (1) ภาษา (2) วาทะกรรม (3) วัจน
ภาษาและอวัจนภาษากับความเป็ นสัญญะ (4) แบบเสมือน (5) เครื่ องหมายและเป้ าหมาย (6) สัญญาณ/รหัส (7) สัญญะและ
สัญลักษณ์ (8) วัตถุเชิ งวัฒนธรรม และ (9) สี สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นสามารถอธิ บายความเป็ นสัญญะได้ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบของการ
แสดงออกต่าง ๆ ในลักษณะต่าง ๆ ย่อมสามารถที่ จะนารู ปแบบมาอธิ บายปรากฏการณ์ได้ กรณี ศึกษางานเขียนของ ประเสริ ฐ
จันดา นั้น ผูว้ ิจยั ได้นากรอบเหล่านี้ มาจับประเด็นอันได้แก่ รู ปแบบของการใช้บทกวี รวมไปถึงแนวคิดอุดมคติ ของ ประเสริ ฐ
จันดา นามาอธิบายประกอบสิ่ งเหล่านี้ เพื่อให้เห็นภาพและแนวคิดนั้น
จากการสารวจวรรณกรรม พบงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งดัง นี้ ในส่ ว นที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประเสริ ฐ จัน ด า เรี ย งตามปี ได้
ดังต่อไปนี้ และต่อไปนี้จะเรี ยกว่า ประเสริ ฐฯ แทนชื่อสกุลเต็ม ในปี พ.ศ. 2519 วิทูธีรศานต์ (นศินี วิทูธีรศานต์, 2519) ได้ศึกษา
เรื่ องวิเคราะห์วรรณกรรมแนวประชาชน โดยการศึ กษาในงานชิ้นนี้ น้ นั เป็ นเพียงบทวิเคราะห์ส้ ัน ๆ จากหนังสื อ 3 เล่ม ของ
ประเสริ ฐฯ อันมีลกั ษณะการตีความในลักษณะของการใช้ภาษา ต่อมาในปี 2521 ชลธิ รา สัตยวัฒนา (2521) ได้เขียนในคอลัมน์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วรรณกรรมวิเคราะห์: ประเสริ ฐฯ กวีผมู ้ ีแต่ปากกากับกระสุ น ซึ่ งงานชิ้นนี้ เปรี ยบเสมือนคานา ซึ่ งเอกสารฉบับจริ ง คือ ต้นฉบับ
บทกวีปากกากับกระสุ นนั้น ยังไม่พบหลักฐานที่เป็ นเล่มปรากฏออกมา มีเพียงแต่บทวิเคราะห์ของชลธิ ราฯ เท่านั้น ที่ กล่าวถึง
ประเสริ ฐฯ ในลักษณะการเขียนกลอนโต้ตอบรัฐบาลอย่างเผ็ดร้อน ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงในยุตหลัง 14 ตุลาฯ
เป็ นต้นมา และงานชิ้นนี้ยงั เป็ นเอกสารที่ตีพิมพ์ในวงจากัด คือ เผยแพร่ เฉพาะบนฐานที่มนั่ พรรคคอมมิวนิ สต์ จากนั้นระยะเวลา
ห่างกัน 22 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2543 นันทพร โพธิขา (2543) ได้ทาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็ นไปในลักษณะของการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบนักเขียนอีสาน 4 คน โดยการวิเคราะห์งานของประเสริ ฐฯ เพียงเล่มเดียว คือ รวม
เรื่ องสั้นชุดดอกคูณ เสี ยงแคน และอยู่ในภาควิชาภาษาไทย ซึ่ งมีลกั ษณะการตีความของภาษามากกว่าจะวิเคราะห์ในมิติทาง
รัฐศาสตร์ อีก 8 ปี ต่อมา คือในปี พ.ศ. 2551 บุณย์เสนอ ตรี วิเศษ (2551) ได้จดั ทารายงานวิจยั เรื่ อง แนวคิดและอัตลักษณ์แห่ งกวี
ประชาชนในร้อยกรองของประเสริ ฐฯ: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เป็ นรายงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเน้นศึกษาไป
ในทางบริ บทการตีความทางภาษา อันอยูใ่ นส่ วนของสาขาวิชาภาษาไทยเสี ยมากกว่า จะเป็ นงานเชิงรัฐศาสตร์ ส่ วนทางด้านงาน
ของ และงานชิ้นล่าสุ ด คื อในปี 2564 จิ ณห์ วรา ช่ วยโชติ (2564) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงความคิ ดทางการเมื องใน
วรรณกรรมของนักเขียนอีส านระหว่างทศวรรษ 2530-2550 ซึ่ งเป็ นวิทยานิ พนธ์ระดับมหาบัณฑิตในภาควิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิณห์วราฯ ได้ใช้กลุ่มนักเขียนอีสานจานวน 7 คน หนึ่ งในนั้น คือ ประเสริ ฐฯ ที่ ถูกหยิบยกมาเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง จิ ณห์ วราฯ ได้วิเคราะห์ ตีความงานเขียนของประเสริ ฐ เพียง 3 เล่ม โดยการสุ่ มตัวอย่างเรื่ องสั้น จานวน 7 เรื่ อง ซึ่ ง
ผลการวิจยั มีความสอดคล้องกัน
จากการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานเขียนของประเสริ ฐ จันดา นั้น พบว่า มีหลายชิ้น บ้างก็
เป็ นบทความสั้น ๆ ที่ ตีความตัวบทงานเขียน และบางชิ้นก็เป็ นคอลัมน์ ตามหน้าหนังสื อ วารสารต่าง ๆ อีกจานวนหนึ่ ง แต่
การศึกษาตีความกวีนิพนธ์ชุดขบวนการร้อยกรองจากซับแดงเป็ นแนวการเมื องเพียงชิ้นเดียว ซึ่ งที่ผ่านมาจะเน้นไปยังสายภาษา
มากกว่าที่จะตีความผ่านมุมมองทางด้านรัฐศาสตร์
ระเบียบวิธีวจิ ยั
บทความนี้ เป็ นบทความวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาจึงต้องมีการจัดระเบียบ
โครงสร้างและหาความหมายของข้อมูล ที่รวบรวมมาเป็ นการค้นหาข้อความทัว่ ไปที่จะบอกความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ แล้วนา
ผลมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี และใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนาเป็ นหลัก ดังนั้นเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
วิธีการ และเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น นาข้อมูลที่ได้มาเรี ยบเรี ยงเพื่อบูรณาการ และหาความสาคัญ
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยข้อมูลเหล่านั้นได้มาจาก ชุดขบวนการร้อยกรองจากซับแดงของประเสริ ฐ จันดา พ.ศ. 2517 โดยตรง
นามาสู่ การจัดรู ปแบบอย่างเป็ นระบบโดยในส่ วนของการเตรี ยมข้อมูลนั้น เมื่อได้ขอ้ มูลแล้ว จึงเขาสู่ กระบวนการการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยได้ทาการจัดระเบียบของข้อมูลเพื่อให้เกิ ดความสะดวกในการนามาวิเคราะห์ จากนั้น นาข้อมูลมานาเสนอเป็ นข้อ
ค้นพบโดยการสรุ ปท้ายบทแต่ละชิ้น เพื่อนาไปสู่การหาข้อสรุ ป ภาพรวมทั้งหมด
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ศึกษาแนวคิดและอุดมคติของประเสริ ฐ จันดา ในกวีนิพนธ์เรื่ อง ขบวนการร้อยกรองจาก
ซับแดง โดยการวิเคราะห์ตีความจากบทกวี 33 เรื่ อง (37 ชิ้น) ได้แก่ (1) ซับแดง (2) คาสาป จากประเสริ ฐ จันดา (3) ชาวนาจน (4)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความเป็ นไปแห่งผาเพ 1-2-3-4 และ 5 (5) ปื นในมือ (6) ผูป้ ลุกป่ า (7) มองมาจากผาเพ (8) ตอ (9) ครกกระเดื่อง (10) คนกับควาย
(ภาคพิเศษ) (11) ฝนแดด (12) อาหารมื้อค่า (13) ข่าวจากสายลม (14) ปณิ ธานปฏิวตั ิ (15) ฝันร้ายคนเดือนหงาย (16) เคืองขุ่นของ
ราตรี (17) ฆ่าเขาทาไม (18) ดาวหมาหลับ (19) โปรดเถิดแม่คนสวย (20) กบ ปู และงู (21) งูเขียวกับตุ๊กแก (22) ขึ้นชื่อว่างู
(23) หมาป่ าหัวหมอก (24) เขียนให้คนรัก (25) ฝันถึงปี ศาจบนดวงดาว (26) หากท่านขายชาติขายศักดิ์ศรี (27) คาขานจากคนภู
(28) คาเคียว (29) ในที่สุด (30) พอเถิดยุคคนกินคน (31) อัญญาบาตม์อุก (32) ทศวรรคมืด และ (33) ร้องขอ ซึ่งมีสาระสาคัญมีดงั นี้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
บทความวิจยั นี้ เป็ นบทความการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่เน้นการวิจยั เอกสาร (documentary research)
จานวน 1 เล่ม 33 เรื่ อง รวม 37 ชิ้น โดยได้ตีความผ่านตัวบทงานเขียนนาไปสู่กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผล
ผลของการวิจยั
จากการศึ กษากวีนิพนธ์ท้ งั 33 เรื่ อง (37 ชิ้น) สามารถตีความวิเคราะห์ ตัวบท (text) ตามกรอบของเฟอร์ ดิน๊อง เดอ โซชูร์
(Ferdinand de Saussure) ได้ดงั ต่อไปนี้
กวีนิพนธ์ เรื่องแรก ซับแดง นี้ ได้กล่าวถึงชื่อ หมู่บา้ นแห่ งหนึ่ งที่อยูใ่ นจังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านมีอาชีพกสิ กรรม โดย
การพรรณนาถึงความแห้งแล้ง ซึ่ งสิ่ งที่เกิดขึ้นในซับแดงนั้น สามารถพบได้โดยทัว่ ไปในฤดูแล้ง ของผืนดินอีสาน ประเสริ ฐฯ
ต้องการชี้ให้เห็นถึงความแห้งแล้งของหมู่บา้ นและพื้นที่ดงั กล่าว ที่ไม่อาจอ้อนวอนเทวดาให้ช่วยเหลือใด ๆ ได้ เทวดาในที่น้ ีอาจ
คื อชนชั้นปกครอง และเทวดาตามลัทธิ ความเชื่ อ สิ่ งเหล่านี้ บ่ งบอกให้เห็ นถึ งความไม่เชื่ อมัน่ ในเรื่ องผีสางเทวดา และการ
ช่วยเหลือจากกลุ่มอานาจรัฐ อาทิ การอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ดลบันดาลสายฝน และนอกจากนัยยะที่สื่อถึงความไม่เชื่อในเทพเจ้า
หรื อหวังพึ่งอานาจจากชนชั้นปกครองแล้ว แนวคิดและอุดมคติของประเสริ ฐฯ ในงานชิ้นนี้ พยายามสื่ อสารถึงการมองโลกตาม
ลักษณะความเป็ นจริ ง หรื อสัจจะนิ ยม และมิ ได้หวังพึ่งพิงเทวดาและกลุ่มอานาจรั ฐ ที่ จะยื่นมื อมาช่ วยเหลื อใด ๆ ได้เลย ใน
ประการต่อมา คือ เรื่องทีส่ อง คาสาป จากประเสริ ฐฯ ซึ่งก็เป็ นกวีนิพนธ์อนั มีลกั ษณะเป็ นกลอนเปล่า โดยงานชิ้นนี้พยามสื่ อนัยยะ
ทางการเมือง และมีลกั ษณะของการต่อต้านเผด็จการทหาร โดยพยายามฉายภาพให้เห็ นถึงความเลวร้าย เช่น ฆ่าประชาชน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และนายทุนที่ ขูดรี ด รัฐธรรมนู ญไร้ความศักดิ์ สิ ทธิ์ นามาซึ่ งความเสื่ อมถอยของรัฐ และล้มเหลวในการ
บริ หารจัดการของรัฐบาล เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุน ส่ งผลนามาสู่ ความยากจนของประชาชนชนชั้นรากหญ้า ซึ่ งประเสริ ฐฯ
พยายามสื่ อนัยยะไว้ในกวีนิพนธ์ เรื่องที่สาม คือ ชาวนาจน ว่าด้วยความเจ็บปวดของชาวนา ที่ชนชั้นปกครองไม่เหลียวแล และ
เป็ นศัตรู กบั ประชาชนโดยจะพบข้อความสาคัญ เช่น
“ผูป้ กครองมิได้แก้ไขอย่างจริ งจังในกรณี น้ ี
เพราะเขามิใช่พวกชาวนานา เขาเป็ นฝ่ ายตรงข้าม
พวกข้าจักต้องหันหน้าไปประจัญ และพังทลายมัน” (ประเสริ ฐ จันดา, 2538)
จะเห็นได้วา่ ในบท “ชาวนาจน” นี้ ประเสริ ฐฯได้กล่าวถึงหัวอกของชาวนา ที่ถูกชนชั้นปกครอง ขูดรี ด ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ ง
ใด ๆ ก็ตาม เช่น การเก็บภาษี การเก็บส่ วยต่าง ๆ เปรี ยบเสมือนผูม้ ีอิทธิ พล ชนชั้นปกครอง ในที่ น้ ี อาจหมายถึงรัฐบาล ไม่เคย
เข้าใจหัวอกของชาวนา แต่ยงั เป็ นฝ่ ายตรงกันข้ามกับชาวนาด้วยซ้ า ประเสริ ฐฯ ต้องการชี้ นาให้ชาวนาประจันหน้ากับชนชั้น
ปกครอง และตัวประเสริ ฐฯ เองก็อยูฝ่ ่ ายชาวนาผูย้ ากจนนั้น ในประการต่อมาคือ เรื่องทีส่ ี่ ความเป็ นไปแห่งผาเพ ประกอบไปด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กวีนิพนธ์ จานวน 5 ชิ้น ความเป็ นไปแห่ งผาเพ 1 2 3 4 และ 5 ซึ่ งมีสาระสาคัญและนัยยะทางการเมืองดังนี้ ชิ้นแรก ประเสริ ฐฯ
พยายามบอกกล่าวถึง ภูผาเพยามค่าคืน เป็ นลักษณะของการพรรณนาถึงธรรมชาติป่าเขา และการปะทะระหว่างคอมมิวนิ สต์กบั
ฝ่ ายรัฐบาล ชิ้นทีส่ อง ว่าด้วยเรื่ องราวของการใช้อานาจรัฐ เช่น การอุม้ ประชาชนไปฆ่า จับประชาชนเรี ยกค่าไถ่ ชิ้นที่สาม ว่าด้วย
สภาพความแห้งแล้ง ในชนบทโจรผูร้ ้ายชุกชุม ควายโดนขโมย และหาตัวจับไม่ได้ งานชิ้นนี้ เป็ นไปในลักษณะที่ วา่ สิ่ งเหล่านี้
ต้นเหตุมาจากภาครัฐหรื อชนชั้นปกครองที่สนับสนุนหรื อเป็ นตัวการเหล่านี้ ชิ้นทีส่ ี่ ว่าด้วยความฝันของเด็ก ๆ ชาวชนทบที่อยูใ่ น
ครอบครัวจน ๆ การมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แล้งแค้น มีความใฝ่ ฝันอยากไปเป็ นเจ้าคนนายคน เจ้าคนนายคนในที่น้ ี คือการเป็ นชน
ชั้นปกครอง และนายทุน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ เป็ นไปได้ยาก โดยเฉพาะขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่ งการศึกษานั้นจะมีไว้เฉพาะชนชั้น
ปกครองเท่านั้น เด็กชาวไร่ ชาวนาเติบโตขึ้นล้วนต้องเป็ นชาวนา งานชิ้นนี้ มีลกั ษณะของความปรารถนา ที่ ตอ้ งการให้เด็กใน
ชนบทมีการศึกษา และเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ ชิ้นที่ห้า ว่าด้วยความแห้งแล้ง ความอดอยากใน
ชนบทของชาวนาและการกดขี่ขดู รี บของชนชั้นศักดินา “นายทุนกดขี่ ศักดินาไม่ทานา เมื่อชาวนา เมื่อชาวนาเลิกทานาศักดินาก็
อดตาย” (ประเสริ ฐ จันดา, 2538) จะเห็นได้วา่ ประเสริ ฐฯ พยายามกล่าวถึงชาวนา อันเป็ นกาลังหลัก หากขาดไร้ซ่ ึ งชาวนา เหล่า
นายทุนที่ขดุ รี ดนั้นย่อมอดตายไป เมื่อเป็ นเช่นนี้ นายทุนพึงตระหนักถึงความสาคัญของชาวนาไม่ควรเอาเปรี ยบ
กล่าวโดยสรุ ป ภาพรวม ความเป็ นไปแห่งผาเพ นี้ มีลกั ษณะของการนาเสนอภาพสะท้อนสังคม เช่น การกดขี่ขูดรี ดข่ม
แหงรังแกของชนชั้นศักดินาต่อชาวนา รัฐเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน ทาให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็ นอย่างมาก
ในเรื่องทีห่ ้ า ปื นในมือ ว่าด้วย การเป็ นทหารป่ า คือ ผูก้ ่อการคอมมิวนิสต์ ที่ตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา “กินข้าวข้าก็เอาปื นพาด
ตัก นอนข้าก็กอดปื น” (ประเสริ ฐ จันดา, 2538) ที่เตรี ยมพร้อมห้ าหั่นกับฝ่ ายรัฐบาลอยูต่ ลอดเวลา งานชิ้นนี้ พยายามบอกกล่าวถึง
ความคับแค้นใจ ที่ตอ้ งการกระหน่ าซัดหน่อยงานรัฐ อันเปรี ยบเสมือนศัตรู ของพรรคคอมมิวนิ สต์ และยังพยายามบอกว่าไม่เกรง
กลัวต่อรัฐ พร้อมตั้งรับทุกเมื่อ เรื่องที่หก ผูป้ ลุกป่ า ว่าด้วยวิถีชีวิตของคนในป่ าและสัตว์ป่าต่างหาอาหารในป่ า ในป่ าเต็มไปด้วย
เสี ยงปื น ไม่สามารถยกออกได้วา่ เสี ยงปื นนั้นเป็ นเสี ยงของการล่าสัตว์หรื อเสี ยงการรบกันระหว่างคอมมิวนิ สต์กบั รัฐบาลเรื่องที่
เจ็ด มองมาจากผาเพ ว่าด้วยเกษตรกรชาวนาที่ถูกนายทุนขูดรี ดกดราคาผลผลิต และมีลกั ษณะของการโน้นน้าวคือ การปลุกระดม
ให้รวมตัวกันเพื่อขจัดเหล่านายทุนเสี ย “เตรี ยมพร้อม สามัคคีรวมกลุ่มกันไว้ ปอของเรา ข้าวของเรา ผลิตผลพึงเกิดประโยชน์อนั
เป็ นธรรมเพื่อชาวนา ร่ วมมือกันขจัดเหล่านายทุนผลประโยชน์” (ประเสริ ฐ จันดา, 2538)
จากข้อความข้างต้น จะเห็นแนวคิดของประเสริ ฐฯ ในแบบลัทธิ มาร์ กซ์ ที่ฉายภาพอย่างชัดเจน กล่าวคือ แนวคิดแบบ
ลัทธิ คอมมิ วนิ สต์ เชื่ อว่าจะมี ความสุ ขอย่างเต็มที่ ด้วยการล้มเลิ กสิ่ งสาคัญ ไม่ว่าจะเป็ น กรรมสิ ทธิ์ ทรั พย์สินบุคคล, ชนชั้น,
สถาบันทางสังคม รัฐและการปกครอง เมื่อจัดสิ่ งเหล่านี้ไปแล้ว มนุษย์ก็จะได้รับบริ การและวัตถุที่จาเป็ นต่าง ๆ ในการดารงชีวิต
เท่าเทียมกัน (จรู ญ สุภาพ, 2538) งานชิ้นนี้ยงั ปลุกระดมให้โค่นล้มระบบนายทุนเสี ยโดยการปฏิวตั ิ ส่ วนในเรื่องทีแ่ ปด ตอ งานชิ้น
นี้ประเสริ ฐฯได้หยิบยกบรรยากาศวิถีชีวิตชนบทคือการทาไร่ ไถนาที่มีตออยูข่ ณะไถนา ซึ่ งตอเป็ นอุปสรรคในการคราดไถ ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นคาเปรี ยบเปรย ทานองประชดประชัน กล่าวคือ การขูดรี ดไถของชนชั้นปกครอง ส่ วนตอนั้น ก็เปรี ยบเสมือนชนชั้น
ปกครองอีกเช่นกันที่ตอ้ งกาจัดทิ้ง
“เพียงเพื่อที่จะเปิ ดโอกาสให้อนารยชนเผ่าหนึ่ง
ได้รีดไถเราอีกต่อ
ชนเผ่านี้เหมือนตอแหลมที่ตาตีน
พวกข้าต้องช่วยกันขุดรากถอนโคนมันทิ้งไปเสี ยที” (ประเสริ ฐ จันดา, 2538)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นัยยะที่ สาคัญคื อ ชนชั้นปกครองชอบรี ดไถ ประเสริ ฐฯ มีลกั ษณะโน้มน้าวว่า ให้กากัดทิ้งเสี ย ซึ่ งลักษณะดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ เรื่องทีเ่ ก้ า ครกกระเดื่อง ว่าด้วยความแล้งในชนบทเชื่อมโยงไปถึงหยิงสาวในชนบท
ที่ตาข้าวด้วย ครกกระเดื่อง ได้ยนิ เสี ยงเพลงจากวิทยุที่มีเนื้อหาไรสาระที่รับใช้นายทุน โดยกวีนิพนธ์ชิ้นนี้พยายามบอกกล่าวถึงสิ่ ง
ที่รัฐบาลประกาศทางวิทยุน้ นั เป็ นสิ่ งที่ไร้สาระและโฆษณาชวนเชื่อ และในงานชิ้นนี้ ยงั ฉายภาพให้เห็นถึง “ครกกระเดื่อง” เป็ น
เครื่ องมือเครื่ องใช้พ้นื บ้าน ทาด้วยไม้ขนาดใหญ่ขดุ เป็ นเบ้าลึกเหมือนครกทัว่ ไป ตัวสากหรื อเสาจะติดเป็ นมุมฉากกับท่อนไม้ยาว
หรื อคันกระเดื่อง ปลายคันกระเดื่องมีแกนไม้สอดขวางระหว่างเสาสองต้นเพื่อให้คนั กระเดื่องกระดกได้ ปลายคันกระเดื่องด้านที่
ตรงกันข้ามตัวเส้าจะเป็ นที่สาหรับใช้เท้าถีบให้สากหรื อเส้ายกขึ้นจากครก เมื่อผ่อนน้ าหนักเท้า เส้าหรื อสากจะกระดกตาลงใน
ครกซึ่ งเป็ นการตาหรื อซ้อมข้าวหรื อสิ่ งอื่น ๆ โดยการกระดกของท่อนไม้สากที่เกิ ดจากแรงเหยียบถีบ จึงเรี ยกว่า ครกกระเดื่อง
ครกกระเดือง ภาคเหนือเรี ยก ครกมอง ภาคใต้เรี ยน ครกถีบ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2558) ครกกระเดื่องใช้ตาข้าว และพืชผลชนิ ดอื่น ๆ
ทางการเกษตรในอดี ต ปั จ จุบนั บางแห่ งในประเทศไทยยังคงมี ใช้งานอยู่ จากบทวี “ครกกระเดื อง” ของประเสริ ฐฯ นั้น ได้
กล่าวถึง สรรพคุณของครกกระเดื่อง เช่น ข้าวที่ได้จากครกกระเดื่องนั้น เมื่อนาไปนึ่ งจะส่ งกลิ่นหอม รสอร่ อยกว่าโรงสี มากมาย
เป็ นต้น นอกจากนี้ ประเสริ ฐฯ ยังได้นาเอาคุณประโยชน์ไปเปรี ยบเที ยบกับโรงสี ซ่ ึ งเป็ นอุปกรณ์สมัยใหม่น้ นั ว่า โรงสี ต้องใช้
น้ ามัน บางที่ ใช้ไฟฟ้ า และเจ้าของโรงสี ตอ้ งการราข้าว แกลบ ข้าวปลาย ฯลฯ จากผูน้ าข้าวมาสี จากบทกวีดงั กล่าว ชี้ให้เห็ นถึง
ความเป็ นนักอนุ รักษ์นิยมของประเสริ ฐ จันดา กล่าวคือ พยายามที่ จะบอกว่าสิ่ งที่ เป็ นวิถีชีวิตแบบเก่านั้นย่อมดี กว่า แต่ในที่ น้ ี
ประเสริ ฐฯ เองยังไม่ได้ระบุขอ้ ดี (ระบุเพียงว่าข้าวกินอร่ อยกว่า, ครกกระเดื่องชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตพื้นบ้าน) ส่ วนข้อเสี ยนั้นไม่ได้
กว่าถึงเลยในกวีนิพนธ์เรื่ องนี้
นอกจากนี้ “ครกกระเดื อง” ยังคงเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้พ้ืนบ้าน ที่ ใกล้จะเลิกใช้เต็มทีเนื่ องด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
นวัตกรรมเครื่ องจักรเข้ามาแทนที่ วิถีชีวิตในแบบเดิม จากบท “ครกกระเดือง” ดังกล่าวของประเสริ ฐฯ นั้นชี้ ให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ความภูมิใจในแบบพื้นบ้าน และมีแนวคิดออกไปทางในอนุรักษ์นิยม กล่าวคือ ต้องการคงรู ปแบบเดิมเอาไว้ ให้นานเท่านาน
เรื่องที่สิบ คนกับควาย (ภาคพิเศษ) ว่าด้วยคนกับควาย โจรที่ขโมยควาย และคุณประโยชน์ของควายต่อชาวนาชาวไร่
เรื่องทีส่ ิบเอ็ด ฝนแดด ว่าด้วยชนบทที่แห้งแล้งไม่สมดุล เรื่องที่สิบสอง อาหารมื้อค่า ว่าด้วยการทาไร่ ไถนา หรื อการทากสิ กรรม
ของคนในชนบท การหาเลี้ยงชีพ งานชิ้นนี้พยายามสะท้อนภาพการหาเลี้ยงชีวติ ของคนในชนบท เช่น การหาปู หาปลาในนาข้าว
เป็ นต้น เรื่องทีส่ ิบสามข่าวจากสายลม ว่าด้วยการนึกถึงเพื่อนฝูง และกล่าวถึงความแห้งแล้ง อดอยากปั ญหาปากท้อง ที่เต็มไปด้วย
ความหดหู่ทรมานของคนยากไร้ที่มีชีวติ อยูอ่ ย่างยากจนข้นแค้น เป็ นลักษณะของการสะท้อนภาพความยากจนของคนในชนบท
ที่ประเสริ ฐฯ พยายามสื่ อสารและบอกกล่าว เรื่องทีส่ ิบสี่ ปณิ ธานปฏิวตั ิ ว่าด้วยการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่เพื่อประเทศชาติ
โดยงานชิ้นนี้เป็ นบทเพลงของยงยุทธ ศรี จานง ที่ประเสริ ฐฯ ได้คดั ออกมาเป็ นไปในลักษณะของการปลุกระดมมวลชลให้ลุกฮือ
ขึ้นเพื่อปฏิ วตั ิ เปลี่ ยนแปลงสังคมใหม่ เรื่ องที่สิบ ห้ า ฝั นร้ายคนเดื อนหงาย ว่าด้วยการจับอาวุธขึ้ นสู ้กับฝ่ ายรั ฐที่ ปราบปราม
คอมมิวนิสต์อย่างหนัก ซึ่งฝ่ ายรัฐต่างยกทัพมาปราบปรามไม่พอยังมาซ้ าเติมประชาชนโดยการขุดรี บ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เองเป็ นเหตุให้
ประชาชนที่จนอยูแ่ ล้วยิง่ จนเข้าไปอีก เพราะถูกหน่วยงานของรัฐรังแกและข่มแหง จึงเป็ นเสมือนฝันร้าย ที่เป็ นความจริ งในสังคม
เรื่ องที่สิบหก เคืองขุ่นของราตรี ว่าด้วยความแห้งแล้งในชนบท งานชิ้นนี้ ได้บรรยายเรื่ องราวเกี่ ยวกับความยากจนของคนใน
ชนบทอี สาน ที่ ผ่านมาหลายยุคสมัย ยังคงยากจนอยู่เช่ นเดิ ม ไม่เคยเปลี่ ยนแปลง เรื่ องที่สิบเจ็ด ฆ่ าเขาทาไม ว่าด้วยการฆ่ า
ประชาชนและการฆ่าคอมมิ วนิ สต์ พยายามถามถึ งเหตุผลในการฆ่า งานชิ้ นนี้ เป็ นลักษณะของการตั้งคาถามแบบตรง ๆ คื อ
พยายามถามชนชั้นปกครองว่า ทาร้ายประชาชนทาไม เรื่องทีส่ ิบแปด ดาวหมาหลับ ว่าด้วยความคิดถึงผูห้ ญิงคนหนึ่ ง และฉากได้
บรรยายไปในลักษณะของคนที่ คิดถึ งในเวลากลางคื น ของชนบท จู่ ๆ ก็มีโจรมาขโมยวัวในคอก ชายคนนั้นไปแจ้งข่าวให้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผูใ้ หญ่บา้ นได้รับทราบ แต่ผใู ้ หญ่บา้ นและหมาของเขากลับหลับใหล ไม่ได้ยินเสี ยงของชายหนุ่ม นัยยะที่สาคัญของงานชิ้นนี้ คือ
ประเสริ ฐฯ พยายามฉายภาพสะท้อนว่า ที่ผใู ้ หญ่บา้ นปลุกไม่ตื่น หาใช่วา่ ไม่ได้ยิน แต่ทาเป็ นไม่รู้ไม่เห็นเรื่ องราวความทุกข์ร้อน
ของประชาชน ซึ่งทัศนะในลักษณะนี้จึงเปรี ยบเสมือนชนชั้นปกครองหรื อรัฐบาลนั้น ไม่สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชนใด ๆ
เท่าที่ควรจะเป็ น เรื่องทีส่ ิบเก้ า โปรดเถิด . . . แม่คนสวย ว่าด้วยผูห้ ญิงที่แต่งตัวสวย ในทานองที่วา่ “สวยแต่รูป จูบไม่หอม” งานชี้
นี้ ยงั มีลกั ษณะสะท้อนภาพผูห้ ญิงที่แต่งตัวสวย ๆ และไม่รับผิดชอบอะไรแล้ว ยังได้ฉายภาพสะท้อนที่ ผปู ้ กครองไม่ยอมรับฟั ง
เสี ยงประชาชน ซึ่งเปรี ยบเสมือนหญิงสวยแต่รูปจูบไม่หอมได้เช่นกัน ซึ่งแม่คนสวยในที่น้ ี อาจหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐหหรื อชนชั้น
ปกครอง ที่ เอาแต่แต่งหน้าทาปาก จนลืมไปว่ามีประชาชนกาลังเดือดร้อนที่รอคอยเธอมาช่วยอยู่ แต่เธอกลับหลงอยูก่ บั ความ
สวยงามจนลืมความทุกข์ยากและเดือดร้อนของประชาชน เรื่ องที่ยี่สิบ กบ ปู และงู ว่าด้วยบนบทท้องทุ่ง ที่ต่างอาศัยเกื้ อกูลกัน
การหาเลี้ยงชีวติ ของเด็กในชนบท เช่น การจับ กบ ปู งู สัตว์หลายนชนิ ดที่ต่างอาศัยกัน เรื่องที่ยี่สิบเอ็ด งูเขียวกับตุ๊กแก เรื่ องราว
ในบทนี้ ว่าด้วย ตานานงูเขียวกิ นตับตุ๊กแก อันเป็ นความเชื่ อตานานที่ มีมาแต่โบราณ นิ ค นิ รุทธ์ ชมงาม ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านงูของ
ประเทศไทย กล่าวถึงตานานดังกล่าวว่า ไม่เป็ นความจริ งแต่อย่างใด แต่เป็ นพฤติกรรมในการล่าเหยื่อของงู และการเอาตัวรอด
ของตุก๊ แกตามธรรมชาติ (“นิค นิรุทธ์ ” ไขปริ ศนาเรื่ องเล่ าคนโบราณ “งูเขียวกินตับตุ๊กแก” จริ งหรื อ, 2562) การที่ตุ๊กแกงับหัวงู
เขียวเอาไว้เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณเอาตัวรอด ประเสริ ฐ อธิบายลักษณะการต่อสูเ้ อาตัวรอดของตุก๊ แก และสุ ดท้ายตุ๊กแกก็รอดไป
ได้ นี่จึงเป็ นบทกวีอีกบทหนึ่งที่ประเสริ ฐ จันดา ได้กล่าวถึงคติโบราณ นามาผูกเชื่อมเป็ นกวีบท “งูเขียวกับตุก๊ แก” เรื่องทีย่ สี่ ิบสอง
ขึ้นชื่ อว่างู งานชิ้นนี้ พยายามบอกกล่าว ตามมุมมองในแบบชาวบ้าน (บางคน) ย่อมมีความเชื่อว่าดุร้าย งูมีหลายชนิ ด ใช้นาไป
เปรี ยบเทียบกับคนแก่ที่เจ้าชูเ้ ช่นว่า “เฒ่าหัวงู” เด็กเลี้ยงควายยิงงูตายที่ทอ้ งทุ่งนา เพราะคิดว่างูเป็ นสัตว์อนั ตราย เรื่ องนี้ช้ ีให้เห็นถึง
การขาดการไตร่ ตรองหรื อไม่ กล่าวคือ เด็กนั้นอาจจะเหมารวมไปว่างูทุกชนิ ดมีพิษ เลยฆ่างูตวั นั้นทิ้งไปเสี ย งูมีท้ งั ชนิ ดมีพิษ
ร้ายแรง และไม่มีพิษ อาจเปรี ยบเทียบกับคนได้เช่นกัน คนมีท้ งั คนดีและไม่ดี การจะเหมารวมว่าทุกคนเป็ นคนเลวทั้งหมดหาใช่
เรื่ องดีนกั หรื อจะเหมารวมไปว่าทุกคนดีท้ งั หมดก็ไม่อาจใช่อีก ในบทกวีชิ้นนี้ ประเสริ ฐ ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการเหมารวม
ในหลาย ๆ สิ่ ง ที่ไม่ได้จาเพาะว่าเป็ นเพียงงู หรื อ “ขึ้นชื่อว่างู” แต่มีอะไรแผงอยูใ่ นบทกวีช้ ีน้ ีมากกว่าที่เป็ นนัก เช่น ความมีพิษอัน
สามารถทาร้ายได้ทุกเมื่อ เรื่องทีย่ สี่ ิบสาม หมาป่ าหัวหงอก ว่าด้วย หมาป่ าที่ขโมยไก่ของชาวบ้าน หมาในที่น้ ีเป็ นเสมือนคาเปรี ยบ
เปรย ที่เปรี ยบเทียบว่าผูป้ กครองเปรี ยบเสมือนหมาป่ า ที่เข้ามารังแกชาวบ้าน แต่ถูกชาวบ้านทาร้ายกลับและหนีไป “ชาวนาหมู่เฮา
คงถูกพวกมันรังแกไม่เป็ นอันอยูส่ ุข” (ประเสริ ฐ จันดา, 2538) ซึ่ งงานชิ้นนี้ แม้จะเขียนว่าหมาป่ าที่เป็ นหมาป่ าจริ ง ๆ แต่ความนัย
นั้นกลับหาได้เป็ นเช่นนั้นไม่ ประเสริ ฐฯได้เปรยเปรยหมาป่ าคือชนชั้นปกครองที่ชอบเข้ามารังแกชาวบ้านอยูเ่ สมอ ๆ เรื่องที่ยี่สิบ
สี่ เขียนให้ คนรัก ในบทนี้จะเห็นอุดมการณ์ของประเสริ ฐฯ อย่างเด่นชัด เช่นในถ้อยคาที่วา่ “หากเพียงแต่เธอคิดถึงคนอื่นอื่นบ้าง,
นอกเหนือคาว่า “เธอกับฉัน” (ประเสริ ฐ จันดา, 2538) การเขียนถึงคนรักในวรรคนี้ ชี้ให้เห็นว่าประเสริ ฐฯ ยอมอยูข่ า้ งคนอื่น ซึ่ ง
คนอื่นในที่น้ ี คือ ประชาชน เขาจะยอมไปต่อสู ้เพื่อคนผูย้ ากเข็ญ และเสี ยใจที่คนรักของเขานั้นต้องจากไป เรื่องที่ยี่สิบห้ า ฝันถึง
ปี ศาจบนดวงดาว ว่าด้วยการพรรณนาถึงอากาศเจ็บปวดของความรู ้สึกในความทุกยากของชายผูห้ นึ่ ง และการสู ้ชีวิตของเขา งาน
ชิ้นนี้พยายามบอกเล่าเกี่ยวกับการสูช้ ีวติ สูเ้ พื่อให้มีชีวติ รอดต่อไปวันต่อวัน เรื่องที่ยี่สิบหก หากท่านขายชาติขายศักดิ์ศรี ในบทนี้
ประเสริ ฐ ได้กล่าวถึงกลุ่มชนชั้นปกครองกับกลุ่มของชาวนา ซึ่ งเป็ นเสมือนฝ่ ายตรงกันข้าม ดังจะเห็นได้จากในข้อความที่ ว่า
“เออ นายทุนทั้งหลาย, ฤๅเกิ ดกายมีวิญญาณเพื่อข่มเหง” (ประเสริ ฐ จันดา, 2538) นั้น กล่าวถึงบรรดาเจ้านาย ที่ใช้อานาจไป
ในทางมิชอบ เรื่องทีย่ สี่ ิบเจ็ด คาขานจากคนภู บทกวีชิ้นนี้ นับว่าเป็ นชิ้นที่มีสัมผัสอย่างชัดเจนในรู ปแบบของกลอนแปด ซึ่ งจาก
บทอื่นๆ ของ “ขบวนการร้อยกรองจากซับแดง” ในบทก่อนหน้านี้ไม่ยดึ ติดรู ปแบบที่ตายตัว ในบท “คาขานจากคนภู” นับเป็ นบท
แรกที่ประเสริ ฐ ใช้รูปแบบของกลอนแปด โดยใช้ภาษาที่เรี ยบง่าย ประเสริ ฐฯ ได้กล่าวถึงตัวเขาเองที่หายไปและอับอาย ลักษณะ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของงานชิ้นนี้มุ่งนาเสนอสภาพความเป็ นอยูใ่ นชนบท ฉายภาพของความตัวเองที่รู้สึกว่าท้อแท้ สิ้ นหวัง และยากจน นอกจากนี้ ยงั
มีลกั ษณะบอกกล่าวถึงการทุจริ ตของนักการเมื องอีกด้วย อันเป็ นสภาพปั ญหาที่ แก้ไม่ตก และมีลกั ษณะของการโน้มน้าวให้
ประชาชนโค่นอานาจเหล่านี้ลงเสี ย ปล่อยไว้นานจะเป็ นภัยร้ายแรงต่อประชาชนคนยากไร้ เรื่องทีย่ สี่ ิบแปด คาเคียว ว่าด้วยการส่ ง
ข่าวถึงชาวนา เกี่ยวกับเรื่ องความเลวร้ายของศักดินา ไม่วา่ จะเป็ น การล้างผลาญ การทาร้าย ทาลาย รวมไปถึงการขูดรี ดชาวนา ผู ้
ยากไร้ งานชิ้นนี้ มีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบของการเขียนจดหมายกลอน ที่พยายามบอกว่าเหล่าศักดินานั้นเลวร้าย จงต่อต้านเสี ย กวี
บทนี้ มีการใช้ภาษาที่สละสลวย เชื่อมคามีสัมผัสนัยยะที่สาคัญคือ การพยามที่จะบอกกล่าวถึงความชัว่ ร้ายของชนชั้นศักดินาให้
ประชาชนคนรากหญ้ารวมตัวกันเปิ ดเผยความชัว่ นั้นเลย กล่าวกันง่าย ๆ คือ การโค่นล้มระบบนายทุนนั้นเอง เรื่องที่ยี่สิบเก้ า ใน
ที่สุด ว่าด้วยชนชั้นปกครองที่เบียดเบียนชาวนาเหมือนทาส และชาวนั้นนั้นจักไม่ยอมจะต่อสู ้จนถึงที่สุดและการแช่งสาบต่อชน
ชั้นปกครอง งานชิ้นนี้ มีทศั นะเป็ นไปในทางลัทธิ คอมมิวนิ สต์ กล่าวคือ การโค่นล้มระบบนายทุน และศักดินาเสี ย และในที่สุด
เมื่อโค่นแล้ว จะเหลือเพียงชนชั้นกรรมมาชีพคือชาวนา แล้วสร้างรัฐใหม่ เรื่องที่สามสิ บ พอเถิดยุคคนกินคน ว่าด้วยการไม่รักษา
คาพูด พูดอีกอย่างทาอีกอย่าง งานชิ้นนี้ ยงั สะท้อนภาพจุดยืนของประเสริ ฐฯ กล่าวคือ พยายามบอกว่าไม่ควรหลงเชื่อรัฐ และให้
ประชาชนลุกขึ้นมาจับอาวุธสูก้ บั รัฐเสี ย เรื่องที่สามสิ บเอ็ด อัญญาบาตม์อุก ว่าด้วยการต่อสู ้ชีวิตของชาวนาที่เหนื่ อยยากลาบากที่
ต้องดิ้นรนทามาหากินอย่างเหนื่อยยาก งานชิ้นนี้สะท้อนภาพออกเป็ น 2 ฉาก (1) คือ ฉากของชาวไร่ ชาวนา (2) กลุ่มนายทุนที่อยู่
กินอย่างสุ ขสบาย ในวรรคสุ ดท้าย อัญญาบาตม์อุก ถอนใจ อุก คือ ลักษณะของการคิดมาก ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า อัญญาบาตม์ นั้น
ต้องการต่อสูเ้ พื่อความเป็ นธรรมให้ชาวนาที่ยากไร้ งานชิ้นนี้ มีลกั ษณะของการใช้คากากวม กล่าวคือ นัยยะที่สาคัญ คือ นายทุน
คนหนึ่งอัญญาบาตม์อุก เป็ นคนที่ไม่เคยเห็นชาวนามีค่า ประการต่อมา นายทุนกลับกลายเป็ นชาวนา และต่อสู ้กบั อธรรม เรื่องที่
สามสิบสอง ทศวรรษมืด ว่าด้วยชีวติ ที่ตอ้ งดิ้นรน ที่ต่อสู ้กบั คนประเภทป่ าเถื่อนและโหดร้ายดุจตลอดระยะเวลาหลายสิ บปี ที่มืด
บอด เมื่อต่อสูแ้ ล้วนั้นกับเรื่ องร้าย ๆ สิ่ งดีก็จะกลับคืนมา และเรื่องทีส่ ามสิบสาม ร้องขอ ว่าด้วยการขอให้รัฐบาลเลิกเก็บภาษาสุ รา
หวยที่เอื้อต่อนายทุน และพยายามบอกให้รัฐบาลลาออกหากบริ หารงานไม่ได้ งานชิ้นนี้ พยายามบอกว่า นโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลนั้นเอื้อผลประโยชน์ต่อนายทุน ลืมคนยากไร้ ซึ่งประเสริ ฐฯ พยายามบอกว่า รัฐบาลไม่ควรเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน ควร
ให้ความสาคัญต่อประชาชนคนยากไร้บา้ ง หากทาไม่ได้ ก็ลาออกไปเสี ย
บทสรุปภาพสะท้ อนแนวคิดทางการเมือง และการข่ มแหงรังแกจากกลุ่มอานาจรัฐ ทีป่ รากฏในกวีนพิ นธ์ เรื่อง
ขบวนการร้ อยกรองจากซับแดง ของประเสริฐ จันดา พ.ศ. 2517
ภาพรวมทั้งหมดของกวีนิพนธ์ท้ งั 33 เรื่ อง นี้ มีลกั ษณะของการเสี ยดแทงกลุ่มอานาจรัฐหลายชิ้นด้วยกัน และพยายาม
ฉายภาพปั ญ หาความเป็ นอยู่ใ นชนบทที่ ย ากจนข้น แค้น ปราศจากการเหลี ย วแลจากภาครั ฐ รวมไปถึ ง การบริ ห ารรั ฐ ที่ ไ ร้
ประสิ ทธิภาพของรัฐบาลในยุคก่อนปี พ.ศ. 2517 และระหว่างนั้น จากการศึกษาตีความกวีนิพนธ์ท้ งั 33 เรื่ อง ซึ่งสามารถสรุ ป เป็ น
ประเด็น ๆ ภาพรวมได้ 4 ประเด็น ดังนี้ (1) สภาพปั ญหาความยากจนแห้งแล้ง (2) การโน้มน้ามประชาชนให้ต่อต้านอานาจรัฐ
(3) นาเสนอวิถีชีวติ การหาเลี้ยงชีพของชาวนาชาวไร่ ในชนบท และ (4) ชนชั้นนายทุนและชนชั้นปกครอง ชอบขูดรี ดประชาชน
จาก 4 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น งานเรื่ องขบวนการร้อยกรองจากซับแดงของประเสริ ฐฯ นี้ เป็ นไปในลักษณะของการ
ปลุกระดมมวลชนให้ลุกฮือต่อต้านอานาจรัฐ เนื่องมาจากการกดขี่ข่มเหงรังแก จากกลุ่มอานาจรัฐ นาไปสู่ การปฏิวตั ิและโค่นล้ม
กลุ่ ม นายทุ น เสี ย เพื่ อ ให้มี สัง คมใหม่ อันประชาชนเท่ า เที ย มกัน ก่ อ นนาไปสู่ ก ารพัฒนารู ป แบบการปกครองแบบใหม่ ใ ห้
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คริปโทเคอร์ เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใต้ ภาวะสงครามยูเครนและรัสเซีย
พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์
สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
Email: pornthep.b@iservice.co.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึ กษาคริ ปโทเคอร์ เรนซี ในเศรษฐกิ จการเมืองโลกภายใต้ภาวะสงครามยูเครนและ
รัสเซี ย มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคื อ (1) เพื่อศึ กษาสถานะของคริ ปโทเคอเรนซี ในเศรษฐกิ จกรรเมื องโลก (2) เพื่อศึ กษาบทบาท
ของคริ ปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใต้ภาวะสงครามยูเครนและรัสเซี ย (3) เพื่อศึกษาความท้าทายเกี่ยวกับอธิ ปไตย
ทางการเงินของประเทศไทยต่อการเข้ามาของคริ ปโทเคอร์ เรนซี งานวิจยั ฉบับนี้ อาศัยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative) โดยการ
วิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ทาการวิจยั ทางเอกสาร (document research) จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งที่ สาคัญ ประกอบด้วย (1) เอกสารปฐมภูมิ
(primary source) (2) เอกสารทุติยภูมิ (secondary source) จากการศึกษาพบว่า คริ ปโทเคอร์ เรนซี แต่ละประเภทที่เป็ นที่นิยมอยูใ่ น
ปั จจุบนั ได้แก่ (1) คริ ปโทเคอร์เรนซี่ที่ไม่มีผอู ้ อกโดยชัดเจน (decentralized cryptocurrencies) อาทิ บิทคอยน์ และอีเธอร์ เป็ นต้น (2)
คริ ปโทเคอร์ เรนซี ที่ระบุผอู ้ อกชัดเจน (private-entity issued cryptocurrencies) อาทิ XRP J-coin และ Utility Settlement Coin และ
(3) สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency--CBDC) ปั จจัยที่ทาให้คริ ปโทเคอร์ เรนซี เป็ นที่นิยม
สามารถสรุ ปได้ 4 ปั จจัยหลัก คือ (1) ความต้องการลงทุนและเก็งกาไร (2) ความต้องการในการโอนเงินระหว่างประเทศ ที่มีความ
สะดวก และ (3) ความต้องการในการระดมทุนผ่าน Initial Coin Offering (ICO) ที่สะดวกและรวดเร็ ว (4) ความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยี
บล็อกเชน ที่มีความปลอดภัยสูง จะเห็นได้วา่ ความตึงเครี ยดระหว่างยูเครนและรัสเซีย เกิดจากที่สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกได้
คุกคามต่อผลประโยชน์แห่ งชาติ (national interest) ในส่ วนของความอยูร่ อด (survival) ในแง่ของอธิ ปไตยทางดินแดนและความ
มัน่ คงของประเทศรัสเซีย โดยมีความพยายามจะผลักดันให้ยเู ครนเข้าเป็ นสมาชิก NATO มีผลทาให้รัสเซี ยต้องทาการตอบโต้อย่าง
รุ นแรง มีผลทาให้บทบาทของคริ ปโทเคอร์เรนซีมีเพิ่มขึ้นในการโอนเงินและการชาระเงินระหว่างประเทศในสงครามรัสเซี ยยูเครน
เพราะคริ ปโทเคอร์ เรนซี มีลกั ษณะแบบกระจายศู นย์ไม่มีศูนย์กลางควบคุ ม จึ งถูกนามาใช้รับมื อการคว่าบาตรทางการเงิ นและ
เศรษฐกิจของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย ความตื่นตัวของธนาคารกลางทัว่ โลกในเรื่ องสกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC)
นอกจากการประกาศใช้เงินดิจิทลั หยวนสาหรับประชาชน (retail) ในช่วงต้นปี 2563 ของประเทศจีนอย่างเป็ นทางการ ยังมีอีกหลาย
ประเทศทาการศึกษาและทดลองเรื่ องนี้
คาสาคัญ: คริ ปโทเคอร์เรนซี, ผลประโยชน์แห่งชาติ, สกุลเงินดิจิทอลที่ออกโดยธนาคารกลาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
Cryptocurrency in the Global Political Economy under the Ukraine and Russian Wars
Pornthep Buranakunpairoj
Politics, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: pornthep.b@iservice.co.th
Abstract
This research aims to study cryptocurrency in the global political economy under the Ukraine and Russian Wars, with
an important objective: (1) to study the status of cryptocurrency in the global political economy, (2) to study the role of
cryptocurrency in the global political economy under the Ukraine and Russian Wars. (3) To study the challenges of Thailand's
financial sovereignty over the entry of cryptocurrency. This research is based on qualitative research, and the researchers
conducted document research from two key sources, including (1) Primary Source (2) Secondary Sources. The study has shown
that each type of cryptocurrency that is currently popular includes (1) Decentralized cryptocurrencies such as bitcoin and ether,
etc. (2) Private-entity Issued Cryptocurrencies such as XRP J-coin and Utility Settlement Coin and (3) cryptocurrencies issued by
central bank digital currency (CBDC). The factors that make cryptocurrencies popular can be summarized in four main factors:
(1) investment needs and speculation (2) The need for international money transfers with convenience and (3) the need to raise
funds through the fast and convenient Initial Coin Offering (ICOs) (4) confidence in highly secure blockchain technology.
Tensions between Ukraine and Russia, the U.S. and its Western allies have threatened national interest in terms of survival, that is
Russian territorial sovereignty and national security. Efforts to push Ukraine to join NATO have resulted in Russia's aggressive
response. In effect, the role of cryptocurrencies has increased in international money transfers and payments in the RussianUkrainian war. Because cryptocurrencies have a decentralized, non-controlled nature, they are used to counter Western financial
and economic sanctions against Russia. The global central bank's upheaval over Central Bank Digital Currency (CBDC), in
addition to the official introduction of the Yuan for Citizens (retail) cryptocurrencies in early 2020 in China, has also been
conducted by many other countries to conduct studies and experiments on the subject.
Keywords: Cryptocurrencies, National Interests, Central Bank Digital Currency (CBDC)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ระบบเศรษฐกิจการเงินแบบเดิม (Centralized Finance--CeFi) แบ่งเงินออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) เงินที่ออกโดยภาครัฐ
(public money หรื อ fiat money) อันได้แก่ ธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์สาหรับประชาชนทัว่ ไป และบัญชี เงิ นฝากของธนาคาร
พาณิ ชย์ที่ธนาคารกลาง (2) เงินที่ออกโดยภาคเอกชน (private money) ที่พฒั นาขึ้นมา เช่น การสร้างระบบธนาคารพาณิ ชย์ในส่ วน
ของเงินฝาก รวมถึงการสร้าง e-money พบว่า ธนาคารกลางออกแบบโครงสร้าง 2 ชั้น (two-tier system) เป็ นการเชื่อมโยงให้คนที่ถือ
เงินที่ออกโดยภาคเอกชนสามารถแลกกลับมาเป็ นเงินที่ออกโดยภาครัฐ ทาให้เงินทั้งสองรู ปแบบนี้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้าง
สมดุลระหว่างบทบาทเงินภาครัฐที่เน้นระบบที่มีเสถียรภาพ กับบทบาทเงินภาคเอกชนที่ เน้นด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม จะเห็นได้วา่ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ระบบการเงินใหม่ (new financial
landscape) เกิดการพัฒนาเงินทางเลือกที่หลากหลาย (alternative monies) อาทิเช่น คริ ปโทเคอร์ เรนซี (cryptocurrency) สเตเบิ้ล
คอยน์ (stablecoins) รวมถึงรู ปแบบการทาธุรกรรมทางการเงิ นแบบไม่มีตวั กลาง (Decentralized Finance--DeFi) (สถาบันวิจยั
เศรษฐกิจป๋ วย อึ๊งภากรณ์, 2564)
ในสถานการณ์ปัจจุบนั เกิดความตรึ งเครี ยดระหว่างยูเครนและรัสเซี ยในระดับสู งสุ ดในรอบหลายปี เนื่ องจากรัสเซี ยได้มี
การตั้งกองกาลังขึ้นประชิดพรมแดนของทั้งสองประเทศ ทาให้เกิดความหวาดกลัวว่า รัสเซี ยจะทาการบุก ซึ่ งทางยูเครนได้เตือน
รัสเซี ยว่า กาลังทาให้เกิดความสั่นคลอนในประเทศ มหาอานาจตะวันตกได้มีการเตือนรัสเซี ยเกี่ยวกับการรุ กรานยูเครนหลายครั้ง
รัฐบาลเครมลินให้การปฏิเสธว่า มีการวางแผนในการโจมตี และโต้แย้งต่อการสนับสนุนยูเครนของ NATO รวมถึงการเตรี ยมเสบียง
อาหารและการฝึ กทหารที่เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็ นภัยคุกคามต่อแนวรบด้านตะวันตกของรัสเซี ย (CNN, 2022) ด้วยความหวาดกลัว ความ
สูญเสี ย และความไม่แน่นอน ต่อสงครามทั้งสองฝ่ าย ทาให้เหรี ยญเงินดิจิทลั เป็ นที่หลบภัยแห่ งความมัง่ คัง่ สาหรับทุกคนที่ตอ้ งการ
โดยเฉพาะชาวยูเครนที่ตอ้ งการถือครองสกุลเงินดิจิทลั ในฐานะผูล้ ้ ีภยั ไปประเทศอื่น นอกจากนี้รัฐบาลยูเครนรับบริ จาคจากทุกมุม
โลกผ่านสกุลเงินดิจิทลั อีกทั้ง ยังนาเสนอพันธบัตรสงครามผ่านระบบ NFT อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อสนับสนุนทางการทหาร ใน
ขณะเดียวกันชาวรัสเซียที่ประสบชะตากรรมอันเลวร้ายจากการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง และการหันไปใช้สกุลเงินดิจิทลั
เพื่อรักษาความมัง่ คัง่ ของตน ยังพบว่า มีรายงานบอกถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิ จิทลั ในการรับมือกับคาสัง่ ตรึ งเงินของผูถ้ ือบัญชี
ชาวรั สเซี ย ผ่านระบบ DeFi ที่ ไม่ระบุ ตวั ตนของผูใ้ ช้ ทาให้เป็ นการท้าทายในการติ ดตามธุ รกรรมตามมาตรการการคว่าบาตร
(IVANONTECH, 2022) การเงินมักมีบทบาทสาคัญในภาวะสงคราม แต่สงครามรัสเซี ย-ยูเครนเป็ นครั้งแรกที่มีบทบาทสาคัญของ
สกุลเงินดิจิทลั สหรัฐอเมริ กาและชาติพนั ธมิตรได้ดาเนินมาตรการคว่าบาตรต่อรัสเซีย การดาเนิ นมาตรการดังกล่าวถูกตั้งคาถามเมื่อ
ชาวรัสเซี ยใช้สกุลเงิ นดิจิทลั เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่าบาตรอย่างกว้างขวาง วิกฤตนี้ กลับเกิดขึ้นในช่วงที่ผูก้ าหนดนโยบายกาลัง
ตัดสิ นใจในการควบคุ มสิ นทรั พย์ดิจิทัลอย่างไร ประธานาธิ บดี ไบเดนได้ลงนามในคาสั่งผูบ้ ริ ห ารให้ก าหนดกลยุทธ์เ กี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ในการลดความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงของชาติและการเงินที่ผิดกฎหมาย สหภาพยุโรปกาลังถกเถียงถึงมาตรการจากัด
มาตรฐานการใช้พลังงานด้วยสกุลเงินดิจิทลั บางประเภท ความโดดเด่นของสกุลเงินดิจิทลั ต่อวิกฤตความขัดแย้งครั้งนี้ มีผลต่อการ
รับรู ้ดา้ นเทคโนโลยีรวมถึงการพิจารณาระเบียบใหม่ของรัฐบาลต่างชาติต่าง ๆ (Arasasingham & DiPippo, 2022) จากบทบาท
ของคริ ปโทเคอร์ เรนซี ทีมีต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองของโลก และภายใต้ภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซี ย ทาให้ผศู ้ ึกษามี
ความสนใจว่า คริ ปโทเคอร์ เรนซี จะมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิ จการเมืองโลกและประเทศไทย จึ งมีความต้องการที่ จะทาการศึ กษา
สถานะของคริ ปโทเคอเรนซี ในเศรษฐกิ จการเมืองโลก และบทบาทของคริ ปโทเคอร์ เรนซี ในเศรษฐกิ จการเมืองโลกภายใต้ภาวะ
สงครามยูเครนและรัสเซีย รวมถึงการศึกษาความท้าทายเกี่ยวกับอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยต่อการเข้ามาของคริ ปโทเคอร์
เรนซี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาสถานะของคริ ปโทเคอเรนซี ในเศรษฐกิ จการเมืองโลก
(2) เพื่อศึกษาบทบาทของคริ ปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใต้ภาวะสงครามยูเครนและรัสเซีย และ (3) เพื่อศึกษาความ
ท้าทายเกี่ยวกับอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยต่อการเข้ามาของคริ ปโทเคอร์เรนซี
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับสินทรั พย์ ดิจิทัล (digital asset) หมายถึง คริ ปโทเคอร์ เรนซี (cryptocurrency) และโทเคนดิจิทลั (digital token) ซึ่ งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ (1) คริ ปโทเคอร์เรนซี หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างบนระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้
เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า บริ การ และสิ ทธิ อื่นใด หรื อทาการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ นทรัพย์ดิจิทลั และรวมถึงหน่ วย
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์อื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนด (2) โทเคนดิจิทลั หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ที่ถูก
สร้างบนระบบเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกาหนดสิ ทธิของบุคคลในการเข้าลงทุนในกิจการหรื อโครงการใด ๆ รวมถึงการกาหนด
สิ ทธิ ในการได้มาของสิ นค้าหรื อบริ การหรื อสิ ทธิ ที่เฉพาะเจาะจง ตามที่ กาหนดในข้อตกลงของผูอ้ อกและผูถ้ ือ ดิ จิทลั และรวมถึง
หน่วยแสดงสิ ทธิอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนด (“พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561,”
2561)
แนวคิดเกี่ยวกับคริ ปโทเคอร์ เรนซี (cryptocurrency) สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ (1) Decentralized Cryptocurrencies คือ
คริ ปโทเคอร์เรนซี่ที่ไม่มีผอู ้ อกโดยชัดเจน แต่จะมีการรับรองความถูกต้องในธุรกรรมของระบบด้วยกลไกที่มีสาธารณชนเข้ามีส่วน
ร่ วม โดยระบบจะให้คริ ปโทเคอร์ เรนซี ให้เป็ นผลตอบแทน เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้สาธารณชนเข้าร่ วมในกระบวนการทาเหมือง
(mining) อาทิ บิทคอยน์ (bitcoin) และ อีเธอร์ (ether) (2) Private-entity Issued Cryptocurrencies คือ คริ ปโทเคอร์ เรนซี ที่ระบุผอู ้ อก
ชัดเจน มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ อาทิ XRP J-coin และ Utility Settlement Coin และ (3) Central
Bank Digital Currency (CBDC) คือ สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่ งมีธนาคารกลางหลายประเทศกาลังทาการศึกษา ทั้ง
ในรู ปแบบ Retail และ Wholesale (ธรรมรักษ์ หมื่นจักร และคนอื่น ๆ, 2560) ส่วนสกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC)
จะออกเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ลดความเสี่ ยงและกันไม่ให้เกิดการผูกขาดในระบบการชาระเงินจากการพึ่งพาบริ การทาง
การเงินภาคเอกชนมากเกินไป ซึ่ งจะเกิดกับประเทศที่มีการใช้เงินสดน้อย (2) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนของระบบการชาระ
เงิน (3) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริ การทางการเงิน ซึ่งแต่ละธนาคารกลางมีการกาหนดรู ปแบบของ CBDC ที่แตกต่างกัน โดยการให้
ดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก CBDC ที่ธนาคารกลาง (interest-bearing) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินนโยบายการเงินในช่วงเศรษฐกิจ
ขาลง โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ติดลบได้ ซึ่งไม่สามารถทาได้ในสังคมที่ใช้เงินสด เพราะคนสามารถเปลี่ยนไปถือเงินสดแทน
การถูกเก็บดอกเบี้ยของเงินที่ฝากในบัญชีเงินฝาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)
แนวคิดผลประโยชน์ แห่ งชาติ (National Interest) จากการศึ กษาทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มี การให้นิยามของคาว่า
ผลประโยชน์แห่ งชาติ ที่ต่างกันไป อาทิเช่น Hans J. Morgenthau ได้ให้นิยามของคาว่าผลประโยชน์แห่ งชาติ คือ ความอยูร่ อดที่
หมายถึง การป้ องกันหรื อรักษาไว้ถึงอัตลักษณ์ทางกายภาพ การเมือง และวัฒนธรรม ให้รอดพ้นจากการรุ กรานจากชาติอื่น ๆ ใน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ส่วนของ Vernon Van Dyke นิยามว่า ผลประโยชน์แห่งชาติ คือ สิ่ งที่รัฐต้องการปกป้ องหรื อบรรลุเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลประโยชน์
อื่น ๆ อันหมายถึงความต้องการในส่ วนของการไม่ข้ ึนต่อใคร ส่ วน Max Weber นิ ยามว่า ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ความคิดเป็ นสิ่ งที่
กาหนดการกระทาของมนุษย์ โดยพลวัตของผลประโยชน์เป็ นสิ่ งที่ทาให้การกระทามีการเคลื่อนตัวตลอด ดังนั้น จากคาจากัดความที่
มีความหลากหลายที่ได้ยกมาในข้างต้น เห็นได้วา่ ผลประโยชน์แห่งชาติมีความเกี่ยวข้องกับรัฐ (state) และชาติ (nation) อย่างเหนี ยว
แน่ น ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ว่าแนวคิดเรื่ องผลประโยชน์แห่ งชาติ ได้มีการเติบโตคู่กนั มากับการเกิ ดขึ้นของ
ชาตินิยม (Nationalism) เห็นได้จากช่วงทศวรรษที่ 18-20 ในส่วนของรัฐสมัยใหม่ หมายถึง โครงสร้างการปกครองที่เปลี่ยนผ่านจาก
รัฐศักดินา (feudal state) อีกทั้งรัฐสมัยใหม่ยงั มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ การมีระบบราชการ ระบบภาษีอากร กองทัพประจาการ
และรัฐสภา ในขณะที่รัฐศักดินาไม่มีสิ่งเหล่านี้ กล่าวคือ จะไม่มีรัฐบาลที่มีอานาจรวมศูนย์ในรัฐศักดินา กษัตริ ยไ์ ม่มีอานาจปกครอง
ประชาชนอย่างแท้จริ ง แต่จะต้องพึ่งพาพวกขุนนางในการปกครองและจัดเก็บภาษีประชาชนที่ อยู่ในแผ่นดินนั้น และเมื่อเกิดศึ ก
สงครามจะมีการเกณฑ์ประชาชนและเหล่าขุนนางไปทาสงครามในแต่ละครั้ง (กิตติพศ พุทธิวนิช, 2564)
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้ อาศัยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative) โดยการวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ทาการวิจยั ทางเอกสาร (document research)
จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งที่ สาคัญ ประกอบด้วย (1) เอกสารปฐมภูมิ (primary source) กล่าวคือ เป็ นการค้นคว้าจาก กฎหมาย
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) เอกสารทุติยภูมิ (secondary source) กล่าวคือ
เป็ นการค้นคว้าจาก งานวิจยั หนังสื อ และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจยั
สถานะของคริ ปโทเคอร์ เรนซี ในเศรษฐกิ จ การเมื องโลก จากการศึ กษาพบว่า สกุลเงิ น ดิ จิ ทัลไม่ใ ช่ ก ระแสอี กต่ อไป
เนื่ องจากมีนักลงทุน สถาบันการเงิ น หรื อรัฐบาลให้ความสนใจมากขึ้น โดยมีบิทคอยน์ เป็ นสกุลเงิ นดิ จิทลั ตัวแรก ทาให้ผูส้ ร้าง
บิทคอยน์มองว่า สถาบันการเงินในระบบเดิมไม่มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นหนึ่ งในตัวปั ญหาที่เกิ ดซ้ าแล้วซ้ าอีก โดยบิทคอยน์และ
สกุลเงินดิ จิทลั อื่น ๆ จะพัฒนาบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่ งมีระบบการจัดการแบบกระจายศูนย์ หมายถึง หากมีคนต้องการโค่น
ระบบลงจะต้องทาการ Hack ระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งั ระบบ ซึ่ งเทคโนโลยีบล็อคเชนยังมีหน้าที่ใ นการจัดเก็บข้อมูลของผูถ้ ือครอง
เหรี ยญ ข้อมูลในการซื้อขายแลกเปลี่ยน และรวมถึงตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของธุรกรรม ผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบนบล็อค
เชนจะได้รับเหรี ยญเป็ นการตอบแทน โดยกระบวนการนี้ เรี ยกว่า การขุดเหรี ยญ (coin mining) เมื่อพิจารณาเรื่ องช่องทางการลงทุน
นั้น นักลงทุนสามารถทาการซื้ อขายผ่านทางศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั (digital asset exchange) เปรี ยบเสมือนตลาดหลักทรัพย์ที่
นักลงทุนสามารถทาการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรี ยญกันได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ในด้านกฎหมายของศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั นั้นต้อง
ได้รับการอนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยผูล้ งทุนต้องมีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป คริ ปโคเคอร์ เรนซี เหมาะกับนักลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว สาหรับการลงทุน ระยะสั้นดูได้จากสภาวะตลาดที่ ผนั ผวนราคาเหรี ยญหลายตัวปรับตัวขึ้นลงมากกว่า 1000% เช่น Dogecoin
เหรี ยญ KUB ในมุมของการลงทุนระยะยาว เห็นได้จาก bitcoin เกิดปรากฏการณ์ที่ผลตอบแทนในการขุดเหรี ยญทั้งตลาดจะลดลง
ทุก ๆ 4 ปี (bitcoin halving) เพื่อป้ องกันไม่ให้เหรี ยญในระบบมี อยู่มากเกิ นไปส่ งผลให้เกิ ดการเฟ้ อของเหรี ยญ ตามหลักการ
Tokenomics โดยมีเทรนด์ของเหรี ยญที่น่าจับตามอง คือ เหรี ยญเกมส์ (game coin) ซึ่งเป็ นกระแสที่มาพร้อมกับ NFT และ Metaverse
(workpointTODAY, 2565)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปั จจัยที่ทาให้คริ ปโทเคอร์เรนซี เป็ นที่นิยมสามารถสรุ ปได้ 4 ปั จจัยหลัก คือ (1) ความต้องการลงทุนและเก็งกาไร เป็ นผล
มาจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ วของมูลค่าคริ ปโทเคอร์เรนซี ทาให้มีจานวนผูล้ งทุนในตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังขาดการควบคุม
การเกิดขึ้นของคริ ปโทเคอร์เรนซีตวั ใหม่ ๆ ทาให้มีการออกรู ปแบบใหม่ ๆ ของคริ ปโทเคอร์เรนซีอย่างต่อเนื่อง (2) ความต้องการใน
การโอนเงินระหว่างประเทศ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ งมีค่าธรรมเนี ยมต่ากว่าการทาธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินในปั จจุบนั
อีกทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ทาให้การโอนเงินด้วยคริ ปโทเคอร์ เรนซี ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบกฎเกณฑ์
ใด ๆ ที่ ยุ่งยาก (3) ความต้องการในการระดมทุนผ่าน Initial Coin Offering (ICO) ที่ สะดวกและรวดเร็ ว ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ (4) ความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่มีความปลอดภัยสูง แก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกรรมไม่ได้ และสามารถสอบ
ประวัติธุรกรรมได้ต้ งั แต่เริ่ มต้น อีกทั้งยังไม่พบว่า มีการโจรกรรมระบบบล็อกเชนได้ (ธรรมรักษ์ หมื่นจักร และคนอื่น ๆ, 2560)
ประโยชน์ของคริ ปโทเคอร์เรนซี อย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ด้านนวัตกรรม มีแนวโน้มที่จะนามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการทางานของภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ในการกระจายฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
ระหว่างผูเ้ ล่นพร้ อมกัน มีผลให้ทาธุ รกรรมได้รวดเร็ วขึ้น ลดต้นทุ นในการตรวจสอบข้อมูล และลดความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
ประการที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการแข่งขัน เนื่ องจากการเกิดของคริ ปโทเคอร์ เรนซี เทคโนโลยีบล็อกเชน และDistributed
Ledger Technology (DLT) ทาให้เกิดการปรับปรุ งกระบวนการทางานในภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการเงินมีผลทาให้การโอน
เงิ นระหว่างประเทศทาได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ ว และต้นทุนต่ า นอกจากนี้ ยงั มีการใช้ DLT ในการกระจายการเก็บข้อมูลลูกค้า
สถาบันการเงินในการยืนยันตัวตน (ธรรมรักษ์ หมื่นจักร และคนอื่น ๆ, 2560)
ความเสี่ ยงจากคริ ปโทเคอร์ เรนซี สามารถประเมินความเสี่ ยงเบื้ องต้น ทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้ (1) การฟอกเงิ นและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (money laundering and terrorism finance) (2) การเก็งกาไรในคริ ปโทเคอร์ เรนซี และความ
เสี่ ยงของนักลงทุน (investor protection) (3) การนาไปใช้แอบอ้างในแชร์ ลูกโซ่และการฉ้อโกงประชาชน (ponzi scheme) (4) การ
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (exchange control) (5) การหลีกเลี่ยงภาษี (taxation) (6) ผลต่อเสถียรภาพระบบ
การเงินจากการให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับคริ ปโทเคอร์ เรนซี โดยสถาบันการเงิน (financial stability) (7) การใช้คริ ปโทเคอร์ เรนซี ใน
การชาระเงินอย่างแพร่ หลาย (means of payment) (ธรรมรักษ์ หมื่นจักร และคนอื่น ๆ, 2560)
บทบาทของคริ ปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใต้ภาวะสงครามยูเครนและรัสเซี ย จากการศึกษาพบว่า ความ
ตึงเครี ยดระหว่างยูเครนและรัสเซีย ทวีความรุ นแรงขึ้นช่วงปลายปี 2013 จากข้อตกลงกับสหภาพยุโรปทางด้านการเมืองและการค้า
ภายหลังที่ Viktor Yanokovych ประธานาธิ บดียเู ครนที่ให้การสนับสนุนรัสเซี ย ได้ทาการระงับการเจรจาเนื่ องจากแรงกดดันจาก
รัฐบาลมอสโก ทาให้เกิดการประท้วงในเคียฟหลายสัปดาห์และกลายเป็ นความรุ นแรง ต่อมาในช่วงเดือนมีนาคม 2014 รัสเซี ยได้ทา
การผนวกไครเมีย ที่ ปกครองตนเองและฝั กไฝ่ รัสเซี ย ภายใต้ขอ้ อ้างเรื่ องการปกป้ องผลประโยชน์ของตนและพลเมืองที่ใช้ภาษา
รัสเซี ย ด้วยการทาประชามติ ของชาวยูเครนและประเทศส่ วนใหญ่ทั่วโลกตาหนิ ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากนั้นไม่นานกลุ่ม
แบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซี ยในภูมิภาคโดเนตสค์และลูฮานสค์ของยูเครนประกาศอิสรภาพจากเคียฟ ทาให้เกิดการต่อสู ้กนั
อย่างหนักหน่วงเป็ นเวลาหลายเดือน แม้นว่าจะมีขอ้ ตกลงสันติภาพในนิ นสค์ในปี 2015 ทางรัสเซี ยได้ปฏิเสธและยืนกรานว่า ไม่มี
แผนจะรุ กรานยูเครน แต่ทางรัสเซี ยมองว่า การสนับสนุ นที่ เพิ่มขึ้นด้านอาวุธและการฝึ กอบรมบุคลากรสาหรับยูเครนโดย NATO
เป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของตนเอง เห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซีย เรี ยกร้องให้มีขอ้ ตกลงทางกฎหมายในการ
ตัดการแผ่ขยายอานาจของ NATO ไปทางยุโรปตะวันออกสู่ พรมแดนของรัสเซี ย (CNN, 2022) จะเห็นได้วา่ ความตึงเครี ยดระหว่าง
ยูเครนและรัสเซี ย เกิดจากที่สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกได้คุกคามต่อผลประโยชน์แห่ งชาติ (national interest) ในส่ วนของ
ความอยูร่ อด (survival) ในแง่ของอธิปไตยทางดินแดนและความมัน่ คงของประเทศรัสเซี ย โดยมีความพยายามจะผลักดันให้ยเู ครน
เข้าเป็ นสมาชิก NATO มีผลทาให้รัสเซียต้องทาการตอบโต้อย่างรุ นแรง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
คริ ปโทเคอเรนซีตกเป็ นพาดหัวข่าวที่อยูใ่ กล้กบั ข่าวการรุ กรานยูเครนของรัสเซีย เกี่ยวกับความผันผวนตลอดเวลาต่อความ
ต้องการของบิทคอยน์ในรัสเซียและที่อื่น ๆ พบว่า ในช่วงแรกราคาบิทคอยน์ตกลง 8% หลังจากรัสเซี ยโจมตียเู ครน นักลงทุนเทขาย
สิ นทรัพย์เสี่ ยง หลังจากนั้นราคาบิทคอยน์พงุ่ สูงขึ้น 14.5% และยืนอยูท่ ี่ 12% นับจากวันที่รัสเซี ยโจมตียเู ครนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2565 ผูช้ ื่นชอบเงิ นดิ จิทลั มักมองว่า บิ ทคอยน์เป็ น “ทองคาดิ จิทลั ” จากข้อโต้แย้งที่ว่า เงิ นสดเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีประโยชน์ในการ
จัดเก็บภายใต้ภาวะสงครามหรื อภัยพิบตั ิ บิทคอยน์เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีจานวนจากัด และอยูบ่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทวั่ โลกปราศจาก
การควบคุมโดยรัฐ ดังนั้น จึงมีความปลอดภัยกว่าเงินแบบดั้งเดิม แต่บิทคอยน์ก็มิใช่สินทรัพย์ปลอดภัยเสมอไป เพราะบ่อยครั้งที่ยงั
ถูกมองเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงเสมือนหุ ้น นักลงทุนกล่าวว่า ในช่วงสงครามบิทคอยน์เป็ นที่ตอ้ งการและมีประสิ ทธิ ภาพเหนื อ
สิ นทรัพย์ด้ งั เดิมอื่น ๆ พบว่า การซื้อขายสกุลเงินดิจิทลั ในรัสเซียได้ทะยานขึ้น เนื่องจากเงินรู เบิลถูกคว่าบาตรโดยชาติตะวันตก ที่มุ่ง
กดดันเศรษฐกิจของรัสเซี ยและตัดออกจากระบบการเงินโลก ทาให้ค่าเงินรัสเซี ยแตะระดับต่าสุ ดตลอดกาลที่ 118.35 รู เบิลต่อดอล
ล่าร์ และปริ มาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทลั ที่สาคัญแตะ 15.3 พันล้านรู เบิล ซึ่ งเป็ นสามเท่าจากสัปดาห์ก่อนหน้า จากข้อมูลแสดงให้
เห็นว่า ผูค้ นในรัสเซี ยกาลังแย่งชิงการแฝงเงินออมในรู ปแบบสกุลเงินดิจิทลั Noelle Acheson, head of Market Insights at New
York-based Genesis กล่าวว่า “สงครามมีส่วนทาให้เห็นว่าบิทคอยน์ไม่ได้เป็ นเพียงสิ นทรัพย์เก็งกาไร แต่เป็ นสิ นทรัพย์ที่ป้องกันการ
ยึด สิ นทรัพย์ที่มีอิสระทางนโยบาย และเป็ นสิ นทรัพย์ที่คงคุณค่าในระยะยาว” (Wilson & Howcroft, 2022)
ในพื้นที่สงครามจัดเป็ นพื้นที่ที่ยากต่อการรับส่งเงิน ในวันที่เริ่ มปฏิบตั ิการพิเศษทางทหารของรัสเซี ย ประธานาธิ บดีโวโล
ดีเมีย ์ เซเลนสกี ของยูเครน ได้ประกาศกฎอัยการศึก ให้ธนาคารกลางระงับการซื้ อขายสกุลเงินส่ วนใหญ่และอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
เป็ นทางการสาหรับ hryvnia รวมถึงการห้ามโอนเงิ นดิ จิทลั ชาวยูเครนแย้งกันถอนเงิ นทาให้มูลค่าของ hryvnia ลดลงจากการ
แลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็ นทางการ การโอนเงินระหว่างประเทศล่าช้าใช้เวลาหลายวัน จากัดวงเงินการโอนเข้ายูเครน แต่มีความต้องการ
เงิ นทุนเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ทาให้ชาวยูเครนมองที่ สินทรั พย์ดิจิทัล จึ งมีคาถามว่า สกุลเงิ น ดิ จิทัลสามารถทาอะไรที่ เงิ นปกติไม่
สามารถทาได้ ในสองวันแรกของการรุ กรานรัฐบาลยูเครนได้ระดมขอบริ จาคผ่านสกุลเงินดิจิทลั ซึ่งสามารถนามาใช้ในช่วงแรกตาม
ต้องการ เหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ชาวยูเครนคุน้ เคยต่อการใช้สกุลเงินดิจิทลั ในปี 2021 เป็ นอันดับ 4 ของโลกที่ยอมรับสกุลเงินดิจิทลั
ตามรายงานของ Chainalysis ตั้งแต่เกิดสงครามรัฐบาลยูเครนได้ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานรองรับสกุลเงิ นคริ ปโต เมื่อวันที่ 16
มีนาคม ประธานาธิ บดีเซเลนสกี ได้ลงนามในระเบียบสกุลเงินดิจิทลั จานวนมากเป็ นกฎหมายรองรับการเปิ ดบัญชี ธนาคารสาหรับ
บริ ษทั สกุลเงินดิจิทลั และป้ องกันจากการฉ้อโกง อาทิ การลงทะเบียนกับรัฐบาล กาหนดให้อานาจหน่วยงานในการกากับดูแล (The
Economist, 2022) มีผลให้บทบาทของสกุลเงินดิจิทลั มีเพิ่มขึ้นในการโอนเงินและการชาระเงินระหว่างประเทศในสงครามรัสเซี ย
ยูเครน เพราะสกุลเงิ นดิ จิทลั มีลกั ษณะแบบกระจายศูนย์ไม่มีศูนย์กลางควบคุม จึงถูกนามาใช้รับมือการคว่าบาตรทางการเงินและ
เศรษฐกิจของชาติตะวันตกต่อรัสเซี ย รวมถึงการระดมทุนเพื่อสนับสนุ นการเงินของกองทัพยูเครน อุปสงค์ต่อสกุลเงินดิจิทลั ของ
รัสเซี ยและยูเครนไม่เพียงพอต่อการประคับประคองราคาที่ ทรุ ดตัวลงอย่างรุ นแรง ในสภาวะสงครามเช่นนี้ พบว่า ประชาชนใน
ยูเครนจะถือ Stablecoin มากกว่าเงินสดเพื่อความปลอดภัย (ฐานเศรษฐกิจดิจิทลั , 2565)
ศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงิ นดิ จิทลั หลายแห่ งได้ออกแถลงการณ์ต่อต้าน เมื่อรัฐบาลยูเครนขอให้ระงับบัญชี ที่เป็ นของชาว
รัสเซี ย ซึ่ งศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทลั บางแห่ งอ้างแนวคิดเสริ นิยมในอุดมคติรองรับการตัดสิ นใจเช่นนั้น แต่ยงั มีอีกหลายศูนย์
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิ จิทลั ที่ปฏิบตั ิตามข้อเรี ยกร้องในการคว่าบาตรและมุ่งทาลายเศรษฐกิ จของรัสเซี ยอย่างลับ ๆ ข้อแตกต่างของ
ค าพูด และการกระท าของผูเ้ ล่ น ด้า นสกุล เงิ น ดิ จิ ทัล รายใหญ่ เป็ นบทท้า ทายสาคัญ สาหรั บ ชุ ม ชนคริ ป โทต้อ งเผชิ ญ ในฐานะ
อุตสาหกรรมกระแสหลักท่ามกลางวิกฤตด้านภูมิรัฐศาสตร์ และมนุ ษยธรรม อันเป็ นช่วงเวลาสาคัญสาหรับบทบาทของสกุลเงิ น
ดิจิทลั เช่น Bitcoin และ Ethereum ในฝั่งยูเครนอาศัยความสามารถในการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนระหว่างประเทศในการระดม
ทุนขอความช่วยเหลือ แต่ในฝั่งรัสเซี ยภายใต้การคว่าบาตรระหว่างประเทศ โดยไม่คาดคิดว่า ตลาดคริ ปโทมีส่วนช่วยให้ผูม้ ีอานาจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของรัสเซียยังคงรักษาความมัง่ คัง่ อยูไ่ ด้ ซึ่งวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริ กา เอลิซาเบธ วอร์เรน ดีแมส กล่าวว่า “คริ ปโทเคอร์เรนซีถูกอาชญา
กรทางการเงิน ผูค้ า้ ยาเสพติด และผูห้ ลบเลี่ยงภาษี ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินไปในเงามืด อาจเป็ นหนทางให้ประธานาธิ บดีปูตินและ
พวก ใช้ในการหลบเลี่ยงการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อการรุ กรานยูเครนของรัสเซีย” (Ingram & Goggin, 2022)
ในทศวรรษที่ผา่ นมาระบบการเงินโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 โดย
จะเห็นได้จากแนวโน้มความนิยมของระบบการเงินในกระแสดิจิทลั ของโลกที่เห็นได้ 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้ (1) กระแสการธนาคาร
ดิจิทลั (digital banking) ที่มาแรง จากรายงานการสารวจของบริ ษทั McKency ปี 2564 พบว่า ผูบ้ ริ โภคของภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกใน
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ใช้ digital banking เพิม่ ขึ้นจาก 55% ในปี 2560 เป็ น 88% ในปี 2564 (2) ผูเ้ ล่นที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank)
เข้ามามีส่วนแบ่งตลาดในระบบการเงินโลก จากรายงานของคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในโลก (financial stability
board) ในปี 2564 พบว่า มูลค่าสิ นทรัพย์กลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารมีสัดส่ วนสู งขึ้นในระดับใกล้ร้อยละ 50 ของระบบการเงินโลก มีกลุ่ม
ยักษ์ใหญ่ดา้ นเทคโนโลยีระดับโลก ก็ขยายขอบเขตมาให้บริ การทางการเงินมากขึ้น (3) สิ นทรัพย์ดิจิทลั และระบบการเงินไร้ตวั กลาง
มีการเติบโตแบบยกกาลัง โดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchains) และสัญญาอัจฉริ ยะ (smart contract) เป็ นตัวนา นอกจากนี้ ยงั มี
การพัฒนาสเตเบิ้ลคอยน์ (stablecoins) ด้วยการตรึ งราคาคริ ปโทเคอร์เรนซี ให้คงที่และหนุนหลังด้วยสิ นทรั พย์ที่น่าเชื่อถือ (4) ความ
สนใจในการออกสกุลเงินดิจิทลั โดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency--CBDC) ที่เพิ่มมากขึ้น พบว่า ธนาคารกลางโลก
สนใจศึกษาและพัฒนาการใช้ CBDC สาหรับธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน (wholesale) และรายย่อย (retail) มากถึงร้อยละ 86 จะ
เห็นได้วา่ เกิดการปรับตัวอย่างต่อเนื่องของระบบการเงินโลกเพื่อรองรับกระแสดิจิทลั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565)
ความท้าทายเกี่ ยวกับอธิ ปไตยทางการเงินของประเทศไทยต่อการเข้ามาของคริ ปโทเคอร์ เรนซี พบว่า ความตื่นตัวของ
ธนาคารกลางทั่วโลกในเรื่ องสกุลเงิ นดิ จิทัลที่ ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) นอกจากการประกาศใช้เงิ นดิ จิทลั หยวนสาหรั บ
ประชาชน (retail) ในช่วงต้นปี 2563 ของประเทศจีนอย่างเป็ นทางการ ยังมีอีกหลายประเทศทาการศึกษาและทดลองเรื่ องนี้ เช่น การ
ทดสอบในประเทศสวีเดนกับการใช้ e-krona ธนาคารกลางอังกฤษและแคนนาดา มีการออกแนวทางการศึกษา ส่วนประเทศไทยนั้น
ตั้งแต่ปี 2560 มีธนาคารพาณิ ชย์ 8 แห่ ง ร่ วมกับ ธปท. เริ่ มโครงการอินทนนท์ เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้และประสิ ทธิ ภาพของ
การใช้สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ในสถาบันการเงิน รวมถึงการทดลองร่ วมกับธนาคารกลางฮ่องกงในการการ
โอนเงินระหว่างประเทศ (ฐานเศรษฐกิจดิจิทลั , 2565) สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดย ธปท. สาหรับประชาชน (retail CBDC) หรื อเรี ยกว่า
“เงิ นบาทดิ จิทัล” ทาง ธปท. ได้เปิ ดรับฟั งความคิ ดเห็ นต่อแนวทางการพัฒนา และออกผลของการศึ กษาด้านผลกระทบต่อภาค
การเงิน และเตรี ยมการทดสอบการใช้งานจริ ง (pilot test) ในวงจากัดช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 ซึ่ งระบุชดั ว่า จะออกในรู ปแบบคล้าย
เงินสดดิจิทลั คือ ไม่มีดอกเบี้ยและอาศัยตัวกลางในการรับแลกและกระจายให้ประชาชน ภายใต้ขอ้ จากัดในการแลกเงินฝากเป็ นเงิ น
บาทดิจิทลั ในปริ มาณมากและระยะเวลาอันสั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการระดมเงินฝากและการปล่อยกูข้ องสถาบันการเงิน แต่
เป็ นทางเลือกใหม่ในการชาระเงินและไม่ได้มาทดแทนทางเลือกใด (ฐิติมา ชูเชิด, 2564) ในส่วนของการต่อยอดภาคธุรกิจเอกชนของ
โครงการอินทนนท์ เทียบเคียงกับการเปิ ดตัว Libra ของ facebook ทาให้ธนาคารกลางทัว่ โลกให้ความสนใจ กับการพัฒนาสกุลเงิน
ดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารกลางสาหรับรายย่อย (retail CBDC) โดย ธปท. อยูร่ ะหว่างการออกแบบ ศึกษา และพัฒนาระบบต้นแบบ
ของสกุลเงิ นดิ จิทัลที่ ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ร่ วมกับภาคธุ รกิ จ เอกชน เป็ นการต่อยอดการพัฒนาโครงการอิ นทนนท์
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
การแข่งขันด้านอานาจทาให้สหรัฐอเมริ กา จีน และรัสเซี ย ต้องเผชิญหน้ากัน โดยแต่ละรัฐแข่งขันกัน เพื่อเพิ่มอานาจและ
อิทธิพลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การสร้างสกุลเงินดิจิทลั ที่สนับสนุนจากรัฐเป็ นส่ วนสาคัญของการแข่งขันนี้ การใช้สกุล
เงินดิจิทลั โดยรัฐ เพื่อท้าทายซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจและการทหาร นามาซึ่ งความท้าทายที่หลากหลายสาหรับแต่ละรัฐเหล่านั้น
สิ่ งนี้ เห็นได้ชดั คือ ข้อได้เปรี ยบทางการค้าผ่านการจัดการตลาดโลก ช่องโหว่ทางเศรษฐกิจจากใช้สกุลเงิ นดิ จิทลั ในกิ จกรรมที่ ผิด
กฎหมาย แต่ละรั ฐบาลแสดงให้เห็ นถึงความมุ่งมัน่ ในการสร้ างสกุลเงิ นดิ จิ ทัลที่ สามารถใช้งานอย่างมีนัยสาคัญต่อความมัน่ คง
ระหว่างประเทศ สกุลเงินดิจิทลั เป็ นส่วนสาคัญของสงครามสมัยใหม่มากขึ้น ผูก้ าหนดนโยบายจะต้องตระหนักถึงพลวัตที่พฒั นาขึ้น
นี้ สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการทหารที่จะทาความเข้าใจ เมื่อเราเข้าสู่ยคุ ที่ซบั ซ้อนของการแข่งขันของมหาอานาจที่ยิ่งใหญ่ (Harsono,
2020) พบว่า บทบาทของคริ ปโทเคอร์ เรนซี ในเศรษฐกิ จการเมืองโลกภายใต้ภาวะสงครามยูเครนและรัสเซี ย จะเห็ นถึงบทบาท
ของคริ ปโทเคอร์เรนซีในภาวะสงคราม ซึ่งเป็ นทางเลือกของประชาชนในการถือครองสิ นทรัพย์ที่ปลอดภัย และง่ายต่อการถ่ายโอน
โดยไม่ตอ้ งผ่านคนกลาง อีกทั้งคริ ปโทเคอร์เรนซีถูกนามาใช้ในการระดมทุนของภาครัฐในการขอความช่วยเหลือจากประชาชนทัว่
โลก จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ภาวะสงครามส่งผลต่อความต้องการสกุลเงินดิจิทลั ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ คริ ปโทเคอร์เรนซีแต่ละประเภทที่เป็ นที่นิยมอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกันไป
กล่าวคือ (1) คริ ปโทเคอร์ เรนซี่ ที่ไม่มีผอู ้ อกโดยชัดเจน (decentralized cryptocurrencies) มีขอ้ ดีคือ สาธารณชนมีส่วนร่ วม โดยไม่
ผ่านคนกลาง แต่มีขอ้ เสี ยคือ มีความผันผวนในเรื่ องของมูลค่าที่สูง จึงถูกใช้ในการลงทุนเพื่อการเก็งกาไร (2) คริ ปโทเคอร์ เรนซี ที่
ระบุผอู ้ อกชัดเจน (private-entity issued cryptocurrencies) มีขอ้ ดีคือ สามารถใช้ในธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ โดยไม่ตอ้ งผ่าน
คนกลาง และมีมูลค่าคงที่เพราะผูกมูลค่ากับสกุลเงินต่างๆ แต่มีขอ้ เสี ยคือ ผูอ้ อกเงินเป็ นองค์กรเอกชนทาให้ไม่ได้รับความเชื่อถือจาก
ประชาชน และ (3) สกุลเงินดิ จิทลั ที่ ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency--CBDC) มีขอ้ ดี คือ สามารถใช้ใน
ธุ รกรรมโอนเงิ น โดยไม่ตอ้ งผ่านคนกลาง และมี มูลค่าคงที่ เพราะผูก มูลค่ากับสกุลเงิ นต่าง ๆ อี ก ทั้งยังได้รับความเชื่ อมัน่ จาก
ประชาชน เนื่ องจากผูอ้ อกเงิ นเป็ นองค์กรรัฐ ซึ่ งมีธนาคารกลางหลายประเทศกาลังทาการศึ กษา ทั้งในรู ปแบบการโอนระหว่าง
ประชาชนทัว่ ไป (retail) และการโอนระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ (wholesale) สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) เป็ นการ
ยากที่ จ ะหาค าตอบว่า ประชนชนจะพร้ อมเมื่ อใดในการมี สกุลเงิ นดิ จิทัลที่ ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) สาหรั บใช้ง าน แต่
จาเป็ นต้องมีความพร้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมาตรการความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมีความมัน่ ใจในระบบการเงิน
ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นหน้าที่ หลักของธนาคารกลางในการกากับดูแล เห็นได้ว่า ธปท. ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิ ชย์ 8 แห่ ง ในการเริ่ ม
โครงการอินทนนท์ รวมถึงการต่อยอดกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อศึกษา ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านกฎหมาย ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ด้านความเถียรภาพของระบบ และความพร้อมของผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น จะเห็นไว้วา่ สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดย
ธนาคารกลาง (CBDC) เป็ นทางออกสาคัญสาหรับการรักษาอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทย เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเงินของประเทศสามารถก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
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การเมืองของนโยบายการแก้ ไขปัญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563
ลลิตภัทร สี เคน1*, ศุภชัย ศุภผล2
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คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย2,3,4
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: ls.kenny78@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) นโยบายของรัฐในการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2504- 2563 และแนวโน้มในอนาคต (2) ความสัมพันธ์ของตัวแสดงที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายของรัฐในการ
บริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร และ (3) การใช้อานาจรั ฐในการกาหนดนโยบายการแก้ไขปั ญหา
การจราจรของกรุ งเทพมหานครในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)
จากการวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาท
ของรัฐในการบริ หารจัดการนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ
จานวน 10 ท่าน (2) นักวิชาการ จานวน 1 ท่าน และ (3) ภาคเอกชน จานวน 1 ท่าน และการรวบรวมคาสัมภาษณ์จากสื่ อออนไลน์
(social media) จานวน 11 ท่าน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนสังคมไปสู่ สังคมที่
เจริ ญและทันสมัย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก ส่ งผลให้กรุ งเทพมหานครกลายเป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญของประเทศ
และก่อให้เกิดการขยายตัวของเมืองแบบไร้ทิศทาง รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบไร้ระเบียบ จึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ปัญหา
การจราจรขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และทวีความรุ นแรงจนกลายเป็ นปั ญหาการจราจรระยะวิกฤติในปั จจุบนั หลายรัฐบาล
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ งมวลชนทุกรู ปแบบ ทั้งทางบก ทางเรื อ และทางราง เพื่อให้การเดินทางเชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบและเป็ นขนส่ งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยสาหรับประชาชน แต่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
พร้อมกันในพื้นที่ ของกรุ งเทพมหานคร ส่ งผลให้รถติดหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเร่ งด่วน ซึ่ งบางเส้นทางก่อนจะสร้าง
รถไฟฟ้ านั้นรถก็ติดหนักมากอยูแ่ ล้ว รวมทั้งปั ญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างรถไฟฟ้ าและการจราจร (2) การเปลี่ยนผ่านของ
รัฐบาลในแต่ละสมัย รวมทั้งความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่มาจากคนละขั้วการเมือง อาจทาให้การทางานของ
กรุ งเทพมหานครถูกขัดขวางหรื อมีอุปสรรค ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญของการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร
ในภาพรวม โดยการทางานของหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจในการแก้ไขปั ญหาจราจรในพื้นที่กรุ งเทพมหานครยังขาดการบูรณาการ และ
มีหน่วยงานหลายฝ่ ายมากเกินไปในเชิงโครงสร้าง จึงทาให้การปฏิบตั ิงานขาดมาตรฐานและไม่สามารถดาเนินการร่ วมกันได้
คาสาคัญ: การเมืองของนโยบาย, ปั ญหาการจราจร, นโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจร
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Abstract
In this dissertation, the researcher examines (1) the government’s policy for solving traffic problems in Bangkok Metropolis
from 1961 to 2020 and the future trend; investigates (2) the relationship of players having an influence on the formation of the
government’s policies for solving traffic problems in Bangkok Metropolis; and studies (3) the use of the government’s authority
in the formation of a traffic-solving policy for Bangkok Metropolis in the government of General Prayut Chan-o-cha. The
qualitative research approach was employed with documentary research and the technique of in-depth interview with key
informants. These were individuals involved with the government’s role in the management of the traffic-solving policy in
Bangkok Metropolis from 1961 to 2020 consisting of (1) ten subjects from the public sector; (2) one academic; and (3) one
subject from the private sector. Interviews with eleven persons from social media were conducted.
The findings are as follows: (1) In the past, the government has invested in economic infrastructure to become a society
with growth and modernity similar to western countries. As a result, Bangkok became the center of prosperity of the country. The
expansion therefore is without directions and land utilization in the city is without disorderly, it is the main reason for the continual
expansion of traffic problems, especially traffic problems in the urban areas reaching a crisis level. Many governments have put
an emphasis on the development of infrastructure for mass transportation in all forms: land, water, and rail in order to enhance
traveling to have connection in a systematic manner. Public transportation must be convenient, comfortable, and safe for members of
the general public. However, the construction of sky trains at the same time in different areas of Bangkok Metropolis results in
heavy traffic jams especially during rush hours. In some areas, heavy traffic jams had already existed. Problems of pollution are
also from the construction of sky trains and heavy traffic; (2) the change of governments in each period, in all forms the relationship
between the leaders from the central and local governments from different political parties. May cause the operation of Bangkok
Metropolis to be hindered or hindered, this is an important cause for the overall management of Bangkok's traffic problems. At
present, there are too many agencies in the structure responsible for the solving of traffic problems in Bangkok Metropolis.
Standards are lacking and they cannot work together.
Keywords: Politics of Policy, Traffic Problems, Traffic-Solving Policy
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บทนา
ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2504-2506 และระยะที่ 2
พ.ศ. 2507-2509) มาใช้ในการบริ หารประเทศ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็ นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศให้สามารถรองรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า เน้นการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ มุ่งส่งเสริ มการค้าเสรี ขยายการผลิต ส่ งเสริ มกิจกรรมและการลงทุนของภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อทดแทน
การนาเข้า ทาให้กรุ งเทพมหานครเกิ ดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เข้าสู่ ความทันสมัยแบบตะวันตก รัฐบาลขณะนั้น ต้องการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมองเห็นว่าไทยควรเป็ นแหล่งผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศและส่ งออกไปต่างประเทศ โดยให้
สิ ทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ และมาตรการด้านภาษีเป็ นกลไกปกป้ องคุม้ ครองและส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่ งในอดี ต
รถยนต์ถือเป็ นสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยที่ มีราคาแพงมากต้องนาเข้าจากต่างประเทศ แต่เมื่อมี ฐานการผลิ ตและประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยมากขึ้ น จึ งทาให้ราคาของรถยนต์ถูกกว่าการนาเข้ารถยนต์จ ากต่างประเทศ ส่ งผลให้ประชาชนมี กาลังซื้ อรถยนต์
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และเป็ นสาเหตุประการหนึ่ งของปั ญหาการจราจรติดขัดในกรุ งเทพมหานคร อันเป็ นผลมาจากจานวน
รถยนต์ที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
กรุ งเทพมหานครมีการเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้ปัจจุบนั ประสบกับปั ญหาด้านการจราจรติดขัดและมี
แนวโน้มจะรุ นแรงมากยิ่งขึ้น อันเนื่ องมาจากความต้องการในการสัญจรทางถนนของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก
การพัฒนาของเมืองที่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ถนนและโครงข่ายถนนที่ไม่สามารถรองรับปริ มาณรถยนต์ที่
หนาแน่นสู งได้ เนื่ องจากขาดการวางโครงข่ายของถนนสายหลัก ถนนสายรอง ซึ่ งมีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นคอขวด (bottle neck)
ขาดถนนกระจายการจราจร จึ งก่อให้เกิดสภาพพื้นที่ ปิดล้อมขนาดใหญ่ (superblock) โดยกรุ งเทพมหานครมีพ้ืนที่ ถนนประมาณ
ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับพื้นที่เมืองทั้งหมด ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมหานครอื่น ๆ ซึ่ งตามมาตรฐานสากลควรจะอยูท่ ี่ ร้อยละ 20-25
ของพื้นที่เมือง (สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุ งเทพมหานคร, 2552) ในระยะการเติบโตของปั ญหาการจราจร ภาครัฐได้มุ่งเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบถนน โดยมอบหมายให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2558) สร้างทางด่วนหรื อ
ทางพิเศษ เพื่อช่วยลดปริ มาณการจราจรที่ คบั คัง่ บนถนนระดับดิน อย่างไรก็ดี ปั ญหาการจราจรก็มิได้ลดลงแต่อย่างใด จนนาไปสู่
ระยะวิกฤติของปั ญหาการจราจรในเขตกรุ งเทพมหานคร รัฐบาลจึงได้เร่ งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมระบบราง เพื่อให้มี
ระบบขนส่ งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และมุ่งหมายที่จะให้คนเปลี่ยนมาใช้ระบบรางหรื อขนส่ งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มากขึ้น
ปั ญหาการจราจรในเขตกรุ งเทพมหานครนับแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั เป็ นปั ญหาเรื้ อรังที่ สะสมมานาน จากปั ญหาระดับ
ท้องถิ่นและทวีความรุ นแรงมากขึ้นจนกลายเป็ นปั ญหาระดับชาติ ส่ งผลเสี ยต่อระบบเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และสุ ขภาพจิ ตของ
ประชาชนมาเป็ นระยะเวลายาวนานเกิ นกว่า 50 ปี แล้ว และปั ญหาดังกล่าวมักจะถูกชู ข้ ึนเป็ นประเด็นสาคัญในการหาเสี ยงจาก
พรรคการเมือง ดังที่ ปรากฏในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า มี
พรรคการเมืองหลายพรรคได้เสนอนโยบายเกี่ยวกับปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานครเป็ นนโยบายเร่ งด่วน เนื่ องจากปั จจุบนั มี
การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ าหลายเส้นทางทาให้การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น (ทัพพนัย บุญบัณฑิต, 2562) ซึ่ งเป็ นการต่อสู ้กนั ระหว่าง
พรรคการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่ งอานาจและอิทธิ พลในการที่จะกาหนดนโยบายในการบริ หารประเทศหรื อสังคม อานาจที่จะแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อช่วยในการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ และอานาจที่ จะใช้ขา้ ราชการ งบประมาณ หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ในการนานโยบายไป
ปฏิ บตั ิ จึ งอาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลและพรรคการเมืองนั้นเป็ นตัวแสดงที่ สาคัญในการกาหนดทิ ศทางของนโยบายการแก้ไขปั ญหา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การจราจรของกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น รัฐบาลและผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครจะต้องพิจารณาประสิ ทธิ ภาพการทางานเพื่อแก้ไข
ปั ญหานี้อย่างจริ งจัง
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษานโยบายของรัฐในการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 และ
แนวโน้มในอนาคต
2. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ของตัวแสดงที่ มีอิทธิ พลต่ อการกาหนดนโยบายของรั ฐในการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหา
การจราจรของกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาการใช้อานาจรัฐในการกาหนดนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานครในรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาพบว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานครที่ผ่านมา
มีค่อนข้างน้อย ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาประเด็นความเกี่ยวข้องทางการเมืองที่มีผลต่อนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจร โดยมี
ตัวแสดงที่สาคัญ (actors) อาทิ รัฐบาล นักการเมือง ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม โดยการเมืองมีบทบาทและอิทธิ พล
สูงมากในการกาหนดนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจร และอานาจที่จะใช้ขา้ ราชการ งบประมาณ หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ในการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ รวมถึงความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของภาคเอกชนกับการเมืองในการผลักดันนโยบายที่เป็ นผลประโยชน์ทางธุรกิจ
รวมทั้งการออกกฎหมาย หรื อการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่ งล้วนมาจากการใช้อานาจรัฐของชนชั้นนาทางอานาจตั้งแต่
อดี ตจนถึงปั จจุบัน ซึ่ งมีผลต่อการบริ หารจัดการนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานครทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม จากการค้นคว้าข้อมูลผ่านงานวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปประเด็นและเนื้ อหา
ในการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีภาวะทันสมัย เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
ให้ทนั สมัย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ความรู ้สึกนึ กคิด และ
ความรู ้ของคนในสังคม ผ่านแนวคิดจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Rostow, Horowitz, Moore, Black, Sanders,
ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, อนุสรณ์ ลิ่มมณี , แสวง รัตนมงคลมาศ และจักรี ไชยพินิจ
2. แนวคิดและทฤษฎี กลุ่มผลประโยชน์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการอธิ บายกิ จกรรมทางการเมืองในรู ปแบบของการต่อสู ้
ระหว่า งกลุ่ ม ในการใช้อิ ท ธิ พ ลบี บ บังคับ รั ฐ บาลให้ปฏิ บัติอ ย่างหนึ่ ง อย่า งใดเพื่ อผลประโยชน์ข องกลุ่ ม ซึ่ ง อิ ท ธิ พลของกลุ่ ม
ผลประโยชน์สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องไปสู่ กลุ่มที่มีอิทธิ พลมากกว่า ส่ วนกลุ่มที่มีอิทธิ พลน้อยกว่า
ก็จะเป็ นผูส้ ู ญเสี ยผลประโยชน์ ผ่านแนวคิดจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Wootton, Truman, Truman, Almond,
Powell, Eckstein, Whitt, มนตรี เจนวิทย์การ, สัญญา สัญญาวิวฒั น์, วิทยา นภาศิริกลุ กิจ และสุรพล ราชภัณฑารักษ์
3. แนวคิดและทฤษฎีชนชั้นนา เพื่อใช้วเิ คราะห์บทบาทของกลุ่มชนชั้นนา โดยชนชั้นนาเป็ นกลไกทางสังคมที่มีบทบาทสูง
ในทางการเมือง เป็ นผูต้ ดั สิ นใจหรื อกาหนดนโยบายในประเทศ เพื่อจะบังคับให้อานาจทางการเมืองเป็ นไปตามผลประโยชน์และ
วัตถุประสงค์ของตน แม้ว่าชนชั้นนาจะมีคุณูปการต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ก็เป็ นความเปลี่ยนแปลงเพื่อคงไว้ซ่ ึ งอานาจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กลุ่มตนเองและแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงไม่ได้เป็ นการจัดสรรและกระจายออกไป
อย่างเป็ นธรรมเพื่ อสร้ างผลประโยชน์ สูง สุ ดแก่ ประชาชน ผ่ านแนวคิ ดจากนักวิ ชาการทั้งไทยและต่ างประเทศ อาทิ Maxey,
Bottomore, Parry, Dahl, Mills, Etzioni-Halevy, Pareto, Mosca, Bottomore, Michels, Maxey, อนุ สรณ์ ลิ่มมณี และจุมพล
หนิมพานิช
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นการค้นคว้าศึกษารวบรวมและทบทวนผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินแนวความคิด ระเบียบวิธี
วิจัย ข้อสรุ ป ข้อเสนอแนะ จากผลงานวิจยั ที่ มีคุณภาพและมีเนื้ อหาสัมพันธ์กับประเด็นที่ ทาการศึ กษา เพื่อนามาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์องค์ความรู ้ข้ ึนอย่างเป็ นระบบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่ งข้อมูลที่ได้น้ นั จะนามาเป็ นแนวทางในการวิจยั เพื่อ
ข้อค้นพบใหม่ที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องและน่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังที่
ปรากฏในภาพ 1
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุนเพื่อ
กิจกรรมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503

พ.ร.บ. คณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2521

พ.ร.บ. จราจรทางบก
พ.ศ. 2522

Modernization

รถติด
Interest Group
อุตสาหกรรมยานยนต์/
อุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
ระบบมวลชนขนาดใหญ่

ผูใ้ ช้รถ/ประชาชน

พรรคการเมือง

ภาครัฐ

ปัญหาการจราจรของ
กรุ งเทพมหานคร

ระยะเริ่มเกิดปัญหา
(พ.ศ. 2504-2519)

- กรอบแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1

ระยะเติบโตของปัญหา
(พ.ศ. 2520-2530)
- โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบถนน/ทางด่วน

ระยะวิกฤติ
(พ.ศ. 2531-2563)
- โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบราง

Elistism
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นโยบายการแก้ไขปัญหา
การจราจรของ กทม.

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบด้วย การวิจยั เชิงเอกสาร (documentary research)
และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาการเมืองของนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 เป็ นการศึกษา
ผ่านแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาครั้ งนี้ เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดในการศึ กษาและประกอบการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนังสื อ บทความ งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง อินเทอร์ เน็ต เอกสารทางหน่ วยงาน
ราชการ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการประกอบข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่ งเป็ นการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรื อเป็ นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นกระบวนการวิจยั ที่มีความยืดหยุน่ (ชาย โพธิ สิตา, 2562)
และมีความเปิ ดกว้าง และพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคาของข้อคาถามให้มีความเหมาะและสอดคล้องกับผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
วิจ ัยหรื อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ ที่มีเหตุการณ์ หรื อมี สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงไป เพื่อให้ผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์ตอบข้อคาถามได้หลากหลายและครอบคลุมประเด็นคาถามมากขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญด้วย
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซึ่ งเป็ นการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการพิจารณาเลือกตัวอย่าง
ด้วยตนเอง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นบุ คคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการเมืองของนโยบายการแก้ไขปั ญหา
การจราจรของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั สามารถให้ขอ้ มูลเชิงลึกที่เพียงพอที่
ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษา จานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ จานวน 10 ท่าน ได้แก่ บุคคลหรื อหน่ วยงานที่มีความเกี่ ยวข้องกับ
นโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 ได้แก่ 1) สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร
กระทรวงคมนาคม 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย 3) การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่ งประเทศไทย 4) การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย
5) สานักการจราจรและขนส่ ง กรุ งเทพมหานคร 6) สานักงานวิศวกรรมทาง สานักการโยธา กรุ งเทพมหานคร 7) สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุ งเทพมหานคร (2) นักวิชาการ จานวน 1 ท่าน ได้แก่ ผูอ้ านวยการวิจยั ด้านนโยบายการขนส่ งและโลจิ สติกส์
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาแห่ งประเทศไทย (TDRI) และ (3) ภาคเอกชน จานวน 1 ท่าน รวมทั้งได้รวบรวมคาสัมภาษณ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (social media) อาทิ การเสวนาออนไลน์ การบรรยายออนไลน์ สานักข่าวออนไลน์ ซึ่ งล้วนเป็ นบุคคลที่ มีความ
เกี่ยวข้องกับการเมืองของนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 โดยมีความครอบคลุม
และหลากหลายเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์การวิจัย จ านวน 11 ท่ า น ดัง นี้ ประกอบด้ว ย (1) ภาครั ฐ จ านวน 5 ท่ า น ได้แ ก่ 1)
ปลัดกระทรวงคมนาคม 2) ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจนครบาล 3) ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจจราจร 4) สารวัตรจราจร สถานี ตารวจนครบาลบางกอกน้อย (2) พรรคการเมือง จานวน 4 ท่าน ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิ ปัตย์ และพรรคอนาคตใหม่ (3) นักวิชาการ
จานวน 2 ท่าน และ (4) ภาคเอกชน จานวน 1 ท่าน ได้แก่ บริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (BTSC) เพื่อนามาใช้
ในกระบวนการวิเคราะห์และและประมวลผลข้อมูล
ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษานโยบายของรัฐในการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563
และแนวโน้มในอนาคต พบว่า ระยะของการเริ่ มเกิดปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร รัฐบาลได้ใช้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาและแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งรัฐบาลมุ่งเน้นและให้ความสาคัญ
กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนสังคมไปสู่สงั คมที่ทนั สมัยมากกว่าการแก้ปัญหาจราจรอย่างจริ งจัง โดยการ
สร้างถนนเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการค้าและการขนส่ ง แต่จานวนถนนก็ยงั มีปริ มาณที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการสาหรับการ
สัญจรและเดินทางของประชาชน ซึ่ งการพัฒนากรุ งเทพมหานครให้เป็ นมหานครที่มีความเจริ ญและทันสมัยขณะนั้น ส่ งผลให้เกิด
การขยายตัวของเมืองและจานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว อีกทั้ง ยังขาดการวางแผนการใช้ที่ดินให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งไม่มีกฎหมายหรื อมาตรการมารองรับเพื่อควบคุมการใช้ที่ดินให้เหมาะสม โดยรัฐบาลมีแผนงานเพียงแค่การสนับสนุนเฉพาะ
การก่อสร้างและพัฒนาถนน เพื่อปรับปรุ งสภาพผิวจราจรให้มีคุณภาพและปลอดภัย
จากการขยายตัวของเมืองและการใช้ที่ดินไม่เป็ นระเบียบ จึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ปัญหาการจราจรขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ผลจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองที่ไม่เป็ นไปตามผังเมืองกรุ งเทพมหานคร จึงทาให้การขยายตัวเป็ นไปอย่างไร้ทิศทางและขาด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ระเบียบ มีการก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก และขยายตัวไปตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนขนาด
ใหญ่ที่เกิดใหม่ อันนาไปสู่ปัญหาที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันเป็ นวงจร โดยเฉพาะปั ญหารถติดในพื้นที่เมืองทวีคูณเพิ่มขึ้นจนถึงขั้น
วิกฤติ โดยต้องใช้เวลาอยูบ่ นท้องถนนนานมากขึ้น หลายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ งมวลชนทุกรู ปแบบ
ทั้งทางบก ทางเรื อ และทางราง เพื่อให้การเดิ นทางเชื่ อมโยงกันทั้งระบบและเป็ นขนส่ งสาธารณะที่ สะดวกสบายและปลอดภัย
สาหรับประชาชน แต่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนพร้อมกันในพื้นที่ของกรุ งเทพมหานคร ส่ งผลให้รถติดหนักมาก
โดยเฉพาะเวลาเร่ งด่วน ซึ่ งบางเส้นทางก่อนจะสร้างรถไฟฟ้ านั้นรถก็ติดหนักมากอยู่แล้ว รวมทั้งปั ญหามลพิษที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้ าและการจราจร
2. ผลการศึ กษาความสัมพันธ์ของตัวแสดงที่ มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายของรัฐในการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหา
การจราจรของกรุ งเทพมหานคร พบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ผูน้ าประเทศหรื อรัฐบาลจะเป็ นผูท้ ี่มีอานาจในการกาหนดนโยบาย
ในการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานครมาโดยตลอด และมอบหมายให้หน่วยงานรัฐที่ เกี่ ยวข้องเป็ นผู ้
ดาเนิ นนโยบายดังกล่าว แต่การบริ หารจัดการนโยบายการแก้ไขปั ญหาจราจรของกรุ งเทพมหานครนั้น รัฐบาลจะต้องอาศัยความ
ร่ วมมือจากภาคเอกชนในการร่ วมลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ ง เนื่ องจากรัฐบาลมีขอ้ จากัดในด้าน
งบประมาณ ซึ่ งเป็ นโครงการที่ รัฐบาลจะต้องใช้บุคลากรและงบประมาณจานวนมาก ขณะที่ ภาคเอกชนมีความเชี่ ยวชาญในการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กบั ภาครัฐในด้านองค์ความรู ้ การพัฒนา และการแลกเปลี่ยน
ร่ วมกัน ขณะเดี ยวกันภาครัฐก็เป็ นส่ วนสนับสนุ นส่ งเสริ มในการประกอบธุ รกิจของภาคเอกชน อันเป็ นความร่ วมมือที่ ดีและเกิ ด
ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย
นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลในแต่ละสมัยก็อาจจะทาให้มีเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อกาหนดขึ้นใหม่ได้ ซึ่งจะเห็น
ได้จากนโยบายการพัฒนาโครงข่ายขนส่งระบบรางในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แม้วา่ จะมีแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ทางรางของกรุ งเทพมหานครหลายฉบับแล้วก็ตาม เช่น MTMP, CTMP, URMAP, M-MAP และ M-MAP 2 เป็ นต้น รวมทั้งรัฐบาล
ได้มอบหมายให้หลายหน่ วยงานมีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ทั้ง
ราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ และราชการท้องถิ่น ทาให้นโยบายขาดความชัดเจน และอาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนได้ ซึ่งการทางาน
ของหน่วยงานรัฐยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจในการแก้ไขปั ญหาจราจรที่ติดขัด ย่อมทาให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องขาดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันและไม่สามารถเห็ นภาพรวมของนโยบายได้ โดยมีหน่ วยงานหลายฝ่ ายมากเกิ นไปในเชิ ง
โครงสร้าง การทางานจึงเป็ นไปในลักษณะ “ต่างคนต่างทา” ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ทาให้ขาดมาตรฐานและ
ไม่สามารถดาเนินการร่ วมกันได้ รวมทั้งขาดการวางแผนล่วงหน้าและความคาดหวังในอนาคต หรื อผลกระทบที่ชดั เจน
3. ผลการศึกษาการใช้อานาจรัฐในการกาหนดนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานครในรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา พบว่า รัฐบาลชุดปั จจุบนั ได้ดาเนิ นนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานครผ่านนโยบายล้อ
ราง เรื อ (one transport) โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการกาหนดนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และถูกบรรจุอยูใ่ น
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ข้อ 4.4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวง-คมนาคมและ
กรุ งเทพมหานครได้ดาเนิ นนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ งมวลชน
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ และเป็ นการสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่ งสาธารณะให้มากขึ้น ซึ่ งรัฐบาลได้เร่ ง
ดาเนิ นการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าหลากสี ให้ครอบคลุมพื้นที่ เมืองมหานคร และมีการพัฒนาเส้นทางเดิ นเรื อและเรื อโดยสาร
รวมทั้งการพัฒนารถเมล์โดยสารให้มีความปลอดภัยและเป็ นที่ยอมรับของประชาชน เพื่อเป็ นการลดใช้รถยนต์ส่วน-บุคคลและเป็ น
การแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3.1 ปั ญหาการจราจรของกรุ งเทพมหานคร พบว่า มีสาเหตุที่สาคัญ ดังนี้
3.1.1 การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีปริ มาณเพิ่มสูงมากขึ้น ทาให้โครงข่ายถนนที่มีอยูไ่ ม่สามารถรองรับการจราจรที่
มีปริ มาณมากเกิ นกว่าความจุถนนจะรองรั บได้ แม้ว่าจะมีการก่อสร้างถนนหรื อทางด่วนเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ไม่ทนั กับปั ญหา
จราจรที่เกิดขึ้น
3.1.2 หน่วยงานด้านจราจรที่มีหลายหน่วยงานมาก ทาให้การทางานอาจเกิดความซ้ าซ้อนและไม่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.1.3 การก่อสร้างรถไฟฟ้ าหลายสายพร้อมกันพร้อมทั้งการเติบโตของเมืองที่ขยายตัวไปตามแนวถนนหลักและ
แนวรถไฟฟ้ าโดยขาดการวางแผนที่ชดั เจน จึงส่งผลให้ปัญหาจราจรเพิ่มมากขึ้น
3.1.4 การไม่เคารพกฎจราจรและขาดจิตสานึกของผูข้ บั ขี่ในการใช้รถใช้ถนนทาให้เกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนได้ ซึ่ ง
กฎหมายจราจรที่ใช้บงั คับอยูก่ ็มีอตั ราโทษที่ต่า ไม่ทนั สมัย และไม่สอดคล้องกับปั ญหาจราจรในปั จจุบนั
3.1.5 การพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนทางรางยังไม่สามารถทาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุ งเทพมหานคร รวมทั้ง
ปั ญหาอัตราค่าโดยสารก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ประชาชนจะเลือกใช้บริ การขนส่งมวลชนทางราง ถึงแม้วา่ รถเมล์โดยสารและเรื อโดยสาร
จะมีอตั ราค่าโดยสารที่ราคาถูกกว่ารถไฟฟ้ า แต่คุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริ การก็เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ประชาชนส่วน
ใหญ่เลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าการใช้บริ การระบบขนส่งสาธารณะ
3.2 แนวทางการแก้ไขปั ญหาการจราจรในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) การบริ หารจัดการองค์การ (2) การใช้
ระบบเทคโนโลยีในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร (3) การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (4) การพัฒนาระบบตัว๋ ร่ วม (5) การ
ใช้ระบบโซนนิ่ ง และ (6) การประชาสัมพันธ์ ซึ่ งแนวทางดังกล่าวนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหา
จราจรในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร จะต้องมีแผนการดาเนิ นงานที่ สอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทาให้การแก้ไขปั ญหา
จราจรเกิดผลสาเร็ จและเป็ นประโยชน์แก่ประชาชน
อภิปรายผล
การพัฒนากรุ งเทพมหานครให้เป็ นมหานครที่ มีความเจริ ญและทันสมัย ได้รับอิ ทธิ พลมาจากการแผ่ขยายอานาจของ
ประเทศตะวันตก ซึ่ งรั ฐบาลได้มีการส่ งเสริ มการลงทุ นในภาคอุตสาหกรรมตามแผนพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ
สอดคล้องกับ สิ ทธิพนั ธ์ พุทธหุน (2541) กล่าวว่า กระบวนการสร้างความทันสมัยเป็ นสะพานที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างสังคมเก่ากับ
สังคมใหม่ และสอดคล้องกับ Horowitz (1966) และ Moore (1963) ที่ ได้อธิ บายถึงการเปลี่ยนผ่านของสังคมเดิ มไปสู่ สังคมของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ซึ่ งเกี่ ยวพันกับเสถียรภาพของประเทศตะวันตก การพัฒนาดังกล่าวทาให้
กรุ งเทพมหานครเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่ สังคมอุตสาหกรรม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี
และการศึกษา เพื่อเพิ่มผลิตผลของประเทศอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้มีปริ มาณผูค้ นหลัง่ ไหลเข้ามาในพื้นที่กรุ งเทพมหานครเป็ นจานวน
มาก โดยที่ รัฐบาลไม่มีกฎหมายหรื อมาตรการมารองรั บเพื่อควบคุ มการใช้ที่ดินให้เหมาะสม ทาให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการ
ขยายตัวเพิ่มสูงมากขึ้น โดยรัฐบาลเร่ งพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจเป็ นสาคัญโดยเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
และขนส่งเพื่อสาธารณูปโภค เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองที่ให้ความสาคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมาก ส่งผลให้การขยายตัวของเมืองเป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง
และขาดระเบียบ อันนามาสู่ปัญหาการจราจรที่สะสมมาเป็ นเวลานานกว่า 50 ปี โดยแท้จริ งแล้วโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ าใน
เขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครนั้น เริ่ มมีแผนการดาเนิ นงานมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2520 เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจราจรมาตั้งแต่ระยะ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เริ่ มเกิดปั ญหา แต่นโยบายดังกล่าวก็มิได้ถูกดาเนิ นการอย่างเป็ นรู ปธรรม อาจจะด้วยปั ญหาด้านงบประมาณหรื อการบริ หารจัดการ
ของรัฐบาลขณะนั้น จึงทาให้ปัญหาเพิ่มความรุ นแรงมากขึ้น สอดคล้องกับ Almond and Powell (1966) กล่าวว่า การดาเนิ นการเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของรัฐบาลนั้นย่อมขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มเป็ นตัวกาหนดที่ สาคัญถึง
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของรั ฐบาล เช่น งบประมาณ ทรั พยากร ความมัน่ คงของรัฐบาล หรื อความชานาญทางการเมือง
จนกระทัง่ รัฐบาลให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมระบบทางถนน/ทางพิเศษ หรื อทางด่วน แต่ก็มิได้แก้ปัญหารถติดได้
ขณะที่ กรุ งเทพมหานครกลายเป็ นมหานครที่ เป็ นศูนย์รวมความเจริ ญทุกด้านก็ยิ่งทาให้ผูค้ นหลัง่ ไหลเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นแบบ
ทวีคูณ ส่ งผลให้ปัญหารถติ ดในเมื องทวีคูณจนถึงระยะวิกฤติและรุ นแรง ซึ่ งรั ฐบาลได้พฒ
ั นาโครงสร้างพื้นคมนาคมระบบราง
เพื่อให้มีระบบขนส่ งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Michels (1962) ที่ ได้อธิ บายว่า ชนชั้นผูป้ กครองจะเป็ นผู ้
จัดสรรหรื อตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาการจราจรที่อาจมิได้สะท้อนมาจากความต้องของประชาชน อย่างไรก็ตาม
หากประชาชนยังคงเพิ่มปริ มาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่ อง และยังขาดระเบี ยบวินัยการใช้รถใช้ถนน ย่อมส่ งผลให้
ปั ญหาการจราจรก็ยงั คงต้องเป็ นปั ญหาวิกฤติของกรุ งเทพมหานครต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
การเมืองไทยที่ไม่มนั่ คงและมีการเปลี่ยนแปลงอยูบ่ ่อยครั้ง ย่อมส่งผลต่อการดาเนิ นงานพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะปั ญหารถติดในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่งรัฐบาลจะเป็ นผูท้ ี่กาหนดนโยบายหรื อมาตรการ โดยเป็ นการใช้อานาจรัฐในการ
กาหนดนโยบายการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Mills (1956) กล่าวว่า ชนชั้นนาทางการเมืองเป็ นกลุ่มบุคคลซึ่ ง
อยูใ่ นฐานะที่สามารถจะกระทาการตัดสิ นใจในทุกเรื่ องที่สาคัญทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และชนชั้นนาแห่งอานาจนี้
จะสั่งการในสายการบังคับบัญชา เพื่อทาการควบคุมคนส่ วนใหญ่ให้ยอมรับกับการบริ หารจัดการนโยบายต่าง ๆ ในการปกครอง
ดังนั้นอานาจในสังคมจึงอยูใ่ นมือของชนชั้นนาเสมอ นอกจากนี้ รัฐบาลก็มกั มีนโยบายหรื อโครงการที่เป็ นการเพิ่มหรื อซ้ าเติมปั ญหา
หรื อเป็ นการออกนโยบายที่อาจจะเอื้อผลประโยชน์ให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยหรื ออาจมีความสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุ มพล หนิ มพานิ ช (2529) กล่าวว่า คนกลุ่มน้อยเท่ านั้นที่ เป็ นผู ้
จัดสรร ขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจหรื อการวางนโยบายเพื่อการแก้ไขปั ญหาสังคม โดยภาครัฐควรจะเปิ ด
โอกาสให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามีบทบาท รับทราบ และมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับระบบขนส่ งมวลชนทั้งรถเมล์โดยสารหรื อรถไฟฟ้ า ซึ่ งจะ
เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการดึงดูดให้ผเู ้ ดินทางที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยระบบขนส่ งมวลชน และอาจทาให้
การแก้ไขปั ญหาจราจรได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามความต้องของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่ ง
มวลชนมากขึ้ น อี กด้วย นอกจากนี้ การบริ หารจัด การแก้ไ ขปั ญ หาการจราจรของกรุ งเทพมหานครมี ก ารท างานซ้ า ซ้อนหลาย
หน่วยงาน ขาดการบูรณาการและแผนงานในการทางานร่ วมกัน ซึ่ งการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาจราจรให้เกิดผลสาเร็ จจะต้องมีการ
วางแผนงานที่ดีและการร่ วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและเห็นผลลัพธ์ รวมถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลักในการดาเนิ นนโยบายการแก้ไขปั ญหาการจราจรในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยการ
ปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่มีหน้าที่หรื อภารกิ จที่ซ้ าซ้อนกัน เพื่อให้การดาเนิ นนโยบายมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าใน
ด้านงบประมาณและทรัพยากรสูงสุด
2. ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาจราจรของพื้นที่กรุ งเทพมหานครร่ วมกันในทุกภาคส่ วน
และมีแผนงานที่ชดั เจนเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. ควรมีการปรับปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการจราจรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริ บทและสภาพแวดล้อมของ
เมืองในปั จจุบนั และการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยเคร่ งครัด รวมทั้งมาตรการทางภาษี ค่าปรับ หรื อค่าธรรมเนียมการใช้ถนน
4. ควรมีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปั ญหาการจราจรในกรุ งเทพมหานคร เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV การควบคุม
สัญญาณไฟจราจรและจัดจังหวะจราจรด้วยคอมพิวเตอร์ (Area Traffic Control--ATC หรื อ Urban Traffic Control--UTC) เป็ นต้น
5. ควรมีการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริ การของรถเมล์โดยสารให้เป็ นระบบขนส่งมวลชนหลัก รวมทั้ง
เรื อโดยสาร ซึ่งมีอตั ราค่าโดยสารราคาถูก และสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่ งมวลชนทางรางให้เป็ นระบบโครงข่ายเดียวกัน เพื่อ
เป็ นทางเลือกสาหรับการเดินทางให้กบั ประชาชน
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนใช้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะ เพื่อลดปริ มาณการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลของประชาชน อันนาไปสู่ การลดปริ มาณรถยนต์ในท้องถนน และเป็ นการแก้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศจากการใช้รถยนต์
ตลอดจนส่งเสริ มสร้างจิตสานึกที่ดีให้กบั ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนร่ วมกัน
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การเมืองของการต่ อสู้ นโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2563
นุชนาท จิรวิภาส1*, ศุภชัย ศุภผล2
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สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย2,3,4
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: jiraviphas@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะของการต่อสู ้ผลักดันเพื่อนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2560-2563 (2) ตัวแสดงและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองในการต่อสู ้เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560-2563 (3) ปฏิสมั พันธ์ทางการเมืองของตัวแสดงเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560-2563 โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจยั เชิงเอกสาร (documentary research) และ
การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วย (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน และ
(4) นักการเมือง
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ กัญชาถูกจัดให้เป็ นยาเสพติดให้โทษมาอย่างยาวนาน ส่ งผลให้ผคู ้ นส่ วนใหญ่ในสังคมมีทศั นคติ
และมุมมองที่มีต่อกัญชาในแง่ลบมากกว่าแง่บวก จนกระทัง่ กระแสความสนใจกัญชากลับมาอีกครั้ง เมื่อมีผลวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ
รองรับสารสาคัญที่มีในกัญชา จึงเป็ นที่มาของการต่อสูผ้ ลักดันเพื่อกัญชาเสรี ซึ่งลักษณะของการต่อสู ้ผลักดันเพื่อนโยบายกัญชาเสรี
ในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างจากอเมริ กาเหนือ ยุโรป และภูมิภาคอื่น ด้วยการใช้ดนตรี และแฟชัน่ ที่สื่อถึงกัญชา
เป็ นหลัก ต่อมามีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายโดยมีสาระสาคัญเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษา และค้นคว้าวิจยั
ซึ่งนโยบายกัญชาเสรี ได้ถูกนาไปใช้เป็ นนโยบายหาเสี ยงในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยพรรคภูมิใจไทยได้ประสบความสาเร็ จ
ทางการเมืองจากการนาแนวคิดการตลาดทางการเมืองที่มีการประยุกต์มาจากหลักการตลาดของภาคเอกชนในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
หรื อผูส้ นับสนุนโดยตรง ซึ่งการใช้อานาจทางกฎหมายก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
การเมือง โดยการต่อสูผ้ ลักดันเพื่อนโยบายกัญชาเสรี นาไปสู่ การพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่มีเนื้ อหาสาระสาคัญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ของกัญชาทางการแพทย์การศึกษา ค้นคว้าวิจยั และประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ จนกระทัง่ มีการประกาศใช้เป็ น
ผลสาเร็ จเมื่อปี พ.ศ. 2563 และยังคงไม่อนุญาตให้มีการใช้เพื่อการสันทนาการ การต่อสู ้ผลักดันเพื่อนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย
ประกอบด้วย ฝ่ ายที่สนับสนุนและฝ่ ายที่คดั ค้าน ซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการเมือง
ที่มีความสอดรับกับวิวฒั นาการของสังคมที่ลว้ นเกี่ยวข้องอานาจ การต่อสูช้ ่วงชิง แก่งแย่ง แข่งขันด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมไปถึงการจัด
ระเบียบของสังคม ซึ่ งปั จจัยสาคัญของความสาเร็ จ หรื อล้มเหลวในการต่อสู ้ผลักดันให้เกิดกัญชาเสรี ได้แก่ โครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองที่เอื้ออานวย หรื อเปิ ดช่องให้กระทาการ และการระดมทรัพยากรที่ จาเป็ นและเพียงพอที่ใช้ในการต่อสู ้ ผลักดัน หรื อการ
ดาเนินการ การต่อสู ้ ผลักดัน เพื่อนโยบายกัญชาเสรี จึงเป็ นผลมาจากความสามารถในการมีส่วนร่ วมและในการตัดสิ นใจ อานาจทาง
การเมืองจึงเป็ นความสามารถในการสร้างผลกระทบที่ต้ งั ใจไว้กบั ผูอ้ ื่นในทางการเมืองที่วา่ “ใคร ได้อะไร เมื่อไหร่ อย่างไร”
คาสาคัญ: การเมืองของนโยบาย, การต่อสูเ้ พื่อกัญชาเสรี , นโยบายกัญชาเสรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

The Politics of Struggling for a Cannabis Legalization Policy in Thailand from 2017 to 2020
Nuchanart Jiraviphas1*, Suphachai Suphaphol2 Chakkri Chaipinit3 and Kan Boonyakanchana4
Politics, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, Thailand1
Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, Thailand2,3,4
*
Corresponding author: jiraviphas@gmail.com
Abstract
In this dissertation, the researcher examines (1) the nature of the struggle to mobilize a cannabis legalization policy in
Thailand from 2017 to 2020; investigates (2) the players and those involved in politics in this struggle; and studies (3) the political
interactions of private players and public agencies concerned with the policy under study. The qualitative research approach was
employed using the techniques of documentary research and in-depth interview with nine key informants consisting of (1) the
public sector; (2) the private sector; (3) the people sector; and (4) politicians.
Findings are as follows. Cannabis has long been classified as an illegal drug so the majority of the people in society
have attitudes and viewpoints towards cannabis in a more negative than positive way. Now, the interest in cannabis has returned
after local and foreign research certified significant substances in cannabis. This has become the beginning of the struggle to
mobilize cannabis legalization. The nature of the struggle for the mobilization of cannabis legalization policy in Thailand prior to
the year 2017 differed from that of North America, Europe, and other regions in the main use of music and fashion as the media
conveying cannabis. Later, the law has been amended with the main cannabis substance being legal for medical benefits, education,
and research. The cannabis legalization policy was used in a political campaign in the 2019 election by the Bhumjaithai Party.
The political success came from the use of the political marketing concept applied from the marketing principle of the private
sector in direct access to the target group or supporters. The use of legal power has created interactions between the public sector,
the private sector, the civil society, and the political sector. The struggle to mobilize the cannabis legalization policy has led to the
consideration to amend the law with an important content concerning the benefits of cannabis in medicine, education, research,
and the economy as prescribed by the law. The announcement for its use was made in 2020. Such an unlock is still not allowed
for recreational purposes. The struggle to mobilize a cannabis legalization policy in Thailand consists of both pros and cons
parties. Interactions are between the public sector, the private sector, the people sector, and political sector. This is in accordance
with the evolution of society concerned with power, struggle, fighting, competing with various methods, and the organization of
society. The important factor of success or failure in the struggle and mobilization for cannabis legalization is the structure of
political opportunities that facilitate or provide a channel to act and collect all the necessary and sufficient resources for the
struggle, mobilization, or action, for the cannabis legalization policy. This is a result of participation and decision-making capacity.
Political power is the ability to create an effect as intended in politics as in the saying “who, receiving what, when, how”.
Keywords: Politics of Policy, Struggling for a Cannabis, Liberal Cannabis Policy
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บทนา
วิวฒั นาการของสังคมล้วนเกี่ยวข้องกับอานาจ การต่อสูช้ ่วงชิง แก่งแย่ง แข่งขัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดระเบียบ
ของสังคมที่มาของอานาจในการจัดระเบียบทางสังคมจึงเป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็นเด่นชัดที่สุดว่า จะสนองประโยชน์สุขของใคร
การเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบการกระจายคุณค่าในสังคมว่า ขึ้นอยูก่ บั อานาจ โดยมีจุดเน้นที่สาคัญอยูท่ ี่พลวัตของอานาจ และเป้ าหมาย
ของอานาจ ซึ่ งอานาจที่ ตอ้ งการนั้นเป็ นผลมาจากความสามารถในการมีส่วนร่ วมและการตัดสิ นใจ ในสังคมระดับโลกและใน
ั ชาที่
ประเทศไทยได้มีความพยายามถกเถียงถึงคุณประโยชน์และโทษของกัญชามาตั้งแต่สงครามเย็นแล้ว ดังจะเห็นได้จากการใช้กญ
มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีที่มาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสรี ชนนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็ นต้นมา นักวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความสนใจ
ั ชาอย่างถูก
ในการใช้กญั ชาเพื่อรักษาโรคมากขึ้น สาหรับประเทศไทยในช่วง 1-3 ปี ที่ผ่านมานั้น เกิดเป็ นกระแสความต้องการใช้กญ
กฎหมาย และเกิ ดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น เมื่อพรรคภูมิใจไทยได้ชูจุดขายด้วยนโยบายกัญชาเสรี เพื่อดึงดูด
ความสนใจผูส้ นับสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาสาคัญของการหาเสี ยงเลือกตั้งทัว่ ไป จึงก่อให้เกิดกระแสการสนับสนุน
ั ชาอย่างถูกกฎหมาย นับตั้งแต่มีการประกาศใช้
และกระแสการคัดค้าน ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในอาเซี ยนที่อนุญาตให้ใช้กญ
พระราชบัญญัติยาเสพติ ด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เมื่อเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2564) นโยบายกัญชาและ
ส่งเสริ มการปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ถูกบรรจุไว้เป็ นหนึ่ งในนโยบายสาคัญเร่ งด่วนของรัฐบาล และได้เริ่ มต้นผลักดันแก้ไข
กฎและระเบียบต่าง ๆ เพื่อการปลดล็อกให้สามารถนาสารสกัดจากกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การวิจยั ได้สาเร็ จลุล่วง
แต่ยงั ไม่ครอบคลุมไปถึงการใช้เพื่อความบันเทิงและสันทนาการ
อย่างไรก็ตาม หากเรามองรอบด้านในการเปรี ยบเทียบทุกสรรพสิ่ งในโลกใบนี้ เสมือนเหรี ยญที่มีสองด้าน กล่าวคือ กัญชา
สามารถเป็ นได้ท้ งั 2 ด้าน คือ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวก (The Economics Review, 2020) กัญชาสามารถเป็ นธุรกิจสร้าง
รายได้จากเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากกัญชา การเก็บรายได้จากภาษีร้านค้า เงิ นรายได้จากการขออนุ ญาตเพื่อเข้ามาทาการค้า
เกี่ยวกับสมุนไพรขององค์กรต่างประเทศ การเพิ่มอัตราการจ้างงานทั้งภาคการเกษตรและภาคธุรกิจ การประหยัดงบประมาณของ
ภาครัฐในการจับกุมผูก้ ระทาความผิดในการซื้ อขาย แลกเปลี่ยนและครอบครองกัญชา นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของ
ั ชาหากอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐาน ทาให้เกิ ดกระแสการหมุนเวียนของเม็ดเงิ นในระบบปกติ จากที่ กล่าวมาแล้ว
ผูใ้ ช้กญ
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กัญชาสามารถสร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลที่หมุนเวียนอยูใ่ นระบบ สามารถประหยัดงบประมาณของภาครัฐ
ทาให้หลายประเทศเริ่ มลังเลในการแก้ไขกฎหมายกัญชา สาหรับด้านลบ (Salomonsen-Sautel, Sakai, Thurstone, Corley, & Hopfer,
ั ชาจะกลับสู่ ตลาดมืด ปั ญหาการใช้
2012) ได้แก่ ปั ญหาการเสพติด การหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีอย่างถูกต้องและมีความเป็ นไปได้ที่กญ
กัญชาในเด็กและเยาวชน ผลกระทบด้านสุขภาพ ปั ญหาเรื่ องพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมในสังคม อุบตั ิเหตุบนท้องถนน ดังนั้น
ั ชาจึงต้องคานึ งถึงความปลอดภัยจากการใช้กญ
ั ชา ความพร้อมของสังคม การควบคุมพื้นที่เพาะปลูก จานวนผูป้ ลูก
การเปิ ดเสรี กญ
ั ชา และการเสพติดของผูเ้ สพกัญชา รวมไปถึงปั ญหาอาชญากรรมที่จะตามมาอีกด้วย ถึงแม้วา่ ในอดีต
กัญชา ผูป้ ระกอบการผูใ้ ช้กญ
ั ชาในแต่ละ
กัญชาจะเคยถูกพิจารณาให้จดั อยูใ่ นหมวดหมู่ยาเสพติดให้โทษตามข้อตกลงระหว่างประเทศ การอนุญาตให้มีการใช้กญ
ประเทศยังคงมี รายละเอียด รวมทั้งระเบี ยบข้อบังคับที่ แตกต่างกันไปตามบริ บทของแต่ละพื้นที่ และกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ
แม้แต่ในประเทศเดียวกันอย่างสหรัฐอเมริ กาก็ยงั คงมีนโยบายการใช้กญั ชาที่ต่างกันไปในแต่ละรัฐด้วย
ที่ผา่ นมาประเทศส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้การควบคุม และอ้างอิงตามกฎหมายอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยยาเสพติด (United
Nations Single Convention on Narcotic Drugs) ปี ค.ศ. 1961 (United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 1961) พร้อม
กับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท (Convention on Psychotropic Substances) ในปี ค.ศ. 1971 (United Nation Office
on Drugs and Crime (UNODC), 1971) และอนุสัญญาต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและยา (Convention against Illicit Traffic in
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) ในปี ค.ศ. 1988 (United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 1988) ซึ่ ง
แต่ละประเทศมีการบังคับใช้กฎหมายที่ ต่างกันไปตามความเหมาะสม และบริ บททางสังคมของประเทศที่ มีความแตกต่างกันไป
สาหรั บ ประเทศไทยเมื่ อมี การพิจารณาเกี่ ยวกับการเปิ ดเสรี กัญชา จึ งปฏิ เสธไม่ได้ว่า มักจะมี ผูส้ นับสนุ นซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ ได้รับ
ั ชา กลุ่มผูเ้ สพสาร
ผลประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ หรื อองค์กรที่มีส่วนได้เสี ยกับการเปิ ดเสรี การใช้กญ
เสพติดอยู่เดิม และกลุ่มผูม้ ีแนวโน้มว่า อยากจะลองเสพกัญชาออกมาเคลื่อนไหว เข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน ผลักดันด้วย
กลยุทธ์ ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ของกลุ่ม กัญชาเสรี ยงั ได้แบ่งความคิดของผูค้ นออกเป็ นสองฝ่ าย คือ ฝ่ ายที่เห็นด้วย
และให้การสนับสนุน ส่วนอีกฝ่ ายนั้นคือ ฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้าน ซึ่งการเห็นต่างถือเป็ นเรื่ องปกติในสังคม เนื่องจากแต่ละกลุ่ม
มีความรู ้และความรอบรู ้ และกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน ประชาชนในสังคมมีความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ที่ไม่
เหมือนกัน จึงส่งผลต่อความเชื่อ ความเข้าใจ และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปในบางครั้งอาจทาให้เกิดการปะทะกันทาง
ความคิดในสังคมหลายประเด็น มีส่วนกับการกระทาการทางสังคมผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างมีความสัมพันธ์ที่
เชื่ อมโยงกันอย่างซับซ้อนนาไปสู่ การต่อสู ้เคลื่อนไหวเพื่อกัญชาเสรี ถึงแม้ว่าประเด็นเกี่ ยวกับกัญชาเสรี ในประเทศไทยนั้นจะมี
ความเห็ นที่ หลากหลายเกี่ ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชา แต่ดว้ ยการค้นพบคุณประโยชน์จากสารทางพฤกษาเคมีที่มีอยู่ใน
กัญชา และการใช้ประโยชน์จากส่ วนอื่น ๆ ของกัญชาที่ สามารถนามาต่อยอดเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ต่าง ๆได้หลากหลาย เช่ น การใช้
ประโยชน์จากเส้นใย การนามาผลิตเป็ นส่วนผสมในการปรุ งอาหารและเครื่ องดื่ม การนากัญชามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ดา้ นสุ ขภาพ
และความงาม ฯลฯ จึงเป็ นสิ่ งเร้าที่เป็ นตัวเร่ งให้เกิดกระแสการผลักดันกัญชาให้เป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมายในไทย เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
ร่ วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และภาคประชาสังคม
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะของการต่อสูผ้ ลักดันเพื่อนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563
2. เพื่อศึ กษาตัวแสดงและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทางการเมื องในการต่อสู ้เกี่ ยวกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560-2563
3. เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ทางการเมืองของตัวแสดงเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง การเมืองของการต่อสูน้ โยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2563 ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง สามารถอธิ บายได้ดงั นี้ กัญชาถูกจัดให้เป็ นยาเสพติดประเทศไทยรวมไปถึงหลายประเทศต้องปฏิ บตั ิตาม
ข้อบังคับตามกฎหมาย และอนุสญ
ั ญาเกี่ยวกับยาเสพติดหลายฉบับที่ได้มีการลงนามในข้อตกลงและความร่ วมมือในเวทีโลก จึงได้มี
กฎหมายความร่ วมมือที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยนั้นได้เข้าร่ วมเป็ นรัฐภาคี ได้แก่ (1) อนุสัญญา
เดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ ยวว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ. 1961, 1972 ซึ่ งมีรัฐภาคีลงนาม ณ
นครรัฐแห่ งนิ วยอร์ ก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as Amended by the 1972
Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) ซึ่ งประเทศไทยทาการการลงนามโดยภาคยานุวตั ในอนุสัญญา
ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) (2) อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 (Convention
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
on Psychotropic Substances, 1971) ซึ่ งประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีโดยภาคยานุวตั เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)
(3) อนุ สัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิ ตและประสาท ค.ศ. 1988 (United
Nations Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) ซึ่ งประเทศไทยได้เข้าเป็ น
ภาคี โดยภาคยานุวตั เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) (4) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2564) ซึ่ งกัญชานั้นได้ถูกจัดให้อยูใ่ นประเภทของยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5
เป็ นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนด ส่ งผลให้ประชาชนเกิดความเคารพยาเกรง
ต่อโทษของกฎหมาย แต่ทว่ากัญชานั้นเป็ นพืชสมุนไพรที่อยูค่ ู่กบั คนไทยมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏอยูใ่ นตารับยาทางการแพทย์แผน
โบราณ (Cannabis Bill, 2020) ภาพแกะสลักหิ นอ่อน
ขณะที่การต่อสูเ้ กี่ยวกับกัญชาเสรี ในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2560 มีที่มาจากการเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
ของกลุ่มนักศึกษาต่อรัฐบาลที่นาพาประเทศไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนาม รวมถึงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
แก่กองทัพสหรัฐอเมริ กาด้วยการใช้ดนตรี แนวเพลงเพื่อชีวติ ที่มีท่วงทานองของเนื้อเพลงที่สื่อถึงกัญชา โดยการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู ้
เกี่ ยวกับกัญชาผูว้ ิจ ัยอธิ บายด้วยแนวคิ ดโครงสร้ างโอกาสทางการเมื องที่ ว่า โครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่ เอื้อต่อขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมนั้น เป็ นผลที่มาจากสภาวะของการไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่ นาไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงต่อสัมพันธภาพ
อานาจแบบเดิม นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดสัมพันธภาพทางอานาจใหม่ข้ ึน ซึ่ งเป็ นการลดช่องว่างและระยะห่ างทางอานาจให้แคบลง
ทาให้เกิดโอกาสที่ สามารถใช้ในการต่อรองและเป็ นการเปิ ดช่องทางท้าทายหรื อเผชิ ญหน้า แม้ในบางครั้งโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองจะเอื้อต่อกลุ่มหรื อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม แต่การเคลื่อนไหวเรี ยกร้องของกลุ่มหรื อขบวนการจาเป็ นที่จะต้องมี
องค์ประกอบเสริ มภายในที่ สาคัญในการสนับสนุ นด้านอื่น ๆ ได้แก่ การมีทรัพยากรที่จาเป็ นและเพียงพอตามแนวคิดทฤษฎี การ
ระดมทรัพยากร หากในช่วงเวลาที่ มีการต่อสู ้ผลักดันเพื่อกัญชาเสรี น้ ี โครงสร้างโอกาสทางการเมืองไม่เอื้ออานวยการก็เกิ ดความ
ล้มเหลว การต่อสูเ้ พื่อกัญชาเสรี ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 นั้น เป็ นไปในลักษณะของการต่อสู ้ดว้ ยการใช้กลยุทธ์ และยุทธวิธีต่าง ๆ
ั ชาเป็ นสิ่ งที่ ถูกกฎหมาย การต่อสู ้เพื่อกัญชาเสรี ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 โครงสร้างอานาจทางการเมืองที่ เปิ ดส่ งผลให้
เพื่อให้กญ
อานาจต่อรองมีเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่พรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งจากการใช้นโยบายกัญชาเสรี ในการหาเสี ยงของ
พรรคในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 จนประสบความสาเร็ จนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดการตลาดทางการเมืองของ Maarek (2003) มาใช้
อธิ บายและได้มีการนาแนวคิดการตลาดของภาคเอกชนมาปรับใช้กลยุทธ์ของการตลาดทางการเมือง จึ งเกี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่ม
ทางการตลาด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย และเกี่ ยวข้องกับอุดมการณ์ของพรรคการเมืองเป็ นหลัก มีการใช้การวิจยั ทางการตลาด
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุดในการนามาอธิ บาย นอกจากนี้ สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2559) ได้เสนอแนวคิดให้เห็ นว่า
นโยบายสาธารณะเป็ นการกาหนดนโยบายโดยรวบรวมการตัดสิ นใจโดยดูที่ประโยชน์ของแต่ละบุคคล ตัวแบบรัฐในเชิงการตัดสิ นใจ
ทางเลือกสาธารณะนั้นเป็ นนโยบายตามรัฐแบบทางเลือกสาธารณะ หรื อตัวแบบรัฐตัดสิ นใจเลือกอย่างมีเหตุผล หรื อเหตุผลในการ
เลือกนโยบาย และเป็ นผลมาจากการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้า หรื ออุปสงค์จากการผลิตสิ นค้าหรื ออุปทานโดยสิ นค้านั้น คือ
นโยบายที่มีผผู ้ ลิตคือ พรรคการเมืองและนักการเมืองที่ทาการส่งนโยบายหรื อสิ นค้าลงสู่ ตลาด หรื อการหาเสี ยงให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าคือ
ประชาชนหรื อ ผูอ้ อกเสี ย งเลื อ กตั้ง ท าให้ น โยบายเป็ นเหมื อ นสิ น ค้า ที่ ผ่า นกระบวนการของตัด สิ น ใจเลื อ กด้ว ยเหตุ ผ ลจาก
ผลประโยชน์สูงสุดของผูอ้ อกเสี ยงเลือกตั้ง และต่อมาได้มีการใช้จานวนของคะแนนเสี ยงที่พรรคได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในการ
เจรจาต่อรองตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขทาให้มีโอกาสใหม่ ๆ ในการเคลื่อนไหว และสามารถส่ งผลกลับไปยัง
ฝ่ ายอานาจเดิม
สาหรับแนวคิดการระดมทรัพยากรสามารถนามาอธิ บายการเกิดและการพัฒนาขบวนการทางสังคมไปสู่ ความเข้มแข็ง
ตลอดจนความสาเร็ จของขบวนการทางสังคมด้วยเงื่อนไขที่ เพียงพอ (sufficiency condition) โดยตัวแสดงสาคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทางการเมืองในการต่อสู ้เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 ทั้งฝ่ ายที่สนับสนุน และฝ่ ายที่คดั ค้าน
ซึ่งแต่ละฝ่ ายนั้นมีเหตุผลและความเชื่อที่แตกต่างกันไป โดยแนวคิดทฤษฎีทางเลือกสาธารณะที่มาจากแนวคิดหลักการเลือกอย่างมี
เหตุมีผล ซึ่งคานึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุ ดของปั จเจกบุคคลมีจุดที่น่าสนใจในประเด็นของเรื่ องผลประโยชน์ที่มีต่อนโยบายกัญชา
เสรี กล่าวคือ ฝ่ ายที่จะได้รับประโยชน์จากกัญชาเสรี น้ ีจะให้การสนับสนุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งการใช้ประโยชน์ของกัญชา ส่ วนฝ่ ายที่จะ
เสี ยประโยชน์ หรื อฝ่ ายที่กงั วลถึงผลกระทบเกี่ยวกับกัญชานั้นก็จะมีแนวทางที่ไม่สนับสนุน ซึ่ งการรวมตัวกันในการต่อสู ้เพื่อกัญชา
เสรี น้ ี สามารถอธิบายผ่านแนวคิดทฤษฎีกลุ่มที่วา่ ด้วยการรวมตัวโดยมีเป้ าหมายร่ วมกันหรื อจุดประสงค์ร่วมกันที่การต่อสู ้ ผลักดัน
ั ชาสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั สามารถ
เพื่อให้กญ
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังที่ปรากฏในภาพ 1

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
ค.ศ. 1988

อนุสญ
ั ญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสาร
แก้ไขฯ ค.ศ. 1972

อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่
ด้วยการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จดั ตั้งในลักษณะ
องค์กร ค.ศ. 2000

พระราชบัญญัติ
ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522

โครงสร้ างโอกาสทางการเมือง
การเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2562
แนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากร
แนวคิดทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์

แนวคิดทฤษฎีการตลาดทางารเมือง

ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในนโยบาย

แนวคิดทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ

ฝ่ ายที่คดั ค้ าน
ผูเ้ สี ยประโยชน์จากเงินรางวัล
นาจับผูก้ ระทาความผิด เงิน
สิ นบนและผลงาน, แพทย์แผน
ปัจจุบนั , ภาคธุรกิจและ
ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับยาและ
เวชภัณฑ์แผนปัจจุบนั , กลุ่ม
ผูข้ ายกัญชาในตลาดมืด
ประชาชน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นโยบายกัญชา
เสรี ในประเทศ
ไทย

ฝ่ ายที่สนับสนุน

พรรคภูมิใจไทยและพรรคการเมืองอื่น, มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค, มูลนิธิ
สุ ขภาพ, มหาวิทยาลัยรังสิ ต, มูลนิธิกสิ กรรมธรรมชาติ, มูลนิธิชีววิถี,
เครื อข่ายผูป้ ่ วยขบวนการสร้างเสริ มสุ ขภาพประชาชน, ประชาชนที่
ต้องการใช้กญั ชา, คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน,
โรงพยาบาลเอกชน, แพทย์แผนไทยและทางเลือก, กลุ่มลุงตู ้ และภาคี
เครื อข่าย, มูลนิธิขา้ วขวัญ, สถาบันการศึกษาที่ได้รับประโยชน์ในการ
เปิ ดหลักสูตร การอบรม การวิจยั กลุ่มลุงตู ้ และภาคีเครื อข่ายกัญชา

วิธีดาเนินการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบด้วย การวิจยั เชิ ง เอกสาร (documentary research)
และการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)
1. การศึกษาการเมืองของการต่อสู ้นโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2563 เป็ นการศึกษาผ่านแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึ กษาและประกอบการอธิ บายปรากฏการณ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้น จากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนังสื อ บทความ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง อินเทอร์ เน็ต เอกสารทางหน่วยงานราชการ และ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการประกอบข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
2. การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (key informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ด้วยการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะของนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย
ทั้งรู ปแบบการต่อสู ้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตามโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง
ตามบริ บททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต่าง ๆ ทาให้การศึกษาหาความจริ งนั้นจาเป็ นที่จะต้องอาศัยความพิถีพิถนั อย่าง
ละเอียดลึกซึ้ ง ปราศจากอคติ เพื่อที่จะทาให้เข้าใจถึงลักษณะกัญชาเสรี รวมไปถึงรู ปแบบการต่อสู ้ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่
ั ชาเป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมาย โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือก
เกี่ ยวข้องกับนโยบายกัญชาเสรี เน้นการศึ กษาเฉพาะกลุ่มที่ ต่อสู ้เรี ยกร้องให้กญ
ตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่คานึงถึงความน่าจะเป็ น โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกบอลหิ มะ (snowball sampling) และทา
การสัมภาษณ์ดว้ ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยใช้คาถามปลายเปิ ด (open-end) ที่มี
ความยืดหยุ่นและมี ค วามเปิ ดกว้า ง พร้ อ มที่ จ ะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นถ้อ ยค าของข้อ ค าถามให้มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 เพื่อให้ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอบข้อคาถามได้หลากหลายและครอบคลุมประเด็นคาถามมากขึ้น โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และพรรคการเมือง จานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ จานวน 2 ท่าน ได้แก่ บุคคลหรื อหน่ วยงาน ที่ มีความ
เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย (2) ภาคเอกชน จานวน 3 ท่าน (3) ภาคประชาชน จานวน 2 ท่าน และ (4) นักการเมือง
จานวน 2 ท่าน เพื่อนามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ผลการวิจยั
1. ผลการศึ กษาลักษณะของการต่อสู ้ผลักดันเพื่ อนโยบายกัญชาเสรี ใ นประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 พบว่า
ลักษณะของการต่อสูผ้ ลักดันเพื่อนโยบายกัญชาเสรี ในช่วงแรก (ก่อนปี พ.ศ. 2560) มีจุดเริ่ มต้นมาจากการปฏิวตั ิในปี ค.ศ. 1960 ของ
ขบวนการนักศึกษา หรื อที่เรี ยกกันว่า “ขบวนการฮิปปี้ ” ซึ่งเป็ นขบวนการต่อสูแ้ ละแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างมากต่อรัฐบาลไทย
และประเทศสหรัฐอเมริ กาที่นาพาประเทศไทยให้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการทหารในสงครามเวียดนาม การต่อสู ้เคลื่อนไหวของ
กลุ่มฮิปปี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการต่อสู ้เพื่อกัญชาในประเทศไทยซึ่ งมีความแตกต่างจากอเมริ กาเหนื อยุโรป และภูมิภาคอื่น ตรงที่
จุดเริ่ มต้นของการเรี ยกร้องเพื่อกัญชาในไทยใช้ดนตรี และแฟชัน่ เป็ นหลัก ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2560-2561) ในช่วงเวลานี้ เกิ ดกระแส
ความสนใจที่ มีต่อกัญชาของผูค้ นในสังคมไทย เมื่อมีผลวิจยั รองรับการค้นพบสารสาคัญที่ มีในกัญชาเพื่อนามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ ทาให้ท้ งั ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หันกลับมาทบทวนเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยกันมากขึ้น กัญชา
กลายเป็ นพืชที่ดึงดูดความสนใจ เกิดการทบทวนการแก้ไขกฎหมาย มีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
โดยเสนอต่อสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ (สนช.) ในระหว่างการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว มีการโต้แย้งถกเถียงกันถึง
ั ชาในสังคมไทย ความปลอดภัย รวมถึงคุณประโยชน์ของกัญชาที่น่าเชื่อถือ ในเวลาต่อมา
ความพร้อม ความเหมาะสมในการใช้กญ
ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจยั แต่ยงั ไม่อนุญาตให้เสพเพื่อการสันทนาการ และช่วงที่สาม (พ.ศ. 2562-2563) ในปี
พ.ศ. 2562 พรรคภูมิใจไทยประสบความสาเร็ จในการเลือกตั้งทัว่ ไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการสนับสนุนของประชาชนที่สนใจ
ต่อนโยบายกัญชากัญชาเสรี ขณะที่ภาคเอกชนมีการจดทะเบียนบริ ษทั ผูป้ ระกอบการธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาเป็ นจานวนมาก อีกทั้งยัง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ก่อให้เกิดปฏิ สัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม และเอกชนในฐานะผูป้ ระกอบการกัญชา ซึ่ งถือเป็ นธุ รกิ จ
ใหม่ในประเทศไทยที่ มีความจาเป็ นในการรวมกลุ่มกันเพื่อประโยชน์ทางการค้า การเจรจาต่อรอง รวมถึงการต่อยอดทางธุ รกิ จ
เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดสัมพันธภาพทางอานาจใหม่ข้ ึน ซึ่ งเป็ นการลดช่องว่างและระยะห่ างทางอานาจ
ให้แคบลง ทาให้เกิดโอกาสที่สามารถใช้ในการต่อรองและเป็ นการเปิ ดช่องทางท้าทายหรื อเผชิญหน้า
2. ผลการศึกษาตัวแสดงและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทางการเมืองในการต่อสู ้เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560-2563 พบว่า กัญชาเสรี ในฐานะพืชที่ ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพืชที่ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจนั้น ได้แบ่ง
ความคิดของผูค้ นในประเทศไทยออกได้เป็ นสองฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายที่สนับสนุน และฝ่ ายที่คดั ค้านนโยบายกัญชาเสรี ภาพรวมของฝ่ ายที่
สนับสนุนที่มีต่อนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทยนั้น จึงประกอบไปด้วยตัวแสดงที่สาคัญหลายภาคส่ วน นอกจากนี้ ยังเกิดการมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และภาคประชาสังคม โดยจุดประสงค์หลักที่มีความสอดคล้องกันของกลุ่ม
ผูส้ นับสนุนนโยบายกัญชาเสรี คือ ความต้องการให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา การต่อสู ้ ผลักดัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
กัญชาสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกกฎหมาย เมื่อมีกลุ่มผูส้ นับสนุ นกัญชาเสรี ในประเทศไทยก็ย่อมมีฝ่ายที่คดั ค้าน หรื อ
กังวลต่อนโยบายกัญชาเสรี เช่นกัน สาหรับฝ่ ายที่ คดั ค้านกัญชาเสรี น้ ี ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคการเมือง ซึ่งกลุ่มผูไ้ ม่สนับสนุนนี้มีท้ งั ปั จเจกบุคคลที่เสี ยผลประโยชน์ หรื อประโยชน์ที่จะพึงได้น้ นั ลดลง ดังนั้นนโยบายกัญชา
เสรี ในประเทศไทยจึงประกอบไปด้วยทั้งฝ่ ายที่ให้การสนับสนุนและฝ่ ายที่คดั ค้าน ซึ่งแต่ละฝ่ ายนั้นต่างก็มีความเชื่อ ทัศนคติ เหตุผล
ในการสนับสนุนความเชื่อของตนที่มีความแตกต่างกันไป ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากกัญชาเสรี จึงเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน ส่ วนผูท้ ี่เสี ย
ประโยชน์ หรื อผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทางสังคมจากการเปิ ดเสรี กญั ชามีความเป็ นไปได้สูงที่จะคัดค้าน
3. ผลการศึกษาปฏิสมั พันธ์ทางการเมืองของตัวแสดงเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 พบว่า การใช้อานาจทางการเมืองของรัฐในด้านของนโยบาย ได้แก่ การกาหนดให้นโยบายกัญชา
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในมิติทางการแพทย์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิ จภายในขอบเขตที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งการ
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้นถือเป็ นอานาจโดยตรงของรัฐ เมื่ อมี การประกาศใช้เป็ นกฎหมายจึ งมีสภาพบังคับใช้กับทุ กกลุ่มคน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็ นผูร้ ับนโยบายมาปฏิบตั ิให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย ทั้งการประสานความร่ วมมือ การสนับสนุนส่ งเสริ ม
ภาคส่ วนต่าง ๆ ได้แก่ หน่ วยงานภาครัฐด้วยกันเอง ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐหรื อหน่ วยงานของรั ฐที่
เกี่ยวข้องยังมีอานาจตามกฎหมายในการลงโทษ หรื อจับกุมผูก้ ระทาความผิดอีกด้วย สาหรับนโยบายกัญชาเสรี ในประเทศไทยนั้น
เป็ นเพียงเสรี ทางการแพทย์ และมีการเปิ ดโอกาสให้มีการนาประโยชน์ของกัญชาใช้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จึงกล่าวได้วา่ กัญชา
เสรี ในประเทศไทยนั้นเป็ นไปในลักษณะกึ่งเสรี เท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็ นเสรี แบบเต็มรู ปแบบ เนื่ องจากยังมีขอ้ จากัดในหลาย ๆ ด้าน
การที่ รัฐออกกฎหมายที่ จากัดการใช้น้ นั จึ งเป็ นการควบคุมในด้านความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ และเป็ นการควบคุมไม่ให้เยาวชนหรื อ
ประชาชนทัว่ ไปนากัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด ขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวก็เป็ นการจากัดการแข่งขันทางการตลาดของ
กัญชาแบบเต็มรู ปแบบ เนื่ องจากกฎหมายระบุวา่ ห้ามนาส่ วนช่อดอก หรื อยางกัญชาไปใช้ ดังนั้นจึงเป็ นเพียงกัญชาเสรี ในมิติทาง
การแพทย์ ซึ่งเป็ นนโยบายที่เกิดจากการผลักดันและการใช้อานาจจากรัฐ
อภิปรายผล
กัญชาเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตผูค้ นในสังคมไทยตั้งแต่อดีตโดยมีการใช้ประโยชน์จากกัญชาทั้งทางการแพทย์แผนไทย
การใช้ในการปรุ งอาหาร การใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การใช้ประโยชน์ทางเส้นใย และการใช้เพื่อบรรเทาอาการ
เจ็บป่ วยจากการทางานหนักของกลุ่มแรงงาน ซึ่งกัญชาไทยยังเคยเป็ นพืชที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างสู งในยุคของสงครามเวียดนาม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทย จนกระทัง่ กัญชาได้ค่อย ๆ เลือนหายไปจากการประกาศสงครามยาเสพติด
และจากการเข้าร่ วมสนธิ สัญญาเกี่ ยวกับยาเสพติดระหว่างประเทศเพื่อแลกกับการสนับสนุ นจากต่างประเทศในด้านการเงินและ
ั ชาสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย
การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จนกระทัง่ ได้เกิดกระแสเรี ยกร้องให้กญ
ในประเทศไทย ซึ่ งในเวลาต่อมากัญชาเสรี เพื่อการแพทย์ได้กลายเป็ นหนึ่ งนโยบายในการรณรงค์หาเสี ยงจากพรรคภูมิใจไทยในปี
พ.ศ. 2562 และได้เสี ยงตอบรับอย่างมากมาย จนทาให้พรรคได้ที่นงั่ ในสภาถึง 51 ที่นั่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Henneberg (2008)
ได้อธิ บายไว้วา่ องค์กรทางการเมืองได้นาเอาแนวคิดและเทคนิ คทางการตลาดขององค์กรธุรกิจเข้ามาประยุกต์ในการค้นหาความ
ต้องการของประชาชนพร้อมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งการสื่ อสารเพื่อ
นาเสนอนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการเมือง
การต่อสู ้ผลักดันเพื่อนโยบายกัญชาเสรี น้ ี มีความสอดคล้องภายใต้เงื่ อนไขของโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่ มีความ
สอดคล้องกับบริ บททางการเมืองและบริ บททางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงที่มีความแตกต่างกันไปแต่ละช่วงเวลา หากโครงสร้าง
โอกาสทางการเมื องเปิ ดให้มีการต่ อสู ้ผลักดันเกี่ ยวกับ กัญชาเสรี จะสามารถทาการขับเคลื่ อนให้ประสบความสาเร็ จต่อไปได้
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ประภาส ปิ่ นตบแต่ง (2552) ได้ให้ความเห็ นไว้ว่า หากโครงสร้างโอกาสทางการเมืองเปิ ดโอกาสให้
กระทาการต่อสู ้ แต่ไม่มีทรัพยากรที่ จะใช้ในการต่อสู ้ผลักดัน การต่อสู ้ดงั กล่าวก็ไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้ ทั้งโครงสร้าง
โอกาสทางการเมืองและการระดมทรัพยากรเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการต่อสูข้ องกลุ่มด้วยเช่นกัน ขณะที่การเคลื่อนไหวทางสังคมเป็ นกลุ่มที่
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น เป็ นชุดขององค์กรที่มีการสนับสนุนสาเหตุที่คล้ายคลึงกันอยู่
บนมิติของการเมืองที่มองขบวนการทางสังคมในฐานะการกระทารวมหมู่ที่มีเหตุผล (rational) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Olson
(1965) ที่ได้อธิบายถึงการกระทาแบบรวมหมู่ (collective action) ในการเข้าร่ วมการต่อสู ้ผลักดันเพื่อนโยบายกัญชาเสรี น้ นั เกี่ยวข้อง
กับปั จจัยทั้งในการเข้าร่ วมการต่อสู ้อยู่ 2 ประการ คือ เหตุกระตุน้ ร่ วม (collective incentives) และเหตุกระตุน้ สาหรั บปั จเจก
(selective incentive) ซึ่งจะประสบผลสาเร็ จหรื อบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มได้น้ นั จะต้องมีเงื่อนไขที่เพียงพอ ซึ่ งเงื่อนไขดังกล่าวก็คือ
เงื่อนไขด้านองค์การเคลื่อนไหวทางสังคม และกระบวนการระดมทรัพยากรซึ่ งจะสามารถนามาใช้ในการอธิ บายถึงการเกิดขึ้นของ
กลุ่มที่ออกมาทาการเรี ยกร้องต่อสูเ้ พื่อนโยบายกัญชาเสรี
การนาเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปั ญหาในแต่ละฝ่ ายอาจมีแนวคิดที่ เหมือนกัน แต่ก็มีเป้ าหมายและวิธีการที่ แตกต่างกัน
ั ชาสามารถใช้ได้เสรี ทางการแพทย์ และประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบที่กฎหมายกาหนดไว้
การที่รัฐบาลประกาศให้กญ
สอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทรศร (2562) กล่าวว่า การแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุ ด เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจกาหนด
นโยบายในตัวแบบการตัดสิ นใจเลือกสาธารณะ ซึ่ งเป็ นการหาจุดดุลยภาพ (equilibrium) ระหว่างอุปสงค์จากฝ่ ายประชาชน และ
อุปทานจากฝ่ ายนักการเมืองและข้าราชการ นโยบายที่ กาหนดออกมาจึงเกิ ดจากการตัดสิ นใจในกรอบของเงื่อนไขของการสร้าง
คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนของนักการเมือง และการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองของประชาชน แต่หากนโยบายกัญชาเสรี น้ ี
ถูกกาหนดโดยชนชั้นนา หรื อกลุ่มทุน ที่ มีผลมาจากการชี้ นา แทรกแซง ใช้อิทธิ พล บารมี ความเชื่ อ ความไว้วางใจ ความศรัทธา
ท้ายที่สุดแล้วการใช้อานาจนี้ เป็ นอานาจทางสังคมที่จะแทรกแซง หรื อมีอิทธิ พลเหนื ออานาจรัฐ (state power) หรื อราชการ เพราะ
คุณลักษณะพิเศษของชนชั้นนา หรื อกลุ่มทุนที่มีอยูจ่ านวนไม่มากในสังคมการเมือง แต่มีอยูเ่ กือบทุกสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ
Wilson (1973) ได้มีมุมมองเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ต่อองค์กรทางการเมืองว่า การที่กลุ่มหรื อองค์กรทางการเมืองจะกระทาการใด ๆ
นั้นขึ้นอยูก่ บั ประเภทแรงจูงใจ ซึ่งได้แก่ แรงจูงใจด้านวัตถุ เช่น เงิน ของมีค่า หรื อบริ การต่าง ๆ และแรงจูงใจในทางที่จะก่อให้เกิ ด
ความสมานฉันท์ภายในกลุ่ม ได้แก่ แรงจูงใจเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลที่จะได้รับ (specific solidary incentive)
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐควรมี การแก้ไขปั ญหาทางด้านโครงสร้างขององค์กรให้มีความทันสมัย ลดการทางานที่ ตอ้ งมีระเบี ยบแบบแผน
ข้อจากัด ในด้านต่าง ๆ และควรมีการกระจายอานาจ
2. ควรมีการบริ หารจัดการนโยบายกัญชาเสรี ให้มีความโปร่ งใสขึ้น มีระบบ ระเบียบในการบริ หารจัดการที่ง่ายขึ้น และทา
ให้มนั ไปไกลที่สุด ให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ และเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม
3. ควรมีองค์กรหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกัญชา (cannabis agency) ที่เป็ นองค์กรกัญชาแห่ งชาติในประเทศไทย
(national cannabis organization) ที่เป็ นผูม้ ีอานาจในการควบคุม ดูแล เกี่ยวกับกัญชาทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นในการควบคุมในด้านการ
ผลิต ส่ งออก อุตสาหกรรม การซื้ อขาย การออกใบอนุ ญาต การออกใบรับรอง การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ การส่ งออก
เป็ นต้น
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการใช้กญั ชาอย่างถูกต้อง และถูกวิธี
5. ควรมีมาตรการในการควบคุม กากับดูแลการใช้ การซื้อ การขายกัญชา อย่างเข้มงวด รัดกุม เพื่อให้เกิดปั ญหาทางสังคม
ให้นอ้ ยที่สุด
ั ชา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กญ
ั ชาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ตรง
6. ควรมีการส่งเสริ มสนับสนุนในการพัฒนาสายพันธุ์กญ
ต่อความต้องการของตลาด
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อาณาจักร การบุกเบิกเรี ยนรู ้เส้นทางและดินแดนแห่งใหม่ เส้นทางสายไหมจึงจัดเป็ นเส้นทางแห่ งการแลกเปลี่ยนสิ นค้า วัฒนธรรม และ
ความรู ้จากจีนสู่ พ้ืนที่ ภายนอกที่ไกลออกไป ส่ วนยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่เป็ นการนาหยิบยกมรดกความรุ่ งเรื องของเส้นทาง
การค้าในยุคโบราณมาผนวกเข้ากับแนวคิดเรื่ องภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ ส่ งผลให้ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีความสาคัญ
มากขึ้น ในฐานะเป็ นอาณาเขตพันธมิตรทั้งด้านการค้าและความมัน่ คงต่อจีน ดังนั้น ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมและยุทธศาสตร์ เส้นทาง
สายไหมใหม่ จึงมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ยิ่งไปกว่านั้นยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่ยงั มีผลสัมพันธ์
กับความรุ่ งโรจน์ของจีนและเป็ นภาพแสดงของรู ปแบบการพัฒนาทางการค้าและการเมืองในวิถีทางของจีนเอง
คาสาคัญ: เส้นทางสายไหม, เส้นทางสายไหมใหม่, ยุทธศาสตร์
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From Silk Road to New Silk Road: A Comparative Study on China’s Trading and Political Strategy
and Its impacts on Southeast Asia
Wipawee Suwimolwan
Politics, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: wipawee.suw@ku.th
This paper compares the difference between the Ancient Silk Road and the New Silk Road, two significant trading and
political strategies of China, and examines their impacts on Southeast Asia. This research used documentary research methodology to
analyze the related information from academic research, books, articles, and dissertations in Thai and English. It was found that
China’s ancient silk road relies on the ideas of empire expansion and the exploration of knowledge of new routes and territories.
There was turned out that the Ancient Silk Road was classified as a route of exchange of goods, cultures, and knowledge between
China and far away territories. On the contrary, the New Silk Road was reviving the ancient prosperity trade routes combined with the
concepts of geopolitics and geoeconomics. Then, Southeast Asia was more important to China as this region became a territorial
alliance in terms of trading and security. Hence, it might be concluded that the Ancient and New Silk Road strategy were different in
both their objectives and goals. The New Silk Road has been related to the prosperity of China; moreover, it represents the model of
trading and political development in China’s way.
Keywords: Silk Road, New Silk Road, Strategy
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บทนา
ความสาคัญของเส้ นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม เป็ นชื่อเรี ยกของเส้นทางการค้าที่เชื่อมการปฏิสมั พันธ์ระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกในยุคโบราณ
และเป็ นเส้นทางที่ทาให้ผคู ้ นจากฟากฝั่งหนึ่ งของโลกสามารถติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่ งต่าง ๆ กับผูค้ นในอีกฟากฝั่งหนึ่ งของโลกได้
เส้นทางสายไหมแม้ไม่ได้เป็ นเส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับเส้นทางหรื อรู ปแบบการคมนาคมที่
เกิดขึ้นในสมัยหลัง แต่ทว่าเส้นทางสายนี้ กลับเป็ นเส้นทางที่ มีความสาคัญต่อผูค้ นในดินแดนต้นทาง ปลายทาง ตลอดจนชุมชนตลอด
เส้นทางอย่างยิ่งยวด พ่อค้า นักบวช ตลอดจนนักเดินทางจากจีนได้ใช้เส้นทางสายนี้ เป็ นเส้นทางในการติดต่อค้าขาย ส่ งผ่านวัฒนธรรม
และส่งทอดองค์ความรู ้ต่าง ๆ ไปยังผูค้ นในดินแดนทางตะวันตกที่ไกลออกไป ในทางกลับกันนักเดินทางเหล่านี้ ก็รับเอาสิ นค้า ศาสนา
ความเชื่อ และองค์ความรู ้ จากผูค้ นทางฝั่งตะวันตกกลับมาปรับใช้และเผยแพร่ ในโลกฝั่งตะวันออกด้วย (เพ็ชรี สุมิตร, 2545)
ในสถานการณ์โลกยุคศตวรรษที่ 21 การแข่งขันด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความเข้มข้นรุ นแรง ประเทศต่าง ๆ ล้วนแต่
วางแผนยุทธศาสตร์ การค้าเพื่อ ธารงตนเป็ นผูเ้ ล่นที่ ไม่เสี ยเปรี ยบในโลกทุนนิ ยม รัฐบาลจี นได้ร้ื อฟื้ นเส้นทางสายไหมยุคโบราณให้
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยรื้ อฟื้ นเส้นทางสายไหมใหม่ข้ ึนเป็ นยุทธศาสตร์ เพื่อใช้สาหรับการต่อสู ้แข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม สาหรั บด้านเศรษฐกิ จ การเข้าถึงทรั พยากรและการควบคุมเส้นทางสายต่าง ๆ ในโลก เป็ นสิ่ งที่ สามารถสร้างความ
เหนื อกว่าในเวที เศรษฐกิ จการเมืองระหว่างประเทศ เนื่ องจากความสามารถในการเข้าถึงแหล่งพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
อาหาร พื้นที่ ยุทธศาสตร์ หรื อแม้กระทัง่ ความสามารถในการสื่ อสารกับชุมชนในพื้นที่ ต่าง ๆของโลก ล้วนแต่มีผลต่อการเพิ่ม-ลดขีด
ความสามารถและสถานะของรัฐในเวทีระหว่างประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น เส้นทางสายไหมใหม่ จึงไม่ใช่เพียงเส้นทางการค้าโบราณที่ถูกรื้ อ
ฟื้ นให้กลับมาเป็ นเส้นทางแห่งการแลกเปลี่ยนค้าขาย หากแต่เป็ นยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับการสร้างความมัน่ คง และมัง่ คัง่ ให้กบั ชาติ
จีนในปั จจุบนั และอนาคต
ในด้านการเมือง ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ ถือเป็ นหนึ่ งในปฏิกิริยาสะท้อนกลับของจีนที่มีต่อนโยบายของสหรัฐอเมริ กาที่
พยายามปิ ดล้อมจี นในทางการเมือง การทหาร และด้านเศรษฐกิจ การเฉลี่ยส่ วนแบ่งทางเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องของจี น
ตลอดจนจานวนพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับรัฐในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ส่งผลให้สหรัฐอเมริ กา
เกิดความไม่มนั่ คงในสถานะของตนเองจึ งพยายามปิ ดล้อมและจากัดเขตอิทธิ พลของจีนในภูมิภาคนี้ มากขึ้นเพื่อรักษาฐานอานาจของ
ตนเองเอาไว้ รัฐบาลจี นจึ งใช้ยทุ ธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่เป็ นยุทธศาสตร์ ในการสร้างความมัน่ คงและสร้างพันธมิตรกับดินแดน
ตลอดเส้นทางภูมิรัฐศาสตร์ผา่ นการสร้างความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่เชื่อมต่อ
ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยรอบ ซึ่งเริ่ มต้นจากใน ค.ศ. 2013 รัฐบาลจีนได้กาหนดอาณาบริ เวณความสัมพันธ์เชื่อมต่อในพื้นที่ทางบก (silk
road economic belt) ซึ่ งหมายถึง เส้นทางตั้งแต่พ้ืนที่ทางตอนเหนื อของจีน เชื่อมโยงไปถึงบริ เวณเอเชียใต้ เอเชียกลาง และดินแดนใน
ยุโรป และต่อมาจึงขยายขอบเขตของพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ เพิ่มเติมในพื้นที่ทางทะเล (maritime silk road) โดยยุทธศาสตร์ น้ ี เรี ยกรวมกันว่า
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road--OBOR) จากนั้นต่อมาจึงพัฒนานโยบายนี้ เป็ นข้อริ เริ่ มแถบและเส้นทาง (Belt and
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Road Initiative--BRI) ซึ่ งเป็ นนโยบายที่มีจุดหมายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจการค้า ระบบคมนาคม ตลอดจนความมัน่ คงทางภูมิภาคร่ วมกัน (เอกพร รักความสุข และคนอื่น ๆ, 2562)
ส่วนในด้านวัฒนธรรม แนวคิดการสร้างความเชื่อมต่อระบบคมนาคม โครงข่าย และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค
ภายใต้ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่ได้ถูกนาเสนอออกมาพร้อมกับสารทางการเมืองเรื่ องการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างของแต่ละภูมิภาคในโลก โดยในการประชุมองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติหรื อ ยูเนสโก
(UNESCO) เมื่อ ค.ศ. 2014 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้นาเสนอแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยหยิบยกเส้นทางสายไหมขึ้นเป็ น
กรณี ตวั อย่างโดยมีนยั สาคัญเกี่ยวกับการนาเสนอระเบียบการเมืองโลกที่น่าสนใจความว่า
. . . ประวัติศาสตร์ได้บอกกับพวกเราทุกคนว่า มีเพียงการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันเท่านั้นที่จะทาให้อารยธรรมเต็ม
ไปด้วยความมีชีวติ ชีวา หากทุกอารยธรรมสามารถรักษาความเป็ นเอกเทศเอาไว้ได้ สิ่ งที่ เรี ยกว่ า ‘การปะทะทางวัฒนธรรม’
จะไม่ เป็ นปั ญหา และความสมัครสมานทางอารยธรรมจะเป็ นสิ่ งที่ เกิดขึน้ จริ งได้ . . . ในสมัยโบราณตั้งแต่ยคุ ราชวงศ์ฮน่ั
จีนเคยมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมที่เชื่อมโยงจากจีนไปสู่ภูมิภาคตะวันตก เส้นทางนี้ได้แผ่ขยายสิ นค้า
วัฒนธรรม และความรู ้จากจีนไปสู่พ้นื ที่ทางตะวันตก และเส้นทางเดียวกันก็ได้นาสิ นค้า วัฒนธรม และความรู ้จากตะวันตกแผ่
ขยายมาสู่จีนเช่นกัน . . . (Embassy of PRC in the Republic of Seria, 2014)
ข้อความข้างต้นสะท้อนถึงสารทางการเมืองเกี่ยวกับการยอมรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย โดยประธานาธิ บดี
สี จิ้นผิงได้ยกเอากรณี เส้นทางสายไหมขึ้นเป็ นตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกยุคโบราณที่ท้ งั สองฟากฝั่งมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั และเน้นย้าว่าการยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเป็ นหัวใจสาคัญที่จะช่วยให้การติดต่อข้ามภูมิภาคใน
ยุคโลกาภิวตั น์เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์และลดปั ญหาทางปะทะทางวัฒนธรรมได้ สารทางการเมืองที่สื่อออกมานี้ มีนยั สะท้อนถึงประเด็น
ถกเถียงร่ วมสมัยที่ ถูกนาเสนอไว้โดย แซมมวล พี. ฮันติงตัน (Samuel P. Huntington) ที่ ได้กล่าวถึงสงครามฉากใหม่ในโลกยุคหลัง
สงครามเย็นว่า ความขัดแย้งใหม่ของโลกยุคร่ วมสมัยจะปรากฏขึ้ นในโฉมหน้าของการปะทะทางอารยธรรม ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวมี
หลักฐานเชิงประจักษ์จากกระแสแนวคิดภูมิภาคนิยมที่กาลังก่อตัวขึ้นควบคู่กบั สถานการณ์โลกาภิวตั น์ที่เชื่อมต่อโลกเข้าหากัน กลุ่มอารย
ธรรมต่าง ๆ กาลังเกิ ดความร่ วมมือและเกิ ดความแปลกแยกระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้ ดว้ ยเหตุผลด้านเศรษฐกิ จ ความมัน่ คง และเพื่อ
รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้ (Huntington, 1993)
จากความล่อแหลมในความขัดแย้งข้างต้น ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงนาเสนอยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่ออกสู่ ประชาคม
โลกในมิติที่มีความยืดหยุน่ และเปิ ดกว้าง กล่าวคือ เส้นทางสายไหมใหม่ จะเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สามารถก้าวข้ามความปั ญหาความขัดแย้ง
ทางอารยธรรมได้ เนื่ องจากจีนจะยึดมัน่ ในหลักการยอมรับวัฒนธรรมที่ แตกต่างหลากหลาย ประธานาธิ บดี สีจิ้นผิงได้ประกาศเน้นย้ า
อย่างชัดเจนว่า เส้นทางสายไหมใหม่จะเป็ นยุทธศาสตร์ ที่วางอยูบ่ นแนวคิดสันติภาพและความร่ วมมือ (peace and cooperation) การเปิ ด
กว้างและความครอบคลุม (openness and inclusiveness) การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน (mutual learning) และการแบ่งปั นผลประโยชน์
ร่ วมกัน (mutual benefit) (Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2017) ดังนั้น ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่จึงจะไม่เพียงเป็ น
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อการค้าขาย และเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานข้ามภูมิภาค หากแต่เส้นทางสายไหมใหม่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ยังมีฐานะเป็ นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงและเสริ มสร้างพันธมิตรระหว่างรัฐต่างๆ กับจีน ภายใต้แนวคิดทางวัฒนธรรม
ที่วา่ ด้วยการสานสัมพันธ์ระหว่างรัฐบนเงื่อนไขของการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางอารยธรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้ ต้องการศึกษาเปรี ยบเทียบสองยุทธศาสตร์ ทางการค้าและการเมืองที่ สาคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมใหม่ โดยมุ่งพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ ท้ งั สองมีจุดเริ่ มต้น การวางเป้ าหมาย ตลอดจนเปรี ยบเทียบ
นัยยะของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมใหม่ ว่า มีความเหมือน หรื อแตกต่างกันอย่างไร พร้อมพิจารณาเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบจากยุทธศาสตร์ดงั กล่าวที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในภาพรวม
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) และอาศัยวิธีการวิจยั เชิงเอกสาร (documentary research) เป็ น
หลัก โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากจากทั้งเอกสารชั้นต้น (primary Source) เช่น แถลงการณ์และนโยบายของรัฐบาล และเอกสารชั้นรอง
(secondary source) ประกอบด้วย เอกสารวิชาการ หนังสื อ บทความ และวิทยานิ พนธ์ ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องทั้งในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้น จึงนาข้อมูลมามารวบรวมและวิเคราะห์ประกอบสร้างขึ้นเป็ นคาอธิบายเชิงวิชาการ
ผลการวิจยั
เส้ นทางสายไหม: เส้ นทางแห่ งการค้ า และเส้ นทางแห่ งวิถชี ีวติ ในโลกยุคโบราณ
เส้นทางสายไหมเป็ นเส้นทางแห่ งการค้าและเส้นทางแห่ งวิถีชีวิตในโลกยุคโบราณ จุดกาเนิ ดของเส้นทางสายนี้ เริ่ มจากช่วง
ประมาณ 138 ปี ก่อนคริ สต์กาล เมื่อจักรพรรดิอู่ต้ ีแห่ งราชวงศ์ฮนั่ (Han Wudi) ได้ส่งคณะทูตโดยมีจางเฉี ยน (Zhang Qian) เป็ นหัวหน้า
คณะ เดิ นทางไปยังดิ นแดนทางตะวันตกของจี น เนื่ องจากขณะนั้นมีชนเผ่าซงหนู (Xiongnu) มักก่อการรุ กรานและปล้นสะดมผูค้ น
จักรพรรดิอู่ต้ ีจึงได้ส่งคณะทูตไปสารวจและเจรจาเป็ นพันธมิตรกับแคว้นเล็กต่าง ๆ ตามเส้นทางเพื่อปราบปรามชนเผ่าซงหนู ผลปรากฏ
ว่า แผนการณ์ปราบปรามชนเผ่าซงหนู ไม่สาเร็ จ แต่หัวหน้าคณะทูตจางเฉี ยน ได้กลับมารายงานข้อมูลเกี่ ยวกับการเดิ นทางและความ
น่าสนใจของดินแดนต่าง ๆ ให้ราชสานักได้รับทราบ พร้อมถวายข้อเสนอแนะให้จดั ตั้ง 4 จังหวัดเพิ่มเติมบนเส้นทางนี้เพื่อประโยชน์ทาง
การค้าและความมัน่ คง นัน่ คือ จังหวัดวูเว่ย (Wuwei) จังหวัดจางเย่ (Zhangye) จังหวัดเจียกวาน (Jiaguan) และจังหวัดซาโจว (Shazhau)
พร้อมเสนอให้สร้างป้ อมปราการบนเส้นทางตะวันตกของจีนเพื่อเป็ นการป้ องกันการรุ กรานด้วย (เพ็ชรี สุมิตร, 2545)
หลังจากจักรพรรดิอู่ต้ ีได้รับทราบข้อมูลข้างต้น จึงเกิดพระราชประสงค์ที่จะแผ่ขยายอาณาจักรไปทางตะวันตกเพิ่มเติม (ทวีป
วรดิลก, 2551) และทาให้เกิดเส้นทางที่เชื่อมโยงอาณาจักรจีนกับดินแดนต่าง ๆ ที่ไกลออกไป นัน่ คือ “เส้นทางสายไหม” ชื่อของเส้นทาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สายไหมมีที่มาจากการที่เส้นทางสายนี้มีสินค้าสาคัญคือ ผ้าไหม ในช่วง 300 ปี ก่อนคริ สต์กาล ไหมเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยมมากและ
เป็ นสิ นค้าที่สามารถสื่ อถึงความสถานะของผูส้ วมใส่ เส้นทางสายไหมยุคโบราณมีทางแยกหลายทาง และเปลี่ยนแปลงไปตามความ
สะดวกและปลอดภัยในแต่ละยุค จุดเริ่ มต้นด้านตะวันออกเริ่ มจากเมืองลัว่ หยางหรื อเมืองซี อานในปั จจุบนั ผ่านตามเส้นทางในประเทศ
จีน ผ่านไปยังเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แยกผ่านลงไปยังอินเดีย และทะลุไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อเข้าไปในพื้นที่ทางตะวันตก
สิ นค้าที่ถูกนามาค้าขายบนเส้นทางมีหลากหลาย ไม่ใช่เพียงผ้าไหมที่มีมูลค่าสู ง แต่ยงั มีทองแดง ทองคา กายาน คราม ไข่มุก ปะการัง
อัญมณี เครื่ องเทศ พืชผล และอาหาร นอกจากนี้ พร้อม ๆ กับการส่ งผ่านสิ นค้าหลายชนิ ด แนวความคิด ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของ
พ่อค้า นักบวช และนักแสวงหาโชคลาภที่เดินทางบนเส้นทางสายนี้ได้ถูกนาติดตัวไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไป จากระบบความคิด ความเชื่อ
และความศรัทธา ที่ต่างกันส่งผลให้ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของอายุขยั ของเส้นทางสายไหม ไม่เพียงปรากฏ การต่อสู ้ แข่งขัน
และการปะทะระหว่างกันของสิ่ งที่แตกต่าง หากแต่ยงั เกิดการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยน หยิบยืมซึ่งกันและกันด้วย (ปี เตอร์ ฟรานโคพาน, 2563)
จากการพิจารณาประวัติศาสตร์ ของเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ จะเห็ นได้ว่า จุดกาเนิ ดของเส้นทางสายไหมเริ่ มต้นจาก
เหตุผลด้านความมัน่ คงของอาณาจักรจี นที่ ตอ้ งการสารวจและควบคุ มเส้นทางในดิ นแดนฝั่ งตะวันตก จากนั้นเมื่อจักรพรรดิ จีนได้
รับทราบข้อมูลของดินแดนตลอดเส้นทางจึงมีเป้ าหมายขยายอาณาจักร (empire expansion) ให้กว้างขวางออกไปเพื่อขยายแสนยานุภาพ
ของอาณาจักรตามแนวคิดด้านความมัน่ คงยุคโบราณ (Strathern, n.d.) และจากการสารวจและความพยายามควบคุมดินแดนเพิ่มเติมครั้ง
นี้ได้นาไปสู่การเกิดขึ้นของเส้นทางสายไหมที่กลายเป็ นเส้นทางสายสาคัญของโลกยุคอดีต ปริ มาณการค้าและผลตอบแทนการค้าจานวน
มหาศาลที่เกิดขึ้นบนเส้นทางสายนี้ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ ได้สร้างผลให้เส้นทางสายไหมมี ความสาคัญและโดดเด่นเป็ นเสมือน
เส้นทางแห่งวิถีชีวติ ของผูค้ นในโลกยุคโบราณ เนื่ องจากสิ นค้านานาชนิ ด นวัตกรรม องค์ความรู ้ ตลอดจนระบบความเชื่อ ความศรัทธา
และตารับตาราในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ถูกส่ งผ่านแลกเปลี่ยน เกิ ดการปะทะ ขัดแย้งและปฏิ สังสรรค์ระหว่างกันหลากหลายมิติข้ ึนบน
เส้นทางการค้าที่เรี ยกว่า เส้นทางสายไหม
เส้ นทางสายไหมใหม่ : เส้ นทางแห่ งความหวังทางเศรษฐกิจและความรุ่งโรจน์ ของจีน
โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ หรื อในอีกชื่ อหนึ่ งที่เรี ยกว่า ข้อริ เริ่ มแถบและเส้นทาง (belt and road initiative) เป็ นแผน
ยุทธศาสตร์ แห่ งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจี นที่ ประธานาธิ บดี สีจิ้นผิงประกาศรื้ อฟื้ นเส้นทางสายไหมยุคโบราณมาพัฒนาต่อยอด
เส้นทางสายไหมใหม่แบ่งออกเป็ น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายไหมทางบก (silk road economic belt) และเส้นทางสายไหมทางทะเล
(Maritime Silk Road) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 65 ประเทศทัว่ โลก ครอบคลุมประชากรรวมกันกว่า 4,500 ล้านคน โดยเส้นทางทั้งหมดมีการ
เชื่ อมตรงมาสู่ ศูนย์กลางที่ จีน โครงการเส้นทางสายไหมใหม่มีมูลค่าโครงการสู งถึ ง 1.4 ล้านล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ (ภัทรสุ ดา
ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา, 2561) และประเทศจีนยังมีการจัดตั้งสถาบันการเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสนับสนุนเงินทุนสาหรับการส่ งเสริ ม
โครงการนี้ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารพัฒนาองค์การความร่ วมมือเซี่ ยงไฮ้ (The Shanghai Cooperation Organization Development Bank)
และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ภายใต้กลุ่มบริ กส์ (BRICS New Development Bank) ไม่เพียงเท่านั้น รัฐบาลจีนยังมีการสร้างกรอบความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สอดคล้องและส่งเสริ มต่อโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ผ่านการวางข้อตกลงภายใต้
ระเบียงเศรษฐกิจ (economic corridor) ในพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ ต่าง ๆ อาทิ ในภูมิภาคอินโดจีน มีการจัดทาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor หรื อ CICPEC) เพื่อเชื่อมต่อจีนกับ 8 เมืองหลัก ในภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่
สิ งคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ กรุ งเทพ พนมเปญ โฮจิ มินห์ เวียงจันทน์ ฮานอย และหนานหนิ ง และในภูมิภาคเอเชียใต้ มีการจัดทาระเบี ยง
เศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor หรื อ CPEC) เพื่อเชื่อมจีนกับเอเชียใต้ (เอกพร รักความสุ ข และคนอื่น ๆ,
2562)
จากการจัดทาโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ ตลอดจนกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งในระดับพหุ ภาคีและทวิภาคี
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการค้าและการลงทุนทุกทิศทางของโลกเริ่ มมีแนวโน้มหันเหเข้า
มาสู่จีนภายใต้ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่เชื่อมต่อแบบไร้พรมแดนอย่างแท้จริ ง ดินแดนที่เส้นทางสายไหม
ใหม่พาดผ่านต่างถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็ นโครงข่ายการเชื่อมต่อที่มีเป้ าหมายแยกย่อยหลากหลาย แต่อยูภ่ ายใต้เป้ าหมายหลักใหญ่คือ
การสร้างความมัง่ คัง่ และมัน่ คงทางเศรษฐกิจร่ วมกันระหว่างภูมิภาคโดยมีจีนเป็ นแกนกลาง แถบเศรษฐกิจ และระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
ล้วนถูกจัดทาขึ้นมาภายใต้ความมุ่งหมายที่สอดรับและส่งเสริ มต่อยุทธศาสตร์ใหญ่อย่างเส้นทางสายไหมใหม่ในหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น
เส้นทางสายไหมทางบก ทั้ง 3 สาย จัดเป็ นการดาเนินยุทธศาสตร์สาคัญด้านการครอบคลุมเส้นทางและพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ ในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลกอย่างแยบยล อาทิ (1) เส้นทางสายเหนือ อันประกอบด้วย จีน รัสเซีย เยอรมัน และยุโรปเหนื อ มีบทบาทสาคัญในการขนส่ งจาก
จีนไปยังยุโรปผ่านเอเชียกลางและรัสเซีย และแน่นอนว่าเส้นทางสายนี้ทาหน้าที่ครอบคลุมพื้นที่ทางบกของยูเรเซีย (2) เส้นทางสายกลาง
ที่พาดผ่านปั กกิ่ง ซีอาน อูรุมจี อัฟกานิ สถาน คาซัคสถาน ฮังการี และปารี ส เส้นทางสายนี้ มีความสาคัญในการควบคุมพื้นที่ยทุ ธศาสตร์
พลังงานในบริ เวณอ่าวเปอร์เซีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเอเชียตะวันตก และ (3) เส้นทางสายใต้ ที่พาดผ่านปั กกิ่ง ซิ นเจียง ปากีสถาน
อิ หร่ าน อิ รัก ตุร กี อิ ตาลี และสเปน เส้นทางสายนี้ มี ความสาคัญต่อ การสร้ างความเชื่ อ มโยงและควบคุ มเส้นทางในเอเชี ย ใต้ และ
มหาสมุทรอินเดีย
นอกเหนือจากนี้ เมื่อพิจารณากรณี เส้นทางสายไหมทางทะเลจะเห็นได้วา่ เส้นทางสายไหมทางทะเลทั้ง 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง
เชื่ อมโยงระหว่า งจี นกับเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และเส้นทางเชื่ อมโยงระหว่างจี นกับเอเชี ยตะวันตกและแอฟริ ก า เป็ นเส้นทางที่
ครอบคลุมพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ทางทะเลที่สาคัญ 2 ส่วน คือ ทะเลจีนใต้ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่ งเส้นทางทั้งสองนี้ เป็ นเส้นทางยุทธศาสตร์ ทาง
ทะเลที่ มีความสาคัญต่อการคมนาคมและการค้าขายในปริ มาณสู งลิ่วในระบบเศรษฐกิ จโลก ขณะเดี ยวกันพื้นที่ทางทะเลทั้งสองส่ วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลจี นใต้ ยังถื อเป็ นภูมิรัฐศาสตร์ ที่มีความสาคัญต่อการขยายอานาจและสร้ างเขตอิ ทธิ พลของจี นทั้งทางด้า น
เศรษฐกิจและความมัน่ คงโดยตรง
จากการจัดวางโครงข่ายระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ สาคัญของโลก ตลอดจนการขยาย
ความร่ วมมือและการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิ จผ่านการพึ่งพิงเงิ นงบประมาณจากจี นเพื่อสนับสนุนความพร้อมในการเปิ ดประเทศ
สาหรับรัฐขนาดกลางและขนาดเล็กจานวนมาก ส่งผลให้สถานะของจีนในเวทีโลกเริ่ มปรากฏสู งเด่นมากขึ้นและถูกจับตามอง โครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ซ่ ึ งเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญของจีนเริ่ มกลายเป็ นประเด็นถกเถียงและถูกตั้งข้อสังเกตในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป
(BBC NEWS ไทย, 2560) ประเทศในกลุ่มกาลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียกลาง โดย
ส่ วนใหญ่ให้การตอบรั บต่อโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ในระดับที่ สูงกว่ากลุ่มประเทศที่ มีอตั ราการพัฒนาระดับกลาง โดยกลุ่ม
ประเทศที่ให้การตอบรับและสนับสนุนโครงการและประสานความร่ วมมือกับจีนอย่างชัดเจน เช่น กัมพูชา ปากีสถาน คีร์กิซสถานและ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทาจิ กิซสถาน เนื่ องจากประเทศเหล่านี้ พิจารณาว่า โครงการเส้นทางสายไหมใหม่และความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ กับจี น เป็ น
โอกาสทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ทั้งในด้านการเปิ ดประเทศ และการแสวงหาเงินทุนมาพัฒนาประเทศตามทิศทาง
ของนโยบายภายในได้ง่ายขึ้น เพราะการกูย้ ืมเงินทุนจากธนาคารโลก หรื อสถาบันการเงิ นของตะวันตกมักมีระเบียบเงื่อนไขเรื่ องการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและมาตรฐานการตรวจสอบทางการเมืองต่าง ๆ ที่มกั ไม่สอดคล้องกับข้อจากัดของสภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองภายใน
อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันเมื่ อพิจารณาท่ าที ของรัฐที่ มีระดับการพัฒนาสู งขึ้ นมา รวมถึงมีสถานะเป็ นรัฐผูน้ าในภูมิภาค อย่างเช่ น
อินเดีย กลับมีการแสดงท่าทีระแวดระวังและเกิดความไม่ไว้วางใจว่า จีนกาลังจะใช้โครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็ นฉากหน้าในการ
ควบคุมมหาสมุทรอินเดียและแทรกแซงอานาจอธิปไตยของประเทศอื่น
ท่ามกลางข้อสงสัยและคาโจมตีที่เกิ ดขึ้น ประธานาธิ บดีสีจิ้นผิงได้ประกาศวิสัยทัศน์ต่อประชาคมโลกในการจัดทาโครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ว่า โครงการนี้ วางอยู่บนหลักแนวคิด 2 ประการคือ (1) การสร้ างความสอดคล้องกับยุคสมัยแห่ งความร่ วมมื อ
ระหว่างภูมิภาค และ (2) การสร้ างข้อริ เริ่ มความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จที่ เปิ ดกว้าง พร้ อมปฏิ เสธข้อกังวลจากรัฐต่างๆ ที่ ต้ งั คาถามว่า
เส้นทางสายไหมใหม่จะเป็ นเครื่ องมือทางการเมื องของจี น ในการเข้าแทรกแซงอานาจอธิ ปไตยของชาติ อื่นหรื อไม่ โดยอธิ บายว่า
เส้นทางสายไหมใหม่ ไม่ใช่โครงการที่ จะสร้างประโยชน์ต่อจี นเท่านั้น แต่เป็ นโครงการที่ ประเทศต่าง ๆ จะได้แบ่งปั นผลประโยชน์
ร่ วมกัน เส้นทางสายไหมใหม่มีเจตจานงในการสร้ างความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จเป็ นแกนหลัก และยึดถื อหลักการแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรม จีนยืนหยัดในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นเสมอมา และจะไม่แทรกแซงข้อริ เริ่ มหรื อข้อตกลงใด ๆ ที่
แต่ละชาติเคยมีอยูเ่ ดิม จีนยืนยันว่า จะปฏิบตั ิตามหลักการ ร่ วมหารื อ ร่ วมพัฒนา ร่ วมแบ่งปั น และจะมุ่งส่ งเสริ มข้อได้เปรี ยบซึ่ งกันและ
กันระหว่างประเทศตามเส้นทางบนพื้นฐานที่มีอยูเ่ ดิม (Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand, 2558)
จากเนื้ อหาคาแถลงของประธานาธิ บดีจีนข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า จีนพยายามผลักดันโครงการสายไหมใหม่ให้ออกสู่ สายตา
ประชาคมโลกในฐานะโครงการที่สามารถสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจร่ วมกัน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแทรกแซงอานาจอธิ ปไตยของ
รัฐใด แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างของยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่ที่เน้นการสร้างความเชื่อมโยงดินแดนสาคัญต่าง ๆ ถึง 3
ทวีป และครอบคลุมพื้นที่ทางบกและทางทะเล ด้วยเหตุเช่นนี้ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
การสร้างความได้เปรี ยบและเพิ่มขีดความสามารถของจีนในการควบคุมดินแดนและเส้นทางคมนาคมสาคัญ การเข้าถึงแหล่งพลังงาน
แหล่งตลาด และแหล่งวัตถุดิบได้เหนือกว่าชาติอื่นในเวทีระหว่างประเทศได้โดยไม่ตอ้ งสงสัย
จากเส้ นทางสายไหม สู่ เส้ นทางสายไหมใหม่ : ผลกระทบและนัยยะทีห่ ลากหลายต่ อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นภูมิภาคที่อยูใ่ นเส้นทางของเส้นทางสายไหมมาตั้งแต่ยคุ โบราณ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 1
ถึง 6 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภาคพื้นทวีป มีฐานะเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล (maritime silk road)
ที่เป็ นทางเชื่อมจากเปอร์เซีย เมดิเตอร์เรเนียน มาสู่อินเดีย ศรี ลงั กา ผ่านช่องแคบมะละกาและทะลุผา่ นไปสู่มณฑลกวางตุง้ ของจีน ภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นดินแดนที่ มีภูมิประเทศหลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์สูง ดังนั้น ดินแดนแห่ งนี้ จึงเป็ นแหล่งการค้า
สาคัญสาหรับสิ นค้าประเภท ของป่ า งาช้าง พืชผล อาหาร และเครื่ องเทศ ส่ วนบรรดาพ่อค้าจากจีนก็นาสิ นค้าประเภทผ้าไหม เครื่ องลาย
คราม อาวุธ อุปกรณ์เทคนิ คต่าง ๆ เข้ามาค้าขายกับผูค้ นในดิ นแดนเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยผลจากการติดต่อค้าขายกับผูม้ าเยือน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ส่งผลให้ผคู ้ นในภูมิภาคนี้ได้รับอิทธิพลทางศาสนา วัฒนธรรม และความรู ้ทางวิทยาการที่หลากหลาย จากพ่อค้า นักเดินทาง และนักบวช
ที่เดินทางเข้ามาจากฝั่งตะวันออกและตะวันตกที่เชื่อมโยงกันโดยอาศัยเส้นทางสายไหม (เพ็ชรี สุมิตร, 2545)
ถัดต่อมาเมื่อโลกเปลี่ยนไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงดุลอานาจโลก เส้นทางสายไหมซึ่ งเป็ น
เส้นทางการค้าโบราณได้ค่อยๆ หมดความสาคัญลง ระบบความสัมพันธ์ขา้ มภูมิภาคในโลกได้ถูกแทนที่ระบบระเบียบที่กาหนดโดยชาติ
ตะวันตก ระบอบอาณานิ คมได้ถูกนามาใช้ในซี กโลกตะวันออกตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 16 และจากนั้นเมื่ อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่าง ๆ ในโลกก็มกั ปรากฏในรู ปของกรอบความสัมพันธ์สนธิ สัญญาพันธมิตร การที่จีนรื้ อฟื้ นเส้นทางสายไหม
ใหม่ให้กลับมามีชีวติ อีกครั้งในศตวรษที่ 21 จึงส่งผลให้รูปแบบการปฏิสมั พันธ์ในโลกเกิดการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง
ในโลกยุค สมัยใหม่ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นภูมิภาคที่ มีความสาคัญต่อจี นอย่างยิ่งยวด เนื่ องจากภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ถือเป็ นพื้นที่สาคัญทางยุทธศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศของจีน ในการประกาศนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่
เมื่อ ค.ศ. 2013 ประธานาธิ บดี สีจิ้นผิง กล่าวถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างทวีปเอเชี ยที่ มีผลต่ออนาคตและความรุ่ งโรจน์ของจีนว่า
ทวีปเอเชียคือ “ชุมชนที่มีโชคชะตาร่ วมกัน” การรื้ อฟื้ นเส้นทางสายไหมใหม่ ถือเป็ นกุญแจสาคัญที่จะทาให้ทวีปเอเชียกลับมารุ่ งเรื อง
ร่ วมกันอีกครั้ง ประเทศจีนจะเป็ นแกนกลางในการสร้างบูรณภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการเงินให้เกิดขึ้นร่ วมกันทั้งภูมิภาค
โดยหัวใจของการดาเนินยุทธศาสตร์ คือ ความมัน่ คงร่ วมกัน ความไว้เนื้ อเชื่อใจซึ่ งกันและกัน การตอบแทนกัน ความเท่าเทียมกัน และ
การยกระดับความร่ วมมือระหว่างกันทั้งภูมิภาค (Arase, 2015) แนวคิดดังกล่าวถูกย้ าความสาคัญ ในการประชุมว่าด้วยการส่ งเสริ ม
ปฏิสมั พันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building
Measures in Asia--CICA) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้นาเสนอ แนวคิดความมัน่ คงใหม่แห่งอาเซียนของ
จีน (China’s New Asian Security Concept) ซึ่ งมีสาระสาคัญคือ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ความมัน่ คง จากระบบระบบพันธมิตรทาง
ทหารมาเป็ นการสร้างความมัน่ คงร่ วมกันในมหาทวีปยูเรเซีย ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงใหม่ของจีนมุ่งเน้นการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ และ
การสร้างความร่ วมมือกัน โดยวางเป้ าหมายว่าเมื่อรัฐต่าง ๆ เกิดการพัฒนาร่ วมกันแล้ว สันติภาพและเสถียรภาพที่ยงั่ ยืนจะเกิดขึ้นได้จาก
ความสัมพันธ์ที่พ่ งึ พิงกันเป็ นพื้นฐาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีขอ้ พิพาทกับจีนอยูเ่ ดิมและอาจเกิด
ข้อกังวลเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพของจีน จีนจึงขอเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าคือการเปิ ดความร่ วมมือที่หลากหลายแง่มุทเพื่อจะได้เห็นว่าการ
สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนจะก่อให้เกิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน (Arase, 2015)
จากการพิจารณาสาระสาคัญของแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้วา่ จีนได้สร้างสรรค์ยทุ ธศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะของจีนเอง โครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่อนั มีพ้นื ฐานมาจากความมุ่งหมายเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ถูกออกแบบร้อยเรี ยงเข้ากับแนวคิดเรื่ อง
ความมัน่ คงใหม่ที่จะช่วยให้จีนสามารถผงาดขึ้นในโลกอย่างมัน่ คง การเชื่ อมโยงความร่ วมมือทางเศรษฐกิจข้ามภูมิภาคผ่านโครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ เป็ นโครงการที่ ส่งผลเชิงบวกต่อจี นทั้งในเชิ งภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) และภูมิเศรษฐศาสตร์ (geoeconomics)
เนื่องจากเส้นทางสายไหมใหม่มีขอบเขตครอบคลุมเข้าถึงทั้งดินแดนใจกลาง (heartland) และดินแดนริ มขอบ (rimlands) ของมหาทวีป
ยูเรเซีย ซึ่งเป็ นดินแดนสาคัญตามทฤษฎีของฮาลฟอร์ด แมคคินเดอร์ (Halford Mackinder) (Arase, 2015) ขณะเดียวกันจีนมีการออกแบบ
ความสัมพันธ์และการครอบงาดิ นแดนในรู ปแบบที่ต่างออกไปตามวิถีทางของจี นเอง จี นมีการแสดงออกถึงความพยายามในการผูก
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ต่างทวีป ในทวีปเอเชีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้จีนมี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความพยายามในการสร้างและเข้าร่ วมกรอบความร่ วมมือต่าง ๆ มีการช่วยเหลือแบบให้เปล่า รวมถึงการร่ วมทุนอย่างเข้มข้นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พฤติกรรมเหล่านี้ เป็ นเครื่ องยืนยันว่าจีนกาลังพยายามสร้างเขตอิทธิ พล (sphere of influence) ในเขตภูมิภาคที่
ใกล้ชิดกับจีน เพื่อประโยชน์ท้ งั ด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพราะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้แม้จะมีภูมิศาสตร์ ใกล้ชิดกับจีน แต่ทว่า
หลายประเทศในภูมิภาคก็เกิดข้อพิพาทหลายประการกับจีน โดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาททางทะเล ดังนั้นโครงการเส้นทางสายไหมใหม่
จึงเปรี ยบเหมือนประตูบานใหม่ที่จะช่วยให้จีนสามารถสานสัมพันธ์กบั ดินแดนแห่งนี้ได้หลากหลายมิติ และแนบแน่นยิง่ ขึ้น
บทวิเคราะห์ จากเส้ นทางสายไหม สู่ เส้ นทางสายไหมใหม่ : จุดเริ่มต้ น เป้ าหมาย และนัยยะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ความขยายตัวทางเศรษฐกิ จของจี นอย่างเข้มข้นในศตวรรษที่ 21 ส่ งผลให้สถานะและท่าที ของจี นในเวทีโลกเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ขนาดเศรษฐกิ จ ของจี น ที่ เ ติ บ โตอย่างโดดเด่ น มาตั้ง แต่ช่ ว งทศวรรษ 1990 จวบจนถึ ง ศตวรรษใหม่ เร่ ง เร้ า ให้จีน จ าเป็ นต้องขยาย
ความสัมพันธ์ของตลาดให้กว้างขวางออกไปสู่ ภายนอกเพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านการผลิต การค้า การบริ การ รวมถึงความ
ต้องการในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีความหลากหลายและมีราคาถูกลงจากประเทศแหล่งผลิต ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่เป็ นหนึ่ ง
ในแผนยุทธศาสตร์ ที่ทาหน้าที่ สาน “ความฝั นของจี น ” ให้มีความเป็ นไปได้มากขึ้น (ลม เปลี่ยนทิ ศ (นามแฝง), 2560) โดยมุ่งหวังว่า
บทบาททางเศรษฐกิ จ ของจี น ที่ มี ต่ อ โลกตลอดจนความสามารถในการควบคุ ม เส้น ทางการค้า ดิ น แดนสาคัญ รวมถึ ง การสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรทางเศรษฐกิจจะช่วยให้จีนกลับมามีสถานะเป็ นชาติที่ยงิ่ ใหญ่ดงั เช่นในห้วงเวลาเมื่อ 2,000 ปี ก่อนได้
รัฐบาลจีนได้หยิบยกเอามรดกเส้นทางการค้ายุคโบราณกลับมาใช้เป็ นยุทธศาสตร์ ชาติยคุ สมัยใหม่ ภายใต้เงื่อนไข เป้ าหมาย
และนัยยะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในแง่ของจุดเริ่ มต้น เส้นทางสายไหมยุคโบราณกาเนิ ดมาจากมูลเหตุเรื่ องความมัน่ คงทางพรมแดน
และแนวคิ ดเรื่ องการขยายอาณาจักร (empire expansionism) ผูน้ าอาณาจักรจากโลกตะวันตกอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และผูน้ า
อาณาจักรฝั่งตะวันออกอย่างจักรพรรดิฮนั่ อู่ต้ ีต่างวางนโยบายสารวจดินแดนและต้องการขยายดินแดนออกไปเพื่อสร้างแสนยานุภาพของ
อาณาจักร (ปี เตอร์ ฟรานโคพาน, 2563) และท้ายที่ สุดจึ งนาไปสู่ การการพบปะสัมพันธ์ของผูค้ นระหว่างโลกตะวันออกและโลก
ตะวันตก ที่เกิดการยึดโยงกันไว้ดว้ ยการแลกเปลี่ยน ค้าขาย รวมถึงเกิดการปะทะระหว่างกันในมิติต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรม ส่ วนยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่ แม้จะมีจุดเริ่ มต้นเหมือนกับเส้นทางสายไหมยุคโบราณในประเด็นของความมัน่ คง
อย่างไรก็ดีเงื่อนไขของความมัน่ คงภายใต้บริ บทโลกสมัยใหม่มีหน้าตาแตกต่างออกไป กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่ เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่จดั ทาขึ้นเพื่อสร้างความมัน่ คงของชาติจีนอย่างยัง่ ยืน ผ่านวิธีการสร้างเงื่อนไขผูกพันต่างๆ กับรัฐอื่นในเวทีโลกเพื่อให้จีน
สามารถเป็ นชาติที่ประสบความสาเร็ จและสามารถดารงสถานะเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ ของมวลมนุษยชาติ
ส่ วนในแง่ของเป้ าหมาย แน่นอนว่า เมื่อแนวคิดริ เริ่ มของการวางยุทธศาสตร์ ระหว่างเส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหม
ใหม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น เป้ าหมายของเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมใหม่จึงมี ความแตกต่างกันด้วย กล่าวคือขณะที่
เส้นทางสายไหมยุคโบราณมีจุดริ เริ่ มมาจากความต้องการสารวจเส้นทางและความต้องการสร้างความมัน่ คงทางพรมแดน จากนั้นเมื่อการ
ขยายแสนยานุภาพของอาณาจักรได้นาไปสู่การเกิดเส้นทางการค้าเส้นใหม่ เป้ าหมายของผูน้ าอาณาจักรจีนยุคโบราณ จึงต้องการควบคุม
เส้นทางการค้าสายนี้ ให้มีสันติสุขและปลอดภัยมากที่สุด เนื่ องจากแนวคิดการปกครองจีนโบราณอยูภ่ ายใต้ความเชื่อว่า จักรพรรดิ คือ
โอรสสวรรค์ และประเทศจีน คือ ศูนย์กลางของสรรพสิ่ งในโลกหล้า ผูป้ กครองมีหน้าที่ตอ้ งสร้างความสงบสุ ข และจัดระบบระเบียบ
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ดินแดนและผูค้ นที่ อยู่ใต้หล้าให้เป็ นไปโดยปกติสุข (สุ วรรณา สถาอานันท์, 2556) ดังนั้น เป้ าหมายของความพยายามในการควบคุม
เส้นทางสายไหมยุคโบราณจึงสัมพันธ์กบั แนวคิดการสร้างสันติสุข และการผดุงความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักรที่จกั รพรรดิจีนจะต้อง
ทาหน้าที่ปกป้ องดูแลดินแดน ผูค้ นในดินแดน ตลอดจนเส้นทางคมนาคม และสรรพสิ่ งที่อยูร่ ายรอบให้เป็ นไปโดยสันติสุขและมีระบบ
ระเบียบ ในทางกลับกัน ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่ มีเป้ าหมายเพื่อนาพาประเทศจีนให้กลับไปสู่ ความรุ่ งเรื องและยิ่งใหญ่ในยุค
โบราณอีกครั้ง รัฐบาลจีนใช้ยทุ ธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐข้ามทวีปโดยสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแบบเชื่อมต่อเพื่อรวมเส้นทางทุกสายให้มุ่งมาสู่ จีน พฤติการณ์น้ ี สะท้อนว่า จีนกาลังวางยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศในยุคปั จจุบนั และอนาคตอย่างรอบคอบในการสร้างพันธมิตร โดยเริ่ มต้นความสัมพันธ์จากความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าซึ่ งเป็ นมิ ติที่ก่อให้เกิ ดการสร้ างผลประโยชน์ร่วมกันได้มากที่ สุด พร้ อมกันนั้น ก็สร้ างแปลนโครงข่ายความเชื่ อมโยงที่ เป็ น
รู ปธรรม และสานสัมพันธ์กบั ประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างเข้มข้น ผ่านการสนับสนุ นเงิ นทุนและถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยเหลื อประเทศเหล่านี้ ให้มีความพร้อมสาหรั บการเปิ ดประเทศและการขยายโอกาสทางการค้า การกระทาเหล่านี้ ลว้ นสะท้อนว่า
ยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่มีเป้ าหมายหลักเพื่อขยับสถานะและธารงสถานะของจี นให้เป็ นรัฐที่ มีอานาจเพิ่มขึ้นในเวทีระหว่าง
ประเทศ เนื่ องจากโครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็ นโครงการที่ อานวยความสะดวกแก่จีนในการสร้างความเหนื อกว่าในการติดต่อ
เชื่อมโยง การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร การควบคุมเส้นทางการค้า ตลอดจนการสร้างภาวะพึ่งพิงต่อรัฐขนาดกลางและเล็กในประชาคม
โลก
จากการพิจารณาเปรี ยบเทียบจุดเริ่ มต้น และเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมใหม่ ดังที่กล่าวมา
จะเห็นได้วา่ ยุทธศาสตร์ท้ งั สองมีนยั ยะที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ จุดร่ วมของยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมและเส้นทาง
สายไหมใหม่ต่างมีความสาคัญต่อมิติความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ของจีน หากแต่แนวคิดการครอบงาเส้นทางสายไหมยุคโบราณสะท้อนถึง
ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงที่วางอยูบ่ นหลักการป้ องกันและการขยายอาณาเขต ควบคู่ไปกับแนวคิดการเสริ มสร้างบารมีและธารงสถานะของ
จักรพรรดิจีนในฐานะผูน้ าอาณาจักรกลางของโลก ส่ วนเส้นทางสายไหมใหม่เป็ นการวางยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงยุคร่ วมสมัยที่เน้นการ
สร้างความยิง่ ใหญ่เกรี ยงไกรของชาติจีนผ่านการสร้าง “เสถียรภาพ” ของจีนให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่เส้นทางสายนี้ จะ
นามาซึ่ งโอกาสในการกระจายสิ นค้า โอกาสในการเข้าถึงแหล่งตลาด แหล่งพลังงาน ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ได้ถึง 3 ทวีป ส่ วนในด้าน
ความมัน่ คงเส้นทางสายไหมใหม่มีฐานะเป็ นกลไกยุทธศาสตร์เชิงรุ กที่จีนสามารถปกป้ องผลประโยชน์แห่ งชาติของตนเองได้อย่างถาวร
ผ่านการสร้างระบบพันธมิตร และการกาหนดดิ นแดนอาณาเขตที่ เชื่ อมต่อกับโครงข่ายยุทธศาสตร์ เส้นทางสายไหมใหม่อย่างแยบยล
ไม่เพียงเท่านั้น ในทางวัฒนธรรม การผงาดขึ้นมาของจี นย่อมก่อให้เกิ ดประเด็นความหวาดระแวงต่อประเทศรอบข้าง รวมถึงชาติ
มหาอานาจคู่แข่งในเวทีโลก การวางโครงข่ายเส้นทางสายไหมใหม่และการผลักดันแนวคิดผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนแนวคิดการ
สร้างชุมชนที่ มีโชคชะตาร่ วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริ บทของภูมิภาคเอเชีย เงื่ อนไขเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เป็ นบันไดที่หนุนเสริ มให้
“ความฝันของจีน” ที่มุ่งหมายกลับมาเป็ นชาติยงิ่ ใหญ่ และเป็ นพี่ใหญ่ในเอเชียดังเช่นในห้วงเวลา 2,000 ปี ก่อนเป็ นสิ่ งที่อยูไ่ ม่ไกลเกินฝัน.

64

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เอกสารอ้ างอิง
ทวีป วรดิลก. (2551). ประวัติศาสตร์ จีน (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์สุขภาพใจ.
ปี เตอร์ ฟรานโคพาน. (2563). เส้ นทางสายไหม (คุณากร วาณิ ชย์วิรุฬห์, ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ: Bookscape.
เพ็ชรี สุมิตร. (2545). เส้นทางสายไหม. วารสารราชบัณฑิตยสถาน, 27(3), 467-476.
ภัทรสุดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. (2561). รายงานการวิเคราะห์ ประเด็นร้ อนเศรษฐกิจและธุรกิจ: Silk road โอกาส หรื ออุปสรรคต่ อ
เศรษฐกิจไทย. กรุ งเทพมหานคร: ธนาคารออมสิ น. ค้นเมื่อ 16 เมษายน 2565, จาก https://www.gsbresearch.or.th
/gsb/published-works/864/
ลม เปลี่ยนทิศ (นามแฝง). (2560). ความฝั นของชาวจี น Chinese dream. ค้นเมื่อ 18 เมษายน 2565, จาก https://www.thairath.co.th
/newspaper/columns/1102684
สุวรรณา สถาอานันท์. (2556). กระแสธารปรั ชญาจี น. กรุ งเทพฯ: ศยาม.
เอกพร รักความสุข และคนอื่น ๆ. (2562). โครงการจับตามหาอานาจจี น: ปั ญหาการหาสมดุลทางยุทธศาสตร์ ระหว่ างเศรษฐกิจและ
ความมัน่ คง. กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
Arase, D. (2015). China’s two silk roads initiative: What it means for Southeast Asia. In: D. Singh (Ed.), Southeast Asian Affairs 2015
(pp. 25-45). Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
BBC NEWS ไทย. (2560). เส้ นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 คืออะไร?. ค้นเมื่อ 15 เมษายน 2565, จากhttps://www.bbc.com/thai
/international-39908835
Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand. (2558). สื บทอดเจตนารมณ์ เส้ นทางสายไหม ร่ วมสร้ างความ
รุ่ งโรจน์ แห่ งเอเชี ย. ค้นเมื่อ 15 เมษายน 2565, จาก https://www.mfa.gov.cn/ce/ceth//th/sgxw/t1258507.htm
Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Seria. (2014). Speech by H. E. Xi Jinping President of People’s
Republic of China at UNESCO Headquarters. ค้นเมื่อ 12 เมษายน 2565, จาก http://rs.chineseembassy.org
/eng/xwdt/201403/t20140331_3350932.htm
Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations?. Foreign Affairs, 72(3), 22-49.
Ministry of Foreign Affairs of the PRC. (2017). Work together to build the silk road economic belt and the 21st century maritime
silk road. ค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2565, จาก https://www.mfa.gov.cn/ce/cena/eng/sgxw/t1461872.htm
Strathern, P. (n.d.). Controlling the silk route collapse of the old empires. ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2565, จาก https://en.unesco.org
/silkroad/knowledge-bank/controlling-silk-route

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

65

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

นโยบายต่ างประเทศของไทยภายใต้ บริบทของการจัดทาความตกลงหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
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บทคัดย่ อ
สถานการณ์โลกในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและสลับซับซ้อนมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกจึงต้องปรับตัว
ให้สามารถรับมื อกับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น ส่ งผลให้เศรษฐกิ จโลกมีการเชื่ อมโยงกันผ่านความร่ วมมื อทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ กรอบแนวความคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มีสาเหตุมาจากปั จจัยทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ สาหรับการจัดทาความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้น มีปัจจัย
สาคัญมาจากความมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความเป็ นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค โดยอาเซี ยนได้ริเริ่ มข้อเสนอในการจัดทาความตกลง
ดังกล่าวในช่วงเวลาที่อาเซียนต้องเผชิญกับการแข่งขันของประเทศมหาอานาจทั้งในและนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ความตกลงหุน้ ส่วน
ทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาคจะทาให้เศรษฐกิ จของประเทศอาเซี ยนได้รับประโยชน์จากการค้าสิ นค้าและบริ การอย่างเสรี ภายใน
กลุ่มเศรษฐกิ จระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพในเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังเป็ นคู่คา้ ที่ สาคัญของอาเซี ยน นอกจากนี้ การจัดทา
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคยังเป็ นการพัฒนาความตกลงการค้าเสรี ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่มีอยูเ่ ดิม
ให้มีความครอบคลุม เปิ ดเสรี ในระดับที่สูงขึ้น และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ประเทศอาเซี ยนจึงจาเป็ นต้องมีความมุ่งมัน่ ทาง
การเมืองที่จะให้ความสาคัญกับการจัดทาความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็ นศูนย์กลางให้บรรลุผลสาเร็ จ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มไว้ รวมถึงเพื่อให้เศรษฐกิจของอาเซี ยนและ
ประเทศคู่เจรจาได้รับประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวได้อย่างเต็มที่
คาสาคัญ: ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค, ความเป็ นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค, ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
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Abstract
The current world situation is changing rapidly and becoming more complex. Countries around the world have to adapt
to be able to cope with the changes that occur. As a result, the world economy is linked through international trade cooperation,
which is an important mechanism for strengthening the economy. Both political and economic factors lead to international
economic integration. Hence, the development of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a key factor in
the commitment to maintain ASEAN Centrality. ASEAN has initiated a proposal to draw up such an agreement when ASEAN is
facing competition from superpower countries within and outside the region. In addition, the RCEP will enable ASEAN
economies to benefit from free trade in goods and services within the potential large regional economies in the world economy
that is also an important trading partner of ASEAN. Furthermore, the establishment of the RCEP is also a comprehensive
development of free trade agreements between ASEAN and the existing dialogue partners liberalization at a higher level and the
same standard. Therefore, ASEAN countries need to have unified political will focusing on the successful completion of the
ASEAN Centrality on the RCEP to maintain political and economic interests both in the short term and long term of the group as
well as to enable ASEAN economies and dialogue partners to benefit from the agreement fully.
Keywords: Regional Comprehensive Economic Partnership, ASEAN Centrality, Economic Integration
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บทนา
สภาวะโลกาภิวฒั น์นบั ตั้งแต่ช่วงปี 1990 เป็ นต้นมา ส่ งผลให้เกิดความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกที่ครอบคลุมและกว้างขวาง
มากกว่าแต่เดิม ทาให้ปัญหาการพึ่งพาซึ่ งกันและกันทางเศรษฐกิจ (economic interdependence) ทวีความรุ นแรงมากขึ้น รวมไปถึง
เกิดเศรษฐกิจโลกระหว่างประเทศที่นาไปสู่ปัญหารู ปแบบใหม่ ๆ ทั้งกรณี ที่ไม่ได้เกิดขึ้น และกรณี ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งเพียงฝ่ ายเดียวอีกต่อไป ส่ งผลให้ปัจจุบนั เศรษฐกิจโลกได้มีการเชื่อมโยงกันโดยมีความร่ วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ
เป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง เนื่องจากประเทศใดประเทศหนึ่ งไม่สามารถอยูร่ อดได้ดว้ ยตัวเอง ต้องอาศัยความ
ร่ วมมือระหว่างกันในการพัฒนาประเทศและเป็ นการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศของ
ตน
ทั้งนี้ ในปั จจุบนั มีกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ เกิ ดขึ้นในหลายภูมิภาค ซึ่ งความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จสาคัญ
ที่ รู้จักกันเป็ นอย่างดี ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ คือ ความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership--RECP) ซึ่ งเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่พฒั นามาจากแนวคิด ASEAN+3 (ประเทศอาเซี ยนร่ วมกับจีน เกาหลี
และญี่ปุ่น) และ ASEAN+6 (ประเทศอาเซี ยนร่ วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ และอินเดีย) ซึ่ งเป็ นยุทธศาสตร์ การ
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกใน AEC Blueprint ที่ตอ้ งการรักษาบทบาทในการเป็ นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ที่ใหญ่ข้ ึนในภูมิภาค รวมถึงเป็ นการรวมความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area--FTA) ที่มีอยูแ่ ล้ว 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศที่เป็ น
ประเทศคู่เจรจา เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกและก้าวขึ้นสู่การเป็ นกลุ่มการค้าเสรี ที่ใหญ่ที่สุด ผ่านความตกลง
แบบองค์รวม (comprehensive agreement) ที่มีมาตรฐานสู ง ประกอบด้วย ความร่ วมมือทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างกับประเทศสมาชิ ก
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการเข้าถึงตลาด การตั้งเป้ าที่ จะลดภาษีระหว่างกันให้ได้มากที่ สุด รวมถึงการลดอุปสรรคทางการค้าสิ นค้า
บริ การ และการลงทุน
ความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) เป็ นความร่ วมมือระดับภูมิภาคที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยต่อยอด
ประโยชน์ทางการค้าและสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคผ่านการลดภาษีนาเข้าสิ นค้าและการลดมาตรการทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผา่ นมา โดยมีสมาชิกรวม 15 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศคู่เจรจา
5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ และ 10 ประเทศสมาชิกอาเซี ยน ได้แก่ บรู ไน กัมพูชา อินโดนี เซี ย ลาว
มาเลเซีย เมียนมา ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย และเวียดนาม ถือเป็ นความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product--GDP) ของกลุ่มประเทศสมาชิกโดยรวมคิดเป็ นสัดส่ วนราว
ร้อยละ 33.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทัว่ โลก อีกทั้งยังมีจานวนประชากรรวมกันมากถึง 2,300 ล้านคน คิดเป็ นสัดส่ วน
ราวร้ อยละ 30.2 ของจานวนประชากรทั่วโลก ทาให้รัฐบาลประเทศสมาชิ ก คาดการณ์ว่า การเข้าร่ วมความตกลงหุ ้นส่ วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) จะนามาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
การเปรี ยบเที ยบศักยภาพด้ านการค้ าของเขตการค้ าเสรี (Free Trade Area--FTA)
ด้าน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)
(ร้อยละของ GDPโลก)
มูลค่าการค้ารวม
(ร้อยละของมูลค่าการค้า
โลก)
จานวนประชากร
(ร้อยละของจานวน
ประชากรทัว่ โลก)
จานวนสมาชิก (ประเทศ)
ประเทศสมาชิก

ความตกลงหุน้ ส่ วนทาง ความตกลงหุน้ ส่ วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค
เศรษฐกิจภาคพื้น
1
(RCEP)
แปซิฟิก (CPTPP)2

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)3

สหภาพยุโรป (EU)4

33.6

13.5

3.0

17.0

30.0

15.0

7.0

15.0

30.2
15
- ประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ
- จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

6.8
11
- เวียดนาม บรู ไน
มาเลเซีย สิ งคโปร์
- ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ แคนาดา
เม็กซิโก เปรู ชิลี

8.0
10
- ประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ

6.0
27
- ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป
27 ประเทศ

ที่มา: 1กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564.
2
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2561.
3
สานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ, 2560.
4
European Commission, 2019.
ความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) เป็ นข้อตกลงทางการค้าเสรี ที่มีขนาดใหญ่ที่เชื่ อมโยงเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนเข้ากับเศรษฐกิ จโลกซึ่ งครอบคลุมในทุกมิติ จากการศึกษาเอกสารหลักการชี้ นา (guiding principles) พบว่า ความตกลง
หุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จ ระดับภูมิภาค (RECP) มี สาระสาคัญเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการเป็ นความตกลงที่ มีความทันสมัยและ
มีคุณภาพสูงที่อยูบ่ นพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการค้า การบริ การ การลงทุน ความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ องค์ความรู ้ ทรั พย์สินทางปั ญญา และการระงับข้อพิพาท ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนาระบบการค้าเสรี ที่ใช้ก ฎระเบี ยบ
เดี ยวกันของกลุ่มประเทศสมาชิ ก กาจัดปั ญหาระบบการค้าที่ มี ความทับซ้อนกัน รวมถึงให้ความสาคัญกับความเป็ นศูนย์กลาง
ของอาเซียนในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการกระชับความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศภาคี
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยสาคัญประการหนึ่ ง ที่ ทาให้กลุ่มประเทศอาเซี ยนตกลงร่ วมมื อกัน จัด ทาความตกลงหุ ้น ส่ ว นทาง
เศรษฐกิ จ ระดับ ภูมิภาค (RECP) คือ การเผชิ ญกับความท้าทายที่ จะสู ญเสี ยความเป็ นศูนย์กลางของอาเซี ยนในภูมิภาค (ASEAN
Centrality) ในการขับเคลื่อนการบู รณาการในเอเชี ยตะวันออก เนื่ องจากกระแสการรวมตัวในภูมิภาคเอเชี ยเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ไม่วา่ จะเป็ นแนวคิดในการจัดทาความตกลงการค้าเสรี 3 ฝ่ ายระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ความตกลงหุ ้นส่ วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ
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เอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership--TPP) ที่มีสหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ าในการเจรจา เป็ นต้น ในขณะที่กรอบความร่ วมมือที่กลุ่ม
ประเทศอาเซียนสามารถมีเอกภาพและเป็ นศูนย์กลางในการเจรจาอย่างเขตการค้าเสรี เอเชียตะวันออก (East Asia Free Trade Area-EAFTA) และความตกลงหุ ้นส่ วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซี ยนกับ 6 ประเทศ (Comprehensive Economic Partnership in East Asia-CEPEA) ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ ควร กลุ่มประเทศอาเซี ยนจึ งตกลงร่ วมมื อกันจัดทาความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับ
ภูมิภาค (RECP) ขึ้นเพื่อรักษาความเป็ นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Mueller, 2019)
ความเป็ นศูนย์กลางของอาเซี ยนได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเอกสารพิมพ์เขียว (blueprint) ที่ ใช้จดั ตั้ง
ประชาคมอาเซี ยนทั้ง 3 เสาหลัก รวมถึ งเอกสารสาคัญต่าง ๆ เช่น กฎบัตรอาเซี ยน (ASEAN charter) ซึ่ งต่างเน้นย้ าให้เห็ นถึ ง
ความสาคัญของอาเซียนในฐานะการเป็ นศูนย์กลางของกรอบความร่ วมมือและการดาเนิ นความสัมพันธ์กบั ประเทศภายนอกภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม การมุ่งให้ความสาคัญถึงการสร้างสถาปั ตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็ นศูนย์กลาง กลับทาให้หลายฝ่ ายเกิดความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนว่า แนวคิดความเป็ นศูนย์กลางของอาเซี ยนในภูมิภาคเป็ นแนวคิดใหม่ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของ
อาเซี ยนในช่ วงที่ ผ่านมา พบว่า อาเซี ย นเข้ามามี บทบาทสาคัญในการเป็ นศู นย์กลางมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็ น
ผูข้ บั เคลื่อนหลักในการริ เริ่ มกรอบความร่ วมมือต่าง ๆ ของภูมิภาค อาทิ ระบบประเทศคู่เจรจา (dialogue partner) เช่น ASEAN+1,
ASEAN+3, ASEAN+6 เป็ นต้น ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของความเป็ นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค (Ba, 2016)
ทั้งนี้ ประเทศไทยถื อเป็ นจุ ดศูนย์กลางในการเชื่ อมต่อกับกลุ่มประเทศในเอเชี ย โดยมีขอ้ ได้เปรี ยบด้านภูมิรัฐศาสตร์
จากเหนื อ (จี น) สู่ ใต้ (อินโดนี เซี ย) จากตะวันออก (เวียดนาม) สู่ ตะวันตก (เมียนมาร์ ) และเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ทั้งในด้านการผลิต การค้า การส่ งออก และการขนส่ ง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์
และเวียดนาม ที่ เป็ นประเทศที่ กาลังเติ บโตอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ประเทศไทยอยู่ในตาแหน่ งที่ ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซี ยน
เนื่ องจากมี ภูมิรัฐศาสตร์ ที่ เชื่ อมอาเซี ยนกับโลก ประกอบกับโครงการพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor--EEC) ซึ่ งเป็ นแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ 4.0 ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาเชิ งพื้นที่ และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูง ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) จึงช่วยให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติ
ได้มากขึ้น กลายเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ ช่วยยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นจากความเป็ นประเทศรายได้ปานกลาง รวมถึง
ช่ วยลดปั ญหาความเหลื่ อมล้ าและความไม่ สมดุ ลในการพัฒนา ซึ่ ง ถื อ เป็ นอุป สรรคสาคัญ ต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ การเป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ว (developed country)
โอกาส ผลกระทบ และความท้ าทายของประเทศไทยในการเข้ าร่ วมความตกลงหุ้นส่ วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (RECP)
กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิ ดสิ นค้า (rules of origin) เป็ นกฎเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้กาหนดสัญชาติของสิ นค้า เนื่ องจากปั จจุบนั
การผลิตสิ นค้าอาจไม่ได้ผลิตภายในประเทศใดประเทศหนึ่ งเพียงอย่างเดียว แต่อาจมีการนาเข้าปั จจัยการผลิตมาจากหลายประเทศ
เพื่อ ให้มีตน้ ทุ น การผลิ ตต่ า ที่ สุด กฎว่าด้ว ยถิ่ นกาเนิ ดสิ น ค้า มี บทบาทอย่างมากในการเจรจาจัด ทาเขตการค้าเสรี โดยประเทศ
คู่เจรจาจะให้ความสาคัญควบคู่ไปกับเนื้ อหาของรายการสิ นค้าที่ นามาการลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน เนื่ องจากหากสิ นค้าอยู่ใน
รายการที่ได้รับสิ ทธิ ลดอัตราภาษีศุลกากร แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไขของเกณฑ์ถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าได้ ก็จะไม่ได้รับการลด
อัตราภาษีศุลกากรขณะนาเข้าไปยังประเทศที่อยูใ่ นกลุ่มสมาชิกเขตการค้าเสรี เดียวกันได้
ความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านเกณฑ์ถิ่นกาเนิ ดสิ นค้า ซึ่ งจะส่ งผล
ให้การค้าและการลงทุนในภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน สิ นค้าจากภาคีอื่นก็มีโอกาสได้ถิ่นกาเนิ ดง่ายขึ้นเช่นกัน รวมถึง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางการค้าให้มีความเป็ นสากล สร้างเสริ มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความตกลง
โดยเฉพาะส่งเสริ มความร่ วมมือให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเชื่อมโยงเข้าเครื อข่ายการผลิตในภูมิภาค
เปิ ดให้มีการเผยแพร่ กฎหมายและกฎระเบียบด้านการแข่งขัน การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การจัดซื้ อจัดจ้างโดยรัฐ ทรัพย์สินทางปั ญญา
เพื่อให้มีความโปร่ งใส ง่ายต่อการเข้าถึงของผูป้ ระกอบการ รวมถึงสร้างความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย และการพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง (ประภัสสร์ เทพชาตรี , 2562)
แรงจูงใจสาคัญของอาเซี ยนในการเสนอการรวมกลุ่มความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) หนึ่ งใน
ปั จจัยที่สาคัญที่สุด คือ ความพยายามในการเรี ยกคืนสถานะและบทบาทของอาเซี ยนว่าด้วยแนวคิดความเป็ นศูนย์กลางของอาเซี ยน
ในภูมิภาคในกลุ่มความร่ วมมือระดับภูมิภาคอาเซี ยนและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลับคืนมาอีกครั้ง ทั้งนี้ ปั จจัยเพิ่มเติมที่เป็ น
แรงจู ง ใจของอาเซี ยนต่ อการเสนอกรอบความตกลงหุ ้น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ระดับ ภู มิภ าค (RECP) คื อ การสร้ า งความร่ ว มมื อ
ASEAN+1 FTAs ที่มีประสิ ทธิ ภาพเชิงลึกและมีการขยายขอบเขตความร่ วมมือที่มีร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น (Fukunaga, 2015) โดย
วัตถุประสงค์และกรอบความร่ วมมือความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ถูกเสนอขึ้นมาจากพื้นฐานความร่ วมมือ
ที่ระบุในเอกสารสาคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ The ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership จากการ
ประชุมอาเซี ยนครั้งที่ 19 ในปี 2011 และ The Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive
Economic Partnership จากการประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซี ยน (The ASEAN Economic Minister’s Meeting--AEM) ครั้งที่ 44
ที่ประเทศกัมพูชา ในปี 2012 ซึ่งเอกสารทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเป็ นเอกสารสาคัญที่จะเป็ นพื้นฐานในการจัดวางกรอบความร่ วมมือและ
วัตถุประสงค์ในการร่ วมมือของความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) อันจะยังประโยชน์ให้เกิ ดความร่ วมมื อ
ที่เห็นพ้องกันของ ASEAN+1 FTAs ในอนาคต (Yuzhu, 2013)
โอกาสของประเทศไทยในการเข้าร่ วมความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ประการแรก คือ การเปิ ด
ตลาดการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่ งช่วยสร้างโอกาสให้ผูป้ ระกอบการไทยเข้าไปลงทุนในประเทศภาคี โดยเฉพาะ
สิ นค้าเกษตร อาหาร ผักผลไม้แปรรู ป อาหารแปรรู ป สิ นค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจบริ การ และการค้าปลีก ประการที่สอง ประเทศไทย
มีการเปิ ดตลาดเพื่อเปิ ดรับการลงทุนคุณภาพที่ ประเทศไทยยังมีความต้องการ โดยเฉพาะสาขาที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่ ตอ้ งการได้รับการพัฒนา Know How ที่ เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นและต่อยอดเป้ าหมายการส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม S-Curve ตามนโยบายของรั ฐบาล อาทิ การวิจัยและพัฒนา การศึ กษา สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร เป็ นต้น และประการที่สาม คือ ช่วยอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน โดยความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RECP) จะช่วยลดความซ้ าซ้อนเรื่ องกฎถิ่นกาเนิ ดสิ นค้า มีการปรับพิธีการศุลกากรให้มีความชัดเจน รวดเร็ ว โปร่ งใส ปรับ
ประสานกฎระเบียบและมาตรการทางการค้า ทาให้เกิดการยอมรับกฎเกณฑ์ดา้ นมาตรฐานต่าง ๆ ระหว่างกันมากขึ้น ผูป้ ระกอบการ
ไทยได้รับความคุม้ ครองด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและมีการอานวยความสะดวกการจดทะเบียนต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น
นาไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการประกอบธุ รกิ จและเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออานวยต่อการพัฒนาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ทาให้เกิ ดความคล่องตัวในการทาธุ รกิจและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู ้ที่จาเป็ นต่อการเข้าถึงตลาดของ
ประเทศสมาชิกให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งผลต่อการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของประเทศไทย
และภูมิภาค (ประภัสสร์ เทพชาตรี , 2562)
จากโอกาสดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ (comparative advantage) จากการเข้าร่ วมความ
ตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) อีกหลายประการ อาทิ การยกเลิกภาษีนาเข้าที่เก็บกับสิ นค้าไทย จานวน 39,366
รายการ โดยลดภาษีเหลือร้อยละ 0 จานวน 29,891 รายการ ในส่วนของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสิ นค้า
ที่ส่งออกจากประเทศไทยเพิ่มเติมจากเขตการค้าเสรี ที่มีอยูใ่ นสิ นค้าบางประเภท เช่น ผลไม้สดและแปรรู ป สิ นค้าประมง ยางพารา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และชิ้นส่ วนรถยนต์ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่ วนประกอบ พลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ เป็ น
ต้น อีกทั้งยังช่วยอานวยความสะดวกทางการค้าให้แก่สมาชิก อาทิ สิ นค้าที่เน่าเสี ยง่ายจะได้รับการตรวจปล่อยพิธีการศุลกากรภายใน
6 ชัว่ โมง และสิ นค้าปกติภายใน 48 ชัว่ โมง เป็ นต้น ตลอดจนช่วยขยายโอกาสในธุรกิจบริ การของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศ
สมาชิ ก เช่ น ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ธุ ร กิ จ สุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ แ ละบัน เทิ ง ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง เป็ นต้น ส าหรั บ ความได้เ ปรี ย บ
โดยเปรี ยบเทียบในเชิงการลงทุนที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่ วมความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) คือ
การเข้าไปอยูใ่ นห่วงโซ่การผลิตโลกในฝั่งเอเชีย ด้วยจุดเด่นที่เป็ นฐานการผลิตครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกฎแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า
ที่ครอบคลุม 15 ประเทศทาให้ภูมิภาคนี้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเข้าร่ วมความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) ของประเทศไทยส่ งผลกระทบหลาย
ประการ คือ เกิ ดการเคลื่ อนย้ายแรงงานที่ มีทักษะสู ง ถูกกดดันให้ลดระดับการป้ องกันจากกฎหมายลง โดยอาจมี การผ่อนคลาย
กฎระเบียบให้มีความยืดหยุน่ มากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นถูก ทาให้หยุดชะงัก (disruption) ธุรกิจจะถูกเปลี่ยนมือ
เป็ นของชาวต่างชาติมากขึ้น สิ นค้าขั้นต้นจะเกิดการแข่งขันด้านราคาสู ง และผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับ
ผลกระทบที่รุนแรง เกิดการทะลักของสิ นค้าที่มีราคาถูกหรื อมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานจากกลุ่มประเทศสมาชิก สิ นค้าการเกษตรที่มี
ราคาถูก จะเข้ามาแข่งขันกับเกษตรกรไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลาดการส่งออกจะถูกกาหนดจากตัวกลางมากขึ้น โดยเฉพาะจากจีน
และการเข้ามาของกลไกของจี นในภาคการเกษตร โดยเฉพาะ สวนผลไม้ของไทย การลดภาษี สินค้าให้เร็ วขึ้ นและครอบคลุม
จานวนรายการมากขึ้น โดยเจรจาให้มีการเปิ ดตลาดสิ นค้าส่ งออกที่ มีศกั ยภาพของประเทศไทย เช่น ข้าว น้ าตาล มันสาปะหลัง
ไก่ อาหารทะเลกระป๋ อง ผลไม้เมืองร้อน เป็ นต้น ที่ยงั คงไม่ได้ประโยชน์จากความร่ วมมือด้านการค้าเสรี อื่น ๆ อย่างเต็มที่
ความท้ าทายในการเข้ าร่ วมความตกลงหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (RECP)
เงื่ อ นไขส าคัญ ที่ ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความเป็ นศู น ย์ก ลางของอาเซี ย นในภู มิ ภ าคในความร่ ว มมื อ ตามความตกลงหุ ้น ส่ ว น
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) มีผลมาจากบริ บทที่เป็ นไปเพื่อการถ่วงดุลอานาจ (balance of power) ในระดับภูมิภาคนับตั้งแต่
สถาปนาอาเซียนในช่วงสงครามเย็น ในปี 1967 ส่ วนในบริ บทปี 1997 อาเซี ยนได้แสดงบทบาทความเป็ นศูนย์กลาง (self-centered)
ที่สาคัญในความร่ วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดังแสดงให้เห็นจากการก่อตั้ง ASEAN Plus Three ระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น
และเกาหลี ซึ่ งอาเซี ยนสามารถแสดงบทบาทนาเชิงหน้าที่ (functional centrality) คือ มีหน้าที่ในการเป็ นเวที ความร่ วมมือระดับ
ภูมิภาค แต่ไม่มีบทบาทนาเชิงอานาจ (power center) อย่างเต็มที่ (Yuzhu, 2013) คือ ประการแรก การแข่งขันระหว่างจีนและญี่ปุ่นใน
ความร่ ว มมื อระดับภู มิ ภาคเอเชี ย ตะวัน ออกมี ผ ลต่ อความร่ ว มมื อ ของสมาชิ กอาเซี ย นให้มี เ อกภาพมากขึ้ น โดยอาเซี ยนอาศัย
ความได้เปรี ยบของตนในการถ่วงดุลอานาจในภูมิภาคด้วยการจัดตั้งความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ขึ้นมา
จากความไม่ลงรอยระหว่างจี นกับญี่ปุ่นในประเด็น EAFTA และ CEPEA โดยข้อเสนอความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับ
ภูมิภาค (RECP) ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากประเทศคู่เจรจา และประการที่สอง ความได้เปรี ยบของอาเซี ยนที่มีประสบการณ์
ในการสร้างความร่ วมมือในระดับภูมิภาคนับแต่การสถาปนาอาเซี ยน โดยอาศัยวิถีอาเซี ยน (ASEAN Way) ซึ่ งเป็ นหลักคิด หลัก
ปฏิ บตั ิ การตัดสิ นใจเรื่ องราวสาคัญของอาเซี ยน รวมถึ งเป็ นหลักการสาคัญในการศึ กษาทาความเข้าใจอาเซี ยนอย่างเป็ นระบบ
มีหลักยึดที่ สอดคล้องกับความเป็ นอาเซี ยน เช่น การเคารพอธิ ปไตยและไม่แทรกแซงกิ จกรรมของประเทศอื่น การแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งด้วยสันตวิธี และการหลีกเลี่ยงการใช้กาลังต่อกัน เป็ นต้น (Beeson, 2004; Nischalke, 2000) ความตกลงหุ ้นส่ วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็ นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคที่เกิดขึ้นจากมิตรภาพระหว่างประเทศ
สมาชิกและความมุ่งหวังที่จะพัฒนาภูมิภาคให้กา้ วขึ้นสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน โดยไม่ใช้วิถีแบบตะวันตกที่คาดหวังให้องค์การ

72

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ระหว่างประเทศมีอานาจเหนือประเทศอื่น แต่เลือกที่จะรวมตัวเป็ นประชาคมระหว่างประเทศที่อยูบ่ นพื้นฐานของการเคารพซึ่ งกัน
และกันและเท่าเทียมกัน
ความท้าทายในการเข้าร่ วมความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) ส่ งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันด้านบริ การในหลายสาขา เพื่อเตรี ยมพร้อมในการเปิ ดตลาดในอนาคต พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการ
ออกไปแข่งขันเชิ งรุ กในตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น แทนที่ จะเน้นตั้งรับการแข่งขันจากต่างชาติในประเทศไทยเป็ นส่ วนใหญ่
รวมถึ งต้องเพิ่ม ความสามารถในการพิจารณาจัดทาข้อผูกพันการเปิ ดเสรี การลงทุนเพื่อช่วยลดกฎระเบี ยบที่ เป็ นอุปสรรคต่อ
การจัดตั้งกิจการลงทุนในภูมิภาค ระดับการเปิ ดตลาดที่จะให้ระหว่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ลึกขึ้นกว่าที่ให้กนั ในความร่ วมมือ
ด้านการค้าเสรี อื่น ๆ ตลอดจนมีการแก้ไขกรณี พพิ าทเรื่ องพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกบางประเทศ อันเป็ นผลมาจากแนวโน้ม
การขับเคี่ยวและช่วงชิ งความเป็ นเวที ช้ นั นาของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จของภูมิภาค โดยประเทศมหาอานาจ คือ จี นและและ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งต่างพยายามคานอานาจซึ่ งกันและกัน อีกทั้งยังต้องสร้างพลังการขับเคลื่อนของกลุ่มประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่
เพียงพอในการสร้างสิ นค้าสาธารณะในเวที เศรษฐกิจโลกโดยมีอาเซี ยนเป็ นจุดศูนย์กลาง เนื่ องจากยังคงต้องอาศัยบทบาทของจี น
และญี่ปุ่นเป็ นหลัก นอกจากนี้ ความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) เป็ นกรอบการเจรจาที่ ครอบคลุมประเทศ
จานวนมาก ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีประชากรจานวนมาก แต่ประเทศสมาชิกเกือบทั้งหมดล้วนเป็ นประเทศผูผ้ ลิตสิ นค้าราย
ใหญ่ ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนให้เกิดความได้เปรี ยบประเทศอื่นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยน
ที่ ได้รับประโยชน์จ ากความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จ ระดับภูมิภาค (RECP) เช่ นกัน โดยภาครั ฐและเอกชนจาเป็ นต้องสร้ าง
ความเชื่ อมัน่ และความเข้าใจถึงผลกระทบจากการลงนามในความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) ผ่านการลด
กฎระเบียบที่ ซบั ซ้อน เพิ่มความยืดหยุน่ ในการเจรจาสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นการลงทุน รวมถึงเร่ งปรับตัวทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และ
แผนงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนความรวดเร็ วในการเร่ งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลิตภาพแรงงานของ
ประเทศไทย (กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ, 2560)
แนวทางการกาหนดนโยบายต่ างประเทศของไทยต่ อการเข้ าร่ วมความตกลง
หุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (RECP)
ความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดของประเทศสมาชิกจากเดิม
ที่เป็ นแบบทวิภาคี ซึ่ งจะทาให้เกิดการลดกาแพงภาษีระหว่างกัน เอื้อประโยชน์ต่อโอกาสทางการค้าทั้งจากสิ นค้าและบริ การของ
ประเทศไทย รวมถึงการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การเกิดเขตการค้าเสรี (Free Trade
Area--FTA) ที่ มีขนาดใหญ่อย่างความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) ย่อมนามาซึ่ งโอกาสและการแข่งขัน
ที่รุนแรง ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจาเป็ นต้องปรับตัวทั้งระดับยุทธศาสตร์ และแผนงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สามารถ
รองรับความท้าทายที่ จะเกิ ดขึ้ น ทั้งนี้ แนวทางการกาหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อการเข้าร่ วมความตกลงหุ ้นส่ วนทาง
เศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) ประกอบด้วย การดาเนิ นนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วม เคารพซึ่ งกันและกัน
และไว้ใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการวางตัวเป็ นกลางตามนโยบายรักษาสมดุล (balance of power) รวมถึงการลดการพึ่งพา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การพึ่งพาด้านเศรษฐกิ จ โดยเน้น การกระจายการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคอื่ นและเข้าร่ วมกรอบความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเร่ งเจราจาความตกลงการค้าเสรี และใช้ประโยชน์จากศักยภาพของอนุภูมิภาคอาเซี ยนและอาเซี ยนให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ควรดาเนินนโยบายเชิงรุ กกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคเพื่อสร้างความเป็ นหุน้ ส่ วนเพื่อการพัฒนา
(partnerships for developments) โดยการผลักดันความร่ วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างอานาจต่อรองกับประเทศ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
มหาอานาจ และใช้จุดเด่นในการดาเนินความสัมพันธ์แบบครอบครัว โดยสร้างบทบาทการเป็ นสะพานเชื่อมโยงที่มีความสาคัญต่อ
ปฏิสัมพันธ์ในเชิ งบวกระหว่างประเทศที่มีความขัดแย้งกัน โดยใช้ภูมิรัฐศาสตร์ ที่เกื้ อกูลต่อการเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมโยง (hub)
ทางเศรษฐกิ จ ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และขี ดความสามารถในการประนี ประนอมปั ญหาข้อพิพาทด้านความมัน่ คง
ที่นาไปสู่แนวทางการแก้ไขปั ญหาอย่างสันติวธิ ี
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
กลุ่ มความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จ ระดับ ภูมิ ภาค (RECP) ถู กเสนอขึ้ นโดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ในการสร้ างความเป็ น
ศูนย์กลางของอาเซี ยนในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่ งมี การระบุ สถานะของความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับ
ภู มิ ภาค (RECP) ในฐานะเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งการตระหนักรู ้ ถึ ง ความเป็ นศู น ย์กลางของอาเซี ย นในภู มิ ภาคในปฏิ ญ ญาที่ มี
การลงนามร่ วมกัน เนื่ องจากสภาวะความท้าทายในบริ บทตอนนั้นได้เกิดความไม่ลงรอยจากการแบ่งกลุ่มการจัดทาข้อตกลงเขต
การค้าเสรี ที่แตกต่างกัน อาเซียนจึงใช้โอกาสนี้ กา้ วเข้ามามีบทบาทในการควบคุมสถานการณ์ความเป็ นศูนย์กลางและผูน้ าในระดับ
ภูมิภาคของอาเซี ยนผ่านการจัดตั้งกลุ่มความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) ที่ เป็ นเครื่ องมื อในการเชื่ อมโยง
การเจรจาทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี ต่าง ๆ เข้ามาอยูภ่ ายใต้โครงสร้างความร่ วมมือเดี ยวกันของความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จ
ระดับภูมิภาค (RECP) ซึ่ งมีอาเซี ยนเป็ นผูข้ บั เคลื่อนหลักอย่างแท้จริ ง โดยได้รับความเห็ นชอบจากสมาชิ กอาเซี ยนและประเทศ
คู่เจรจา รวม 15 ประเทศ แต่ความท้าทายในการสร้ างความเป็ นศู นย์กลางของอาเซี ยนในภูมิภาคของความตกลงหุ ้นส่ วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ยังคงเกิดขึ้นจากปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ การเกิดขึ้นของกลุ่ม TPP ที่มีสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
เข้าร่ วม ทาให้เกิดช่องว่างของความได้เปรี ยบ-เสี ยเปรี ยบระหว่างสมาชิกอาเซี ยน การเกิดขึ้นของกลุ่ม CJK-FTA ที่เปิ ดช่องว่างให้
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เข้ามามีอิทธิพลต่อรองในความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) มากขึ้น การถอนตัว
ของอินเดียจากการเป็ นสมาชิก เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ างความเป็ น
ศูนย์กลางของอาเซี ยนในภูมิภาค จะโดนท้าทายจากปั จจัยข้างต้นที่ กล่าวมา แต่อาเซี ยนสามารถจัดการแก้ไขปั ญหาความท้าทาย
ดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี และสามารถควบคุมความเป็ นศู นย์กลางของอาเซี ยนในภูมิภาคของตนเอาไว้ได้ ดัง แสดงให้เห็ นได้จาก
ความก้าวหน้าของการเจรจาและการประชุมสุดยอดความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) จนกระทัง่ สามารถบรรลุ
ข้อสรุ ปและนาไปสู่ การลงนามในการจัดตั้งกลุ่มความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP) ในเดื อนพฤศจิ กายน
ปี 2020
ทั้งนี้ นโยบายต่างประเทศภายใต้ความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ของไทย ควรมุ่งเน้นเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals--SDGs) เป้ าหมายที่ 17 คือ มุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มพูนความร่ วมมือระหว่างประเทศ
พัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา (North-South) และความร่ วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุน
แผนระดับ ชาติ ที่ จ ะช่ ว ยให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่า งประเทศและ
การช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาด้วยการเพิ่มอัตราการส่ งออก ซึ่ งล้วนเป็ นองค์ประกอบของการมีระบบการค้า ที่ อยูบ่ นพื้นฐาน
ของกฎเกณฑ์สากล มีความเสมอภาค ยุติธรรม เปิ ดกว้าง และเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะ
การขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้า นการต่ า งประเทศจะต้อ งบู ร ณาการการท างานร่ ว มกัน จากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม บนเงื่ อนไขเวลาและทรัพยากรที่ มีอย่างจากัด ซึ่ งการดาเนิ นการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
จะทาให้การต่างประเทศของประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ
ในประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยปั จจัยสาคัญ ประกอบด้วย กลไกเพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อน
การต่างประเทศของภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การบูรณาการเพื่อการศึกษาหารื อแนวทางและบทบาทของหน่วยงาน
ในการดาเนิ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบูรณาการพัฒนาบริ การด้านการกงสุ ลระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ฐานข้อมูล
กลางด้านการต่ า งประเทศ การพัฒนาประชาชนให้มีค วามตระหนักรู ้ ถึง บทบาทการเป็ นพลเมื อ งโลก นโยบายรั ฐ ที่ ส่ง เสริ ม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนและภาคเอกชนในการต่างประเทศ การเพิ่มบทบาทภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ การสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศในหมู่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์บทบาทด้านการต่างประเทศของไทย
ความพร้อมของประเทศที่จะร่ วมมือด้วยในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนการเยือน การเจรจา และกรอบการประชุมหารื อทวิภาคีและ
พหุ ภาคีต่าง ๆ การริ เริ่ มและการลงทุนในหุ ้นส่ วนความร่ วมมือเฉพาะด้าน ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมในภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งการดาเนิ นการที่ ผ่า นมายังคงประสบปั ญหาและอุปสรรคสาคัญจากบริ บทโลกที่ ได้เปลี่ ย นแปลงไป ประกอบกับ
การขาดการบู รณาการร่ วมกันของหน่ วยงาน รวมถึ งระบบการบริ หารจัดการข้อมูลที่ ไม่เชื่ อมโยงกันระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐ
ตลอดจนความซ้ าซ้อนกันของภารกิจ ทาให้ในปั จจุบนั การดาเนิ นงานในรู ปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองและรับมือกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ภายใต้ค วามตกลงหุ ้น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ระดับ ภู มิ ภ าค (RECP) ประเทศไทยควรก าหนดนโยบายการต่ า งประเทศ
เพื่อส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการบริ การในภูมิภาคเอเชี ย โดยต้องเร่ งสร้างความเชื่ อมัน่
เพื่อดึ งดู ดนักลงทุ นและนักธุ รกิ จ จากต่างประเทศให้มาลงทุ นและดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทย พร้ อมทั้งนาเสนอจุดแข็งของ
ประเทศไทย อาทิ การเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่มีมาตรฐานและปลอดภัย แหล่งลงทุนที่ มีศกั ยภาพ แหล่งท่องเที่ ยวที่ มีคุณภาพและ
ปลอดภัย เป็ นต้น ทั้งนี้ ต้องดาเนิ นการควบคู่กบั การกาหนดมาตรการอานวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและ
มาตรการส่ งเสริ มการค้าการลงทุ นของชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ขี ดความสามารถทางการแข่งขัน โดยจะต้องดาเนิ นการเชิ งรุ ก เพื่อสร้ างเศรษฐกิ จ นวัตกรรมให้เกิ ด ขึ้ นอย่างแท้จริ ง เนื่ อ งจาก
นวัตกรรมจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะดึ งดูดผูป้ ระกอบการที่ ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งให้เข้ามาลงทุนในไทย อันจะก่อให้เกิ ดการถ่ายทอด
และต่อยอดการใช้เทคโนโลยี (technology transfer and development)
ทั้งนี้ การกาหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อการเข้าร่ วมความตกลงหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จระดับภูมิภาค (RECP)
ต้องคานึงถึง 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดลาดับความสาคัญเพื่อบริ หารทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (2) การให้
ความสาคัญในการทาให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง โดยพึ่งพารัฐให้น้อยที่ สุด (3) การให้กลุ่มประเทศ
สมาชิกเคารพหลักนิ ติธรรม เป็ นสังคมที่ประชาชนยึดถือกฎหมายอันจะเป็ นเครื่ องมือที่ดีที่สุดในการดูแลสังคม และ (4) การสร้าง
ความร่ วมมือระหว่างฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายนิติบญั ญัติอย่างจริ งจังเพื่อสร้างกฎระเบียบที่ดีและเป็ นมาตรฐานในภูมิภาค
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บทบาทและผลประโยชน์ ของจีนกับการให้ ความช่ วยเหลือด้ านภัยพิบัติแผ่นดินไหวต่ อประเทศไทย
นฤมล ทีระฆัง1*
ภูวเดช ธนิชานนท์2
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย1
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย2
*ผูร้ ับผิดชอบบทความ: poope.cu@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาถึงบทบาทของจีนในการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย ภายใต้บนั ทึกความเข้าใจ
(MOU) ระหว่างกองเฝ้ าระวังแผ่นดินไหวแห่ งประเทศไทย กับสานักงานแผ่นดินไหวแห่ งมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน และวิเคราะห์ถึง
ผลประโยชน์ที่เป็ นไปได้ของประเทศจี น จากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ภายใต้กรอบการแนวคิดเรื่ องอานาจละมุน (soft power) เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า การให้ความช่วยเหลือจากจีน ได้แก่ การให้ทุนในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศ
ไทย และการสนับสนุนเงินทุนในการติดตั้งสถานีและเครื่ องมือตรวจแผ่นดินไหวและตรวจการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจานวน 4 สถานี
ซึ่งผลประโยชน์ที่จีนได้รับจากการให้ความช่วยเหลือนี้ แบ่งได้เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ผลประโยชน์โดยตรงด้านการแผ่นดินไหว คือ การ
สร้างเครื อข่ายข้อมูลแผ่นดินไหวระหว่างประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น เป็ นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของระบบการเตือนภัยแผ่นดินไหว
(2) ผลประโยชน์ทางอ้อมในด้านเศรษฐกิ จและสังคม คือ การสร้างความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยต่อนักธุ รกิจและนักท่องเที่ยวจีนใน
ประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดี การส่งเสริ มสิ นค้าเทคโนโลยีแผ่นดินไหวจากจีน และ (3) ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็ นไปได้ คือ
การได้รับข้อมูลด้านตาแหน่ งที่ ต้ งั ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้ดิน และข้อมูลด้านพิกัดภูมิศาสตร์ อย่างละเอียด ซึ่ งผลประโยชน์ใน 2
ประการหลัง นี้ สอดคล้องกับ แนวความคิ ด ด้า นอานาจละมุ น ที่ ก ารให้ค วามช่ วยเหลื อแก่ ป ระเทศไทย นาไปสู่ ความเป็ นไปได้ต่ อ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อกันมาแก่ประเทศจีน
คาสาคัญ: จีน, ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหว, อานาจละมุน
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China’s Role and Interest in the Provision of Seismic Disaster Assistance to Thailand
Naruemon Teerakung1*
Puwadej Thanichanon2
International Relations, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand1
Department of Geography, Faculty of Education, Ramkahnhaeng University, Thailand 2
*Corresponding author: poope.cu@gmail.com
Abstract
This study examines China’s role and interest in the provision of seismic disaster assistance to Thailand under a
Memorandum of Understanding (MOU) between Earthquake Observation Division, Thailand and Guangdong Earthquake
Administration (GEA), China, and analyzes the benefits that China has received from this assistance. This study was conducted
through document analysis and key informant interviews under the adoption of the concept of soft power as an analysis framework.
The results indicated that China’s seismic disaster assistance includes financial support for Thai staffs in study visit, training,
seminar in China as well as the establishment of four earthquake detection stations in Thailand. There are three kinds of benefit for
China from the assistance: (1) direct benefit in seismology: international network for seismological information sharing covering
larger area which leads to better efficiency of Earthquake Early Warning System, (2) indirect benefits in economic and social aspects:
confidence in safety for Chinese businessmen and tourist in Thailand, good diplomatic relationship, promotion of Chinese earthquake
technology, and (3) other possible benefits: acquiring information of locations of natural resources as well as finest geographic
coordinates in Thailand. The two latter benefits conform to the concept of Soft Power as the assistance for seismic disaster to Thailand
also brings other kinds of benefits to China.
Keywords: China, Seismic Disaster Assistance, Soft Power
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บทนา
ในช่วงหลายทศวรรษหลัง ปั ญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึ นามิ น้ าท่วม คลื่นความร้อน รวมถึงโรคระบาด ได้
ทวีความรุ นแรงจนส่งผลคุกคามต่อชีวติ และทรัพย์สินในวงกว้าง จัดเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงเป็ นอย่างมาก (สุ รชาติ บารุ งสุ ข, 2554)
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ที่มีแนวคิดเรื่ อง “ความมัน่ คงมนุ ษย์” (human security) อันเป็ นเรื่ องของการปกป้ องและป้ องกัน
ประชาชนจากภัยคุกคามต่อชีวิต ทั้งที่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไม่วา่ จะอยูใ่ นเขตแดนหรื อนอกเขตแดน
ก็ตาม (ชูเกียรติ พนัสพรประสิ ทธิ์, 2559) ปั ญหาภัยพิบตั ิธรรมชาติ รวมถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมยังจัดเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงระหว่าง
ประเทศด้วย เนื่องจากเป็ นปั ญหาที่สามารถส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงเป็ นวงกว้างโดยตรงแก่หลายประเทศ เช่น ภัยสึ นามิจากแผ่นดินไหว
ในปี 2004 เกิ ดแผ่นดิ นไหวที่ อินโดนี เซี ย ก่อให้เกิ ดมีผูเ้ สี ยชี วิตในหลายประเทศรวม 2.3 แสนคน รวมทั้งประเทศไทยที่ มีผูเ้ สี ยชี วิต
ประมาณ 5 พันคน (สานักงานเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว, 2560) ในบางกรณี การกระทาของประเทศหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยทางสิ่ งแวดล้อม
หรื อภัยพิบตั ิต่ออีกประเทศ เช่น การสร้างเขื่อนในแม่น้ าโขงและแม่น้ าสาขาจานวนมากในประเทศจีน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
นิเวศวิทยา และส่งผลกระทบหลายประการต่อประเทศที่อยูล่ ุ่มแม่น้ าโขงตอนล่างอย่างไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (สุ รชาติ บารุ งสุ ข,
2554) การแก้ไขหรื อจัดการกับปั ญหาภัยพิบตั ิธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จึงต้องเกิดจากการประสานงานกันระหว่างรัฐต่าง ๆ รวมถึงตัว
แสดงอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่รัฐด้วย โดยเฉพาะองค์การระหว่างประเทศ ปั ญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ จึงจัดเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงทั้งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ที่สงั คมโลกตระหนักถึงความจาเป็ นในการร่ วมมือกัน เพื่อป้ องกันและบรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ภัยพิบตั ิแผ่นดินไหว ก็จดั เป็ นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ งที่ ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างกว้างขวาง
และรุ นแรง คุกคามต่อความมัน่ คงระหว่างประเทศเช่นกัน โดยแผ่นดินไหวเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดย
ฉับพลัน มักเกิ ดพื้นที่ขอบของแผ่นเปลือกโลก หรื อที่เรี ยกกันว่า รอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก ซึ่ งเป็ นแนวยาวต่อเนื่ องพาดผ่านพื้นที่
หลายประเทศ แผ่น ดิ น ไหวยัง เป็ นสาเหตุ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ภัยพิ บัติ ธรรมชาติ อื่น ๆ โดยเฉพาะคลื่ น ยักษ์สึน ามิ แ ละภู เ ขาไฟระเบิ ด ด้ว ย
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) ประเทศต่าง ๆ จึ งได้ศึกษา รวมถึงมีความร่ วมมือกันในการศึ กษาเกี่ ยวกับกลไกการเกิ ดแผ่นดิ นไหว การ
เคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก เพื่อให้สามารถทานายการเกิ ดแผ่นดิ นไหวได้อย่างแม่นยา อันนาไปสู่ การป้ องกันและบรรเทาความ
เสี ยหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ แม้จะไม่ได้ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหว แต่พ้ืนที่
ประเทศไทยเคยเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้ง โดยในช่วงปี ค.ศ. 2007-2017 มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทยถึง 3,609 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่
เกิ ดขึ้นบริ เวณทางภาคเหนื อ แม้กระนั้น ประเทศไทยยังมีขอ้ จากัดด้านเทคโนโลยีและจานวนสถานี ตรวจวัดแผ่นดิ นไหว ที่ จดั ว่ามี
ปริ มาณน้อย จึ งไม่เพียงพอต่อการให้ขอ้ มูลเพื่อวิเคราะห์การเกิ ดแผ่นดิ นไหวได้อย่างถูกต้องและแม่นยา นาไปสู่ ความเสี่ ยงต่อความ
เสี ยหายที่รุนแรงจากการเกิดแผ่นดินไหว (เชาว์วรรธน์ สิ งห์ทอง, 2560)
ขณะที่ประเทศจีน จัดว่าเป็ นประเทศที่ทรงอิทธิ พลและเป็ นหนึ่ งในประเทศมหาอานาจของโลกในปั จจุบนั จีนได้พฒั นาอย่าง
รวดเร็ วทั้งด้าน เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นปรากฏการณ์การทะยานขึ้นของจี น (the rise of China) ตั้งแต่การปฏิรูป
เศรษฐกิจให้เป็ นตลาดเสรี ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 (Morrisson, 2013) ซึ่ งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยพิบตั ิได้เป็ นอย่างดี
ด้วย โดยประเทศจีนได้พฒั นาระบบการจัดการในการรับมือภัยพิบตั ิแผ่นดิ นไหวที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งมาอย่างต่อเนื่ อง มีระบบเตือนภัย
แผ่นดินไหวล่วงหน้า (earthquake early warning system) ที่สามารถรายงานระดับความรุ นแรงของแผ่นดินไหวได้ภายใน 1 นาทีนบั จาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การเกิดแผ่นดินไหว ติดตั้งอยูท่ ี่มณฑลเสฉวน ยูนนาน และฝูเจี้ยน ซึ่งครอบคลุมแนวแผ่นดินไหวตั้งแต่ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉี ยงใต้
ไปจนถึงภาคใต้ และภาคตะวันตกของประเทศ และยังตั้งเป้ าขยายระบบให้ครอบคลุมทางตอนเหนื อของประเทศ คือ ภูมิภาคปั กกิ่ ง
เทียนจิน และเหอเป่ ย ด้วย (“China Speeds up Rollout of Earthquake Early Warning Systems,” 2021) ระบบการเตือนภัยแผ่นดินไหว
ล่วงหน้านี้ ยังสามารถแจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหวผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ทั้งโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อ
สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ ว
จีนยังได้ขยายเครื อข่ายระบบการเตือนภัยแผ่นดินไหวไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ผา่ นความช่วยเหลือต่าง ๆ ด้วย โดย
เมื่อปี 2019 จี นได้ให้ความช่ วยเหลือในการสร้างศู นย์เครื อข่ายแผ่นดิ นไหวขึ้นในประเทศไทย ลาว เมี ยนมาร์ และมาเลเซี ย และได้
ก่อสร้างสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหวถึง 24 แห่ งในประเทศไทย กัมพูชา และอินโดนี เซี ย ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคนิ คขั้นสู ง ในการ
รายงานและเตือนภัยแผ่นดิ นไหวและสึ นามิอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งมีการจัดอบรมการใช้งานเครื่ องมือที่ ติดตั้งและการแจ้งเตือน ให้แก่
บุคลากรจากทั้ง 6 ประเทศอีกด้วย (“China Assists Southeast Asian Countries in Construction of Seismic Networks,” 2019) ซึ่ งการ
ช่วยเหลือในด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวนี้ จัดเป็ นการช่วยเหลืออย่างหนึ่งที่จีนได้มอบแก่ประเทศในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่ ได้รับความช่วยเหลือจากจีนในด้านภัยพิบตั ิตลอดมา เช่น การมอบเรื อเร็ ว เรื อยาว และเรื อ
โดยสาร รวม 64 ลา ในวิกฤตน้ าท่วม ปี 2009 (“จีนมอบเรื อ 64 ลาช่วยผูป้ ระสบภัย,” 2554) หรื อการให้ความช่วยเหลือส่ งมอบหน้ากาก
อนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลและแว่นครอบตา สาหรับการป้ องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในเดือนเมษายน ปี 2020
(“หน่วยงานจีนบริ จาคเวชภัณฑ์ตา้ นโควิด -19 ให้ไทย มัน่ ใจสัมพันธ์แน่นแฟ้ น,” 2563) ส่ วนด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวนั้น จีนได้ลงนาม
ความร่ วมมือบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับไทย ในการให้ความช่วยเหลือในหลายรู ปแบบ ทั้งการบริ จาคเครื่ องมือเกี่ยวกับการตรวจวัด
คลื่นแผ่นดินไหว และส่งผูเ้ ชี่ยวชาญมาเพื่อติดตั้งเครื่ องมือด้านแผ่นดินไหว รวมทั้งการให้ ทุนการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ไทยในการไปดูงาน
และฝึ กอบรมด้านการแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนด้วย
อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิ ของจี น ถูกนักวิชาการบางคน เช่น Southerland (2019) มองว่า เป็ นการ
ช่วยเหลือที่ มีเป้ าหมายทางการทูตและความมัน่ คงแฝงอยู่ด้วย ทั้งยังให้น้ าหนักทางการเมืองมากกว่าด้านมนุ ษยธรรม การให้ความ
ช่วยเหลือของจีนแก่ประเทศในอาเซี ยน ยังการใช้ประโยชน์จากการเหลื่อมล้ าด้านการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศดังกล่าวพึ่งพาจีน
มากที่สุด และเพื่อฉายภาพตนเองในฐานะผูส้ นับสนุนความมัน่ คงในภูมิภาค นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิยงั เอื้อต่อ
ผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ แก่จีนเองด้วย โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผ่านการพัฒนาเส้นทางการค้าที่เรี ยกว่าเส้นทางสายไหมที่
พัฒนาเป็ นนโยบายหนึ่ งแถบหนึ่ งเส้นทางเชื่ อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ แอฟริ กาเหนื อ มหาสมุท รแปซิ ฟิ ก
เชื่อมโยงถึงมหาสมุทรอินเดีย ตลอดจนการจัดตั้งการลงทุนในธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่ งเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank--AIIB) ซึ่ งประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กด้วย (อรณิ ช รุ่ งธิ ปานนท์, 2560) การให้ความช่วยเหลือของจี นจึ งถูก
วิจารณ์วา่ เป็ นการใช้อานาจละมุน (soft power) ซึ่ งเป็ นการสร้างผลประโยชน์ของตนเองผ่านการดึงดูดทั้งทางวัฒนธรรม ค่านิ ยมทาง
การเมือง และนโยบายระหว่างประเทศ มากกว่าการใช้กาลังบีบบังคับ (Nye, 2004) ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านการลงทุนในสาธารณูปโภค หรื อด้านมนุษยธรรม (Hall, 2010) อันสอดคล้องกับ สุ นทรพจน์ของประธานาธิ บดี Hu Jintao
ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2007 ว่า ประเทศจีนจะเร่ งสร้างอานาจละมุนเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบรรลุ
เป้ าหมายในการสร้างความเข้มแข็งของชาติ (Hu Jintao calls for enhancing “soft power” of Chinese culture, 2007)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
งานวิจยั นี้ จึ งศึ กษาบทบาทของประเทศจี นในการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย ผ่านข้อตกลง
ระหว่างประเทศในโครงการการติดตั้งสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหวและตรวจการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก อันเป็ นความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศตามเอกสาร บัน ทึ ก ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding--MOU) ระหว่าง กองเฝ้ าระวัง แผ่นดิ น ไหวกวางตุ ้ง
(Guangdong Earthquake Administration--GEA) แห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ กองเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แห่ ง
ประเทศไทย (Thai Meteorological Department--TMD) และวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่เป็ นไปได้ ที่ประเทศจีน
จะได้รับจากความช่วยเหลื อดังกล่าว โดยใช้วิธีศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ ยวข้องและการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ (key informant) การวิจัย
ดาเนินการในช่วงเดือนเมษายน ปี 2019 ถึงเดือนเมษายน ปี 2021 โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่ อง อานาจละมุน (soft power) ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เกี่ ยวกับผลประโยชน์ของจี นจากการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดิ นไหวแก่ประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้สามารถ
นาไปใช้เป็ นข้อมูลในการประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนิ นนโยบายด้านความร่ วมมือทางด้านการรับมือภัยพิบตั ิธรรมชาติระหว่าง
ประเทศได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของจีนในการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่จีนได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย
กรอบแนวคิดงานวิจยั
การศึ กษาบทบาทและผลประโยชน์ของจี นจากการให้ความช่วยเหลื อด้านภัยพิบัติแผ่นดิ นไหวต่อประเทศไทย ใช้กรอบ
แนวคิดเรื่ องอานาจละมุน (soft power) ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือของจีน โดย
อานาจละมุน (soft power) หมายถึง การทาให้ประเทศอื่นให้ความร่ วมมือด้วยการสร้างแรงดึงดูดต่อผูอ้ ื่นในด้านต่าง ๆ โดยไม่ใช้กาลังใน
การบีบบังคับ เป็ นการสร้างคุณค่าของประเทศตนเอง ให้ประเทศอื่นยอมรับแล้วเลียนแบบตามหรื ออาจมีการนาเสนอแบบแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ จึงกล่าวได้วา่ การใช้อานาจละมุนเป็ นการดึงดูดหรื อโน้มน้าวให้ประเทศอื่นดาเนิ นการตามเป้ าหมายที่ตนเองต้องการไป
โดยปริ ยาย (Nye, 2004)
Hall (2010) ได้เสนอเพิ่มเติ มว่า อานาจละมุนสามารถดาเนิ นการผ่านอานาจ 3 รู ปแบบ ได้แก่ (1) อานาจเชิ งสถาบัน
(institutional power) เป็ นการใช้อานาจควบคุมรัฐอื่นทางอ้อมผ่านสถาบันของรัฐมหาอานาจ (2) อานาจเชิงตัวแทน (representational
power) คือ ความสามารถของรัฐในการกาหนดประเด็น หรื อตีความในแบบของตนเองขึ้นมา อาจด้วยวิธีการนาเสนอผ่านโฆษณาชวน
เชื่ อ การทู ตสาธารณะ และการควบคุ มข้อ มูล และ (3) อานาจเชิ งชื่ อ เสี ย ง (reputational power) เป็ นอานาจในเชิ ง กิ ตติ ศัพท์ อาทิ
ความสาเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ส่งผลให้ประเทศอื่นต้องการนาวิธีการของประเทศนั้นไปเป็ นแบบอย่างในรัฐตนเอง
อิทธิพลของอานาจละมุนของประเทศหนึ่ง ขึ้นอยูก่ บั ทรัพยากร 3 ด้าน คือ (1) วัฒนธรรมที่นิยมจนกลายเป็ นค่านิยมสากล หรื อ
มีประโยชน์เกื้อหนุนกันกับอีกประเทศหนึ่ง (2) ค่านิยมหรื อนโยบายทางการเมืองของประเทศหนึ่ง ที่มีความสอดคล้องกัน หรื อเป็ นที่ชื่น
ชอบหรื อยอมรับของอีกประเทศ และ (3) นโยบายระหว่างประเทศที่ไม่กา้ วร้าว สนับสนุนคุณค่าของประชาธิ ปไตย สิ ทธิ มนุษยชน และ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การแก้ไขปั ญหาอย่างสันติ ซึ่ งการใช้การทูตสาธารณะ (public diplomacy) ผ่านการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน การสื่ อสารเชิงยุทธศาสตร์
และการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนกับประชาชน อาทิ การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การประชุม สัมมนา การฝึ กงาน ก็มี
ส่วนช่วยผลักดันให้การใช้อานาจละมุนประสบผลสาเร็ จ เพราะสามารถส่งผลต่อปั จเจกบุคคลและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐด้วย เป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์เชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว (Nye, 2004)
ประเทศจีนจัดเป็ นประเทศที่ดาเนินนโยบายต่างประเทศผ่านการใช้อานาจละมุน ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั แม้การปกครองแบบ
อานาจนิ ยมจะสร้ างอุปสรรคในการดาเนิ นนโยบายอยู่บ้าง แต่จีนก็สามารถลดภาพลักษณ์ เชิ งลบของตนเองได้ ด้วยการสร้างความ
น่าเชื่อถือและแรงดึงดูดภายใต้หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น และการส่ งเสริ มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การลงทุนหรื อให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ โดยปราศจากเงื่อนไข โดยเฉพาะกับประเทศโลกที่ 3 ในแอฟริ กา ละตินอเมริ กา และ
เอเชี ย ซึ่ ง อ านาจละมุ น เหล่ า นี้ ก็ น ามาซึ่ ง ผลประโยชน์ ที่ จี น ได้รั บจากประเทศต่ า ง ๆ เช่ นกัน อาทิ การทราบถึ ง ข้อมู ล ที่ ต้ งั แหล่ ง
ทรั พยากรธรรมชาติ และแหล่งพลังงานในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ และมี ส่วนร่ วมในการจัดการและรับผลประโยชน์จากทรั พยากร
ธรรมชาติ พลังงาน และโครงการเศรษฐกิ จต่าง ๆ จนมี คากล่าวว่า จี นสร้ างความเข้มแข็งของชาติ ผ่านการใช้ อานาจละมุน ซึ่ ง จี น
ดาเนินการผ่านวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ (1) การให้ความช่วยเหลือและการลงทุนในต่างประเทศ (2) การให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพ (3) โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา และ (4) การทูตและการเป็ นผูน้ าในการเป็ นเจ้าภาพใน
เวทีระหว่างประเทศ (Mattern, 2005) ดังนโยบายของผูน้ าหลายคนของจีนที่ใช้อานาจละมุนเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดารงและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของชาติ (Podyapolskiy, 2014)
สาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้น้ นั หลังสิ้ นสุ ดสงครามเย็น จีนได้สร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้มากขึ้น ผ่านความร่ วมมือทวิภาคีและพหุ ภาคีทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็ นการสร้างอานาจละมุน เพื่อลดความ
กังวลว่า จีนอาจเป็ นภัยคุกคามต่อประเทศ เช่น การยืนยันไม่ลดค่าเงินหยวน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 1997 เพื่อสะท้อนถึงการไม่ซ้ าเติม
ประเทศเพื่อนบ้านในสภาวะที่ยากลาบาก (สุรชาติ บารุ งสุข, 2557) ในส่วนความสัมพันธ์กบั ประเทศไทยนั้น ปั จจุบนั จีนมีนโยบายในการ
ใช้อานาจละมุนต่อไทย เพื่อแสดงถึงความเป็ นมหามิตรที่ สาคัญ อันนาไปสู่ การพัฒนาร่ วมกัน ผ่านการช่วยเหลือและข้อตกลงต่าง ๆ
รวมถึง การให้โอกาสในการเรี ยนภาษาจีน ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรม การสานสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาโดยตลอด
จนเกิดความเข้มแข็งทางการทูตระหว่างสองประเทศ อันนาไปสู่ ขอ้ ตกลงทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการพัฒนาระหว่างกันอย่างต่อเนื่ อง
(กมลทิพย์ สุขแก้ว และนฤมิตร สอดศุข, 2556)
ระเบียบวิธีวจิ ยั
วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้
1. การศึ กษาและวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) ข้อมูลเกี่ ยวกับบทบาทของจี นในการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิ
แผ่ น ดิ น ไหวแก่ ป ระเทศไทย รวบรวมจากเอกสารต่ า ง ๆ เป็ นหลัก โดยเฉพาะหนัง สื อ ราชการจากกองเฝ้ าระวัง แผ่ น ดิ น ไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ แสดงถึงการติดต่อ ประสานงาน และความร่ วมมือระหว่างกองเฝ้ าระวังแผ่นดิ นไหว กับสานักงานแผ่นดิ นไหว
จังหวัดกวางตุง้ ประเทศจี น อันเนื่ องมาจากความร่ วมมือระหว่างประเทศไทย-จี น ตามเอกสารบันทึ ก ความเข้าใจระหว่างหน่ วยงาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทั้งสอง รวมถึง ข้อมูลจากงานวิจยั บทความทางวิชาการหรื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทและผลประโยชน์จากการให้
ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวจากประเทศจีน
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูเ้ ชี่ยวชาญ (key informant interview) ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านผลประโยชน์ของ
จีนจากการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทยเป็ นหลัก โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่ สัมภาษณ์มี 6 คน ซึ่ งประกอบด้วย
ผูด้ ารงตาแหน่ งต่าง ๆ ได้แก่ รองอธิ บดี กรมอุตุนิยมวิทยา ผูอ้ านวยการส่ วนวิจยั แผ่นดินไหวและสึ นามิ นักอุตุนิยมวิทยาชานาญการ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบตั ิงาน และอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เพื่อเป็ นการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บทบาทของจีนในการให้ ความช่ วยเหลือประเทศไทยในด้ านภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหว
จี นมี โครงการร่ วมมือแลกเปลี่ ยนความรู ้ด้านแผ่นดิ นไหวกับประเทศต่าง ๆ ที่ อยู่ในแนวรอยเลื่ อนของแผ่นเปลื อกโลกที่
ต่อ เนื่ อ งกัน ซึ่ ง ครอบคลุม ถึ งประเทศในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ 6 ประเทศ ได้แ ก่ ลาว พม่า ไทย มาเลเซี ย กัมพูช า และ
อินโดนี เซี ย โดยมีสานักงานแผ่นดินไหวกวางตุง้ (GEA) เป็ นเจ้าภาพผูป้ ระสานงานหลัก (China Assists Southeast Asian Countries in
Construction of Seismic Networks, 2019) โครงการนี้จึงทาให้จีนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวจากประเทศเหล่านี้ และพัฒนา
ระบบการตรวจวัดและเฝ้ าระวังแผ่นดินไหวในจีนได้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ส่วนประเทศที่มีความร่ วมมือและได้รับความช่วยเหลือจาก
จีนก็ได้เรี ยนรู ้วิทยาการด้านแผ่นดิ นไหวจากจี น และได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามที่ มีขอ้ ตกลงกันไว้ เป็ นการได้รับผลประโยชน์
ทั้งสองฝ่ าย
ประเทศจีนและประเทศไทยได้มีขอ้ ตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) อันเป็ นความร่ วมมือทางด้านแผ่นดินไหว ระหว่างกองเฝ้ า
ระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย (TMD) กับ สานักงานแผ่นดินไหวจังหวัดกวางตุง้ (GEA) อย่างต่อเนื่ อง มาตั้งแต่ปี
1994 จนถึงปั จจุบนั โดยบันทึกความเข้าใจฉบับแรกจัดทาขึ้นในปี 1994 ต่อมาในปี 2010 ได้มีการปรับปรุ งสาระสาคัญของบันทึกความ
เข้าใจเป็ นครั้งล่าสุ ด โดยมีเนื้ อหาสาระที่มีความเฉพาะเจาะจงยิง่ ขึ้น เป็ นการต่อยอดความร่ วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่ งความแตกต่าง
ของบันทึ กความเข้าใจ ปี 1994 กับ 2010 อยูท่ ี่ ระดับความละเอียดขององค์ความรู ้ที่แลกเปลี่ยนกัน โดยบันทึ กความเข้าใจปี 1994 เน้น
การศึ กษาถึงข้อมูลและองค์ความรู ้ ระดับพื้นฐานเกี่ ยวกับแผ่นดิ นไหวในประเทศไทย เป็ นการศึ กษาสาเหตุและวิธีการในการรับมื อ
แผ่นดินไหว และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การดูงาน และการฝึ กอบรม ส่วนบันทึกความเข้าใจปี 2010 เจาะจงลงในรายละเอียดเชิง
เทคนิ คในด้านความรู ้และเทคโนโลยี ด้านแผ่นดินไหวในระดับที่สูงและลึกซึ้ งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งการทานายแผ่นดินไหว การรับมือ
การช่วยชีวติ การแลกเปลี่ยนในระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง จึงถือได้วา่ เป็ นการต่อยอดจากบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม
ความร่ วมมือและการช่วยเหลือจากประเทศจีนในด้านแผ่นดินไหว ตามบันทึกความเข้าใจนี้ จากการรวบรวมหนังสื อราชการ
จากกองเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว ที่ติดต่อประสานงานกับสานักงานแผ่นดินไหวจังหวัดกวางตุง้ ประเทศจีน จากปี 1994 ถึงปี 2020 พบว่า
ความช่วยเหลือในช่วงแรกเป็ นไปในลักษณะการให้ทุนสัมมนาและฝึ กอบรมที่ประเทศจี น โดยประเทศไทยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
จนกระทัง่ ในปี 2017 จีนได้ดาเนินการสนับสนุนการก่อสร้างสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 2 แห่ ง ในประเทศไทย คือ ที่ เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และสนามบินปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสนับสนุนการบูรณะสถานีอีก 2 แห่ง คือ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาปากช่อง จังหวัด
นครราชสี มา และสถานีอุตุนิยมวิทยา เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รวมเป็ นสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหว 4 แห่ ง ทัว่ ประเทศไทย พร้อมติดตั้ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เครื่ องมือต่าง ๆ ได้แก่ เครื่ องวัดแผ่นดินไหวความไวสูงแบบช่วงกว้าง (broadband) เครื่ องวัดอัตราเร่ งของพื้นดิน (strong motion) เครื่ อง
แปลงสัญญาณ (digitizer) 6 channel และ Data Locker พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่ องตรวจการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกความละเอียดสู ง
และระบบกาหนดตาแหน่งด้วย ดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ควบ แบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ าทุกสถานี เป็ นมูลค่ารวมประมาณ
14,000,000 บาท พร้อมทั้งส่งผูเ้ ชี่ยวชาญมาช่วยเหลือในการอบรมให้ความรู ้ การใช้งานเครื่ องมือ อุปกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา
ด้วยโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการสาเร็ จลุล่วง ในปี 2019 ซึ่งนับว่า เป็ นโครงการสนับสนุนที่ใช้เงินทุนสูงที่สุดที่ใด้สนับสนุนแก่กองเฝ้ า
ระวังแผ่นดินไหวไทย โดยข้อมูลด้านแผ่นดิ นไหวจะถูกส่ งไปยังประเทศจี นเพื่อใช้ในการคาดการณ์แผ่นดิ นไหวที่ จะเกิ ดขึ้น เป็ นการ
สร้างระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวจากประเทศต่าง ๆ กับประเทศไทยแล้ว พบว่า ความ
ร่ วมมือและความช่วยเหลือจากจีนนั้น มีมากกว่าประเทศอื่น ๆ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย ซึ่ งได้แก่ ญี่ปุ่น
และออสเตรี ย (จากคาสัมภาษณ์ของผูอ้ านวยการส่วนวิจยั แผ่นดินไหวและสึ นามิ กองเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว)โดยญี่ปุ่น ได้ให้การช่วยเหลือ
ด้า นแผ่น ดิ น ไหวแก่ ป ระเทศไทยในรู ป แบบของทุ น การศึ ก ษาหรื อ ทุ ก ฝึ กอบรม ส่ ว นประเทศออสเตรี ย ได้ใ ห้ก ารช่ ว ยเหลื อ ด้า น
แผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย ผ่านความร่ วมมือสนธิ สัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิ วเคลียร์ โดยสมบูรณ์ (Comprehensive NuclearTest- Ban Treaty Organization--CTBTO) ซึ่งได้มาติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทย เพื่อตรวจวัดแรงสัน่ สะเทือนจากการ
ทดลองระเบิดนิ วเคลียร์ เป็ นการตรวจสอบว่า ประเทศใดมีการทดลองนิ วเคลียร์ หรื อไม่ แต่ขอ้ มูลจากสถานี ตรวจวัดแผ่นดิ นไหวของ
CTBTO ถูกส่ งไปยังสานักงานของ CTBTO โดยไม่ผ่านหน่ วยงานใดของประเทศไทยเลย ต่างจากโครงการติดตั้งสถานี ตรวจวัด
แผ่นดินไหวในประเทศไทยโดยจีน ซึ่งจีนได้มอบให้ไทยเป็ นเจ้าของ จึงเป็ นการแบ่งปั นข้อมูลที่ไทยสามารถเข้าถึงได้โดยตรง จีนยังเป็ น
ประเทศเดียวที่มีความร่ วมมือกับไทยในรู ปแบบของบันทึกความเข้าใจที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ประกอบกับความช่วยเหลือมีมูลค่าสู ง
กว่าประเทศอื่น ๆ จึงเป็ นสาเหตุที่ประเทศไทยมีความร่ วมมือด้านการแผ่นดินไหวกับประเทศจีนมากกว่าประเทศอื่น ๆ
การให้ความช่วยเหลือต่อประเทศไทยในด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวนี้ สามารถกล่าวได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการใช้อานาจละมุน
ของจี นก็ได้ เนื่ องจากความช่ วยเหลือนี้ ไม่ได้เป็ นการบังคับผูกมัด แต่มาพร้อมกับความร่ วมมือตามบันทึ กความเข้าใจ ซึ่ งดึ งดู ดให้
ประเทศไทยมีความร่ วมมือด้านการแผ่นดินไหวกับประเทศจีนอย่างแน่นแฟ้ นกว่าประเทศอื่น ๆ อันสามารถนาไปสู่ ความร่ วมมือและ
ผลประโยชน์ อื่น ๆ แก่ ป ระเทศจี น ได้มากขึ้ น ซึ่ ง รู ปแบบของการดึ ง ดู ด ผูอ้ ื่ นให้ดาเนิ นการตามที่ ตนต้องการโดยมิ ไ ด้บังคับเช่ น นี้
สอดคล้องกับรู ปแบบของอานาจละมุนที่ Nye (2004) เสนอไว้ และสอดคล้องกับเป้ าหมายของการใช้อานาจละมุนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชาติตามนโยบายของประเทศจีนด้วย
ผลประโยชน์ ของจีนจากการให้ ความช่ วยเหลือด้ านแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย
ข้อมูลผลประโยชน์ของจี นจากการให้ความช่ วยเหลือด้านแผ่นดิ นไหวแก่ประเทศไทย ซึ่ งเรี ยบเรี ยงและวิเคราะห์จากการ
สัมภาษณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่าน ที่มีความรู ้ ความชานาญด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหว และด้านภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ด้าน ได้แก่
ผลประโยชน์ทางตรงด้านแผ่นดินไหว ผลประโยชน์ทางอ้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็ นไปได้
1. ผลประโยชน์โดยตรงด้านการแผ่นดินไหว ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนให้ความเห็นไปในทานองเดียวกันถึงผลประโยชน์โดยตรงของ
จีนที่ได้รับจากการให้ความช่วยเหลือด้านแผ่นดินไหวครั้งนี้ คือ ประโยชน์ในด้านการพัฒนาด้านการแผ่นดินไหว (seismology) นัน่ เอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
โดยการได้รับข้อมูลแผ่นดินไหวที่ส่งมาจากสถานีตรวจวัดในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหว และข้อมูลการเคลื่อนตัวของ
แผ่นเปลื อกโลกในบริ เวณประเทศไทย เช่น อัตราเร็ วของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก อัตราเร่ งของการเคลื่ อนตัวของเปลือกโลก
ส่ งผ่านระบบออนไลน์ที่เป็ นปั จจุบนั (real time) เข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลของจีน เป็ นการขยายเครื อข่ายข้อมูลแผ่นดินไหวของจีน ทาให้
วิเคราะห์รูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวและทานายการเกิดแผ่นดินไหวในจีนได้แม่นยาขึ้น ทั้งยังเป็ นการสร้างเครื อข่ายข้อมูลแผ่นดินไหว
ออนไลน์ระหว่างประเทศ ทาให้เกิดระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (earthquake early warning system) ในระดับนานาชาติ ซึ่ งเป็ น
การได้ผลประโยชน์ร่วมกันแก่หลายประเทศ
จากผลประโยชน์ดา้ นการพัฒนาระบบการเตือนภัย ป้ องกัน และบรรเทาภัยพิบตั ิจากแผ่นดินไหวที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ก็
นาไปสู่ผลประโยชน์ในด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม อันเกิดจากความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ดีข้ ึน ซึ่ งสามารถจัดว่า
เป็ นผลประโยชน์ทางตรงได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวดาเนิ นการเชื่อมโยงกับการคมนาคมต่าง ๆ เช่น การหยุด
รถไฟความเร็ วสูง เพื่อป้ องกันเหตุรถไฟตกรางเนื่องจากแผ่นดินไหว
2. ผลประโยชน์ทางอ้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลประโยชน์ทางอ้อมของความร่ วมมือด้านแผ่นดินไหวระหว่างประเทศจีน
กับประเทศไทย เป็ นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งมีหลายประการ โดยอดีตรองอธิ บดีกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงความเห็น
ว่า นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศจีนมีความเชื่อมโยงกับการให้ความช่วยเหลือด้านแผ่นดินไหวแก่ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน โดยจีน
มองประเทศในกลุ่มอาเซี ยนว่า สามารถเป็ นกลุ่มประเทศที่ ระบายสิ นค้าของจี นได้ จึ งมี การลงทุ นด้านการขนส่ งต่าง ๆ เช่น รถไฟ
ความเร็ วสูง ระบบเครื อข่ายการเตือนภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น จึงช่วยทาให้ประชาชนจีนเองที่มาลงทุนหรื อมาท่องเที่ยวมี
ความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยในเวลาที่อยูใ่ นประเทศเหล่านี้ จัดเป็ นการส่งเสริ มกันในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ และความปลอดภัย
ผลประโยชน์อีกอย่างที่เด่นชัดคือ ด้านการทูต หรื อด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับไทย ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เห็น
ว่า การร่ วมมือนี้เป็ นการส่งเสริ มสัมพันธไมตรี อนั ดีระหว่างสองประเทศ อันนาไปสู่ความร่ วมมือต่าง ๆ ต่อไป ทั้งยังเกิดผลดีต่อประเทศ
จีน ในด้านการส่งเสริ มภาพลักษณ์ในความเป็ นผูน้ าและผูช้ ่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2
ประเทศ ซึ่งทาให้คนไทยรู ้จกั ประเทศจีนในแง่บวกมากขึ้นด้วย ในทางกลับกัน บุคลากรจากประเทศจีนก็ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับประเทศไทย
มากขึ้นเช่นกัน
ประเด็นผลประโยชน์ในการส่งเสริ มสิ นค้าเทคโนโลยีแผ่นดินไหวจากจีน ก็ถูกกล่าวถึงจากผูเ้ ชี่ยวชาญหลายท่านว่า การที่จีน
มอบอุ ปกรณ์ เทคโนโลยีแก่ ประเทศไทย เป็ นการส่ งเสริ มการใช้เ ครื่ องมื อ และโปรแกรมที่ ผ ลิ ต จากจี น ท าให้เ กิ ด ความคุ น้ ชิ น กับ
เทคโนโลยีของจีน นาไปสู่การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีจากจีนอย่างต่อเนื่อง เกิดแรงจูงใจในการซื้ อหรื อทาสัญญาต่อ เปรี ยบเสมือนการทา
การตลาดผ่านการให้ทดลองใช้ก่อน ซึ่ งจัดเป็ นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จีนมีโอกาสจะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
ไทยตามความร่ วมมือนี้
3. ผลประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ที่เป็ นไปได้ ผลประโยชน์อื่น ๆ จากการช่วยเหลือก่อตั้งสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหวให้กบั ประเทศ
ไทยด้วย คือ การได้รับข้อมูลด้านตาแหน่งที่ต้ งั ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูใ่ ต้ดิน และข้อมูลด้านพิกดั ภูมิศาสตร์อย่างละเอียด
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน ด้านแผ่นดินไหว เห็นว่า การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ทาให้จีนสามารถสารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินในประเทศไทยได้ และรู ้ถึงตาแหน่ งของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ โดยเครื่ องมือที่ ใช้
ตรวจวัดคลื่นแผ่นดิ นไหว หรื อ Seismometer ที่ ติดตั้งอยู่ที่สถานี ใช้หลักการจาลองคลื่นสั่นสะเทือนลงพื้น เพื่อให้คลื่นสะท้อนกลับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ขึ้นมา ซึ่ งคลื่นที่สะท้อนกลับขึ้นมา ทาให้ทราบถึงชนิ ดของทรัพยากรได้ จึ งใช้สารวจทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินได้ รวมถึงการตรวจจับการ
สัน่ สะเทือนจากการระเบิดด้วย ซึ่งจีนอาจสามารถตรวจจับตาแหน่งเหมืองแร่ จากการระเบิดเหมืองแร่ และวิเคราะห์วา่ เป็ นแร่ ชนิดใดได้
ส่วนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ ได้ยกประเด็นว่า อุปกรณ์ระบบกาหนดตาแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ให้
ข้อมูลตาแหน่งพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งใช้ในการตรวจวัดพิกดั การเกิดแผ่นดินไหว ทาให้จีนได้ขอ้ มูลพิกดั การเกิดแผ่นดินไหว ในระบบ
พิกดั กริ ดแบบยูทีเอ็ม (UTM) ซึ่งมีความละเอียดสูง นาไปสร้างจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์หรื อ Bench Mark Reference ที่ตาแหน่งของสถานี
ตรวจวัดแผ่นดินไหวทั้ง 4 สถานีได้ ซึ่งข้อมูลจุดอ้างอิงเพียงแค่ 4 แห่งนี้ ก็สามารถนาไปหาค่าพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ที่มีความละเอียดสู งทัว่
ประเทศไทยได้ ซึ่ งจี นสามารถนาข้อมูลพิกดั ละเอี ยดสู งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น ด้านยุทธศาสตร์ การทหาร ด้านการ
วินาศกรรม เช่น การก่อการร้ายในบริ เวณที่เป็ นจุดเปราะบาง เช่น บริ เวณเขื่อนภูมิพล อันส่งผลต่อความมัน่ คงของประเทศไทยได้
การวิเคราะห์ ผลประโยชน์ ของจีนจากการให้ ความช่ วยเหลือด้ านภัยพิบัตแิ ผ่นดินไหว
ตามกรอบแนวคิดเรื่องอานาจละมุน
ผลประโยชน์ทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผลประโยชน์ที่เป็ นไปได้อื่น ๆ ที่จีนได้รับ สอดคล้องกับแนวความคิด
ด้านอานาจละมุนอย่างชัดเจน โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ไทย นาไปสู่ความเป็ นไปได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อกันมา
ทั้งในด้านการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน การประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน การสร้างภาพลักษณ์ในการ
เป็ นผูน้ าของจีนต่ออาเซียน การส่งเสริ มความมัน่ คงในด้านความปลอดภัยต่อกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับจีนด้วย เช่น โครงการ
รถไฟความเร็ วสูง การท่องเที่ยวของชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนความเป็ นไปได้ในการรับรู ้ตาแหน่งที่ต้ งั ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูใ่ ต้
ดินและพิกดั ภูมิศาสตร์อย่างละเอียด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือและการลงทุนในต่างประเทศเช่นกรณี น้ ี ยังจัดเป็ น 1 ใน 4 วิธีการหลักใน
การใช้อานาจละมุนตามที่ Mattern (2005) ได้กล่าวไว้ดว้ ย
การให้ความช่วยเหลือนี้ ยังจัดเป็ นการดาเนินการทางการทูตสาธารณะของจีนต่อประชาชนชาวไทย เพื่อให้การใช้อานาจละมุน
ประสบความสาเร็ จ ตามที่ Nyle (2004) เสนอไว้ท้ งั 3 ประการด้วย กล่าวคือ (1) มีการสื่ อสารในชีวติ ประจาวันผ่านสื่ อ ผ่านข่าวสารต่าง ๆ
ถึงโครงการการให้ความช่ วยเหลื อของจี นที่ มีมาอย่างต่อเนื่ องในหลายประเทศ (2) มีการสื่ อสารเชิ งยุทธศาสตร์ ถึงการสร้ างระบบ
เครื อข่ายการเตือนแผ่นดิ นไหวล่วงหน้า ซึ่ งเป็ นระบบที่ หลายประเทศใช้งานร่ วมกัน และ (3) มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนกับ
ประชาชนผ่านการให้ทุนในการฝึ กอบรมและสัมมนาแก่บุคลากรของไทย โดยเฉพาะในการแสดงภาพลักษณ์ถึงความเป็ นผูน้ าของจีน ทั้ง
ในด้านการทูต เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ และความมัน่ คงด้านความปลอดภัย ทั้งยังเปรี ยบเสมือนการสร้างคุณค่าของประเทศตนเอง ให้
ประเทศอื่นยอมรับแล้วดาเนินรอยตามหรื อลอกเลียนด้วย
อนึ่ง เทคโนโลยีเตือนภัยแผ่นดินไหวของจีน จัดว่า มีความก้าวหน้าสู ง และมีราคาถูกกว่าเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก จึง
เหมาะกับประเทศกาลังพัฒนาที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจยังไม่มากนัก เช่น ประเทศไทย หรื อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่จะ
นาเทคโนโลยีของจีนมาใช้ต่อเนื่องสื บไป และยังสอดคล้องกับที่ Southerland (2019) กล่าวไว้ดว้ ยว่า จีนใช้ประโยชน์จากความเหลื่อมล้ า
ด้านการพัฒนาประเทศกับประเทศกาลังพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศเหล่านี้พ่ งึ พาจีนมากที่สุด แม้วา่ การพึ่งพานี้อาจเป็ นลักษณะของการ
ใช้อานาจอย่างนุ่มนวล (soft use of power) มากกว่าเป็ นอานาจละมุนโดยตรงก็ตาม แต่ก็สามารถกล่าวตามแนวคิดของอานาจละมุนได้วา่
เป็ นการดึ งดู ดให้ทาตามโดยมิ ได้ใช้อานาจบังคับ และเป็ นไปตามที่ Podyapolskiy (2014) เสนอว่า จี นได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีทาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
มนุษยธรรม (humanitarian technology) หลายด้านที่เป็ นการร่ วมกันของทั้งอานาจอ่อนและอานาจแข็งเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ น
กิจกรรมกับต่างประเทศ
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิ จที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญระบุ ว่า ความปลอดภัยจากภัยพิบัติแผ่นดิ นไหวที่ ได้จ ากโครงการนี้ ช่วยส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับจีน ซึ่งได้ลงทุนด้านการขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟความเร็ วสูง ที่มีโครงการสร้างเส้นทางต่อเนื่องจากจีน
มายังลาว ต่อเนื่ องไปถึงไทย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ เป็ นเส้นทางระบายสิ นค้าของจีนเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับผลประโยชน์ของจีนที่
อรณิ ช รุ่ งธิปานนท์ (2560) กล่าวไว้วา่ การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ของจีนนาไปสู่ความสัมพันธ์ทางการลงทุนที่ต่อเนื่อง และ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จผ่านการพัฒนาเส้นทางการค้าที่ เรี ยกว่าเส้นทางสายไหมและได้นามาพัฒนาเป็ นนโยบายหนึ่ งแถบหนึ่ ง
เส้นทาง เชื่ อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลื อของจี น จึ งเป็ นผลประโยชน์ในการขยายอิทธิ พลด้านการค้า การขนส่ ง การ
ติดต่อสื่ อสาร และการเผยแพร่ วฒั นธรรมของจีนที่แฝงมาด้วย
มุมของประเทศไทยกับการรับความช่ วยเหลือด้ านแผ่นดินไหวจากประเทศจีน
ผลจากความร่ วมมือและความช่วยเหลือด้านแผ่นดินไหวจากประเทศจีนที่มีต่อประเทศไทย สามารถสรุ ปประโยชน์ หรื อผลดี
และผลเสี ย หรื อข้อควรระวัง ได้ดงั ตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1
สรุ ปประโยชน์ หรื อผลดีและผลเสี ยหรื อข้ อควรระวังจากความช่ วยเหลือด้ านแผ่ นดินไหวจากประเทศจี น
ผลดี / ประโยชน์
ผลเสี ย / ข้อควรระวัง
 ได้สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
 จีนอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของไทย
ซอฟต์แวร์ ที่มีมูลค่าร่ วม 20 ล้านบาท
จากการสะท้อนของคลื่น ซึ่งทาให้ระบุชนิดของ
สิ่ งที่สะท้อนคลื่นได้ เช่น หิ น ดิน น้ า น้ ามัน
 ได้ขอ้ มูลแผ่นดินไหวครอบคลุมพื้นที่ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่ง
รวมถึงข้อมูลแผ่นดินไหวในบริ เวณที่ไม่เคยมีการติดตั้งสถานีมาก่อน  จีนอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของไทย
จากการตรวจวัดคลื่นการสัน่ สะเทือน ซึ่งตรวจจับ
 ได้เทคโนโลยีในการตรวจวัดแผ่นดินไหว ที่มีประโยชน์มากในการ
การระเบิดจากการทาเหมืองแร่ ได้
เตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงการได้เรี ยนรู ้เทคโนโลยีโดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย
 จีนได้ขอ้ มูลพิกดั หมุดหลักฐานในประเทศไทย
ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้
 เพิ่มองค์ความรู ้แก่บุคลากรหรื อหน่วยงานของประเทศไทย ซึ่ง
เช่น ด้านการทหาร ซึ่งอาจส่งผลต่อความมัน่ คง
นาไปสู่การพัฒนาด้านการแผ่นดินไหวในด้านต่าง ๆ
ของประเทศไทยได้
 สร้างความสัมพันธ์อนั ดีและเครื อข่ายความร่ วมมือกับคณะการ
ทางานของจีน ซึ่งส่งเสริ มประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อเนื่องและต่อ
ยอดต่อไป
 ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เช่น แหล่งท่องเที่ยว อาหารไทย ผ่าน
บุคลากรของจีนที่มาร่ วมงานที่ประเทศไทย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ในด้านประโยชน์น้ นั ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะเรื่ องผลประโยชน์โดยตรงในด้านแผ่นดินไหว ซึ่ ง
ได้แก่ การได้มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ผนวกเข้ามา อันมีมูลค่าร่ วม 20 ล้านบาท โดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย ทาให้ประเทศไทยได้รับข้อมูลแผ่นดินไหวมากขึ้น เป็ นประโยชน์ในด้านองค์ความรู ้ และการพัฒนาระบบเตือนภัย
แผ่นดินไหวของประเทศ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดสัมพันธไมตรี ที่ดีระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่ งก่อให้เกิดความร่ วมมือต่อยอดในด้านอื่น ๆ
และยังได้มองต่อไปถึ งผลดี ในด้านความมัน่ คงของประเทศไทย ทั้งจากความปลอดภัยจากภัยพิบตั ิ แผ่นดิ นไหวที่ เพิ่มขึ้ น และจาก
ความสัมพันธ์อนั ดี กบั ประเทศจี น ซึ่ งเป็ นประเทศมหาอานาจของโลก ตลอดจนเป็ นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เช่น อาหารไทย
วัฒนธรรมไทย หรื อแหล่งท่องเที่ยวไทย ผ่านบุคลากรของจีนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในประเทศไทย ซึ่ งส่ งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศและ
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวไทยด้วย
ส่วนข้อควรระวังสาหรับประเทศไทย แบ่งได้เป็ น 2 ด้านหลัก คือ (1) จีนสามารถรับรู ้ขอ้ มูลทรัพยากรของประเทศไทยได้ และ
(2) จี นสามารถรั บรู ้ ข ้อมูล พิกัด ภูมิศ าสตร์ ของสถานที่ ต่า ง ๆ ในประเทศไทยได้ โดยในประเด็น แรก อาจทาให้จี นเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จากประเทศไทยได้ง่ายขึ้น แม้วา่ จีนจะไม่มีอธิ ปไตยเหนื อพื้นที่ในประเทศไทยก็ตาม แต่การทราบตาแหน่งของทรัพยากร
ต่าง ๆ ก็อาจทาให้จีนสามารถพุ่งเป้ าเพื่อให้เกิดความร่ วมมือในรู ปโครงการหรื อสัมปทานในบริ เวณดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ส่ วนในประเด็น
เรื่ องการรับรู ้พิกดั ภูมิศาสตร์น้ นั ทาให้จีนสามารถใช้ขอ้ มูลนี้ในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น การกาหนดยุทธศาสตร์ การทหาร หรื อการวินาศกรรม
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศไทยได้
ข้อเสนอแนะในด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพิบตั ิแผ่นดินไหว จากการประมวลความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญสรุ ป
ได้วา่ ความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการฝึ กอบรม รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นสิ่ งที่ดี เพราะทาให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น การถ่ายทอด
ความรู ้จากประเทศที่มีความเจริ ญก้าวหน้า ทั้งทางองค์ความรู ้และเทคโนโลยีแผ่นดินไหวมากกว่าประเทศไทย จะช่วยให้ประเทศไทย
พัฒนาได้เร็ วกว่าที่ จะต้องลองผิดลองถูกเอง แม้วา่ ประเทศไทยไม่ได้อยูใ่ นเขตแผ่นดินไหวที่ รุนแรง แต่ก็เป็ นประเทศที่ สามารถได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิสึนามิ ซึ่งเป็ นภัยพิบตั ิที่เกี่ยวเนื่องจากแผ่นดินไหวได้เช่นกัน
สาหรับความร่ วมมือกับจีนนั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นว่า ควรมีการสานต่อความร่ วมมือตามบันทึกความเข้าใจนี้ ต่อไป เพราะ
ทาให้ประเทศไทยได้ประโยชน์หลายอย่างดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะการมีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น และการเสริ มสร้างระบบ
เครื อข่ายการเตือนภัยแผ่นดินไหวให้แม่นยาขึ้น อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชี่ยวด้านภูมิศาสตร์ เสนอว่า ประเทศไทยควรมีมาตรการป้ องกันหรื อ
ระวังถึงความเป็ นไปได้ที่ประเทศอื่นจะรับรู ้ขอ้ มูลด้านทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินและข้อมูลหมุดหลักฐานพิกดั ตาแหน่งจากความร่ วมมือ
ที่เกิดขึ้น เพราะอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวไทย ยังเสนอ
ว่า ความร่ วมมือกับประเทศอื่น ๆ นอกจากจีน ต้องคานึงถึงอย่างรอบคอบภายใต้สถานการณ์โลก เช่น ความร่ วมมือกับสหรัฐอเมริ กาอาจ
ส่งผลต่อความร่ วมมือตามบันทึกความเข้าใจกับจีนได้ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครี ยดกันอยูใ่ นปั จจุบนั
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยความกรุ ณาอย่างยิ่งจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์ ที่ให้คาแนะนา ตลอดจน
แก้ไขและปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่าง ๆ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บารุ งสุข และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธี วินท์ สุ พุทธิ กุล
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ผลของพืชอาหารที่แตกต่ างกันต่ อวงจรชีวติ ของผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)
สหรัฐ เกชาคุปต์1
มัลลิกา กิลาโส2*
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย1
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: manlika.ki@kmitl.ac.th
บทคัดย่ อ
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) จัดเป็ นหนึ่ งในแมลงต่างถิ่นที่ เข้ามาแพร่ ระบาดใน
ประเทศไทย สร้างความเสี ยหายต่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเป็ นอย่างมาก และเนื่องจากมีพืชอาหารหลายชนิด จึงปรับตัวให้สามารถ
เข้าทาลายพืชได้หลากหลายชนิ ด การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับชนิ ดของพืชอาหารและระยะเวลาที่ใช้
ในการเจริ ญเติบโตของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda โดยตัวอ่อนของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda ถูก
เลี้ยงบนพืชอาหาร 4 ชนิด คือ ข้าวโพด กวางตุง้ คะน้า และกะหล่าปลี จากการศึกษาพบว่า ตัวอ่อนสามารถเข้าทาลายพืชได้ทุกชนิ ด
ข้าวโพด ซึ่งเป็ นพืชอาหารหลักทาให้ตวั อ่อนมีการเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุด โดยระยะเวลาการเจริ ญเติบโตของตัวอ่อนวัยที่ 1 จนถึงวัยที่
6 อยูท่ ี่ 13.51 วัน สาหรับการเลี้ยงด้วยกวางตุง้ และคะน้านั้น ระยะเวลาที่ ใช้ในการเจริ ญของตัวอ่อนอยูท่ ี่ 16 วัน และการเลี้ยงด้วย
กะหล่าปลีน้ นั ทาให้ใช้เวลาในช่วงการเป็ นตัวอ่อนนานที่สุดอยูท่ ี่ 18 วัน วงจรชีวิตของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda
เมื่อเลี้ยงด้วยข้าวโพด ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด จากระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย คือ 25.16 วัน รองลงมาคือ การเลี้ยงด้วยกวางตุง้ (25.91
วัน) คะน้า (25.97 วัน) และกะหล่าปลี (27.08 วัน) ตามลาดับ
คาสาคัญ: พืชอาหาร, ระยะการเจริ ญของตัวอ่อน, ข้าวโพด
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Effect of Different Host Plants on Life Cycle of Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)
Saharath Kachacupt1
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Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology,
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Abstract
Fall armyworm Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) considered as one of the invasive insects that are prevalent in
Thailand. It causes serious damages to farmers who grow corn. Because of being polyphagous insects, it adapts itself and be able
to destroy various plants. The present study is a biological study on different food plant species and developmental time of fall
armyworm S. frugiperda. The larva of fall armyworm S. frugiperda was reared on four different host plants; corn, bok choy, kale
and cabbage. From the study, it was found that S. frugiperda larvae can destroy all of them. Corn which is the main food crop
made larvae have the highest rate of growth with developmental time from 1st to 6th instar took 13.5 days. For rearing with bok
choy and kale, the developmental time of larvae took 16 days. In addition, rearing with cabbage last the longest period of larvae at
18 days. The life cycle of fall armyworm S. frugiperda when was reared with the corn showed the shortest duration from larva to
adult of 25.16 days, followed by rearing with bok choy (25.91 days), kale (25.97 days) and cabbage (27.08 days), respectively.
Keywords: Host Plant, Larval Developmental Time, Corn
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) เป็ นแมลงศัตรู พืชที่สาคัญ สร้างความเสี ยหายทาง
เศรษฐกิจหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา บราซิ ล อาร์ เจนตินา และหลายประเทศในทวีปแอฟริ กา หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
สามารถกิ นพืชได้หลายชนิ ด จึ งมี พืชอาหารที่ หลากหลาย (polyphagous insect) โดยพบว่า มีพืชอาหาร 353 ชนิ ด ใน 76 วงศ์
(Monzetano et al., 2018) ตัวอย่างพืชอาหารของหนอนชนิดนี้ ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ฝ้ าย ถัว่ เหลือง รวมทั้งพืชผักอีก
หลายชนิ ด เนื่ องจากมีพืชอาหารที่ หลากหลาย จึงเป็ นศัตรู พืชที่ สร้างความเสี ยหายให้กบั พืชหลายชนิ ด โดยพืชหลักที่ สร้างความ
เสี ยหายคือ ข้าวโพดและข้าวฟ่ าง (Hardke, Lorenz, & Leonard, 2015) โดยลักษณะการทาลายของหนอนชนิ ดนี้ ตัวอ่อนจะกัดกิน
ทาลายส่วนของเนื้อเยือ่ พืชได้เกือบทุกส่วน ได้แก่ ใบ ดอก ผล ยอด ลาต้น ทาให้ตน้ พืชได้รับความเสี ยหายและหยุดการเจริ ญเติบโต
และเมื่อเกิดการระบาดแล้วจะเกิดการทาลายที่รุนแรง ทั้งนี้ เนื่องจากความสามารถในการกัดกินพืชและความสามารถในการทาลาย
พืชได้หลายชนิด สร้างความเสี ยหายให้ภาคการเกษตร และก่อให้เกิดการสูญเสี ยมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็ นอย่างสูง
แม้วา่ จะมีถิ่นกาเนิ ดในทวีปอเมริ กา แต่เมื่อไม่นานนี้ พบการระบาดของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดเป็ นครั้งแรกในทวีป
แอฟริ กา ในปี ค.ศ. 2016 (Goergen et al., 2016) และต่อมาพบการแพร่ ระบาดในทวีปเอเชียเป็ นครั้งแรกในประเทศอินเดียในปี ค.ศ.
2018 (Sharanabasappa & Kalleshwaraswamy, 2018) ในประเทศไทย พบรายงานการระบาดของหนอนชนิ ดนี้ ครั้งแรก ในช่วง
ปลายปี ค.ศ. 2018 (IPPC, 2018) และมีการระบาดค่อนข้างรุ นแรงทัว่ ทุกภูมิภาค เนื่ องจากประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เจริ ญเติบโตและแพร่ ระบาดของหนอนดังกล่าว
ด้วยลักษณะเฉพาะของหนอนชนิดนี้ที่มีพืชอาหารที่คอ่ นข้างกว้าง ซึ่งรวมถึงพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การระบาดของหนอน
ชนิดนี้ จึงอาจส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการเพาะปลูกและการทาการเกษตรในประเทศไทย การศึกษาทางด้านชีววิทยาของหนอน
ชนิดนี้ ได้แก่ วงจรชีวติ การเจริ ญเติบโต จากพืชอาหารที่แตกต่างกัน จึงเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ น เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการ
ป้ องกันกาจัดหนอนชนิดนี้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลของพืชอาหารต่างชนิดกัน คือ ข้าวโพด คะน้า กวางตุง้ และกะหล่าปลี ต่อวงจรชีวติ ของหนอนกระทูข้ า้ วโพด
ลายจุด S. frugiperda
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda เป็ นผีเสื้ อกลางคืนขนาดเล็ก วงจรชีวิตของผีเสื้ อชนิ ดนี้ ใช้เวลา 30-40 วัน
ประกอบด้วย ระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ผีเสื้ อเพศเมื่อผสมพันธุ์เมียจะวางไข่เป็ นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 100-200 ฟอง
โดยประมาณ โดยผีเสื้ อเพศเมีย 1 ตัว อาจวางไข่ได้มากถึง 1500 ฟอง จากนั้น ไข่ของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดจะใช้เวลาในการ
ฟักเป็ นตัวอ่อนวัยที่ 1 ภายในระยะเวลา 3 วัน ตัวอ่อนมีระยะการเจริ ญเติบโต 6 ระยะ ระยะการเจริ ญเติบโตของตัวอ่อนวัยที่ 1-6 นั้น
มีอายุประมาณ 22 วัน โดยหนอนที่โตเต็มที่แล้วจะมีขนาดลาตัวยาว 3.50-5.0 เซนติเมตร จากนั้น จะเข้าสู่ระยะดักแด้ที่มีอายุ 7-13 วัน
โดยมักจะลงไปเข้าดักแด้ภายในดินและเจริ ญเติบโตเป็ นระยะตัวเต็มวัยที่ มีอายุประมาณ 10-21 วัน โดยระยะที่สร้างความเสี ยหาย
มากที่สุดคือ หนอนวัยที่ 3-6 (พิสุทธิ์ เอกอานวย, 2562)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตัวอ่อนของผีเสื้ อชนิ ดนี้ สามารถเข้าทาลายต้นข้าวโพดได้เกื อบทุกส่ วน โดยกัดกิ นได้ต้ งั แต่ใบ ดอก ผล และลาต้น ซึ่ ง
สร้างความเสี ยหายต่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเป็ นอย่างมาก จากการที่ผีเสื้ อเพศเมียสามารถวางไข่ได้ในปริ มาณมาก ทาให้โอกาส
รอดของหนอนตัวอ่อนค่อนข้างสูงและสามารถแพร่ กระจายไปได้เป็ นวงกว้าง โดยอาศัยแรงลมพาไป โดยหนอนระยะที่ 1 สามารถ
จะปล่อยใยออกมาเพื่อห้อยตัวลงมาจากต้นข้าวโพด เพื่อให้ลมพัดไปอยูบ่ นต้นอื่นได้ โดยหนอนจะเข้าไปกัดกินบนยอดใบที่ยงั ไม่
คลี่ จากนั้น เมื่อโตขึ้นจะเริ่ มเข้ากัดกินฝักและเมล็ด การทาลายของหนอนมักจะเกิดมากในช่วงเวลากลางคืน หนอนมีนิสัยที่ค่อนข้าง
ดุร้าย โดยเมื่ออาหารขาดแคลนหนอนจะกัดกินหนอนตัวอื่นเป็ นอาหาร (พิสุทธิ์ เอกอานวย, 2562)
จากผลกระทบที่เกิดจากหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดดังกล่าว จึงทาให้มีการศึกษาเกี่ยวกับหนอนชนิ ดนี้ ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นข้อมูลนามาใช้ในการป้ องกันกาจัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาทางด้านชีววิทยาของหนอนดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การศึกษาวงจร
ชีวติ หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดโดย Deshmukh, Kalleshwaraswamy, Maruthi, and Pavithra (2018) ที่ได้ทาการศึกษาวงจรชีวติ ของ
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ภายใต้สภาพห้องปฏิบตั ิการที่ University of Agricultural
and Horticultural Sciences รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย โดยให้ใบข้าวโพดเป็ นอาหาร พบว่า ตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถวางไข่ได้
1,064 ฟอง ระยะฟักจากไข่เป็ นตัวอ่อนอยูร่ ะหว่าง 2-3 วัน ระยะตัวอ่อนใช้เวลา 14-19 วัน และระยะดักแด้ ใช้เวลา 9-12 วัน ในการ
เจริ ญเติบโต วงจรชีวติ ของเพศผูแ้ ละเพศเมียอยูท่ ี่ 32-43 และ 34-46 วัน ตามลาดับ และพบว่า ตัวอ่อนสามารถกินพืชอาหารได้หลาย
ชนิด เช่น ข้าวฟ่ าง กะหล่าปลี มะเขือเทศ ถัว่ ลิสง และอ้อยได้ ซึ่ งปั จจัยที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของหนอน
นั้นได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นและปริ มาณความต้องการในการกินพืชอาหารของหนอน นอกจากนี้ งานวิจยั ของ Silva et al. (2017) ที่
ได้ทาการศึกษาการเจริ ญโตของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ที่เลี้ยงด้วยพืชอาหารที่แตกต่างกันคือ ใบถัว่ เหลือง ฝ้ าย ข้าวโพด ข้าว
สาลี และข้าวโอ๊ต แสดงให้เห็นว่า หนอนที่เลี้ยงด้วยข้าวโพด ข้าวโอ๊ต และข้าวสาลีใช้ระยะเวลาในการเจริ ญจากเติบโตจากระยะตัว
อ่อนไปเป็ นตัวเต็มวัย (larva-adult period) มีระยะเวลาสั้นกว่าหนอนที่เลี้ยงด้วยฝ้ ายและถัว่ เหลือง และยังพบว่า หนอนที่เลี้ยงด้วย
ฝ้ ายนั้น มีน้ าหนักของดักแด้น้อยที่ สุด นอกจากนี้ ยังพบว่า หนอนวัยแรกสามารถเข้าทาลายข้าวสาลีและถัว่ เหลืองมากที่ สุด แต่มี
อัตราการเข้าทาลายในฝ้ ายน้อยที่สุด และในหนอนวัยที่ 3 ไม่พบอัตราการเลือกกินพืชอาหารที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า พืชในตระกูลหญ้ามีความเหมาะสมมากที่สุดต่อการเจริ ญเติบโตของหนอนตัวอ่อน
ดังนั้น จากผลการศึกษาที่ผา่ นมา แสดงให้เห็นว่า หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดนั้น สามารถปรับตัวให้สามารถเข้าทาลายพืช
ได้หลายชนิ ด แต่วงจรชีวิตและการเจริ ญในแต่ละระยะนั้น อาจมีความแตกต่างกันตามชนิ ดของพืชอาหาร ความแตกต่างของพืช
อาหาร จึงอาจเป็ นปั จจัยหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตรวมทั้งวงจรชีวติ ของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. การเพาะเลี้ยงแมลง
ทาการเก็บตัวอย่างหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda ระยะตัวอ่อนจากแปลงข้าวโพด ที่แปลงทดลอง ภาควิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นามาเลี้ยงในกล่อง
พลาสติกขนาด 19×28×10 เซนติเมตร โดยให้ใบข้าวโพดสดที่ปลูกเองเป็ นอาหาร เมื่อหนอนเข้าสู่ ระยะดักแด้ ทาการแยกเลี้ยงใน
กล่องใหม่ จนเป็ นตัวเต็มวัย จากนั้นจึงนามาตัวเต็มวัยมาเลี้ยงรวมกันเพื่อให้ผสมพันธุ์กนั และวางไข่ จากนั้นเมื่อไข่ฟักเป็ นตัวอ่อน
วัยที่ 1 แล้ว จึงนาไปเลี้ยงแยกด้วยใบพืชอาหารชนิ ดต่างๆ คือ ข้าวโพด Zea mays ที่จดั เป็ นพืชในตระกูลหญ้า (poaceae) และพืช
ตระกูลกะหล่า (brassicaceae) ได้แก่ คะน้า Brassica alboglabra กวางตุง้ Brassica rapa และกะหล่าปลี Brassica oleracea ในขั้น
ต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. การศึกษาผลของพืชอาหารต่างชนิดกันต่อวงจรชีวติ หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
ทาการเลี้ยงหนอนตัวอ่อนวัยที่ 1 ในถ้วยพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ถ้วยละ 1 ตัว โดยเลี้ยงด้วยใบ
พืชทั้ง 4 ชนิดแยกกัน คือ ข้าวโพด คะน้า กวางตุง้ และกะหล่าปลี จานวน 40 ถ้วยต่อพืชหนึ่ งชนิ ด โดยทาการวัดขนาดหัวกะโหลก
ของแมลงในระยะตัวอ่อนแต่ละระยะผ่านกล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริ โอ บันทึ กข้อมูล และทาการเลี้ยงจนหนอนเข้าดักแด้และ
กลายเป็ นตัวเต็มวัย บันทึกระยเวลาที่แมลงแต่ละระยะใช้ในการเจริ ญ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดย
Least Significant Difference (LSD) ด้วยโปรแกรม SPSS
ผลการวิจยั และวิจารณ์
จากการวัดความกว้างของหัวกะโหลกจากการเลี้ยงหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda ที่เลี้ยงด้วยพืชอาหาร 4 ชนิ ด
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้าวโพด กวางตุง้ คะน้า และกะหล่าปลี พบว่า ตัวอ่อนวัยที่ 2 3 4 และ 5 ของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดมีความ
กว้างของหัวกะโหลกที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 1) ส่วนตัวอ่อนวัยที่ 1 และ 6 นั้น ไม่มีความแตกต่าง
กันของความกว้างของหัวกะโหลกที่อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05) เมื่อเลี้ยงบนพืชอาหารที่ต่างกัน (ตาราง 1) ซึ่งความแตกต่างนี้
อาจเกิดได้จากปริ มาณอาหารที่หนอนกินเข้าไปในแต่ละช่วงวัยรวมถึงสารอาหารที่มาจากพืชแต่ละชนิด
ตาราง 1
ความกว้ างของหั วกะโหลกของผีเสื ้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda ระยะตัวอ่ อนที่ เลีย้ งบนพืชอาหารที่
แตกต่ างกัน
พืชอาหาร

ความกว้าง (มม.)
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5
a
a
a
b
ข้าวโพด
0.36 ± 0.03
0.52 ± 0.07
0.87 ± 0.17
1.27 ± 0.09
2.43 ± 0.09 a
กวางตุง้
0.36 ± 0.04 a
0.45 ± 0.04 d
0.88 ± 0.05 a
1.29 ± 0.07 b
2.31 ± 0.06 b
คะน้า
0.36 ± 0.03 a
0.48 ± 0.03 b
0.89 ± 0.04 a
1.27 ± 0.06 b
2.29 ± 0.06 c
กะหล่าปลี
0.36 ± 0.03 a
0.47 ± 0.03 c
0.87 ± 0.03 a
1.33 ± 0.05 a
2.27 ± 0.06 d
F value
0.237
13.612
0.491
4.765
36.792
a,b,c,d
ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (LSD, p < .05)

ระยะที่ 6
2.56 ± 0.07 a
2.57 ± 0.05 a
2.57 ± 0.03 a
2.56 ± 0.07 a
0.681

สาหรับระยะเวลาที่ ตวั อ่อนของผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda ใช้ในการเจริ ญเติบโตแต่ละวัยบนพืช
อาหารที่แตกต่างกัน พบว่า พืชอาหารที่ สามารถทาให้หนอนเจริ ญเติบโตในแต่ละวัยได้เร็ วที่ สุดคือ ข้าวโพด ซึ่ งมีอตั ราการทาให้
หนอนเปลี่ยนวัยจากวัยที่ 1 ไปถึงวัยที่ 6 ในระยะเวลา 13.51 วัน (ตาราง 2) ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า เมื่อเลี้ยงด้วยข้าวโพด ตัวอ่อน
ของผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 5 ใช้ระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตน้อยที่สุดคือ 3.24, 2.16, 2.54 และ 1.89
วัน ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเลี้ยงด้วยพืชอาหารชนิ ดอื่น (ตารางที่ 2) ในขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริ ญของตัวอ่อนระยะที่ 1 บน
พืชอาหารที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05) (ตาราง 2) และพืชอาหารที่ทาให้ตวั อ่อนระยะที่ 25 ใช้เวลาในการเจริ ญเติบโตมากที่สุดคือ กะหล่าปลี (ตาราง 2) ในขณะที่เมื่อเลี้ยงด้วยคะน้าและกวางตุง้ พบว่า การเจริ ญของตัวอ่อน
ในแต่ะละระยะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 2) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Silva et al. (2017) ที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กล่าวไว้ว่า ตัวอ่อนของผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda ที่ เลี้ ยงด้วยใบของต้นข้าวโพดหรื อพืชในตระกูลหญ้า
(Poaceae) นั้น สามารถทาให้ตวั อ่อนใช้เวลาในการเจริ ญเติบโตในแต่ละช่วงวัยและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริ ญเติบโต
ตั้งแต่ระยะหนอนไปจนถึงตัวเต็มวัยน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชในวงศ์อื่น ๆ จะเห็นได้วา่ ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริ ญเติบโต
ในแต่ละช่วงวัยและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริ ญเติบโต ตั้งแต่ระยะตัวอ่อนไปจนถึงตัวเต็มวัยมีระยะเวลาที่นานกว่า
ตาราง 2
ระยะเวลาที่ ตัวอ่ อนของผีเสื ้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda ใช้ ในการเจริ ญเติบโตแต่ ละวัยบนพืชอาหารที่
แตกต่ างกัน
พืชอาหาร

ระยะเวลาที่ใช้ (วัน)
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5
ข้าวโพด
1±0a
3.24 ± 0.59 a
2.16 ± 0.55 a
2.54 ± 0.83 b
1.89 ± 0.77 a
กวางตุง้
1±0a
3.89 ± 0.31 b
3.08 ± 0.28 b
2±0 a
3±0b
คะน้า
1±0a
3.91 ± 0.28 b
3.08 ± 0.28 b
2±0 a
3±0b
กะหล่าปลี
1±0a
4 ± 0b
5±0c
3±0c
3 ± 0b
F value
0
2.146
347.404
37.188
65.381
a,b,c
ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (LSD, p < .05)

ระยะที่ 6
2.94 ± 0.88 b
3±0 b
3±0 b
2±0 a
32.901

ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริ ญเติบโตของผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda ในแต่ละระยะที่เลี้ยงบนพืชอาหารที่
แตกต่างกันจากการทดลองในพืชอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด กวางตุง้ คะน้า และกะหล่าปลี พบว่า เมื่อใช้ขา้ วโพดเป็ นพืชอาหาร
ทาให้ผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดใช้เวลาในการเจริ ญเติบโตในระยะตัวอ่อนได้เร็ วที่สุดคือ 17.05 วัน รองลงมาคือ กวางตุง้
คะน้า และกะหล่าปลี โดยใช้เวลาที่ 18, 18 และ 19 วัน ตามลาดับ (ตารางที่ 3) รวมทั้งเมื่อเลี้ยงด้วยข้าวโพด ทาให้แมลงใช้ระยะเวลา
จากตัวอ่อนจนเป็ นตัวเต็มวัยสั้นที่สุดเช่นกันคือ 25.16 วัน รองลงมาคือ กวางตุง้ (25.91 วัน) คะน้า (25.97 วัน) และกะหล่าปลี (27.08
วัน) ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ในขณะที่เมื่อเลี้ยงด้วยพืชทั้งสี่ ชนิ ด พบว่า ระยะเวลาในช่วงที่เป็ นดักแด้ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p < .05) (ตาราง 3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Silva et al. (2017) และ Barros, Torres, Ruberson, and Oliveira (2010) ที่
กล่าวไว้วา่ หนอนตัวอ่อนที่เลี้ยงด้วยใบของต้นข้าวโพดหรื อพืชในตระกูลหญ้า (Poaceae) นั้น สามารถทาให้หนอนตัวอ่อนใช้เวลา
ในการเจริ ญเติบโตในแต่ละช่วงวัยและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริ ญเติบโต ตั้งแต่ระยะหนอนไปจนถึงตัวเต็มวัยน้อยที่สุด
แต่ ใ นระยะดัก แด้อ าจมี ความแตกต่ า งกัน เล็ก น้อย แต่ ไม่ มี ค วามแตกต่ างกัน อย่า งมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ และระยะเวลาในการ
เจริ ญเติบโตโดยรวม เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่า ความแตกต่างที่ชดั เจนนั้นเกิดในช่วงที่เป็ นระยะตัวอ่อน ซึ่ งเป็ นระยะที่กินพืช
อาหารที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตระยะนี้ ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อวงจรชีวติ ทั้งหมดด้วยเช่นกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 3
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการเจริ ญของผีเสื ้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda แต่ ละระยะที่ เลีย้ งบนพืชอาหารที่ แตกต่ างกัน
พืชอาหาร
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน)
ตัวอ่อน
ดักแด้
ระยะตัวอ่อน-ตัวเต็มวัย
ข้าวโพด
17.05 ± 1.60 a
8.11 ± 0.7 a
25.16 ± 1.54 a
กวางตุง้
18 ± 0 b
7.91 ± 0.51 a
25.91 ± 0.51 b
คะน้า
18 ± 0 b
7.97 ± 0.39 a
25.97 ± 0.39 b
กะหล่าปลี
19 ± 0 c
8.07 ± 0.49 a
27.08 ± 0.48 c
F value
27.684
0.969
22.688
a,b,c
ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (LSD, p < .05)
สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของพืชอาหารที่แตกต่างกันต่อวงจรชีวติ ของผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda ทาให้ทราบ
ว่า พืชอาหารที่ต่างกัน สามารถส่งผลต่อชีววิทยาของหนอนชนิดนี้ โดยเฉพาะวงจรชีวิต โดยเมื่อเลี้ยงด้วยใบข้าวโพดจะทาให้แมลง
ชนิดนี้ มีระยะการเจริ ญเติบโตสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับพืชอาหารทดลองชนิ ดอื่น แต่ในขณะเดียวกันหนอนชนิ ดนี้ ก็สามารถเลือกกิน
พืชชนิ ดอื่นได้ดว้ ย จึงทาให้สามารถอยูร่ อดได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย การทราบถึงลักษณะทางชีววิทยาในด้านของวงจร
ชี วิตรวมทั้งพืชอาหาร ทาให้เข้าใจถึงการปรั บตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่ แตกต่างกันของแมลงชนิ ดนี้ ได้มากขึ้ น ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนการปลูกพืช หรื อช่วยให้สามารถการทาการเกษตรได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิ ดการระบาดของผีเสื้ อหนอน
กระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda ซึ่งจะช่วยลดความรุ นแรงจากการเข้าทาลายของผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด S. frugiperda
ได้
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การใช้ แผนทีเ่ กษตรออนไลน์ ในการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรอาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชนม์ชนก ตั้งตระกูล1*
พลสราญ สราญรมย์2 และ เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: chonchanokt099@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร (2) การผลิตมันสาปะหลัง
ของเกษตรกร (3) ความรู ้ การรับรู ้ และการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ของเกษตรกร (4) ปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อ
การใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ ลูกมันสาปะหลัง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จานวน 1,384 ราย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.08 ได้จานวน 140 ราย สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
โดยเครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการจัดอันดับ ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกมันสาปะหลังเฉลี่ย 18.08 ปี ร้อยละ 70.0 เคยเข้า
รับการอบรมการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ ร้อยละ 25.0 ใช้สมาร์ ทโฟนเป็ นอุปกรณ์ที่เข้าถึงแผนที่เกษตรออนไลน์ (2) ร้อยละ 56.4
เกษตรกรปลูกมันสาปะหลังในชุดดินจอมบึง โดยร้อยละ 87.9 ใช้พนั ธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (3) เกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับแผนที่เกษตร
ออนไลน์ในการผลิตมันสาปะหลังในระดับมาก โดยอันดับ 1 ได้แก่ แผนที่เกษตรออนไลน์สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต
สมาร์ ทโฟนได้ และสามารถระบุตาแหน่งพื้นที่ การเกษตร แหล่งที่ ได้รับความรู ้เกี่ ยวกับแผนที่เกษตรกรออนไลน์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ทั้งสื่ อแบบบุคคล สื่ อแบบมวลชน และสื่ อแบบกลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 77.9 รับรู ้วา่ แผนที่เกษตรกรออนไลน์สามารถใช้
งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน และสามารถระบุตาแหน่งพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ เกษตรกร ร้อยละ 32.9 มีการใช้
แผนที่เกษตรออนไลน์ในการระบุตาแหน่งพื้นที่เกษตรของตนเอง และ (4) ปั ญหาในการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยอันดับ 1 ได้แก่ การครอบคลุมของอุปกรณ์ และสัญญาณ ข้อเสนอแนะคือ ควรลดขั้นตอนในการเข้าใช้งาน
คาสาคัญ: การใช้แผนที่, แผนที่เกษตรออนไลน์, การผลิตมันสาปะหลัง
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Use of Agri-Map Online for Cassava Production of Farmers in Chom Bueng District,
Ratchaburi Province
Chonchanok Tungtrakool1*
Ponsaran Saranrom2 and Chalermsak Toomhirun3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: chonchanokt099@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic economic and social conditions of farmers (2) cassava production of
farmers (3) knowledge, perception, and the use on Agri-Map Online of farmers (4) problems and suggestions of farmers towards the use
of the Agri-Map Online. The population of this study was 1,384 cassava production farmers in Chom Bueng district, Ratchaburi
province. The sample size of 140 people was determined by using Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and simple
random sampling method by using interview as a tool for data collection. Data were analyzed by using statistics such as
frequency, percentage, minimum value, maximum value, mean, standard deviation, and ranking. The results revealed that (1) farmers
had the average cassava production experience of 18.08 years. 70.0% of them attended the training on Agri-Map usage, 25.0%
use smartphones as a device in accessing Agri-Map Online. (2) 56.4% of farmers grew cassava in Chom Bueng soil set and 87.9%
chose to grow Kasetsart 50. (3) Farmers had knowledge regarding the use of Agri-Map Online in cassava production at the high
level. The first in the rank was such as Agri-Map Online was able to use via computer, tablet, and smartphones. It was able to
pinpoint agricultural area. The overall knowledge resources were at the low level in personal media, mass media, and agricultural
group media. 77.9% of them knew that Agri-Map Online was able to use through computer, tablet, and smartphones and was able to
self-indicate the position of the agricultural area. 32.9% of the farmers used the Agri-Map Online in specifying their own position of
the agricultural area. (4) The problem in the use of Agri-Map Online, overall, was at the high level with the top one such as the
coverage of the equipment and signal. Suggestion was to reduce the steps in the usage.
Keywords: The Use of the Map, Agri-Map Online, Cassava Production
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บทนา
แผนที่ เกษตรออนไลน์ (agri-map online) คือ แผนที่ เกษตรเพื่อการจัดการเชิงรุ ก รวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์ และข้อมูล
ประกอบอื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น ดิน น้ า พืช ประมง ขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร การตลาด
และโลจิสติกส์ เป็ นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งแผนที่เกษตร
ออนไลน์เป็ นแผนที่ที่แสดงความเหมาะสม ไม่เหมาะสมของการทาการเกษตรที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ในส่ วนที่ไม่เหมาะสมแผนที่จะ
แนะนาว่า ควรปรับเปลี่ยนไปทาการเกษตรอื่น ๆ โดยจะมีขอ้ มูลดิ น น้ า ตลาด โรงงาน และอื่น ๆ รวมไว้ดว้ ยกัน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทาให้ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย หน่ วยงานต่าง ๆ นาไปแนะนาเกษตรกรทาการเกษตรที่เหมาะสม เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต
สร้างความยัง่ ยืนในอาชี พให้แก่เกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) จังหวัดราชบุรี มีการขับเคลื่อนนาแผนที่ เกษตร
ออนไลน์สู่การปฏิบตั ิ มาส่ งเสริ มถ่ายทอดความรู ้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ผ่านการฝึ กอบรม พร้อมทั้งสาธิ ตการใช้งานแผนที่เกษตร
ออนไลน์ให้กบั เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาแผนที่ เกษตรออนไลน์ไปใช้กบั พื้นที่ของตนเองได้ โดยสามารถปลูกพืชให้
เหมาะสม หรื อปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ เป็ นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต จังหวัดราชบุรี มีการปลูกมัน
สาปะหลังเพิ่มมากขึ้น อาเภอจอมบึง มีเนื้ อที่ปลูกมันสาปะหลังมากที่สุด (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2564) เนื่ องมาจากประเทศจีนมี
ความต้องการนาเข้าผลผลิตมันสาปะหลังจากภายนอกประเทศ เพื่อนาไปแปรรู ปเป็ นมันสาปะหลังเส้น และแป้ งมันสาปะหลังเป็ น
จานวนมาก (กรมการค้าต่างประเทศ, 2564) ส่ งผลให้เกษตรกรมีการปลูกมันสาปะหลังเพิ่มมากขึ้น โดยนาที่ดินมาใช้ประโยชน์ผิด
ประเภท ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสมรรถนะที่ดิน ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยปราศจากการบารุ งรักษาที่เหมาะสมทาให้
เกิ ดปั ญหาด้านความอุดมสมบู รณ์ของดิ น (วศิ น อิงคพัฒนากุล , 2561) มีการใช้ปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นในการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลัง
ทาให้เกษตรกรมีตน้ ทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น
จากสาเหตุดังกล่าว จึ งจ าเป็ นต้องศึ กษาการใช้แ ผนที่ เกษตรออนไลน์ ซึ่ ง เป็ นตัวช่ ว ยให้เกษตรกรปลูกพื ชในพื้นที่ ที่
เหมาะสม หรื อปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ เป็ นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาด โดยทาการศึกษาการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ในการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรอาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้เป็ น
แนวทางการพัฒนา และถ่ายทอดแผนที่เกษตรออนไลน์ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน เกษตรกรสามารถเข้าใจ และเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาความรู ้ การรับรู ้ และการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. สภาพพืน้ ฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ - ระดับการศึกษา
1.2 สภาพเศรษฐกิจ
- ประสบการณ์การปลูกมันสาปะหลัง
- พื้นที่ปลูก
- ลักษณะการถือครองที่ดิน
- รายได้จากการขายมันสาปะหลัง
- รายจ่ายจากการผลิตมันสาปะหลัง
1.3 สภาพทางสังคม
- การเป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
- การอบรมการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์
- การใช้แผนที่เกษตรออนไลน์
- อุปกรณ์ที่ใช้แผนที่เกษตรออนไลน์

2. การผลิตมันสาปะหลัง
- การวิเคราะห์ดิน
- ลักษณะดิน
- พันธุ์มนั สาปะหลัง
- การใส่ปุ๋ย
- การกาจัดวัชพืช
- อายุการเก็บเกี่ยว
- ปริ มาณผลผลิต
- ราคาขาย
- สถานที่ขายผลผลิต
การใช้ แผนทีเ่ กษตรออนไลน์
ในการผลิตมันสาปะหลัง

3. ความรู้ การรับรู้ และการใช้ แผนทีเ่ กษตรออนไลน์
- ความรู ้เกี่ยวกับแผนที่เกษตรออนไลน์
- การับรู ้ และการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์
- แหล่งที่ได้รับความรู ้

4. ปัญหา และข้ อเสนอแนะ
- ปั ญหาด้านข้อมูลและการใช้งาน
- ปั ญหาด้านความรู ้ ความเข้าใจของเกษตรกร
- ปั ญหาด้านการส่งเสริ มความรู ้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
แผนที่เกษตรออนไลน์ เป็ นเครื่ องมือบริ หารจัดการเกษตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และพัฒนาเพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย พร้อมทั้งสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน
ครอบคลุมการนาไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ซึ่ งเป็ นการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลด้านการเกษตร สามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกรในระดับพื้นที่ได้ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (web browsers) ต่าง ๆ ไม่จากัด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ระบบปฏิบตั ิการ เช่น google ghrome (version 51.0.2 ขึ้นไป) mozilla firefox (version 47.0 ขึ้นไป) และ safari (version 9.1 ขึ้นไป)
สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรื อสมาร์ ทโฟน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
2559) โดยมีข้ นั ตอนการใช้งานแผนที่เกษตรออนไลน์ (ปรับจาก กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ดังภาพ 2

ภาพ 2 ขั้นตอนการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์
การปลูกมันสาปะหลังจะต้องมีการเตรี ยมดิ นที่ ดี และคัดเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติดิน โดยการประเมิน
คุณภาพที่ดินเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดชั้นความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจในการคัดเลือกพื้นที่ปลูกพืชให้เหมาะสม
ซึ่งแผนที่เกษตรออนไลน์ได้แสดงรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสมตามระดับต่าง ๆ เกษตรกรสามารถใช้ประกอบการคัดเลือกพื้นที่ให้
เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของสายพันธุ์มนั สาปะหลัง ในบริ เวณพื้นที่อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีการปลูกมันสาปะหลังบนชุด
ดินต่าง ๆ ได้แก่ ชุดดิ นจอมบึ ง ชุดดินท่ายาง ชุดดิ นลาดหญ้า ชุดดิ นเขาพลอง ชุดดิ นเขาหลวง โดยแผนที่ เกษตรออนไลน์ได้แบ่ง
ระดับความเหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลังตามคุณภาพของที่ ดิน เช่น ดินที่ มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสู ง จัดอยูใ่ นชั้น
ความเหมาะสมสูง (S1) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า จัดอยูใ่ นชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ซึ่ งพื้นที่ดอนเป็ นพื้นที่ที่เหมาะสม
กว่าสภาพพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมันสาปะหลังเป็ นพืชหัว ชอบการระบายน้ าดี ถ้าเป็ นพื้นที่ลุ่มการระบายน้ าไม่ดี ทาให้หัวมันสาปะหลังเน่ า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
มันสาปะหลังสามารถขึ้นได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า แต่จะปลูกให้ได้ผลผลิตสู งนั้น ต้องเป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
(กรมพัฒนาที่ ดิน, 2563) นอกจากนี้ แผนที่เกษตรออนไลน์ยงั สามารถแสดงข้อมูลที่ต้ งั โรงงานและแหล่งรับซื้ อผลผลิตในบริ เวณ
พื้นที่ใกล้เคียง ทาให้เกษตรกรสามารถนาผลผลิตไปจาหน่าย เป็ นระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจในการวางแผนการผลิตได้ เพื่อ
ลดต้นทุนการขนส่ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562)
ในการศึกษาความรู ้ การรับรู ้ และการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมดังนี้ ความรู ้ คือ เกษตรกรมี
ความรู ้เกี่ ยวกับขั้นตอน วิธีการ และระบบการทางานแผนที่ เกษตรออนไลน์ ว่า ที่ เป็ นระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ ใช้ระบุความ
เหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตมันสาปะหลัง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ส่วนการรับรู ้ ใช้วธิ ีการส่งเสริ มการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารตามสื่ อ
ในการส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 สื่ อ ได้แก่ สื่ อแบบบุคคลได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ผูน้ า เพื่อนบ้าน สื่ อแบบมวลชน
ได้รับข้อมูลจากเอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ สื่ อแบบกลุ่มได้รับข้อมูลจากศูนย์เรี ยนรู ้ การอบรม (ชนิ ดา เกตุแก้วเกลี้ยง,
2557) และการใช้ โดยศึกษาจากทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์ ส (เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ, 2561) มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การหา
ความรู ้ การโน้มน้าวใจ การตัดสิ นใจ การนานวัตกรรมไปใช้ และการยืนยัน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษาและวิเคราะห์ ด้าน
พฤติกรรมของมนุษย์ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจตามระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี้ ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ ลูกมันสาปะหลัง อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี จานวน 1,384 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.08 ได้ขนาดของกลุ่ม
ประชากรเท่ากับ 140 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างกาหนดคาถาม คาตอบให้เลือก โดย
เรี ย งเนื้ อ หาตามวัต ถุ ประสงค์ ลักษณะของค าถามมี ท้ ัง แบบปลายปิ ด และค าถามปลายเปิ ด การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล ใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ซึ่ ง ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ
ผลการวิจยั
ผลการศึ กษาการใช้แผนที่ เกษตรออนไลน์ในการผลิ ตมันสาปะหลังของเกษตรกรอาเภอจอมบึ ง จังหวัดราชบุ รี สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกมันสาปะหลังเฉลี่ย 18.08 ปี เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 70.0 เคยเข้า
รับการอบรมการใช้แผนที่เกษตร เกษตรกรร้อยละ 25.0 ใช้สมาร์ทโฟนเป็ นอุปกรณ์ในการเข้าถึงแผนที่เกษตรออนไลน์
2. การผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร
ผลการวิจยั พบว่า ร้อยละ 56.4 เกษตรกรปลูกมันสาปะหลังในชุดดินจอมบึง โดยร้อยละ 87.9 ใช้พนั ธุ์เกษตรศาสตร์ 50
3. ความรู ้ การรับรู ้ และการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ของเกษตรกร
3.1 ความรู ้ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในภาพรวมมีความรู ้อยูใ่ นระดับมาก โดยเกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับแผนที่เกษตร
ออนไลน์ในการผลิตมันสาปะหลัง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) แผนที่เกษตรออนไลน์สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ ทโฟน
ได้และสามารถระบุตาแหน่งพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ (2) แผนที่เกษตรออนไลน์มีขอ้ มูลเกี่ยวกับแหล่งรับซื้อผลผลิตและสี เขียว
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ที่แสดงอยูบ่ นแผนที่เกษตรออนไลน์หมายถึงพื้นที่เหมาะสมสูง (3) แผนที่เกษตรออนไลน์สามารถระบุความเหมาะสมของพื้นที่ทา
การเกษตร
3.2 แหล่งที่ ได้รับความรู ้เกี่ ยวกับแผนที่ เกษตรออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเกษตรกร
ได้รับความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ สื่ อแบบบุคคล สื่ อแบบมวลชน และสื่ อแบบกลุ่ม
3.3 การรับรู ้ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในภาพรวมมีการรับรู ้ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีการรับรู ้เกี่ยวกับแผนที่
เกษตรออนไลน์ในการผลิตมันสาปะหลัง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) แผนที่เกษตรออนไลน์สามารถใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต
สมาร์ทโฟนและสามารถระบุตาแหน่งพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ (2) แผนที่เกษตรออนไลน์สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
รับซื้อผลผลิต (3) แผนที่เกษตรออนไลน์แสดงพื้นที่เป็ นสี เขียว (ความเหมาะสมสูง) ใช้ในการตัดสิ นใจปลูกพืช
3.4 การใช้ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในภาพรวมมีการนาแผนที่เกษตรออนไลน์ไปใช้ในระดับน้อยที่สุด โดยเกษตรกร
มีการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ในการผลิตมันสาปะหลัง 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ในการระบุตาแหน่งพื้นที่
เกษตรของตนเอง (2) ใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ ทโฟน (3) ใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ในการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งรับซื้อผลผลิต
4. ปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์
4.1 เกษตรกรมีปัญหาในการใช้แผนที่ เกษตรออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย 3 อันดับแรกได้แก่ (1) การ
ครอบคลุมของอุปกรณ์ และสัญญาณ (2) ขั้นตอนการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน (3) ความรู ้และความเข้าใจของเกษตรกรในการนา
แผนที่เกษตรออนไลน์ไปใช้ประโยชน์
4.2 เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะ คือลดขั้นตอนในการเข้าใช้งานแผนที่เกษตรออนไลน์ให้มีความง่าย และไม่ซบั ซ้อน
อภิปรายผล
1. สภาพพื้นฐานทัว่ ไปทางสังคมและเศรษฐกิจ
1.1 ประสบการณ์ในการผลิตมันสาปะหลัง ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตมันสาปะหลังเฉลี่ย
18.08 ปี อภิปรายได้วา่ ถึงแม้เกษตรกรจะมีประสบการณ์ในการปลูกมันสาปะหลังที่ค่อนข้างมาก แต่ยงั ต้องการรับการส่ งเสริ มด้าน
ความรู ้เกี่ยวกับการผลิตมันสาปะหลังจากช่องทางสื่ อต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ พัทยา ชุมเพชร (2562) พบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์
ในการปลูกมันสาปะหลังเฉลี่ย 24 ปี ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ผลิตสื่ อเพิ่มความรู ้ และทักษะในการผลิตมัน
สาปะหลัง ให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
1.2 การเข้ารับการอบรมการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 70.0 เคยเข้ารับการอบรมการ
ใช้แผนที่ เกษตรออนไลน์ อภิปรายได้วา่ การที่หน่วยงานระดับพื้นที่ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ น ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กบั
เกษตรกร เป็ นการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายใช้เป็ นเครื่ องมือในการคัดเลือกพื้นที่ ที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืช ซึ่ งสอดคล้องกับ
แผนการส่ งเสริ มของ สานักงานเกษตรอาเภอจอมบึง (2561) จังหวัดราชบุรี ที่กาหนดให้คณะทางานระดับจังหวัดมีการบูรณาการ
ร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับพื้นที่ ดาเนินการขับเคลื่อนให้ความรู ้แก่เกษตรกร รวมถึงมีการจัดอบรม ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการ
ใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสม
1.3 การใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงแผนที่ เกษตรออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรร้อยละ 25.0 ใช้สมาร์ ทโฟนเป็ น
อุปกรณ์ ใ นการเข้า ถึ งแผนที่ เกษตรออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (2559) รายงานว่า การเข้าถึงแผนที่เกษตรออนไลน์ จาเป็ นต้องใช้งานผ่านสมาร์ ทโฟน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยผูใ้ ช้งานสามารถใช้ผา่ นเว็บเบราว์เซอร์ (web browsers) ต่าง ๆ ไม่จากัดระบบปฏิบตั ิการ การใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรื อสมาร์ทโฟน จะต้องรองรับระบบปฏิบตั ิการที่สามารถเปิ ดใช้งานแผนที่เกษตรออนไลน์ได้ อภิปรายได้วา่
จานวนเกษตรกรที่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานแผนที่ เกษตรออนไลน์ได้ยงั มีนอ้ ย อีกทั้งการเข้าถึงแผนที่เกษตรออนไลน์จะต้องใช้
อุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบตั ิการที่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ ทาให้เป็ นข้อจากัดในการเข้าใช้งานของเกษตรกร
2. การผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร จากผลการวิจยั พบว่า ร้อยละ 56.4 เกษตรกรปลูกมันสาปะหลังในชุดดินจอมบึ ง
โดยร้ อยละ 87.9 ใช้พนั ธุ์เ กษตรศาสตร์ 50 อภิ ปรายได้ว่า อาเภอจอมบึ ง พบชุ ด ดิ นจอมบึ งมากที่ สุด ซึ่ งเป็ นชุ ดดิ น ที่ เหมาะสม
ปานกลางในการปลูกมันสาปะหลัง แต่ในพื้นที่อาเภอจอมบึงยังพบชุดดินอื่นที่มีความเหมาะสมสู ง ในแผนที่เกษตรออนไลน์มีการ
นาปริ มาณน้ าฝนเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดชั้นความเหมาะสมด้วย มันสาปะหลังเป็ นพืชที่ สามารถเจริ ญเติบโตได้ในดิ นที่ มี
ความมีอุดมสมบูรณ์ต่า ลักษณะเนื้อดินเป็ นดินทรายปนดินร่ วน การที่เกษตรกรใช้มนั สาปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เป็ นพันธุ์ที่มี
ความเหมาะสมต่อสภาพดิน สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในลักษณะเนื้ อดินทราย ซึ่ งสอดคล้องกับ กรมวิชาการเกษตร (2563) กล่าวถึง
การผลิตและการจัดการมันสาปะหลัง การเลือกพันธุ์มนั สาปะหลังที่เหมาะสมสาหรับดินร่ วนทราย ควรปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50
และนอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน (2562) ได้กาหนดความเหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลังตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3. ความรู ้ การรับรู ้ และการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ของเกษตรกร
3.1 ความรู ้ เกษตรกรในภาพรวมมีความรู ้อยูใ่ นระดับมาก โดยเกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับแผนที่เกษตรออนไลน์ในการ
ผลิตมันสาปะหลัง ในประเด็นที่ ว่า แผนที่ เกษตรออนไลน์สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ ทโฟนได้และแผนที่
เกษตรออนไลน์สามารถระบุตาแหน่งพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ ซึ่งขั้นตอนการใช้งานสอดคล้องกับคูม่ ือการใช้งานแผนที่เกษตร
ออนไลน์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน (2562) รายงานว่า แผนที่เกษตรออนไลน์เป็ นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแนวทางหนึ่ งในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร สร้างความยัง่ ยืนในอาชีพให้แก่เกษตรกร อภิปรายได้วา่ เกษตรกรอาจเคยได้รับการอบรม หรื อทราบข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับพื้นที่เกี่ยวกับแผนที่เกษตรกรออนไลน์ ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์เบื้องต้น
3.2 แหล่งที่ได้รับความรู ้เกี่ยวกับแผนที่เกษตรออนไลน์ จากการวิจยั พบว่า ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารภาพรวมอยูใ่ น
ระดับน้อย โดยเกษตรกรได้รับความรู ้ จากสื่ อแบบบุ คคลมากที่ สุด พบว่า อันดับที่ 1 เป็ นเจ้าหน้าที่ พฒั นาที่ ดินเป็ นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารระดับปานกลาง เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานหลักที่ ถ่ายทอดความรู ้เรื่ องดิ นและการใช้แผนที่ เกษตรออนไลน์ รองลงมาเป็ น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร โดยจะให้ความรู ้เรื่ องการผลิตมันสาปะหลัง ซึ่ งสอดคล้องกับ สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม และพลสราญ
สราญรมย์ (2558) พบว่า เงื่ อนไขการเรี ยนรู ้ในภาพรวม แหล่งความรู ้ที่เกษตรกรได้รับข่าวสารด้านการเกษตรมาจากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญตามภารกิจที่รับผิดชอบ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า การรับข่าวสารความรู ้ของเกษตรกรในเรื่ องแผนที่
เกษตรออนไลน์ยงั ค่อนข้างน้อย สาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับแผนที่เกษตรออนไลน์ยงั มีไม่เพียงพอกับการส่งเสริ ม
ความรู ้ให้กบั เกษตรกร จึงต้องมีการส่งเสริ ม สนับสนุนให้นาแผนที่เกษตรออนไลน์เข้าไปเผยแพร่ ให้กบั เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการติดตามการใช้งานทั้งของเจ้าหน้าที่และตัวเกษตรกร
3.3 การรับรู ้ เกษตรกรในภาพรวมมีการรับรู ้ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีการรับรู ้เกี่ยวกับแผนที่เกษตรออนไลน์
ในการผลิตมันสาปะหลัง ในประเด็น ที่ว่า แผนที่เกษตรออนไลน์สามารถใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ ทโฟน และสามารถ
ระบุตาแหน่งพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ เนื่ องจากเกษตรกรเคยได้รับการอบรม และได้รับความรู ้จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับ
พื้นที่ อีกทั้งอาเภอจอมบึง มีศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง ทาให้เจ้าหน้าที่ จากหน่ วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปส่ งเสริ ม ถ่ายทอดความรู ้
ให้กบั เกษตรกรสม่าเสมอ ซึ่งเกษตรกรมีการรับรู ้ขอ้ มูล และความรู ้ เกี่ยวกับแผนที่เกษตรออนไลน์ เกษตรกรจึงเข้าถึงเทคโนโลยีได้
ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการระบุตาแหน่งพื้นที่ การเกษตรเป็ นขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น ซึ่ งสอดคล้องกับกระบวนการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์ส ในขั้นหาความรู ้ (knowledge) บุคคลรับรู ้วา่ นวัตกรรมนั้นมีอยู่ และพยายามทาความเข้าใจ
การใช้งานและการทางานของนวัตกรรม โดยการมีความรู ้ในวิธีการใช้นวัตกรรม จะช่วยให้ใช้งานนวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง (เฉลิมศักดิ์
ตุม้ หิ รัญ, 2561)
3.4 การใช้ เกษตรกรในภาพรวมมีการนาแผนที่เกษตรออนไลน์ไปใช้ในระดับน้อยที่สุด โดยเกษตรกรมีการใช้แผนที่
เกษตรออนไลน์ในการผลิตมันสาปะหลัง ในประเด็นที่วา่ ใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ในการระบุตาแหน่ง ซึ่ งเป้ าหมายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559) กล่าวว่า แผนที่เกษตรออนไลน์เป็ นเครื่ องมือแสดงผลข้อมูล
เชิ งภูมิสารสนเทศพร้อมระบบแนะนาผลการปรับเปลี่ ยนกิ จกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทน ในรู ปแบบเว็บแผนที่ แบบออนไลน์
สามารถอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งาน โดยระบุตาแหน่ง พื้นที่ปรับเปลี่ยน สื บค้นได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ได้สะดวก รวดเร็ ว จะส่งผลต่อการยอมรับของ
เกษตรกรในการใช้งานเทคโนโลยีน้ นั ๆ แต่การที่เกษตรกรนาแผนที่เกษตรออนไลน์ไปใช้งานที่ อยูใ่ นระดับน้อยนั้น เนื่ องมาจาก
แผนที่ เกษตรออนไลน์มีข้ นั ตอนในการเข้าใช้งานที่ ค่อนข้างยุง่ ยาก และยังพบข้อจากัดในเรื่ องของระบบปฏิ บตั ิ การที่ รองรับของ
อุปกรณ์เพื่อเข้าใช้งาน อีกทั้งเกษตรกรใช้วิธีการผลิตมันสาปะหลังที่ มีวิถีการผลิตแบบเดิ ม ตามภูมิปัญญาที่ สืบทอดต่อกันมา ซึ่ ง
สอดคล้องกับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์ ส ในขั้นการนานวัตกรรมไปใช้ (implementation) บุคคลจะ
ทดลองใช้นวัตกรรมนั้นกับสถานการณ์ของตนเอง โดยเป็ นการทดลองบางส่ วนเพื่อดูผลดี และเพื่อดูว่าประโยชน์ท่ีได้รับนั้นมาก
พอที่จะยอมรับไปปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ (เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ, 2561)
4. ปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้แผนที่ เกษตรออนไลน์ เกษตรกรมี ปัญหาในการใช้แผนที่ เกษตร
ออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ในประเด็นการครอบคลุมของอุปกรณ์ และสัญญาณ เนื่ องจากสภาพพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง
ของอาเภอจอมบึง บางพื้นที่ไม่มีสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต อีกทั้งอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนของเกษตรกรบางรายระบบปฏิบตั ิการไม่สามารถ
เข้าถึงการใช้งานได้ ทาให้เป็ นปั ญหาในการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม และพลสราญ
สราญรมย์ (2558) พบว่า ปั ญหาในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีการใช้ที่ยงุ่ ยาก และโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสถียรของระบบสัญญาณเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นที่
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. การถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับวิธีการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ ควรมีการสร้างความรู ้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ และฟังก์ชนั่ การใช้งานต่าง ๆ
ที่สามารถนาไปสนับสนุนการตัดสิ นใจในการส่งเสริ มการเกษตรได้
1.2 เกษตรกร ควรมีการถ่ายทอดความรู ้การนาแผนที่ เกษตรออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ และการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่
สนับสนุนการตัดสิ นใจของเกษตรกรในการทาการเกษตรได้ พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการใช้งาน และติดตามการใช้งานของเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.3 หมอดินอาสา ควรมีการอบรม พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการใช้งานแผนที่เกษตรออนไลน์ เพื่อให้หมอดินอาสาสามารถนา
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ไปถ่ายทอดให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ เป็ นการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริ มอีกทาง
2. สนับสนุนการส่งเสริ มการทาเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ เจ้าหน้าที่ควรนาแผนที่เกษตรออนไลน์ไปใช้ในการค้นหาความ
เหมาะสมของสภาพการใช้ที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ
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3. การลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ควรมีการจัดการข้อมูลให้เป็ นระบบ และมีขนาดของไฟล์ที่เล็กลง สามารถเปิ ดใช้งาน
ได้กบั อุปกรณ์ที่มีหน่วยความจาไม่มาก เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่มีความเสถียรมากขึ้น
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แนวทางการส่ งเสริมการใช้ สารชีวภัณฑ์ ในการป้องกันกาจัดศัตรู ข้าวของเกษตรกรผู้ผลิตข้ าว
อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วรพล คงศักดิ์ไพบูลย์1*
พลสราญ สราญรมย์2 และ จินดา ขลิบทอง3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: oubt_88@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทัว่ ไปทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) ความรู ้และการปฏิบตั ิใน
การใช้สารชีวภัณฑ์ (3) ปั ญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ (4) ความต้องการในการส่ งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์
และ (5) แนวทางการส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว
ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวในอาเภอบ้านโพธิ์ จานวน 859 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร
ยามาเน ที่ ความคลาดเคลื่ อน 0.08 ได้จานวน 132 ราย สุ่ มแบบง่ าย เก็บรวบรวมข้อ มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ า ง
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการจัดอันดับ
ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรส่ วนใหญ่ได้รับการอบรมจากบุคคลภายนอก โดยมีขนาดพื้นที่ ปลูกข้าวเฉลี่ย 22.09 ไร่
เกษตรกรพบโรคระบาดที่สาคัญ คือโรคกาบใบแห้ง สาหรับศัตรู ขา้ วที่พบมากที่สุดคือ หอยเชอรี่ เกษตรกรมีเพียงส่ วนน้อยที่มีการ
ใช้ สารชี วภัณฑ์ในการกาจัดหอยเชอรี่ (2) เกษตรกรมีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการใช้เชื้ อราไตรโคเดอร์ มาและเชื้ อราบิ วเวอร์ เรี ยใน
ระดับมาก ส่วนการปฏิบตั ิ พบว่า มีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาในระดับมากที่สุด ในเรื่ องการฉี ดพ่นต้องทาช่วงเวลาขณะแดดอ่อน
หรื อเวลาเย็น และในแปลงปลูกต้องมีความชื้นเพียงพอ (3) เกษตรกรมีปัญหาด้านการซื้ อ/จัดหาสารชีวภัณฑ์ระดับมาก และมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในระดับมาก ในเรื่ องการไม่เห็นผลเร็ วเหมือนสารเคมี ข้อเสนอแนะ พบว่า ต้องการให้
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรแนะนาแหล่งจาหน่ ายสารชี วภัณฑ์ในพื้นที่ ใกล้เคียง (4) เกษตรกรมีความต้องการในระดับมากทุก
ประเด็น ได้แก่ ด้านวิธีการส่งเสริ ม ต้องการจากหน่วยงานราชการ ด้านเนื้ อหา ต้องการเรื่ องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาในนาข้าว ด้าน
ผูส้ ่งเสริ ม ต้องการจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร และ (5) แนวทางการส่งเสริ มคือ การส่งเสริ มให้เกษตรกรได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
คาสาคัญ: แนวทางการส่งเสริ ม, การใช้สารชีวภัณฑ์, เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว
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Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: oubt_88@hotmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic social and economic conditions (2) knowledge and practice in the
use of bioproducts (3) problems and suggestions regarding the extension of bioproducts (4) needs in the extension of the use of
bioproducts and (5) extension guidelines in the use of bioproducts for rice production farmers.
The population of this study was 859 rice production farmers in Ban Pho. The sample size of 132 people was determined by
using Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and simple random sampling method. Data were collected by conducting
structured interview and analyzed by using descriptive statistics and ranking.
The research findings showed that (1) most of the farmers received trainings from the third party and had the average production
area of 22.09 Rai. Farmers found that the important disease was Sheath Blight disease and the most found pest was Golden applesnail. A
fraction of farmers used bioproducts to get rid of Golden applesnails. (2) Farmers had basic knowledge about using bioproducts such as
Trichoderma and Beauveria at the high level. Itrevealed in practicethat Trichoderma was used at the highest level in spraying time during
the mild sunlight/evening with sufficient humidity. (3) Farmers faced the problem aboutpurchasing ofbioproducts at high level and stated
the usage problem of bioproducts at high level in its slow effect comparing with chemicals.They would like to get an advice from agricultural
extension office about the bioproducts selling place nearby. (4) Needs of farmers were at high level in these aspects: the extension
method from publicagencies, the application of Trichoderm, in the field and the assistant from agriculturalextenionists. (5) Extension
guideline was encouragement of farmers to participate in mutual learning.
Keywords: Extension Guideline, Bioproduct Usage, Rice Production Farmer
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ประเทศไทยผลิ ตข้าวเป็ นอาชี พหลัก และบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก ในปี 2562/63 มี เนื้ อที่ เพาะปลูก 61.20 ล้านไร่
ผลผลิตข้าวเปลือก 24.06 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 393 กิโลกรัม (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563ก; 2563ข) พื้นที่ปลูกข้าว
เป็ นพื้นที่ราบลุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพ้นื ที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรื อ
3,344,375 ไร่ เป็ นพื้นที่ทาการเกษตร 2,433,075 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 72.75 ของพื้นที่จงั หวัด สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ มีแม่น้ า
บางปะกงไหลผ่าน ซึ่ งเหมาะแก่การทาการเกษตร โดยข้าวจัดเป็ นพืชเศรษฐกิ จหลักและมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของจังหวัด มีพ้ืนที่
ปลูก 625,415 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 25.70 ของพื้นที่ทาการเกษตร (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563ก; 2563ข) พันธุ์ขา้ วที่นิยมปลูก
ได้แก่ พิษณุโลก 2, ปทุมธานี 1, สุพรรณบุรี 1 และขาวดอกมะลิ 105
สารกาจัดศัตรู ขา้ วเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากช่วยลดความเสี่ ยงในเรื่ องของความเสี ยหายจากศัตรู
ข้าว ทาให้ผลิตผลข้าวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพและความสวยงามของสิ นค้า ซึ่งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ นอกจากนี้ ยงั
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่อาหารที่ผบู ้ ริ โภครับประทานเข้าไปด้วย เพราะผลิตผลส่ วนใหญ่ลว้ นปราศจากเชื้อโรคและแมลง แต่
การใช้สารเคมีทางการเกษตร ก็มีโทษเช่นกัน โดยการใช้สารเคมีแต่ละครั้ง หากใช้ไม่ถูกวิธีหรื อป้ องกันไม่เพียงพอ ก็จะทาให้
สารพิษเข้าสู่ ร่างกายและเกิ ดการสะสมในระยะยาว จนเมื่อมีปริ มาณมากพอ ก็จะแสดงอาการออกมา อีกทั้งยังทาให้เกิ ดสารพิษ
ตกค้างในผลิตผลส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น การใช้สารเคมีจึงควรเป็ นวิธีสุดท้ายที่ ถูกพิจารณานามาใช้ในการ
ป้ องกันกาจัดศัตรู ขา้ ว วิธีการควบคุมศัตรู ขา้ วนอกจากใช้สารเคมีแล้วยังมีวิธีอื่นอีกหลายวิธี ได้แก่ การใช้พนั ธุ์ตา้ นทาน วิธีกล วิธี
ฟิ สิ กส์ วิธีเขตกรรม การใช้สารชี วภัณฑ์และการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นวิธีที่ปลอดภัยไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์
สัตว์ และสภาพแวดล้อม สามารถนามาใช้ควบคุมการระบาดของศัตรู ขา้ วได้ระดับหนึ่ง
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 28,606 ไร่ มีครัวเรื อนเกษตรกร 2,680 ครัวเรื อน โดยมีพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ซึ่งมีพ้นื ที่การเพาะปลูกมากที่สุดในอาเภอบ้านโพธิ์ ช่วงฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี เริ่ มเดือนเมษายน ถึง
เดือนตุลาคม โดยมีพ้นื ที่ปลูกข้าวนาปี 16,762 ไร่ เกษตรกร 859 ครัวเรื อน (สานักงานเกษตรอาเภอบ้านโพธิ์, 2563ก; 2563ข) แม้จะมี
สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการปลูกข้าว แต่พ้ืนที่อาเภอบ้านโพธ์ยงั คงประสบปั ญหาในการเป็ นพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลง
ศัตรู ขา้ วอยู่เสมอ เนื่ องจากพันธุ์ขา้ วที่ ปลูกส่ วนใหญ่ของอาเภอบ้านโพธิ์ คือ ข้าวพันธุ์ พิษณุ โลก 2, กข 47, กข 49, ขาวดอกมะลิ 105,
ปทุมธานี 1 ที่มีคุณลักษณะของสายพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรู ขา้ ว อีกทั้งนิยมการปลูกข้าวแบบนาหว่าน ที่ทาให้เอื้อต่อการ
ระบาดของแมลงศัตรู ขา้ ว ที่ ผ่านมาเมื่อเกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรู ขา้ ว การใช้สารชี วภัณฑ์น้ นั ถือว่า เป็ นการช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตข้าวได้อีกทาง เนื่องจากการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เป็ นการช่วยลดโรคและแมลงศัตรู ขา้ ว ทั้ง
ยังช่วยเพิ่มอินทรี ยว์ ตั ถุในดิน ลดการตกค้างของสารเคมีในดิน เมื่อสภาพดินดี มีความอุดมสมบูรณ์และไม่มีโรคและแมลงศัตรู พืชใน
แปลงปลูกแล้ว จึงทาให้คุณภาพและผลผลิตข้าวดีข้ ึน การที่เกษตรกรผลิตข้าวได้คุณภาพดีข้ ึน และต้นทุนในการผลิตลดลง จึงถือได้
วาการใช้สารชี วภัณฑ์ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในระบบการผลิตข้าว ที่ ผ่านมาหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่ วน ได้มีการนาสารชี วภัณฑ์ ทั้งเชื้ อราไตรโคเดอร์ มา และเชื้ อราบิ วเวอร์ เรี ย มาส่ งเสริ มให้เกษตรกรในอาเภอบ้านโพธิ์ ใช้เพื่อ
ทดแทนสารเคมี โดยผ่านช่องทางการจัดฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั ไม่เคยมีการศึกษาอย่างจริ งจังถึงผลของการใช้สารชีวภัณฑ์
หรื อปั ญหาที่พบจากการใช้สารชีวภัณฑ์ในระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรในอาเภอบ้านโพธิ์มาก่อน
งานวิจยั นี้ จึงจัดทาเพื่อศึ กษาสภาพพื้นฐานทัว่ ไปทางสังคมและเศรษฐกิจ ความรู ้และการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกร
ความต้องการในการส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกร รวมไปถึงปั ญหาและแนวทางการส่ งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ในการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืช เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้เป็ นประโยชน์ให้กบั นักวิจยั นักวิชาการ นักส่ งเสริ มและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นาไปเป็ นข้อมูลในการดาเนินงานและเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
จากประเด็นปั ญหาการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 5 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทัว่ ไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาความรู ้และการปฏิบตั ิในการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว
4. เพื่อศึกษาความต้องการในการส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกร
5. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. สภาพพืน้ ฐานทั่วไปทางสั งคมและเศรษฐกิจ
1.1 สภาพทั่วไป
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
1.2 สภาพทางสังคม
-การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
-ตาแหน่งทางสังคม
-จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
-การเข้ารับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
สารชีวภัณฑ์
-การได้รับรู ้ข่าวสารด้านการใช้สารชีวภัณฑ์
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
-จานวนพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด
-ลักษณะการถือครองพื้นที่
-ชนิดพืชที่ปลูก
-ขนาดพื้นที่ปลูกข้าวปี 2563
-แหล่งเงินทุนในการผลิตข้าว
-รายได้ของครัวเรื อน
-รายจ่ายของครัวเรื อน
-ภาระหนี้สินของครัวเรื อนในปี 2563
1.4 การจัดการโรคแมลงที่ระบาด
-โรคและแมลงที่พบ
-การจัดการ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

2. ความรู้ เกีย่ วกับการใช้ สารชีวภัณฑ์ ของเกษตรกร
2.1 ความรู ้เกี่ยวกับสารชี วภัณฑ์
2.2 ความรู ้เกี่ยวกับเชื้ อราราไตรโคเดอร์ มา
2.3 ความรู ้เกี่ยวกับเชื้ อราบิวเวอร์ เรี ย
3. การปฏิบัติในการใช้ สารชีวภัณฑ์ ของเกษตรกร
3.1 การปฏิบตั ิในการใช้เชื้ อราราไตรโคเดอร์มา
3.2 การปฏิบตั ิในการใช้เชื้ อราบิวเวอร์เรี ย
4. ปัญหาและข้ อเสนอแนะการส่ งเสริมการใช้ สารชีวภัณฑ์
-ด้านการซื้อ/จัดหา สารชี วภัณฑ์
-ด้านการใช้สารชีวิภณั ฑ์
5. ความต้ องการในการส่ งเสริมการใช้ สารชีวภัณฑ์
5.1 ด้านวิธีการส่ งเสริ ม
-การเข้ารับการอบรมความรู้
-การสัมมนา
-การศึกษาดูงาน
-การใช้สื่อประชาสัมพันธ์
5.2 ด้านเนื้ อหา
-การใช้เชื้ อราไตรโคเดอร์ มา
-การใช้เชื่อราบิวเวอร์เรี ย
5.3 ด้านบุคคล
-เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
-เอกชน
-เกษตรกรต้นแบบ

6. แนวทางในการส่ งเสริมการใช้ สารชีวภัณฑ์

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดการโรคและแมลงที่ระบาด เช่น หอยเชอรี่ โดยการกัดกินพืชน้ าที่มีลกั ษณะอ่อนนุ่มได้เกือบทุกชนิ ด เช่น สาหร่ าย
ผักบุง้ ผักกระเฉด ต้นกล้าข้าว และซากสัตว์ที่เน่าเปื่ อยในน้ า โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวหอย โดยเฉพาะ
ต้นข้าว หอยเชอรี่ จะกินต้นข้าวตั้งแต่ระยะกล้าอายุประมาณ 10 วัน จนถึงระยะข้าวแตกกอ โดยกัดส่ วนโคนต้นข้าว เหนื อพื้นดิ น
ประมาณ 1.0-1.5 นิ้ว หลังจากนั้นจะกินส่วนใบที่ลอยน้ าจนหมด การป้ องกันและกาจัดมีดงั นี้ (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2557)
1. วิธีกลโดยการ (1) เก็บกลุ่มไข่และตัวหอยมาสับ ต้มให้สุก ใช้เป็ นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ ด ไก่ (2) ใช้ตาข่ายไนล่อน
ชนิดตาถี่ ดักจับหอยเชอรี่ ขณะสูบน้ าเข้านา และ (3) เมื่อเตรี ยมเทือกเพื่อหว่าน หรื อเมื่อปั กดาเสร็ จแล้ว ควรทิ้งไว้ 2-3 วัน ให้มีน้ าขัง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อยูใ่ นระดับ 5-10 เซนติเมตร และหาที่กาบังร่ ม ใช้ใบหญ้าอ่อนล่อให้หอยเชอรี่ มากิน แล้วค่อยเก็บหอยที่มากินหรื อหลบแดดทาลาย
ให้หมด
2. วิธีชีววิธี โดยการอนุรักษ์ศตั รู ธรรมชาติ เช่น ตัวห้ า การใช้กากเมล็ดชาหว่าน (ในนาที่ไม่มีปลา)
3. วิธีการใช้สารกาจัดแมลง เช่น สารคอปเปอร์ซลั เฟต (copper sulfate) นิโคซาไมด์ (niclosamide)
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าว การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อรา มีดงั นี้
1. แช่เมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ล้างในน้ า 100 ลิตร กรองเอาเศษข้าวออก เหลือน้ าไตรโคเดอร์ มาสี
เขียว นาเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ผา่ นการแช่น้ า 1-2 คืนแล้ว แช่ลงในน้ าไตรโคเดอร์ มา 30 นาที จากนั้นนาเมล็ดพันธุ์ขา้ วไปบ่มตามปกติ แต่
ใช้น้ าไตรโคเดอร์มารดแทนน้ าเปล่า เศษข้าวที่เหลือจากการกรองใช้หว่านในแปลงนา
2. ปล่อยไปกับน้ าเข้านา โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาอัตรา 1.5-2 กก./น้ า1,000 ลิตร/ไร่ กรอง เอาเศษข้าวออก เหลือเฉพาะน้ า
ไตรโคเดอร์มาสี เขียว หว่านเศษข้าวที่เหลือจากการกรองในแปลงนา ส่วนน้ าไตรโคเดอร์มาปล่อยให้ไหล ไปพร้อมกับน้ าที่ปล่อยเข้านา
3. ฉี ดพ่น โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กก./น้ า 200 ลิตร กรองเอาเศษข้าวออก เหลือ เฉพาะน้ าไตรโคเดอร์มาสี เขียว
ฉี ดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ทวั่ ต้นข้าว ทุก 10-15 วัน ก่อนและระหว่างข้าวออกรวง
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่ตอ้ งการความชื้นในการเจริ ญเติบโต จึงควรรดน้ าหลังหว่านเชื้อ แต่อย่าใช้เชื้อราไตร
โคเดอร์ มาในพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขัง หรื อดินแห้งแตก เพราะจะทาให้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาเจริ ญเติบโตไม่ได้ นอกจากนี้ การใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์ มาร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ สารเคมี หรื อปูนขาว ไม่ควรใช้ผสมกันโดยตรง ควรเว้นระยะเวลาห่ างกัน 5-7 วัน (ศูนย์ส่งเสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา, 2560)
การใช้เชื้ อราบิวเวอร์ เรี ยควบคุมแมลงศัตรู พืช ใช้เชื้อราบิ วเวอร์ เรี ย 1 ถุง (250 กรัม) ต่อน้ า 20 ลิตร โดยการเตรี ยมน้ า 20
ลิตรผสมสารจับใบ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน ใส่ น้ าที่ผสมแล้วในถุงเชื้อราบิวเวอร์ เรี ยให้ท่วมเชื้อรา ล้างให้ผงสปอร์ ของ
เชื้อออกมาให้มากที่สุด กรองเอาเศษข้าวออก เหลือเฉพาะน้ าสปอร์ของเชื้อราบิวเวอร์ เรี ย เทลงในน้ าที่เหลือ จากนั้นจึงนาไปฉี ดพ่น
ในแปลงปลูกให้ทวั่ ต้นพืชบริ เวณที่มีแมลงศัตรู พืช ทั้งนี้ ควรฉี ดพ่นในตอนเย็น ซึ่ งเป็ นช่วงที่แมลงมักจะออกมาจากที่ หลบซ่ อน
สปอร์ของเชื้อราจะมีโอกาสสัมผัสตัวแมลง และเชื้อราได้รับความชื้นตลอดคืน จะทาให้เชื้อราเจริ ญเติบโตได้ดี มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทาลายแมลงสูง (ศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา, 2560)
กล่าวโดยสรุ ป สภาพการผลิตข้าว สามารถแบ่งได้เป็ น แหล่งกาเนิ ดของข้าว ชนิ ดของข้าว การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยและศัตรู ขา้ วที่สาคัญและการป้ องกันกาจัด ส่วนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าวของเกษตรกร แบ่งได้เป็ น การใช้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อรา การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรี ยในการควบคุมแมลงศัตรู พืชซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ ได้
นาสภาพการผลิตข้าวและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าวของเกษตรกรดังกล่าว มาสรุ ปใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจยั ได้ ดังนี้ การปฏิบตั ิในการใช้สารชีวภัณฑ์ ได้แก่ การปฏิบตั ิในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร และการปฏิบตั ิใน
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรี ยของเกษตรกร
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ตามระเบียบวิธีวิจยั ดังนี้ ประชากรคือ เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ข้ ึนทะเบียนเกษตรกรปี 2562/2563 จานวน 859 ราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา กาหนดโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.08 ได้ขนาดกลุ่มประชากรเท่ากับ 132 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กาหนดคาถาม คาตอบให้เลือกตอบ โดยเรี ยงเนื้ อหาตามวัตถุประสงค์ ลักษณะคาถามแบบมีท้ งั แบบปลายปิ ด และคาถามแบบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปลายเปิ ดการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ซึ่ งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ
ผลการศึกษา
1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ ย 55.47 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา สภาพทางสังคมของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรร้อยละ 47.7 เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 59.1
ไม่มีตาแหน่งทางสังคม รองลงมาร้อยละ 40.9 มีตาแหน่งทางสังคม โดยร้อยละ 18.2 เป็ น อสม. มีจานวนสมาชิกเฉลี่ย 4 คน ร้อยละ
38.6 ได้รับการอบรม โดยร้อยละ 38.6 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเชื้อราไตรโครเดอร์มา ร้อยละ 46.2 ได้รับข่าวสารจากบุคคลภายนอก
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ผูน้ าชุมชน คนรู ้จกั สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีพ้นื ที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 23.25 ไร่ ส่วนใหญ่
ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง และมีที่ดินของตนเองเฉลี่ย 8.50 มีรายได้จากการผลิตข้าวเฉลี่ย 93,227.27 บาท การจัดการโรคและแมลงที่
ระบาด โรคแมลงที่พบ ร้อยละ 55.3 พบโรคกาบใบแห้ง รองลงมาร้อยละ 47.0 โรคเมล็ดด่าง สาหรับแมลงศัตรู ขา้ วเกษตรกรร้อยละ
83.3 พบหอยเชอรี่ มากที่สุด โดยภาพรวมพบว่า โรคที่ พบการระบาดรุ นแรงน้อยที่ สุด ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลโรคที่พบการ
ระบาดรุ นแรงน้อย ได้แก่ โรคกาบใบเน่าโรคที่พบการระบาดรุ นแรงปานกลาง ได้แก่ หอยเชอรี่
2. ความรู ้การใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกร พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีความรู ้ เกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์อยูใ่ นระดับมาก
โดยมีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) สารชีวภัณฑ์ มีความปลอดภัยสู งต่อมนุษย์ สัตว์
สิ่ งแวดล้อม ไม่มีพิษตกค้าง (2) สารชี วภัณฑ์ เมื่อใช้ไปนาน ๆ จะทาให้ตกค้างในดิ น เป็ นสาเหตุที่ทาให้ดินเสื่ อมโทรมได้ และ
(3) สารชี วภัณฑ์แต่ละชนิ ดมีความเฉพาะเจาะจงต่อการทาลายศัตรู พืช แตกต่างกัน มีความรู ้เกี่ยวกับเชื้อราไตโคเดอร์ มา 3 อันดับ
แรกได้แก่ (1) เชื้ อราไตรโคเดอร์ มา สามารถควบคุมโรคไหม้ขา้ วที่ เกิ ดจากเชื้อราได้ (2) เชื้ อราไตรโคเดอร์ มาชนิ ดสด เมื่อขยาย
พร้อมใช้แล้วจะมีสีเขียวขี้มา้ และ (3) การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ มาชนิ ดสดในข้าวสุ ก จะใช้เวลา 7-10 วัน เชื้ อจึ งจะเจริ ญเต็มที่
พร้อมนาไปใช้ได้ และอัตราส่ วนระหว่างข้าวกับน้ า ในการหุ งเพื่อนามาขยายเลี้ยงเชื้ อราไตรโคเดอร์ มา คื อ 3 ต่อ 2 เท่ากันทั้ง 2
ประเด็น และมีความรู ้เกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอร์เรี ย 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) เส้นใยเชื้อราบิวเวอร์ เรี ยมีสีขาว (2) การใช้เชื้อราบิวเวอร์ เรี ย
ในนาข้าว ควรใช้โดยวิธีการฉี ดพ่นดีที่สุด เนื่ องจากเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในการกาจัดแมลง และ (3) เชื้อราบิวเวอร์
เรี ย จัดเป็ นเชื้อราทาลายแมลง
3. ผลการศึกษาการปฏิบตั ิในการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกร พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีการปฏิบตั ิในการใช้สารชีวภัณฑ์
อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีการยอมรับนาไปปฏิบตั ิ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การฉี ดพ่นต้องทาช่วงเวลาขณะแดดอ่อนหรื อเวลาเย็น
และในแปลงปลูกต้องมีความชื้นเพียงพอ (2) ใช้เฉพาะเชื้อราไตรโคเดอร์ มา โดยไม่มีการผสมร่ วมกับกับสารชีวภัณฑ์ตวั อื่น ๆ และ
(3) ก่อนการใช้มีการสารวจการแพร่ ระบาดของศัตรู พืชในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ มีการปฏิบตั ิในการใช้เชื้อราบิวเวอร์ เรี ย 3 อันดับแรก
ได้แก่ (1) ฉี ดพ่นเชื้อราบิวเวอร์ เรี ยในช่วงเวลาเย็น แดดอ่อน และแปลงต้องมีความชื้ น (2) พ่นเชื้ อราบิ วเวอร์ เรี ยให้ถูกตัวแมลง หรื อพ่น
บริ เวณที่แมลงศัตรู พืชอาศัยให้มากที่สุด และ (3) การฉี ดพ่นแบบเชื้อชนิ ดสดเมื่อจะนาไปฉี ดพ่น จะใช้ในอัตราเชื้อสด 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ า
100 ลิตร ผสมสารจับใบ กรองเอาเฉพาะน้ านาไปใช้ และถังฉี ดพ่นที่จะใส่น้ าผสมเชื้อราบิวเวอร์ เรี ย ก่อนใช้ตอ้ งล้างให้สะอาดที่สุด (ร้อยละ
81.1) เท่ากันทั้ง 2 ประเด็น ตามลาดับ
4. ผลการศึ กษาความต้องการในการส่ งเสริ มการใช้สารชี วภัณฑ์ของเกษตรกร ระดับความต้องการด้านวิธีการส่ งเสริ ม พบว่า
เกษตรกรมีความต้องการ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) การเข้ารับการอบรมความรู ้ พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีความต้องการ
เข้ารบการอบรมความรู ้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.74) โดยมีความต้องการเข้ารับการอบรมระดับมากจากหน่ วยงานราชการ (ค่าเฉลี่ย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3.42) ระดับปานกลาง (2) การสัมมนา พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมี การเข้ารับการสัมมนาในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.58) โดยมีความ
ต้องการเข้ารั บการสัมมนาระดับปานกลางจากหน่ วยงานราชการ (ค่าเฉลี่ ย 3.22) (3) การศึ กษาดู งาน พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมี ความ
ต้องการศึกษาดูงานระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.77) โดยมีความต้องการศึกษาดูงานในระดับปานกลางโดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อยดังนี้ หน่วยงานราชการ (ค่าเฉลี่ย 2.86) 4) การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.22) โดยเกษตรกรมีความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ระดับปานกลาง ได้แก่ โทรทัศน์ (ค่าเฉลี่ย 2.79) ด้านเนื้ อหา
พบว่า เกษตรกรมีระดับความต้องการด้านเนื้อหา โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) การใช้ไตรโครเดอร์ มา พบว่า เกษตรกรมีระดับ
ความต้องการด้านเนื้อหาในระดับมากที่สุดในประเด็นการนาไปใช้ในนาข้าว (ค่าเฉลี่ย 3.77) (2) การใช้เชื้อราบิวเวอร์ เรี ย พบว่า เกษตรกรมี
ระดับความต้องการด้านเนื้อหาในระดับมากที่สุดในประเด็นการนาไปใช้ในนาข้าว (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านผูส้ ่ งเสริ มระดับความต้องการด้านผู ้
ส่ งเสริ ม ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ (1) การใช้ไตโครเดอร์ มา พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านผูส้ ่ งเสริ มภาพรวมระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
2.85) โดยเกษตรกรมีความต้องการด้านผูส้ ่งเสริ มในการใช้ไตโครเดอร์มามากจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 3.79) (2) การใช้เชื้อ
ราบิวเวอร์ เรี ย พบว่า เกษตรกรมีความต้องการด้านผูส้ ่ งเสริ มภาพรวมระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.90) โดยเกษตรกรมีความต้องการด้านผู ้
ส่งเสริ มในการใช้เชื้อราบิวเวอเรี ยมากจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 3.86)
4. ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ปัญหาในการส่ งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์มี 2 ด้าน ภาพรวมพบว่า
เกษตรกรมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาในการส่ งเสริ มการใช้สารชี วภัณฑ์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.60) ได้แก่ ด้านการใช้สารชี วภัณฑ์
(ค่าเฉลี่ย 3.80) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาด้านการใช้สารชีวภัณฑ์มาก ในประเด็นได้แก่ ไม่เห็นผลเร็ วเหมือนสารเคมี (ค่าเฉลี่ย 3.99)
สาหรับด้านการซื้ อ/จัดหา สารชี วภัณฑ์ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาด้านการซื้ อ/จัดหา สารชี วภัณฑ์ภาพรวมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาด้านการซื้ อ/จัดหา สารชีวภัณฑ์ในระดับมากได้แก่ เกษตรกรไม่รู้จกั ชื่อสารชีว
ภัณฑ์ หรื อจาชื่อไม่ได้ ทาให้ซ้ือสารชีวภัณฑ์มาผิดชนิด หรื อได้สารอื่นมาแทน (ค่าเฉลี่ย 3.67)
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ พบว่า เกษตรกรได้ให้ขอ้ เสนอแนะในด้านการซื้อ/จัดหาสารชีวภัณฑ์
ดังนี้ ร้อยละ 77.9 เสนอว่า ต้องการให้เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรแนะนาแหล่งจาหน่ ายสารชี วภัณฑ์ในพื้นที่ ใกล้เคียงให้กบั เกษตรกร
รองลงมาร้อยละ 68.6 เสนอว่า ควรมีการแนะนาหล่งจาหน่ายสารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกรทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บา้ นโดยผ่านผูน้ าชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น หรื อการเข้าพื้นที่ไปให้คาแนะนาเกษตรกรโดยตรง
อภิปรายผล
1. ความรู ้เกี่ ยวกับสารชี วภัณฑ์ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสารชี วภัณฑ์ระดับมาก อาจ
เนื่ องมาจากเชื้อราไตรโคเดอร์ มาเป็ นสารชี วภัณฑ์ที่นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร หรื อเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ นิ ยมนามา
ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่เกษตรกรมากที่ สุด เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์ มาบ่อยครั้ง เกษตรกรจึงมี
ความคุน้ เคยกับเชื้อราไตรโคเดอร์ มา และมีระดับความรู ้เกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์ มาสู งกว่าสารชีวภัณฑ์ชนิ ดอื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ธิดารัตน์ เสื อทรงศิล (2561) ที่ได้รายงานว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ในด้านราไตรโคเดอร์มาเป็ นอย่างดี อาจเป็ น
เพราะได้รับความรู ้เรื่ องการผลิตราไตรโคเดอร์ มา จากนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร และจากการที่เกษตรกรได้รับการอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และจุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561) ได้รายงานว่า เกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์ ความรู ้เกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์ มา
และความรู ้เกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอร์เรี ย ในระดับมาก
2. การปฏิบตั ิในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา พบว่า เกษตรกรยอมรับนาไปปฏิบตั ิมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การฉี ด
พ่นต้องทาช่วงเวลาขณะแดดอ่อนหรื อเวลาเย็น และในแปลงปลูกต้องมีความชื้นเพียงพอ (2) ใช้เฉพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยไม่มี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การผสมร่ วมกับกับสารชีวภัณฑ์ตวั อื่น ๆ และ (3) ก่อนการใช้มีการสารวจการแพร่ ระบาดของศัตรู พืชในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ
อาจเนื่ องมาจากเกษตรกรปฏิ บตั ิตามที่เจ้าหน้าที่หรื อนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรมาแนะนาวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มาให้แก่
เกษตรกรเป็ นอย่างดี ส่วนประเด็นที่เกษตรกรยอมรับนาไปปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ วางแผนการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ มาทันที เมื่อ
เริ่ มพบการระบาดของโรคพืชในพื้นที่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรควรเข้าไปถ่ายทอดวิธีการด้านการปฏิบตั ิในการใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์ มาให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู ้ที่ถูกต้องและสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้ซ่ ึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธิ ดารัตน์ เสื อทรงศิ ล (2561) รายงานว่า เกษตรกรมีการปฏิ บตั ิในการใช้ราไตรโคเดอร์ มาอยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก
เกษตรกรได้รับความรู ้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ก็จะนาไปปฏิบตั ิ และเกษตรกรส่ วนใหญ่มีประสบการณ์จากการปฏิบตั ิในการ
ใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช และจุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561) รายงานพบว่า เกษตรกรมีการปฏิบตั ิในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มา
ในระดับมาก
3. การปฏิบตั ิในการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรี ย พบว่า เกษตรกรยอมรับนาไปปฏิบตั ิมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การฉี ดพ่น
เชื้อราบิวเวอร์เรี ยในช่วงเวลาเย็น แดดอ่อน และแปลงต้องมีความชื้น (2) พ่นเชื้อราบิวเวอร์เรี ยให้ถูกตัวแมลง หรื อพ่นบริ เวณที่แมลง
ศัตรู พืชอาศัยให้มากที่สุด และ (3) และการฉี ดพ่นแบบเชื้อสดเมื่อจะนาไปฉี ดพ่น จะใช้ในอัตราเชื้อสด 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ า 100 ลิตร
ผสมสารจับใบกรองเอาเฉพาะน้ านาไปใช้ และถังฉี ดพ่นที่จะใส่น้ าผสมเชื้อราบิวเวอร์ เรี ย ก่อนใช้ตอ้ งล้างให้สะอาดที่สุด เท่ากันทั้ง
2 ประเด็น อาจเนื่องมากจาก เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการอย่างถูกต้องโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในการใช้เชื้อ
ราบิวเวอร์เรี ย เกษตรกรจึงยอมรับนาไปปฏิบตั ิได้มาก ส่วนประเด็นที่มีการยอมรับนาไปปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด ในประเด็น หลังฉี ดพ่นเชื้อ
ราบิวเวอร์เรี ย ให้น้ ากับแปลงปลูกพืชในวันรุ่ งขึ้น เพื่อเพิ่มความชื้น อาจเนื่องมาจากการขาดการได้รับการถ่ายทอดความรู ้ในด้านข้อ
ควรปฏิ บตั ิหลังฉี ดพ่นเชื้ อราบิ วเวอร์ เรี ยจากเจ้าหน้าที่ ดังนั้น นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร ควรเข้าไปถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการ
ปฏิ บตั ิ ในการใช้เชื้ อราบิ วเวอร์ เรี ยให้เกษตรกรเพิ่มเติ ม โดยเน้นย้ าในประเด็นข้อที่ เกษตรกรยอมรั บนาไปปฏิ บัติน้อยที่ สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ ทิพย์ชู (2561) รายงานพบว่า เกษตรกรมีการปฏิบตั ิในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ มา ในระดับมาก
โดยข้อที่เกษตรกรนาไปปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยวิธีการฉี ดพ่นต้องทาช่วงเวลาขณะแดดอ่อนหรื อเวลา
เย็นและในแปลงปลูกต้องมีความชื้นเพียงพอ และเกษตรกรมีการปฏิบตั ิในการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรี ย ในระดับมาก โดยข้อที่เกษตรกร
นาไปปฏิ บตั ิ มากที่ สุด คื อ ถังฉี ดพ่นที่ จ ะใส่ น้ าผสมเชื้ อราบิ วเวอร์ เรี ยก่อนใช้ตอ้ งล้างให้สะอาดที่ สุด เนื่ องจากอาจมี สารตกค้าง
โดยเฉพาะสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชต่าง ๆ
4. ความต้องการในการส่ งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกรด้านวิธีการส่ งเสริ ม จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการ
เข้ารับการอบรมความรู ้ การสัมมนา การศึ กษาดูงานในระดับมากที่ สุด จากหน่ วยงานราชการ สาหรับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
พบว่า เกษตรกรมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในระดับมากที่สุดจากโทรทัศน์ รองลงมาคือ คลิปประชาสัมพันธ์ทางสื่ อออนไลน์ ทั้งนี้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรอยูใ่ กล้ชิดกับเกษตรกรเป็ นส่วนใหญ่ ความรู ้ดา้ นการเกษตรต่าง ๆ จึงมาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรเป็ นส่ วนใหญ่มากกว่าหน่ วยงานเอกชน หรื อสถาบันการศึกษา ส่ วนสื่ อที่ได้รับจะเห็นว่า โทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ เกษตรกร
ได้รับการรับรู ้ที่รวดเร็ วและเข้าถึงได้เร็ วที่ สุด ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีอายุสูงก็ตาม แต่ดว้ ยยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรจึ ง
เข้าถึงสื่ อได้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชกาญจน์ วินิจ (2561) ได้รายงานว่า ด้านช่องทางในการส่ งเสริ ม
การเกษตร มี ความต้องการระดับมาก ผ่านทางสื่ อบุ คคลของทางราชการ ด้านวิธีการส่ งเสริ มการเกษตร มีความต้องการระดับ
ปานกลางในรู ปแบบการสาธิต
ด้านเนื้ อหา จากการศึ กษาพบว่า เกษตรกรมีระดับความต้องการด้านเนื้ อหา โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ลาดับแรก การใช้ไตรโคเดอร์ มา รองลงมาคือ การใช้เชื้อราบิวเวอร์ เรี ย เนื่ องจากเชื้อราไตรโคเดอร์ มา เกษตรกรได้รับความรู ้และ
เข้าถึงมากที่สุด เพราะนาไปใช้ประโยชน์ในนาข้าว และเกษตรกรก็มีความต้องการรับรู ้ดา้ นเนื้ อหาในระดับมาก ในประเด็นการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นาไปใช้ในนาข้าว ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรควรให้ความรู ้แก่เกษตรกรในเรื่ องดังกล่าว อาจทาในรู ปเอกสารคาแนะนา ที่
เกษตรกรสามารถอ่านเข้าใจง่าย และพกพาได้สะดวก
ด้านผูส้ ่งเสริ ม จากการศึกษาพบว่า ระดับความต้องการด้านผูส้ ่งเสริ ม ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการใช้ไตรโคเดอร์มา และการใช้
เชื้อราบิวเวอร์เรี ย เกษตรกรมีความต้องการรับรู ้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามให้คาแนะนาใน
การใช้สารชีวภัณฑ์ดงั กล่าวให้แก่เกษตรกรอย่างสม่าเสมอ
5. ปั ญหาด้านการซื้ อ/จัดหา สารชีวภัณฑ์ พบว่า เกษตรกรมีปัญหามากที่ สุดในประเด็นเกษตรกรไม่รู้จกั ชื่อสารชีวภัณฑ์
หรื อจาชื่ อไม่ได้ ทาให้ซ้ื อสารชี วภัณฑ์มาผิดชนิ ด หรื อได้สารอื่นมาแทน รองลงมาคื อ เกษตรกรไม่สามารถซื้ อสารชี วภัณฑ์ที่
ต้องการได้เอง ต้องรอการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานต่าง ๆ นามาให้ อาจเนื่ องมาจาก เกษตรกรโดยส่ วนมากจะได้ใช้
สารชีวภัณฑ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาถ่ายทอดความรู ้ และนาสารชีวภัณฑ์มาให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ ผลิตขยาย
เชื้อ ผ่านการฝึ กอบรมสาธิตต่าง ๆ อีกทั้งหน่วยงานที่สามารถผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์ชนิดเชื้อสดมีไม่มากนัก ทาให้เกษตรกรไม่สามารถ
ซื้อสารชีวภัณฑ์บางชนิดได้เอง ต้องรอการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นผูจ้ ดั หามาให้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ จุฑารัตน์ ทิ พย์ชู (2561) ได้รายงานว่า เกษตรกรมีปัญหา ไม่สามารถซื้ อสารชีวภัณฑ์ได้เอง และขั้นตอนการขยายเชื้ อราสด
ค่อนข้างยุง่ ยาก
ปั ญหาด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ พบว่า เกษตรกรมีปัญหามากที่สุด ในประเด็นไม่เห็นผลเร็ วเหมือนสารเคมี รองลงมาคือ
ขาดแคลนหัวเชื้อที่จะนามาผลิตขยาย และใช้เวลาในการผลิตขยายนาน อาจเนื่ องมาจากในการส่ งเสริ มด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ของ
เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มักจะนาสารชีวภัณฑ์ที่เป็ นหัวเชื้ อบริ สุทธิ์ ในรู ปแบบทั้งแบบเชื้อชนิ ดสด และแบบแห้ง มาให้
เกษตรกรผลิตขยายเชื้อเอง โดยเฉพาะเชื้อราไตรโคเดอร์ มา ที่ เจ้าหน้าที่นิยมนามาส่ งเสริ มให้เกษตรกรนั้น ก่อนนาไปใช้เกษตรกร
ต้องผลิตขยายเชื้อเอง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดการปนเปื้ อนในขั้นตอนการขยายเชื้อ เนื่ องจากสารชีวภัณฑ์เป็ นสิ่ งมีชีวิต มีความอ่อนไหว
ต่อสภาพแวดล้อม ในการผลิตขยายเชื้อชีวภัณฑ์ตอ้ งใช้ความประณี ตและปฏิ บตั ิอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจะลดความเสี่ ยง
จากการปนเปื้ อน และโดยปกติแล้วเชื้อราบิวเวอร์ เรี ยมีวิธีการผลิตขยายเชื้อค่อนข้างยุง่ ยากกว่าเชื้อราไตรโคเดอร์ มา ดังนั้น ในการ
ส่งเสริ มการใช้สารชีวภัณฑ์ระหว่างเชื้อราไตรโคเดอร์ มา และเชื้อราบิวเวอร์ เรี ยนั้น เจ้าหน้าที่นิยมขยายเชื้อบิวเวอเรี ยแบบพร้อมใช้
และนามาให้เกษตรกรใช้ได้ทนั ที แตกต่างจากเชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่นิยมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อเองก่อนนาไปใช้
ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร จะเห็นได้วา่ เกษตรกรยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อควรระวังในการ
ปฏิบตั ิ ต่อการใช้สารชีวภัณฑ์ในบางประเด็นอยู่ ดังนั้น นอกจากการที่ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้าไปถ่ายทอดความรู ้ให้แก่
เกษตรกรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องแล้ว เกษตรกรควรหมัน่ ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์จากแหล่งข้อมูล หรื อช่องทางอื่น ๆ ที่
หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เช่น ทางอินเทอร์ เน็ต (Google) แอปพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก
(Facebook) เว็บไซต์ต่าง ๆ (Website) และยูทูป (YouTube) เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ อยูเ่ สมอ
2. ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 ควรส่ งเสริ ม และสนับสนุ นด้า นการใช้สารชี ว ภัณฑ์ให้กับเกษตรกร เช่ น การจัดฝึ กอบรมให้เ กษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรได้มีความรู ้ความเข้าใจในด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สารชีวภัณฑ์
2.2 ควรจัดการฝึ กอบรมให้เกษตรกรอย่างสอดคล้องกับพื้นที่และเหมาะสมกับตัวเกษตรกรเอง เช่น เน้นกิจกรรมให้มี
การฝึ กปฏิ บตั ิ และการสาธิ ตจากเจ้าหน้าที่ เพื่อฝึ กฝนให้เกษตรกรมีความรู ้อย่างถ่องแท้ สามารถปฏิ บตั ิได้อย่างชานาญจนนาไป
ปฏิบตั ิเองได้ภายหลัง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย
3.1 ภาครัฐควรส่ งเสริ มให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีการบูรณาการร่ วมกันในการวางแผน เพื่อกาหนดนโยบายด้านการ
ส่งเสริ มการเกษตรที่มุ่งเน้นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้อย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน
3.2 ภาครัฐควรส่ งเสริ ม และสนับสนุ นโครงการด้านการสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่ (young smart farmer) เพื่อที่ จะได้
ปลูกฝังการรักในอาชีพทางการเกษตรให้คนรุ่ นใหม่ ให้มีความรู ้ความสามารถ เพื่อมาเป็ นทายาทเกษตรและทดแทนเกษตรกรรุ่ นเดิม
ที่มีอายุมาก และเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยให้กา้ วหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน
3.3 ภาครั ฐ ควรหาแนวทางในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นโครงการต่ าง ๆ ให้เกษตรกรในด้านอื่ น ๆ นอกจากการ
สนับสนุ นด้า นปั จ จัย เพีย งอย่างเดี ย ว โดยอาจเป็ นการสนับ สนุ น งบประมาณในด้านการศึ กษาดู ง านให้เกษตรกรได้มี โ อกาส
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แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุ มชนตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุ มชน
ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ธัญญ์รภัสร์ จงชัยพัฒน์1*
พลสราญ สราญรมย์2 และ บาเพ็ญ เขียวหวาน3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ:thanunsornrt3@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบ (1) ปั จจัยพื้นฐานด้า นสังคมและเศรษฐกิ จ ของกลุ่มวิสาหกิ จ ชุ มชน
(2) การดาเนิ นงานตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ (3) ปั ญหาและความต้องการในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน (4) แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดับดี 3 กลุ่ม ในอาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 144 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และผูใ้ ห้ขอ้ มูลแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน จานวน 24 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึ กษา พบว่า (1) แหล่งข้อมูลที่ ได้รับเกี่ ยวกับการพัฒนาด้านวิสาหกิ จชุ มชนส่ วนใหญ่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตรผูร้ ับผิดชอบตาบล (2) การดาเนิ นงานตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการภายใน
และด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกันในด้านการเงินและด้าน
กระบวนการภายใน (3) ปั ญหาในการส่งเสริ มอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริ หารจัดการ การส่ งเสริ มและการสนับสนุน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีปัญหาในการส่ งเสริ มแตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน ส่ วนความต้องการในการ
ส่ งเสริ ม พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ หน่ วยงานสนับสนุ นต่าง ๆ เนื้ อหาและวิธีการส่ งเสริ ม ส่ วนผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนต่างๆและวิธีการส่งเสริ ม (4) แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิ จชุมชน ด้านการเงิ น คือ ส่ งเสริ มด้านการจัดการบัญชี ครัวเรื อน ด้านลูกค้า คือ ส่ งเสริ มการใช้สื่อออนไลน์ ด้านกระบวนการ
ภายใน คื อ ส่ งเสริ มการบริ ห ารจัด การกลุ่ มที่ เป็ นระบบ ด้านการเรี ยนรู ้ แ ละการพัฒ นา คื อ การศึ ก ษาดู งานจากวิส าหกิ จ ที่ ประสบ
ความสาเร็ จ
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา, การบริ หารเชิงดุลยภาพ, วิสาหกิจชุมชน
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Development Guidelines for the Community Enterprise in Compliance with Balanced Scorecard
Concepts of the Community Enterprise Entrepreneurs in Phanat Nikhom District,
Chon Buri Province
Thunraphat Jongchaiphat1
Ponsaran Saranrom2 and Bumpen Keowan3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
Corresponding author: thanunsornrt3@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study and compare (1) basic social and economic factors of community enterprises
(2) the operation according to balanced scorebcard concepts. (3) problems and needs in the extension of the operation according
(4) development guidelines for community enterprises according to balanced scorecard concepts. The population in this study were
such as, members of 3 community enterprises in Phanat Nikhom district, Chon Buri province. The sample size of 144 persons was
determined by using Krejcie and Morgan table and simple random sampling method. Data were collected by conducting interview and
were analyzed by using descriptive statistics and one-way ANOVA and key informants about community enterprise development with
the total number of 24 people. Data were collected by conducting focus group and were analyzed by using content analysis.
The results of the study showed that (1) Most of the data resources about the development of the community enterprise came
from sub-district agricultural extension officers. (2) The operation according to balanced scorecard concepts were at the high level in 2
aspects: internal process and learning and development aspects. The results from One-way ANOVA revealed that all of the 3 groups
were different (3) Problems in the extension were at the moderate level in all 3 aspects such as management, extension, and support.
Regarding the one-way ANOVA, it stated that all 3 groups were different in all 3 aspects. Members wanted to receive the extension at
the high level in all 3 aspects such as the content support and method of extension from the organizations. For the one-way ANOVA
result, it showed that were different in the support and method of extension from various organizations. (4) The development
guidelines for community enterprises according to balanced scoreboard concepts included,financial aspect such as encouraging
household bookkeeping management, Customer aspect such as the extension on the use of online media, The internal process
included the extension in systematic group management; learning and development aspect was such as field trips to visit successful
community enterprises.
Keywords: Development Guideline, Balanced Scorecard Concept, Community Enterprise
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บทนา
อาเภอพนัสนิ คม จัง หวัดชลบุ รี มี วิสาหกิ จชุ มชน จานวน 87 กลุ่ม และมี เจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบงานวิสาหกิ จชุ มชน 1 คน
ในปั จจุบนั การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน อาเภอพนัสนิคม ประสบปั ญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ เจ้าหน้าที่มีภาระหน้าที่หลาย
ด้าน และจานวนวิสาหกิ จชุมชนในอาเภอมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่ งผลให้เจ้าหน้าที่ ดูแลได้ไม่ทวั่ ถึงและยังขาดข้อมูลของวิสาหกิ จ
ชุมชนในหลายด้าน (สานักงานเกษตรอาเภอพนัสนิ คม, 2563) ปี พ.ศ. 2563 ได้มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ผลปรากฎว่า ระดับดี มี
จานวน 17 กลุ่ม จากการประเมิ นศักยภาพทาให้ทราบว่า กลุ่ มที่ มีการประเมิ นศักยภาพในระดับดี มี ผลงานดี เป็ นที่ ประจักษ์มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในการทางาน มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น โดยแบ่งเป็ น ทานา ไม้ผล และประมง ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรู ปข้าวบ้านเนินตามาก วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ตาบลท่าข้าม และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนองเหี ยง
ในภาพรวมของการดาเนิ นงานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นงาน อีกทั้งหน่วยงานและผูส้ นใจมาศึกษาดู
งานจานวนมาก แต่การบริ หารจัดการยังประสบปั ญหาบางประการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนยังไม่ทราบความ
ต้องการในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ โดยหลักการบริ หารเชิง
ดุลยภาพ ทาให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดาเนิ นงานวิสาหกิจชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนไม่ได้วดั ผล
เฉพาะมุมมองที่เป็ นตัวเงิน เช่น ผลกาไรเท่านั้น แต่การดาเนินงานทุกส่วนล้วนแต่ช่วยเสริ มสร้างความสาเร็ จให้กบั วิสาหกิจชุมชนด้วยกัน
ทั้งสิ้น (สานักงานเกษตรอาเภอพนัสนิคม, 2563)
หลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้วสิ าหกิจชุมชนเกิดการถ่ายทอดรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ไปสู่
สมาชิกที่เป็ นเครื อข่ายทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน รวมถึงจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถที่จะประเมินผลลัพธ์ของการนา
แผนไปปฏิบตั ิ และสามารถวิเคราะห์ได้วา่ เกิดจากข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาขึ้นในด้านใด เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าวไปแก้ไขปั ญหาได้ตรง
ตามจุ ดมากขึ้ น และสามารถตรวจสอบได้ โดยท าการประเมิ นผลตามหลักการบริ ห ารเชิ งดุ ลยภาพ ซึ่ งเป็ นวิธีการวัด การรั บรู ้ ถึ ง
ความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนที่ให้เห็นแง่มุมที่กว้าง เป็ นการประเมินองค์กรผ่านศักยภาพ ทั้ง 4 มิติ คือ มิติดา้ นการเงิน มิติดา้ นลูกค้า มิติ
ด้านกระบวนการภายใน และมิติดา้ นการเรี ยนรู ้และการพัฒนา Kaplan and Norton (1996) ซึ่ งศักยภาพทั้ง 4 ด้าน จะทาให้ทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิ จ ชุมชนและเป็ นข้อมูลที่ สามารถประเมิ นผลการดาเนิ นงานของวิสาหกิ จชุ มชน นาไปสู่ แนวทางการส่ งเสริ ม
วิสาหกิ จชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป เป็ นสาเหตุให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิ จชุมชนตามหลักการบริ หารเชิ งดุลยภาพของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยใช้หลักการบริ หารเชิงดุลยภาพเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาครอบคลุมประเด็นทางด้านการบริ หารทั้ง 4 ด้าน
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยพื้นฐานด้านสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ
3. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั ญหาและความต้องการในการส่งเสริ มการดาเนินงานตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
สภาพสังคม
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพภายในกลุ่ม
- ระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
- แหล่งข้อมูลด้านวิสาหกิจชุมชน
สภาพเศรษฐกิจ
- การประกอบอาชีพหลัก อาชีพรอง
- รายได้-รายจ่ายในครัวเรื อน
- จานวนพื้นที่การเกษตร
- รายได้จากการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
- ผลตอบแทนที่ได้รับจากการเข้าร่ วมกลุ่ม
การบริหารตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพ
- ด้านการเงิน
- ด้านลูกค้า
- ด้านกระบวนการภายใน
- ด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนา
ปัญหาในการส่ งเสริม
- ด้านการบริ หารจัดการ
- ด้านการส่งเสริ ม
- ด้านการสนับสนุน
ความต้ องการในการส่ งเสริม
- ด้านหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ
- ด้านเนื้ อหา
- ด้านวิธีการส่ งเสริ ม

วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปข้าว
บ้านเนินตามาก

วิสาหกิจชุมชนปลานิ ล
แปลงใหญ่ตาบลท่าข้าม

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
ขนุนตาบลหนองเหี ยง

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิสาหกิจชุมชน เป็ นการดาเนิ นการเกี่ ยวกับการผลิตสิ นค้าและการให้บริ การ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว
ชุมชน และระหว่างชุมชน กัญญามน อินหว่าง และคนอื่น ๆ (2554) กล่าวว่า “วิสาหกิจชุมชน” จัดเป็ นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มี
รู ปแบบ ไม่ได้เป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การสนับสนุ นจึ งไม่เป็ นระบบและไม่มีเอกภาพ ส่ งผลให้มีปัญหาในการ
ดาเนินงาน เพราะวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรื อภาคเอกชน ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจะประกอบธุรกิจให้
ประสบความสาเร็ จ ผูป้ ระกอบการจะต้องศึ กษาการดาเนิ นงานของธุรกิ จ ต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจหลายด้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบงานวิสาหกิ จชุมชนยังไม่ทราบความต้องการในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิ จ ชุมชนตาม
หลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ (Balance Scored Card--BSC) โดยหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพเป็ นเครื่ องมือในการประเมินองค์กรผ่าน
ศักยภาพ ทั้ง 4 มิติ คือ มิติดา้ นการเงิน มิติดา้ นลูกค้า มิติดา้ นกระบวนการภายใน และมิติดา้ นการเรี ยนรู ้และการพัฒนา Kaplan and
Norton (1996) ทาให้สามารถมองเห็ นภาพรวมของการดาเนิ นงานวิสาหกิจชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนไม่ได้
วัดผลเฉพาะมุมมองที่เป็ นตัวเงิน เช่น ผลกาไร เท่านั้น แต่การดาเนินงานทุกส่วนล้วนแต่ช่วยเสริ มสร้างความสาเร็ จให้กบั วิสาหกิจชุมชน
ด้วยกันทั้งสิ้น
จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสาเร็ จ พบว่า วิสาหกิจชุมชนจะมีศกั ยภาพในการบริ หาร
จัดการเพิ่มมากขึ้น จะต้องนาแนวคิดหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพมาใช้ประเมินองค์กรทั้งระบบอย่างต่อเนื่ อง โดยให้ความสาคัญทุกด้าน
เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุชนาถ ทับครุ ฑ, ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และอรอนงค์ อาภา (2560) ซึ่ งศึกษาวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดตรังที่นาเครื่ องมือ Balanced Scorecard มาใช้ในการบริ หารงาน ทาให้กิจการวิสาหกิจชุมชนประสบความสาเร็ จ มีวิธีการในการ
วางแผน การทาการตลาด การขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย มีการเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และมีการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากรุ่ นสู่ รุ่น
กรกฎ สระคูพนั ธ์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (2562) ได้ทาการศึกษาการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปแป้ งจากข้าวหอมมะลิ:
กรณี ศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การที่จะทาให้วิสาหกิ จชุมชน มีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการเพิ่มมากขึ้น จะต้องนาแนวคิดทางการ
บริ หารงานอย่างมีดุลยภาพ (BSC) มาใช้ประเมินองค์กรทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ละทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ วิสาหกิจชุมชนในอาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี จานวน
87 กลุ่ม จานวนสมาชิก 1,100 ราย (2) กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมินในระดับดี ทั้งหมด 17 กลุ่ม จาแนกประเภท
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมินในระดับดี 3 ประเภท ได้แก่ ทานา ไม้ผล ประมง โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงประเภทละ 1 กลุ่ม ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 144 ราย สุ่ มแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ
กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ที่รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้ น 24 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จของสมาชิ กวิสาหกิ จชุมชน พบว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 53.01 ปี
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรผูร้ ับผิดชอบตาบล
การดาเนิ นงานตามหลักการบริ หารเชิ งดุลยภาพ พบว่า ด้านการเงิ นและด้านลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเรี ยนรู ้ และพัฒนา อยู่ในระดับมาก ส่ วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว พบว่า ด้านการเงิ นและด้าน
กระบวนการภายใน มีความแตกต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม โดยผลของด้านการเงิ น พบว่า F = 4.526* และค่า p value = .012 ส่ วนด้าน
กระบวนการภายใน พบว่า F = 3.454*และค่า p value = .034 ตามลาดับ
ตาราง 1
การเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ยของการดาเนิ นงานตามหลักการบริ หารเชิ งดุลยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจาแนกตามวิสาหกิจชุมชน
โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
การดาเนินงาน
แปรรู ปข้าว
ปลานิลแปลง
แปลงใหญ่ขนุน
F
p value
บ้านเนินตามาก ใหญ่ตาบลท่าข้าม ตาบลหนองเหี ยง
ด้านการเงิน
3.48
3.27
3.10
4.526*
0.012
ns
ด้านลูกค้า
3.40
3.41
3.32
0.256
0.774
ด้านกระบวนการภายใน
3.76
3.55
3.41
3.454*
0.034
ns
ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา
3.36
3.44
3.47
0.551
0.578
ns หมายถึง ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปั ญหาในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริ หาร
จัดการ การส่งเสริ มและการสนับสนุน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีปัญหาในการส่ งเสริ มแตกต่าง
กันทั้ง 3 ด้าน โดยผลของด้านการบริ หารจัดการ พบว่า F = 5.407*และค่า p value = .005 ส่วนด้านการส่งเสริ ม พบว่า F = 5.390* และค่า
p value = .005 ด้านการสนับสนุน พบว่า F = 9.385**และค่า p value = .000 ตามลาดับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 2
การเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ยของปั ญหาในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของวิสาหกิจชุมชน จาแนกตามวิสาหกิจชุมชนโดยการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ปั ญหาในการส่งเสริ ม
แปรรู ปข้าว
ปลานิลแปลง
แปลงใหญ่ขนุน
F
p value
บ้านเนินตามาก ใหญ่ตาบลท่าข้าม ตาบลหนองเหี ยง
ด้านการบริ หารจัดการ
3.00
3.31
2.93
5.407*
0.005
ด้านการส่งเสริ ม
2.97
3.29
2.80
5.390*
0.005
**
ด้านการสนับสนุน
2.77
3.31
2.84
9.385
0.000
*หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความต้องการในการส่งเสริ มการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ความต้องการในการส่งเสริ ม อยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ หน่ วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เนื้ อหาและวิธีการส่ งเสริ ม ส่ วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม
แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ และวิธีการส่ งเสริ ม โดยผลของด้านหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ พบว่า F = 4.412*
และค่า p value = .014 ส่วนด้านวิธีการส่งเสริ ม พบว่า F = 6.106** และค่า p value = .003 ตามลาดับ
ตาราง 3
การเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ยของความต้ องการในการส่ งเสริ มการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จาแนกตามวิสาหกิจชุมชนโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
ความต้องการ
แปรรู ปข้าว
ปลานิลแปลง
แปลงใหญ่ขนุน
F
p value
ในการส่งเสริ ม
บ้านเนินตามาก ใหญ่ตาบลท่าข้าม ตาบลหนองเหี ยง
ด้านหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ
3.55
3.90
3.81
4.412*
0.014
ns
ด้านเนื้อหา
3.70
3.85
3.67
1.348
0.263
ด้านวิธีการส่งเสริ ม
3.60
4.02
3.72
6.106**
0.003
ns หมายถึง ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ก.

ข.

ค.

ก. แผนภูมิแสดงการดาเนินงานตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม
ข. แผนภูมิแสดงปั ญหาในการส่งเสริ มการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม
ค. แผนภูมิแสดงความต้องการในการส่งเสริ มการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิ จชุมชน ด้านการเงิ น คือ ส่ งเสริ มด้านการจัดการบัญชีครัวเรื อน ด้านลูกค้า คือ ส่ งเสริ มการใช้สื่อ
ออนไลน์ ด้านกระบวนการภายใน คือ ส่งเสริ มการบริ หารจัดการกลุ่มที่เป็ นระบบ ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา คือ การศึกษาดูงานจาก
วิสาหกิจที่ประสบความสาเร็ จ

ภาพ 5 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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อภิปรายผล
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
1. ด้านการเงิ น ผลการศึ กษา พบว่า การดาเนิ นงานด้านการเงิ นทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่างกัน ซึ่ งวิสาหกิ จชุมชนที่ ยงั ไม่มีการจัดตั้ง
กองทุนและการจัดทาบัญชียงั ไม่สม่าเสมอ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตาบลหนองเหี ยง ขัดแย้งกับหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ
(Kaplan & Norton, 1996) ด้านมิติการเงิน ที่กล่าวว่า องค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องมีการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายอย่างสม่าเสมอ และ
ต้องมีการวางแผนด้านต้นทุน ดังนั้น จึงควรส่ งเสริ มการทาจัดทาบัญชีให้กบั วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในการบริ หารเชิ ง
ดุลยภาพ
2. ด้านลูกค้า ผลการศึ กษา พบว่า วิสาหกิ จชุมชนแปรรู ปข้าวบ้านเนิ นตามาก ยังไม่มีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนทาให้ไม่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่ อง
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือสปาบ้านโนนธงชัย อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (วราพร กรี เทพ, 2559) ได้อธิ บายไว้วา่ สื่ อสังคม
ออนไลน์มีบทบาทอย่างมาก สาหรับการเพิ่มช่องทางการขายและไม่ใช้ตน้ ทุนสูง
3. ด้านกระบวนการภายใน ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปข้าวบ้านเนิ นตามาก ยังไม่ให้ความสาคัญกับการ
วางแผนการดาเนินงานของกลุ่ม สอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ ความสาเร็ จ กรณี ศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวาย
หลึม ตาบลมะบ้า อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด (มินระดา โคตรศรี วงค์ และสถาพร มงคลศรี สวัสดิ์, 2559) ได้อธิ บายไว้วา่ กลุ่มที่มี
ความเข้มแข็งยัง่ ยืน ต้องมีการวางแผนการดาเนินงานของกลุ่มทั้งการผลิต การตลาด แรงงานและเงินทุนของกลุ่ม มีการปรับรู ปแบบการ
ทางานให้มีความเหมาะสม
4. ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา ผลการศึ กษา จากการสนทนากลุ่ม พบว่า วิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่มต้องการการเรี ยนรู ้จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ การฝึ กอบรมและสาธิ ต ตลอดจนการศึกษาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ นอกจากนี้ การสร้างองค์ความรู ้
และมีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ ระหว่างสมาชิ กด้วยกันเองภายในกลุ่ม สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการ
พัฒ นาวิสาหกิ จชุ มชนตามหลักการบริ หารเชิ งดุ ลยภาพของกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน ในอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทรา (สิ ริ นทิ พ ย์
มีเวียงจันทร์, 2562) ได้อธิ บายไว้วา่ แนวทางการส่ งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ ควรจะต้องไป
ศึกษาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จมีระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ส่ งเสริ มให้มีการสร้างองค์ความรู ้และมีการถ่ายทอด
องค์ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาไปใช้
1. การถ่ายทอดความรู ้เรื่ อง การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแบ่งการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนตามกลุ่มอายุ และเน้นให้สมาชิกที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าถ่ายทอดความรู ้ให้กบั สมาชิกที่มีประสบการณ์นอ้ ย จะทาให้
กลุ่มประสบความสาเร็ จมากขึ้น
2. จากผลการศึ กษาในครั้งนี้ พบว่า แหล่งข้อมูลที่ ได้รับเกี่ ยวกับการพัฒนาวิสาหกิ จชุมชน ส่ วนใหญ่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริ มการเกษตรประจาตาบล ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาช่องทางการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยีและ
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การส่ งเสริ มแบบรายบุคคล ได้แก่ การฝึ กอบรมหรื อการเยี่ยมเยียน (training and visiting) และเพื่อเป็ นการกระจายข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึงมาก
ขึ้น ควรพัฒนาช่องทางการสื่ อสารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรกับวิสาหกิ จชุมชนในรู ปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
3. การส่ งเสริ มควรให้ความสาคัญกับการบริ หารงานทั้ง 4 ด้าน ของหลักการบริ หารเชิงดุลยภาพ ที่ตรงกับความต้องการและ
สามารถแก้ไขปั ญหาได้จริ ง ไม่เข้าไปส่งเสริ มหรื อพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ควรให้ความสาคัญแต่ละด้านเท่าเทียมกัน
4. วิสาหกิจชุมชนควรร่ วมมือกับหน่วยงานที่ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุน กาหนดแผนหรื อกาหนดช่วงเวลาในการทบทวน
และประเมินศักยภาพของกลุ่มร่ วมกันในทุก ๆ ปี เพื่อจะได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องในการ
บริ หารจัดการกลุ่ม ซึ่ งผลที่ได้จะสามารถนามาพัฒนาต่อยอดหรื อจัดการแก้ไขได้ทนั ที และยังจะสามารถรวบรวมเป็ นแผนพัฒนากลุ่ม
ขอรับการส่งเสริ มจากภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่ วมของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม
นัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย1*
พลสราญ สราญรมย์2 และ เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: natthapong_2@hotmail.co.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นจังหวัดนครปฐม (2)
ความรู ้เกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมของเกษตรกร (3) ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบมี ส่วนร่ วม (4) การยอมรับการรั บรองมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบมี ส่วนร่ วม (5) ปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ย ์
ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 110 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัว อย่าง จานวน 86 ราย โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ที่ ระดับความ
คลาดเคลื่ อน .05 การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ าย โดยเครื่ องมื อที่ ใช้เก็บข้อมูลคื อแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพรรณนา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ ผลการศึ กษาพบว่า (1) เกษตรกรทั้งหมดมี
ลักษณะการถือครองพื้นที่ปลูกผักอินทรี ยเ์ ป็ นของตนเอง (2) ความรู ้เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
แบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับมาก (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การมีผลต่อ ผูบ้ ริ โภค เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ (4) การยอมรับเชิงเนื้อหา พบว่า ยอมรับอยูใ่ นระดับมาก การยอมรับ
เชิงปฏิบตั ิ พบว่า ยอมรับอยูใ่ นระดับมาก และ (5) เกษตรกรมีปัญหาการยอมรับอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน
และการส่งเสริ ม โดยเกิดจากนักส่งเสริ มการเกษตรขาดความรู ้ความเชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ คือ นักส่ งเสริ มการเกษตรควรมีความรู ้
และเวลาในการส่งเสริ มเพื่อให้เกษตรกรยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมและนาไปปฏิบตั ิได้
คาสาคัญ: เกษตรอินทรี ย,์ เกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม, เกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ย ์
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Acceptance of Participatory Guarantee System of Organic Vegetable Production of Farmers in
Nakhon Pathom Province
Natthapong Kaewrattanachai1*
Ponsaran Saranrom2 and Benchamas Yooprasert3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: natthapong_2@hotmail.co.th
Abstract
The objectives of this research were to study (1) social and economic conditions of organic vegetable production farmers in
Nakhon Pathom province (2) knowledge regarding to organic agriculture and participatory based on organic agricultural standard
certification (3) opinions regarding participatory organic agricultural standard certification (4) the acceptance of participatory organic
agricultural standard certification (5) problems and suggestions regarding the acceptance of participatory organic agricultural standard
certification. The population of this study was 110 organic vegetable production farmers in Nakhon Pathom province. The sample
size of 86 people by using Taro Yamane formula with the error value of 0.05 and simple random sampling method. The tool used
in data collection was interview. Data were analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage, minimum value,
maximum value, mean, standard deviation, and ranking. The results of the study showed that (1) All of the farmers were self-own
organic vegetable production area (2) knowledge regarding organic agricultural and participatory organic agricultural standard certification
was at high level. (3) Opinions about participatory organic agricultural standard certification was at high level in three aspect
which were the influence toward consumers, farmers, and officers. (4) The content acceptance showed that farmers accepted it at
the high level , practical acceptance showed that farmers accepted it at the high level (5) Farmers faced the problem of acceptance
at high level in 2 aspects: certification and extension because of lack of knowledge and expertise of the agricultural extension
officer. Suggestion would be that the agricultural extension officers should have knowledge and time for extension so that
farmers would accept participatory organic agricultural standard certification and would be able to adopt it into real practice.
Keywords: Organic Agriculture, Participatory Organic Agriculture, Organic Vegetable Production Farmer
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
เนื่องด้วยปั จจุบนั มีกระแสการดูแลรักษาสุ ขภาพมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคหันมาสนใจในการเลือกซื้ ออาหารที่ปลอดภัยปราศจาก
การใช้สารเคมี จึงเป็ นการกระตุน้ ให้เกษตรกรสนใจการทาเกษตรแนวใหม่คือ “เกษตรอินทรี ย”์
แต่เดิมการทาเกษตรอินทรี ยใ์ นพื้นที่ เป็ นไปในลักษณะต่างคนต่างทา ตลอดจนเกษตรกรเองยังไม่ค่อยมีความรู ้เรื่ องการทา
เกษตรอินทรี ยอ์ ย่างแท้จริ ง โดยมีมาตรฐานเกษตรอินทรี ยห์ ลายแบบ เช่น IFOAM ซึ่ งเป็ นบุคคลที่สาม หรื อหน่วยงานเป็ นผูต้ รวจ
รับรอง และมีค่าใช้จ่ายในการรับรองที่สูง เป็ นข้อจากัดของเกษตรกรรายย่อย แต่มีอีกแนวทางหนึ่ งที่จะสามารถสานต่อความตั้งใจ
ของเกษตรกรรายย่อยได้คือ “ระบบการรับรองเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกให้กบั เกษตรกรรายย่อยที่มี
ความมุ่งมัน่ พัฒนาเป็ นเกษตรอินทรี ย ์ สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายผลิตผลทางเกษตรได้ใน
ราคาที่ สูงขึ้น ผูบ้ ริ โภคและเกษตรกรมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และการทาการเกษตรแนวนี้ ยงั เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยสถานีพฒั นาที่ดินนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม วิโรจน์
ชูช่วย (2564) ได้ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
แบบมีส่วนร่ วม โดยได้ดาเนินงานวางแผนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มใหม่ที่เริ่ มต้นเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรี ย ์ ให้ได้การ
รับรองมาตรฐาน เพื่อเพิ่มเกษตรกรรายย่อยและเพิ่มสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่ผ่านระบบการรับประกันคุณภาพ ซึ่ งเป็ นกระบวนการใน
การรั บรองที่ เป็ นระบบสากลมี มาตรฐานทัว่ โลกให้การยอมรั บ ทาให้เกษตรกรเกิ ดการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ผลิ ตสิ นค้าที่ ปลอดภัยสู่
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้น จึงได้ดาเนินการส่งเสริ มให้เกษตรกรทาเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม มาอย่างต่อเนื่ องและสนับสนุนเกษตรกรที่มี
ความพร้อมและเต็มใจที่จะเข้าสู่ การรับรองมาตรฐาน โดยการถ่ายทอดความรู ้ในเรื่ องการผลิตเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิ ภาพตาม
มาตรฐาน รวมถึงการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ กับเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ ปี 2564 นี้ มีเป้ าหมายที่จะพัฒนายกระดับให้เกษตรกรกลุ่ม
ใหม่ที่ยงั ไม่ได้การรับรองมาตรฐาน เข้าสู่ ระบบเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม อย่างน้อย 5 กลุ่ม และภายในปี 2565 จะต้องให้ได้
อย่างน้อย 9 กลุ่ม โดยมีมิสเตอร์เกษตรอินทรี ย ์ ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนากับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ ประชุม
กลุ่มเกษตรกรและถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการผลิตในระบบเกษตรอินทรี ยต์ ามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ ให้กบั เกษตรกรในกลุ่ม ด้วย
เหตุผลดังกล่าว จึงก่อให้เกิดการวิจยั การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ น
จังหวัดนครปฐม เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมี
ส่ วนร่ วม และเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มให้เกษตรกรได้นาเอาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ไปปรับใช้ใน
การทาเกษตรอินทรี ย ์ ตลอดจนกรมพัฒนาที่ดินสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการถ่ายทอดให้เกษตรกรที่สนใจเข้าใจ
ในระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความรู ้เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
5. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดการวิจยั
1. สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
1.1 เพศ
1.3 ระดับการศึกษา
1.5 รายได้จากการประกอบอาชีพ
1.7 พื้นที่ปลูกผักอินทรี ย ์
1.9 จานวนแรงงานในครอบครัว
1.11 การฝึ กอบรม
1.13 สถานที่จาหน่าย
2. ความรู้ เกีย่ วกับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่ วนร่ วม
2.1 ความรู ้เรื่ องเกษตรอินทรี ย ์
2.2 ความรู ้เรื่ องมาตรฐานการ
รับรองแบบมีส่วนร่ วม

1.2 อายุ
1.4 อาชีพหลัก
1.6 ประสบการณ์ในการปลูกผักอินทรี ย ์
1.8 ลักษณะการถือครองพื้นที่
1.10 รายจ่ายจากการปลูกผักอินทรี ย ์
1.12 การได้รับข่าวสาร

การยอมรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่ วม
- เชิงเนื้อหา
- เชิงปฏิบตั ิ

4. ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
4.1 การรับรองมาตรฐาน
4.2 การส่งเสริ ม

3. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่ วม
3.1 การมีผลต่อเกษตรกร
3.2 การมีผลต่อบริ โภค
3.3 การมีผลต่อเจ้าหน้าที่
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ฉบับนี้ ศึกษาแนวคิดประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ ความคิดเห็ น การยอมรับ และเกษตรอินทรี ย ์ ความรู ้
หมายถึง สิ่ งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน สาระ ข้อมูล แนวคิด การค้นคว้า หรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิ
และทัก ษะ เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ มาจากการได้ยิ น ได้ฟั ง การคิ ด หรื อ การปฏิ บัติ เป็ นความเข้า ใจหรื อ สารสนเทศที่ ไ ด้รั บ มาจาก
ประสบการณ์ ความรู ้เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยี (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556) ความคิดเห็น คือ การแสดงออกถึงความรู ้สึกของบุคคล ในด้านความคิด ความเชื่อ และด้านการตัดสิ นใจ จึงแสดงออกมา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทางการพูด การเขียน หรื อท่าทางโดยอาศัยความรู ้หรื อประสบการณ์ในการช่วยตัดสิ นใจ และคนส่ วนใหญ่มกั จะถือว่า สิ่ งที่มนุษย์
แสดงออกมานั้น เป็ นสิ่ งที่ สะท้อนถึงความในใจ (สุ พตั รา สี หาชาลี, 2556) การยอมรับ หมายถึง การที่ประชาชนได้เรี ยนรู ้ผ่าน
การศึกษาโดยขั้นตอนการรับรู ้การยอมรับจะเกิดขึ้นได้ หากมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู ้น้ นั จะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้
ทดลองปฏิบตั ิจนเมื่อเขาแน่ใจว่า สิ่ งประดิษฐ์น้ นั สามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอน เขาจึงกล้าลงทุนสร้างหรื อซื้ อสิ่ งประดิษฐ์น้ นั
ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่า การยอมรั บเป็ นพฤติ กรรมของแต่ ล ะบุ ค คล ในการรั บเอาสิ่ ง ใหม่ม ายึด ถื อ ปฏิ บัติ ด้วยความเต็ม ใจโดยที่
พฤติกรรมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นกระบวนการและมีระยะเวลา (Foster, 1973) กระบวนการยอมรับ (adoption process) ว่า
คื อ กระบวนการทางจิ ต ใจ ซึ่ งบุ ค คลรู ้ สึ ก จากการได้ยิ น ครั้ งแรกเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง จนถึ ง การยอมรั บ และน าไปใช้
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมนั้น นักวิชาการด้านสังคมต่างเห็นด้วยกันว่า การยอมรับนวัตกรรมเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อ เนื่ อ งอย่า งเป็ นกระบวนการ แม้ว่า รายละเอี ยดแตกต่า งกัน แต่ ก็ ม าจากพื้ น ฐานเดี ย วกัน ของ Roger (1995) ซึ่ งมี แ นวคิ ด
กระบวนการยอมรับนวัตกรรม ดังนี้ (1) ขั้นตระหนักหรื อขั้นตื่นตัว (2) ขั้นสนใจ (3) ขั้นประเมินผล (4) ขั้นทดลอง (5) ขั้นยอมรับ
และบุคคลยอมรับนวัตกรรมโดยนานวัตกรรมมาใช้อย่างเต็มที่ สม่าเสมอ (จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒั น์, 2529) ระบบการรับรองแบบมี
ส่ วนร่ วม หมายถึง กระบวนการรับรองเกษตรอินทรี ยใ์ นระดับชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชน
มาร่ วมกันภายใต้หลักความไว้วางใจ เครื อข่ายสังคม และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย ์ (กรมการข้าว, 2557)
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ย ์ ในจังหวัดนครปฐม จานวน 110 ราย กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ 86 ราย สุ่ มตัวอย่าง
แบบง่ าย ใช้แบบสัมภาษณ์ ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาเรื่ อง การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมของเกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรี ยใ์ นจังหวัด
นครปฐม สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ
ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 53.5 เป็ นเพศหญิง เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 54.73 ปี ร้อยละ 27.9 สาเร็ จ
การศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ100.0 ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้จากการประกอบอาชี พเฉลี่ย 14,605.81 บาท/เดื อน มี
ประสบการณ์ในการปลูกผักอินทรี ยเ์ ฉลี่ย 5.52 ปี มีพ้ืนที่ ปลูกผักอินทรี ยเ์ ฉลี่ย 5.59 ไร่ ร้อยละ 100.0 เป็ นที่ของตนเอง มีจานวน
แรงงานในครั วเรื อนเฉลี่ ย 3.80 คน รายจ่ ายจากการปลูกผักอินทรี ยเ์ ฉลี่ ย 3,280.87 บาท/เดื อน และร้ อยละ 100.0 เคยเข้ารั บการ
ฝึ กอบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม
2. ความรู ้เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม
ผลการศึกษาพบว่า ความรู ้ของเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก โดย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อันดับ 1 ได้แก่ การปลูกพืชหมุนเวียน การแยกภาชนะและสถานที่เก็บ หลักการพื้นฐานแบบมีส่วนร่ วม และการสร้างความเชื่อมัน่
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้ง 3
ด้าน ได้แก่ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมมีผลต่อเกษตรกร ผูบ้ ริ โภค และเจ้าหน้าที่
4. การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม
ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเชิงเนื้อหาอยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับ 1 ได้แก่ ภาชนะและสถานที่เก็บ การใช้เมล็ดพันธุ์
การประชุมกลุ่มและกฎ กติกากลุ่ม ส่ วนการยอมรับเชิงเชิงปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับ 1 ได้แก่ การปลูกพืชหมุนเวียน การ
ปรับปรุ งบารุ งดิน ภาชนะและสถานที่เก็บ
5. ปั ญหาและข้อเสนอแนะการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีปัญหาอยูใ่ นระดับมากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ การรับรองมาตรฐาน และการส่งเสริ ม โดยอันดับ
1 คือ ปั ญหาความรู ้ความเชี่ยวชาญของนักส่ งเสริ มการเกษตร ข้อเสนอแนะ นักส่ งเสริ มการเกษตรควรมีความรู ้และมีเวลาในการ
ส่งเสริ ม เพื่อให้เกษตรกรยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมและนาไปปฏิบตั ิได้
อภิปรายผล
1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีลกั ษณะการถือครองที่ดินร้อยละ 100.0 เป็ นที่ของ
ตนเอง โดยการมีที่ดินเป็ นของตนเองนั้น จะส่ งผลให้เกษตรกรยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมง่ายขึ้น
เนื่ องจากเกษตรกรมีอานาจในการตัดสิ นใจในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงบริ หารจัดการที่ดินได้อย่างเต็มที่ในการทาเกษตรอินทรี ย ์
แบบมีส่วนร่ วมในที่ดินของตนเอง ง่ายกว่าเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง สอดคล้องกับ ศานิ ต ปิ่ นทอง, นิ รันดร์ ยิ่งยวด และ
วรรณี เนียมหอม (2564) ที่ได้รายงานว่า ปั จจัยที่ มีผลต่ อการยอมรั บการผลิตมะพร้ าวอินทรี ย์ของเกษตรกรอาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ลักษณะการถือครองที่ดินมีผลต่อการยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรี ย ์ ของเกษตรกรในเชิงบวก นัน่ คือ เมื่อ
เกษตรกรมี ล ัก ษณะการถื อ ครองที่ ดิ น เป็ นของตนเอง จะส่ ง ผลให้ก ารยอมรั บ การผลิ ต มะพร้ า วอิ น ทรี ย ์จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ง นี้
เนื่องมาจากเกษตรกรที่มีลกั ษณะการถือครองที่ดินเป็ นของตนเอง ซึ่งที่ดินถือเป็ นพื้นฐานต้นทุนในการผลิต ทาให้เกษตรกรมีความ
พร้อมในการยอมรับสิ่ งใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการทาการเกษตรที่ สามารถได้ผลผลิตที่ยงั่ ยืนและมีความเหมาะสมกับ
เกษตรกรมาปรับใช้ในที่ดินของตนเองได้ง่ายกว่า
2. ความรู ้เกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมี
ความรู ้เรื่ องเกษตรอินทรี ย ์ และความรู ้เรื่ องมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ซึ่ งเกษตรกรสามารถตอบได้ถูกต้องในภาพรวม
พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ในระดับความรู ้มาก ร้อยละ 98.8 เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาเกษตรอินทรี ย ์ มา
หลายปี และได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยจ์ ากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ภาคีเครื อข่ายเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรี ยอ์ ีกด้วย สอดคล้องกับ ขวัญดาว แต่งตั้ง และวสุ ธิดา นุริตมนต์ (2562) ที่ได้กล่าว
ว่า การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและการสร้างคุณค่าของการทาเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการทาเกษตรอินทรี ยข์ องกลุ่ม
เกษตรอินทรี ยส์ นามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารมีอิทธิ พล
ต่อความสาเร็ จในการทาเกษตรอินทรี ย ์ เนื่ องจากกลุ่มเกษตรอินทรี ยส์ นามชัยเขตนั้น มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ดี มีการเปิ ดรับและ
ยอมรับความรู ้วิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยจ์ ากแหล่งต่าง ๆ เช่น การสื บค้นจากสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อบุคคลที่มีประสบการณ์ การศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อนาความรู ้จากข้อมูลข่าวสารที่ได้น้ นั มา
เป็ นแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการทาเกษตรอินทรี ยใ์ ห้ประสบความสาเร็ จ
3. ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ต่อเกษตรกร ผูบ้ ริ โภค และเจ้าหน้าที่ อยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 3 ประเด็น เนื่ องจากมีการ
สร้างการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู ้เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ยโ์ ดยใช้ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม มาใช้ในการทาเกษตรอินทรี ย ์ ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ในผลผลิตของเกษตรกรมากขึ้น ซึ่ งการบริ โภค
ผลผลิตในระบบเกษตรอินทรี ยจ์ ะทาให้มีสุขภาพดี เนื่ องจากผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี สอดคล้อง จิ ดรานุช พิมพ์สวัสดิ์ และ
พนามาศ ตรี วรรณกุล (2561) ที่ศึกษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับเกษตรอิ นทรี ย์ของผู้บริ โภคในสามพรานโมเดล พบว่า การรับรู ้
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย ์ มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค โดยผูท้ ี่รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเกษตร
อินทรี ยม์ าก จะเห็นด้วยในระดับมาก ส่วนผูท้ ี่รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยน์ อ้ ย จะเห็นด้วยในระดับน้อย
4. การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่า มีเกษตรกรร้อยละ 98.8 ยอมรับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมเชิ งเนื้ อหาในระดับมาก และมีเกษตรกรร้อยละ 96.5 ยอมรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมเชิงปฏิบตั ิในระดับมากเช่นกัน เนื่ องจากเกษตรกรได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ย ์
ทาให้เกษตรกรได้รับความรู ้ดา้ นทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิม่ มากขึ้น ซึ่งการนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรม
ไปปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้ในการทาเกษตรอินทรี ย ์ ทาให้เกษตรกรสามารถทาเกษตรอินทรี ยไ์ ด้ดีข้ ึน ส่ งผลให้ผลผลิตที่ได้มีปริ มาณ
และคุณภาพดี สอดคล้องกับ Roger (1995) ซึ่งมีแนวคิดกระบวนการยอมรับนวัตกรรมดังนี้ ขั้นตระหนักหรื อขั้นตื่นตัว (awareness
stage) เป็ นขั้นที่บุคคลรู ้วา่ มีความคิดใหม่สิ่งใหม่ หรื อนวัตกรรมเกิดขึ้น แต่ยงั ขาดความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ขั้นสนใจ (interest
stage) บุคคลเริ่ มมีความสนใจในนวัตกรรมและพยายามแสวงหาข้อมูล หรื อความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น 7 ขั้นประเมินผล
(valuation stage) บุคคลจะทาการประเมินผลในสมองของตนโดยลองนึ กว่า ถ้ายอมรับนวัตกรรมนั้นมาใช้ปฏิบตั ิแล้ว จะเหมาะสม
กับเหตุการณ์ในปั จจุบนั หรื ออนาคตหรื อไม่ จะให้ผลคุม้ ค่ากับความเสี่ ยงภัยหรื อไม่ ขั้นทดลอง (rial stage) บุคคลจะนานวัตกรรมมา
ลองใช้หรื อ ทดลองปฏิ บัติ ในวงจ ากัด ก่ อน เพื่ อ ดู ว่า นวัตกรรมนั้นมี ป ระโยชน์ เข้า กับ สถานการณ์ ข องตนหรื อ ไม่ ขั้น ยอมรั บ
(adoption stage) บุคคลยอมรับนวัตกรรมโดยนานวัตกรรมมาใช้อย่างเต็มที่ สม่าเสมอ
5. ปั ญหาและข้อเสนอแนะการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมี
ปั ญหาการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมในระดับมาก ในด้านการรับรองมาตรฐานและในด้านการ
ส่งเสริ ม เนื่องจากระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ในการทาเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นการรับรองแบบใหม่ โดย
เกษตรกรไม่ได้พ่ งึ พาการตรวจรับรองจากบุคคลภายนอก หรื อหน่วยงานที่เป็ นผูต้ รวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ โดยเกษตรกร
ดาเนิ นการตรวจรับรองเอง แต่จะมีผูบ้ ริ โภค และเจ้าหน้าที่ที่เป็ นพี่เลี้ยงร่ วมตรวจประเมินแปลงด้วย แต่ปัญหาที่ พบ นักวิชาการ
ส่ งเสริ มการเกษตร นักวิชาการเกษตร มิ สเตอร์ เกษตรอินทรี ยส์ ถานี พฒั นาที่ ดินที่ เป็ นพี่เลี้ยง อาจจะยังให้ความรู ้ความเข้าใจกับ
เกษตรกรไม่ชดั เจน เนื่ องจากอาจยังไม่เคยได้เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูต้ รวจประเมินแปลงระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงขาดการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่จะเข้าไปให้ความรู ้
กับเกษตรกร และไม่สามารถดาเนินการเข้าพื้นที่ไปพบปะกับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับ ธนนันท์ สนสาขา (2560) ที่
ได้รายงานวิจยั พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการผลิ ตมะพร้ าวอินทรี ย ์ ด้านหน่ วยงานและเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรในอยู่ระดับปานกลาง ทั้ง 5 ประเด็น คือ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่ วยงาน การสนับสนุนไม่เพียงพอ การ
สนับสนุนไม่ตรงตามความต้องการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารไม่ต่อเนื่อง และการให้คาแนะนาให้ความรู ้ไม่ชดั เจน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับพื้นที่ ควรส่ งเสริ มการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม กับเกษตรกรที่มีที่ดิน
เป็ นของตนเองเป็ นลาดับแรก เพราะที่ดินถือเป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการทาเกษตรอินทรี ยใ์ ห้ประสบความสาเร็ จ
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มหรื อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรส่ งเสริ มการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม กับ
เกษตรกรที่มีความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรี ยม์ านาน เพราะเกษตรกรที่มีความรู ้และประสบการณ์มานานนั้น
นอกจากจะสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ยังเป็ นอีกช่องทางที่จะช่วยชักจูงหรื อให้ความรู ้ ความเข้าใจ
ชี้ ให้เห็ นผลประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบมี ส่วนร่ วมแก่ เกษตรกรทั่วไปที่ มีความสนใจในการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วมได้มากยิง่ ขึ้น
3. หน่วยงานภาครัฐ ควรจัดการฝึ กอบรมให้ความรู ้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับพื้นฐาน เช่น การฝึ กอบรมการเป็ นผูต้ รวจ
ประเมินแปลงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีส่วนร่ วม อย่างต่อเนื่อง
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แนวทางพัฒนาการขึน้ ทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้ วยแอปพลิเคชั นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
ของเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จารุ พรรธน์ เพ็งจันทร์1*
พลสราญ สราญรมย์2 และ เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 1,2,3
*ผูร้ ับผิดชอบบทความ: jaru0817@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) สภาพทัว่ ไปของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร (2) ความรู ้ ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร (3) ความคิดเห็ นของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร (4) ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตร (5) แนวทางพัฒนาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชัน ประชากรที่ศึกษา มี 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในเขตภาคะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 2,399 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่
ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .08 จานวน 147 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา
(2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จานวน 60 ราย คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบบเจาะจง จานวน 6 ราย เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า (1) เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรรับผิดชอบเฉลี่ย 2
ตาบล และเฉลี่ย 2,149 ครัวเรื อน ร้อยละ 56.5 ไม่เคยเข้ารับการอบรมจากกรมส่ งเสริ มการเกษตร ร้อยละ 97.3 อบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
ให้เกษตรกรด้วยวิธีสอนรายบุ คคล (2) เจ้าหน้าที่ มี ความรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง (3) เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรเห็ นด้วยต่ อ
แอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมาก (4) ปั ญหาด้านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตอยูใ่ นระดับมาก และข้อเสนอแนะที่อยูใ่ นระดับมาก (5) แนวทาง
พัฒนาการขึ้นทะเบี ยนและปรับปรุ งทะเบี ยนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชัน (1) ด้านความรู ้ คือ เพิ่มหลักสู ตรการอบรมการใช้งาน
แอปพลิเคชันให้แก่ขา้ ราชการใหม่และในงานสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดับเขต (2) ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ
จัดทาสื่ อให้มีความหลากหลายและเผยแพร่ ผ่านช่องทางออนไลน์ (3) ด้านแอปพลิเคชัน คือ ปรับปรุ งวิธีการกรอกข้อมูลให้ใช้งาน
ง่าย เพื่อให้เหมาะแก่ผสู ้ ู งอายุ (4) ด้านการส่ งเสริ ม คือ ส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจานวนครัวเรื อนเกษตรกรมาก ควรเน้นให้ใช้
แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการขึ้นทะเบียน
คาสาคัญ: แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั , การขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร, เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
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Guidelines for the Development of the Registration of the Farmers and Registration List Modification
using Farmbook Application of the Agricultural Extensionists in Northeast Region
Charuphat Phengchan1*
Ponsaran Saranrom2 and Chalermsak Toomhirun3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: jaru0817@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) general conditions of the agricultural extensionists (2) knowledge
and understanding of the agricultural extensionists (3) opinions of the agricultural extensionists (4) problems and suggestions of
the agricultural extensionists (5) development guidelines for the registration and modification of the farmer register with Farmbook
application. There were 2 groups in the population: (1) 2,399 agricultural extensionists in the northeastern region. The sample
size of 147 people was determined by using Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and simple random sampling
method. Data were collected by using questionnaires and were analyzed by using descriptive statistics; (2) 60 officers from
Information technology and communication center. 6 of them were selected as key informant by purposive method. Data were
collected by conducting focus group and were analyzed by using content analysis. The results of the research found out that (1) The
agricultural extensionists took responsibility of 2 sub-districts with the average household of 2,149 households. 56.5% of them
never attend the training from department of agricultural extension, 97.3% had attended the training on the use of the application
through individual teaching method. (2) The officers had knowledge about the application at the moderate level. (3) The
agricultural extensionists agreed on the application at the high level. (4) Problems in the use of the application were at the high
level in internet network aspect. The recommendation was at the high level. (5) Development guidelines in the registration and
modification of the farmer register with Farmbook application were such as (1) knowledge aspect: increase the training
curriculum in application usage for new civil servants and in the operational seminar for knowledge exchange at the sectional
level; (2) Promotional aspect : create different promotional medias, broadcast them through online media channel, and make the
manual or video on how to use the application; (3) Application aspect: modify data input method to be more simplified for the use
of elders.; and (4) Extension aspect: encourage the officers that take on a high number of the farmer households to use the
application to assist with the registration and encourage them to realize about the benefits or the importance of the application to
transfer the information to farmers in order for them to be able to self-register via the application in the later time.
Keywords: Farmbook Application, The Registration and Modification of the Farmer Register, Agricultural Extensionists
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บทนา
ทะเบียนเกษตรกรคือ ข้อมูลของครัวเรื อนผูป้ ระกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ของครัวเรื อน โดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะถูกนาไปใช้ในการวางแผนการผลิต การตลาด การส่งเสริ มและสนับสนุนเกษตรกรได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการเข้าร่ วมโครงการและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐโดย กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ทาหน้าที่ รับขึ้ นทะเบี ยนเกษตรกรในกลุ่มผูป้ ลูกพืช ทาไร่ นาสวนผสม ทานาเกลือและเลี้ ยงแมลงเศรษฐกิ จ จากเกษตรกรที่ ทา
การเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิ ทธิ์ และไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการ
ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้มีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ที่ชื่อ สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
(farmbook) เพื่อให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุ งข้อมูลในทะเบียนได้ดว้ ยตนเองผ่านสมาร์ ทโฟน โดยได้มีการนาเครื่ องมือ และ
เทคโนโลยีมาปรับปรุ งวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกร เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรมากยิง่ ขึ้น ไม่ตอ้ งเดินทางมาที่สานักงานเกษตรอาเภอ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเป็ นปั จ จุ บันของข้อมูลการขึ้ นทะเบี ยนเกษตรกร ตามที่ ให้ขอ้ มูลไว้กับกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ทุ กที่ ทุกเวลาเพื่อสิ ท ธิ
ประโยชน์และการเข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ และใช้เป็ นหลักฐานยืนยันตัวตน ความเป็ นเกษตรกรในรู ปแบบดิจิทลั รวมทั้งยังเป็ น
ช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเกษตรจากภาครัฐ และการตรวจสอบสิ ทธิ เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณี ประสบ
ภัยพิบัติหรื อตามมาตรการแก้ปัญหาอื่น ๆ ของภาครั ฐ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2564) โดยในปี 2563 ที่ ผ่านมาประเทศไทยได้
ประสบปั ญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วยวิธีการเดินทางไปขึ้น
ทะเบียนที่สานักงานเกษตรอาเภอ หรื อขึ้นทะเบียนผ่านผูน้ าชุมชนเป็ นไปได้ยาก โดยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นพื้นที่ที่มีการ
ทาการเกษตรเป็ นจานวนมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็ นพืชที่มีการช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ
มาโดยตลอด จึงมีความต้องการเป็ นอย่างมากที่จะขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร ทาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรที่มี
จานวนน้อย ไม่สามารถดาเนินงานได้ทนั ต่อสถานการณ์ และความต้องการของเกษตรกร (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2563)
จากเหตุผลดังกล่าว จึ งจาเป็ นต้องทาการศึ กษาหาแนวทางพัฒนาการขึ้ นทะเบี ยนและปรับปรุ งทะเบี ยนเกษตรกรด้วย
แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ให้
เหมาะสมต่อการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้สามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ซึ่ งเป็ นผูข้ บั เคลื่อนงาน
นี้เป็ นหลัก และเพิ่มความสะดวกสบายทั้งต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร และเกษตรกรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
2. เพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
4. เพื่อศึกษาปั ญหา และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. สภาพทัว่ ไปของเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งเสริมการเกษตร
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับตาแหน่ง
1.2 ปริ มาณงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ จานวน
ตาบลในความรับผิดชอบ จานวน
ครัวเรื อนที่รับผิดชอบ
1.3 ประสบการณ์ในการทางานด้าน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
1.4 ประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชัน
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
1.5 ประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม
การใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียน
เกษตรกรดิจิทลั จากกรมส่งเสริ มการเกษตร

2. ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ แอป
พลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจทิ ลั
2.1 ความรู ้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
2.2 แหล่งความรู ้ที่ได้รับ

แนวทางพัฒนา
การขึน้ ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ด้ วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจทิ ลั
3. ความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งเสริม
การเกษตรต่ อการขึน้ ทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรด้ วยแอปพลิเคชันสมุด
ทะเบียนเกษตรกรดิจทิ ลั
3.1 ความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชันสมุด
ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
3.2 ความคิดเห็นต่อเกษตรกรในการใช้
แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทลั
3.3 ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานปรับปรุ ง
ทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุด
ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั

4. ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการใช้ แอป
พลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจทิ ลั
4.1 ปั ญหาในการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วยแอป
พลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
ในด้านอุปกรณ์ ด้านความรู ้ ด้าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการ
ส่งเสริ มการใช้งานแอปพลิเคชันสมุด
ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
4.2 ข้อเสนอแนะในการขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วยแอป
พลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

141

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ฉบับนี้ ศึกษาแนวคิดประกอบด้วย แนวคิดเกี่ ยวกับความรู ้ และความคิดเห็ น โดยความรู ้ หมายถึง สิ่ งที่ สั่งสมมา
จากการศึกษาเล่าเรี ยน สาระ ข้อมูล แนวคิด การค้นคว้า หรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะ เป็ นสิ่ งที่ได้รับ
มาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิด หรื อการปฏิบตั ิ เป็ นความเข้าใจหรื อสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ ความรู ้เป็ นผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อ
การตัดสิ นใจ ความคิด ความรู ้สึกประทับใจที่ไม่ได้เกิดจากการพิสูจน์ หรื อการชัง่ น้ าหนักว่าเป็ นการถูกต้องหรื อไม่ เป็ นภาวะของ
จิ ตใจที่ ผ่านประสบการณ์แล้วเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ และผลักดันให้เกิ ดความคิด ความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง
และแสดงออกทางคาพูดหรื อคาตอบที่บุคคลได้แสดงออกต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง โดยเฉพาะจากคาถามที่ได้รับทัว่ ไป
โดยปกติแล้วความคิดเห็ นต่างจากเจตคติ คือความคิดเห็ นจะเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยเฉพาะขณะที่เจตคติจะเป็ นเรื่ องทัว่ ไป
มีความหมายที่กว้างกว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ผูว้ ิจยั ได้นาไปใช้ในการสร้างเครื่ องมือเกี่ยวกับการวัดความรู ้และความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
แอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทัล เป็ นนวัตกรรม ยุค 4.0 ที่ ได้นาเทคโนโลยีมาใช้อานวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรในการแจ้งปลูก/ปรั บปรุ งทะเบี ยนเกษตรกรได้ดว้ ยตนเอง สาหรับ เกษตรกรรายเดิ มแปลงเดิ มไม่เพิ่มพื้นพื้นที่ เท่ านั้น
(เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่ปลูกจากที่เคยแจ้งไว้แล้วจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรก่อน การเพิ่มพื้นที่
จึงต้องแจ้งปรับปรุ งข้อมูลกิจกรรมการเกษตรที่สานักงานเกษตรอาเภอ) โดยมี 2 เมนูหลัก ได้แก่ (1) เมนูปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร
ประกอบด้วย 1) แจ้งปลูก/ปรับปรุ ง สาหรับใช้แจ้งปรับปรุ งกิจกรรมการเกษตร 2) ถ่ายภาพแปลงหรื ออัปโหลดภาพแปลงเพาะปลูก
3) สารวจสมาชิกสาหรับตรวจสอบและปรับปรุ งข้อมูลหัวหน้าและสมาชิกครัวเรื อน 4) เครื่ องจักรกลการเกษตร สาหรับตรวจสอบ
และปรับปรุ งข้อมูลเครื่ องจักรกลการเกษตร และ (2) เมนูติดตามผล ประกอบด้วย 1) ผลการปรับปรุ ง สาหรับตรวจสอบข้อมูลที่ได้
แจ้งปลูกไปแล้ว 2) ตรวจสอบแปลง สาหรับดูประวัติการเพาะปลูกที่เสร็ จสิ้ นกระบวนการย้อนหลัง และสาหรับตรวจข้อมูลแปลง
สาหรับตรวจสอบประวัติ พิกดั แปลง และ Zoning 3) ใบรายงานผล สาหรับส่งต่อ ดาวน์โหลด หรื อปริ้ นต์ใบรายงานการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2564) ผูว้ ิจยั ได้นาไปใช้ในการสร้างเครื่ องมือเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยน
เกษตรกรดิจิทลั
จากการศึ ก ษาประสบการณ์ อ บรมให้แ ก่ เ จ้า หน้า ที่ ส่ง เสริ ม การเกษตรจากงานวิจัย ของ พันธ์ จิ ต สี เหนี่ ยง (2559) ได้
ทาการศึ กษาแนวทางการเพิ่มระสิ ทธิ ภาพระบบส่ งเสริ มการเกษตรในประเทศไทย: กรณี ศึกษาพื้นที่ ภาคกลาง พบว่า นักวิชาการ
ส่ งเสริ มการเกษตร เคยเข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับวิธีการส่ งเสริ มการเกษตรจากกรมส่ งเสริ มการเกษตร เฉลี่ย 1.74 ครั้งต่อการ
ทางานในอายุราชการ ส่วนงานวิจยั ของ ประกอบ แสงสุวรรณ (2563)ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงานโครงการ
ขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ยนเกษตรกรจัง หวัด ชุ มพร พบว่า เจ้าหน้าที่ ส่ง เสริ ม การเกษตร มี ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ
แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั อยูใ่ นระดับปานกลาง
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ (survey research) ประชากรที่ศึกษา มี 2 กลุ่ม คือ (1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 2,399 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน ที่ระดับนัยสาคัญ .08 ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 147 คน สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม ลักษณะของคาถามมีท้ งั แบบปลายปิ ด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และคาถามปลายเปิ ด แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ 1) สภาพทัว่ ไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร 2) ความรู ้ความเข้าใจและแหล่งความรู ้
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร 3) ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร 4) ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตร วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการจัด
อันดับ และ (2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จานวน 60 ราย คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบบเจาะจง จานวน 6
ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มเกี่ ยวกับแนวทางพัฒนาการขึ้ นทะเบี ยนและปรั บปรุ งทะเบี ยนเกษตรกรด้วยแอป
พลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั
1. สภาพทัว่ ไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 63.3)
อายุเฉลี่ย 37.41 ปี รับผิดชอบเฉลี่ย 2 ตาบล และเฉลี่ย 2,149 ครัวเรื อน ไม่เคยเข้ารับการอบรมจากกรมส่ งเสริ มการเกษตร (ร้อยละ 56.5)
อบรมการใช้งานแอปพลิเคชันให้เกษตรกรด้วยวิธีสอนรายบุคคล (ร้อยละ 97.3) เคยใช้แอปพลิเคชันปรับปรุ งข้อมูลให้เกษตรกร
เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ร้อยละ 86.34)
2. ความรู ้ความเข้าใจและแหล่งความรู ้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู ้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอยู่
ในระดับปานกลาง และคาถามความรู ้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ที่มีผตู ้ อบถูกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ แจ้งปรับปรุ งข้อมูลผ่านแอปพลิ เคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั ได้จากระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ร้อยละ 99.3) รองลงมาคือ แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั สามารถใช้แจ้งปรับปรุ งข้อมูล
การเพาะปลูกข้าวได้หลังจากปลูกไปแล้ว ภายใน 15-60 วัน เท่านั้น (ร้อยละ 87.8) และเกษตรกรสามารถแก้ไขข้อมูลการแจ้งปลูกพืช
หลังจากผ่านการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ผา่ นแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ได้ (ร้อยละ 81.6) ตามลาดับ และคาถาม
ความรู ้ เกี่ ยวกับแอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั ที่ มีผูต้ อบผิดมากที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยน
เกษตรกรดิจิทลั สามารถเปลี่ยนแปลงชนิ ดพืชที่เพาะปลูกได้เฉพาะระหว่างข้าวและพืชไร่ เท่านั้น (ร้อยละ 32.7) รองลงมา หลังจาก
เกษตรกรปรั บปรุ งข้อมูลการแจ้งปลูกผ่านแอปพลิ เคชัน สมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทัลแล้ว ระบบฐานข้อมูลทะเบี ยนเกษตรกร
สามารถนาเข้าข้อมูลได้อตั โนมัติ (ร้อยละ 46.3) และการปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทลั จาเป็ นต้องถ่ายภาพแปลง จึงจะถือว่าเป็ นการแจ้งปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วน (ร้อยละ 46.9) ตามลาดับแหล่งความรู ้
ที่ได้รับอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยได้รับจากสื่ อออนไลน์ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สื่ อบุคคล (ค่าเฉลี่ย 3.26) สื่ อสิ่ งพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย
2.94) และสื่ อกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย 2.55) ตามลาดับ
3. ความคิดเห็ นของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรต่อการขึ้ นทะเบี ยนและปรั บปรุ งทะเบี ยนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชัน
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั พบว่า
3.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเห็นด้วยในระดับมากต่อแอปพลิเคชัน ในประเด็นช่วยลดภาระงานในการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร
3.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อเกษตรกรในการใช้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทลั ในประเด็นเกษตรกรควรใช้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง
3.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเห็ นด้วยในระดับปานกลางต่อการดาเนิ นงานปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชัน
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ในประเด็นการส่งเสริ มให้เกษตรกรใช้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั สามารถอานวยความ
สะดวกให้เกษตรกรในการแจ้งปรับปรุ งการเพาะปลูกด้วยตนเอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรต่อการขึ้ นทะเบี ยนและปรั บปรุ ง ทะเบี ยนเกษตรกรด้ว ย
แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั พบว่า ปั ญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
สาหรับข้อเสนอแนะที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ควรมีการจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์เรื่ องการใช้งานแอปพลิเคชันที่เกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย
5. แนวทางพัฒ นาการขึ้ น ทะเบี ย นและปรับ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกรด้ว ยแอปพลิเ คชัน สมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทัล
สรุ ปได้ ดังนี้
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านความรู ้

2. ด้านการประชาสัมพันธ์

3. ด้านแอปพลิเคชัน

4. ด้านการส่งเสริ ม

วิธีการดาเนินงาน
1. เพิ่มหลักสูตรการอบรมข้าราชการใหม่
2. เพิ่มหลักสูตรการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดับเขต (RW)
3. จัดทาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
1. จัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย เกษตรกรเข้าใจง่าย
และเผยแพร่ ผา่ นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Youtube
2. เพิ่มคู่มือการใช้งานหรื อวีดีโอการใช้งานแอปพลิเคชันลงในแอปพลิเคชัน
1. ปรับปรุ งวิธีการกรอกข้อมูลให้ใช้งานง่าย เพื่อให้เหมาะแก่ผสู ้ ูงอายุ
2. ควรให้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน
3. ปรับปรุ งแอปพลิเคชันให้อยูใ่ นรู ปแบบตามขั้นตอนการปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกร
1. ส่งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจานวนครัวเรื อนเกษตรกรมาก ควรเน้นให้ใช้
แอปพลิเคชันขึ้นทะเบียน
2. ควรจัดให้การอบรมการใช้งานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วย
แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ภายในจังหวัด เพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
ระดับอาเภอให้ทราบถึงการใช้งานที่ถูกต้อง
3. ส่งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงประโยชน์หรื อความสาคัญของแอปพลิเคชัน และปรับ
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจว่าการขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วย
แอปพลิเคชันเป็ นการเพิ่มช่องทางและลดภาระงานให้เจ้าหน้าที่
อภิปรายผล

1. สภาพทัว่ ไปของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
1.1 จานวนตาบลและจานวนครัวเรื อนที่ตอ้ งรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีจานวนตาบล
ที่ตอ้ งรับผิดชอบ เฉลี่ย (1.67 ตาบล) และจานวนครัวเรื อนที่ ตอ้ งรับผิดชอบเฉลี่ย (2,148.62 ครัวเรื อน) สอดคล้องกับ ภาสิ นี จันทร์ แดง
(2557) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรต่อการดาเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีจานวนตาบลที่รับผิดชอบเฉลี่ย 1.48 ตาบล และจานวนครัวเรื อนเกษตรกรที่รับผิดชอบเฉลี่ย 1,803.23
ครัวเรื อน อภิปรายได้วา่ เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรต้องรับผิดชอบตาบลและเกษตรกรเป็ นจานวนมาก ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องปฏิบตั ิงานที่ไม่สอดคล้องกับจานวนเจ้าหน้าที่ อาจทาให้เกิดปั ญหาต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1.2 การเข้ารับการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิ จิทลั ผลการศึ กษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตร จานวนร้ อยละ 56.5 ไม่ได้เข้ารั บการอบรมการใช้งานแอปพลิ เคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทัลจากกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร สอดคล้องกับ พันธ์จิต สี เหนี่ ยง (2559) ได้ทาการศึ กษาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบส่ งเสริ มการเกษตรใน
ประเทศไทย: กรณี ศึกษาพื้นที่ ภาคกลาง พบว่า นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรเคยเข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับวิธีการส่ งเสริ ม
การเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร เฉลี่ย 1.74 ครั้งต่อการทางานในอายุราชการ อภิปรายได้วา่ เนื่ องจากมีการให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรในช่วงเริ่ มต้นก่อนการปฏิบตั ิงานมีนอ้ ย ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความพร้อมก่อนการเริ่ มทางานจริ งในพื้นที่ จึงต้อง
มาเรี ยนรู ้ในพื้นที่ เป็ นหลัก กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงควรขยายการอบรมให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรได้เข้ารับการอบรมอย่าง
ทัว่ ถึง เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ก่อนปฏิบตั ิงาน
1.3 ประสบการณ์การอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั ให้แก่เกษตรกร ผลการศึ กษาพบว่า
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร จานวนร้อยละ 97.3 เคยอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิ จิทลั ให้แก่เกษตรกร
อภิปรายได้วา่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรส่ วนใหญ่ที่ไม่เคยได้รับการอบรมจากวิทยากรจากกรมส่ งเสริ มการเกษตร (ส่ วนกลาง)
แต่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้เกษตรกรได้ เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรได้รับการถ่ายทอดความรู ้จากสื่ อออนไลน์ และ
เห็ นได้ว่าเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรไม่จาเป็ นต้องรอรับการอบรมจากวิทยากรเพียงอย่างเดี ยวแต่สามารถค้นคว้าหาความรู ้จาก
สื่ อสารสนเทศได้ดว้ ยตนเอง
1.4 วิธีการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั ให้แก่เกษตรกร ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้วธิ ีการสอนรายบุคคล จานวนร้อยละ 28.5 สอดคล้องกับ ศศกร บุณยานันต์ (2558) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการขึ้น
ทะเบี ยนและปรั บปรุ งข้อมูลทะเบี ยนเกษตรกร จังหวัดพิษณุ โลก พบว่า เกษตรกรได้รับความรู ้เรื่ องข้อมูลการขึ้นทะเบี ยนและ
ปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรจากสื่ อบุคคล โดยส่วนมากได้รับข่าวสารจากผูน้ าชุมชน และเกษตรตาบล อภิปรายได้วา่ การอบรมด้วย
วิธีการสอนรายบุคคล หรื อการจัดเวทีชุมชน ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงควรมีการปรับเปลี่ยนมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความรวดเร็ วขึ้น
1.5 การขึ้นทะเบี ยนและปรับปรุ งทะเบี ยนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั ให้แก่ เกษตรกร
ผลการศึ กษาพบว่า แอปพลิ เคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ เกษตรกรเพื่อให้สามารถขึ้ น
ทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง แต่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรยังใช้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิ จิทลั ในการปรับปรุ งทะเบี ยน
เกษตรกรให้แก่เกษตรกรที่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของตนเอง จานวนเฉลี่ย ร้อยละ 86.4 อภิปรายได้วา่ เนื่ องมาจากการระบาดของ
เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 และเกษตรกรมีอายุมากไม่สามารถปรับปรุ งได้ด้วยตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวทาให้เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตรจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้แอปพลิเคชันฯ ปรับปรุ งข้อมูลทะเบียนให้แก่เกษตรกร
2. ความรู ้ความเข้าใจและแหล่งความรู ้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
2.1 ความรู ้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวม เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีความรู ้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 8.12 ข้อ
จาก 12 ข้อ สอดคล้องกับ ประกอบ แสงสุวรรณ (2563) ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานโครงการขึ้นทะเบียน
และปรับปรุ งทะเบี ยนเกษตรกรจังหวัดชุมพร พบว่า เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับแอปพลิเคชันสมุด
ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั อยูใ่ นระดับปานกลาง อภิปรายผลได้วา่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรยังได้รับความรู ้ในการใช้แอปพลิเคชัน
สมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั ไม่เพียงพอและทัว่ ถึง จึ งต้องเสริ มความรู ้ในเรื่ องดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
เจ้าหน้าที่ทุกปี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.2 แหล่งความรู ้และระดับการได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการศึ กษาพบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีระดับการ
ได้รับความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยได้รับจากสื่ อออนไลน์มากที่สุด อภิปรายได้วา่ แอปพลิเคชันสมุด ทะเบี ย นเกษตรกรดิ จิ ท ัล
เป็ นวิธี ก ารรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นแบบใหม่มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตลอดเวลา และการอบรมการให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ แอปพลิ เ คชัน
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั แก่เจ้าหน้าที่มีนอ้ ย จึงทาให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งทาการศึกษาหาข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ดว้ ยตนเอง
3. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรต่อการขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันฯ
3.1 ความคิ ดเห็ นต่อแอปพลิ เคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทัล ผลการศึ กษาพบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตรมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ในประเด็นที่เจ้าหน้าที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
ช่วยลดภาระงานในการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สอดคล้องกับ อัจฉรี ทวีวานิชย์ (2560) พบว่า เหตุผลในการใช้แอปพลิเคชัน
ด้านประโยชน์การใช้งาน คือ แอปพลิเคชันช่วยให้การทางานรวดเร็ วขึ้น ไม่ซบั ซ้อน จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชัน
สามารถเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยลดภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3.2 ความคิ ดเห็ นต่อเกษตรกรในการใช้แอปพลิ เคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั ผลการศึ กษาพบว่า ในภาพรวม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีความคิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลาง ในประเด็นที่เกษตรกรควรใช้แอปพลิเคชัน ฯ ปรับปรุ งทะเบียน
เกษตรกรด้วยตนเอง เพราะหากเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรใช้แอปพลิเคชันได้ดว้ ยตนเองแล้ว เกษตรกรจะสามารถ
ติดตามสิ ทธิ์ของตนเองได้อย่างทันถ่วงที
3.3 ความคิ ด เห็ น ต่ อ การด าเนิ น งานปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกรด้ว ยแอปพลิ เ คชัน สมุ ด ทะเบี ย นเกษตรกรดิ จิ ทัล
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ในประเด็นการส่งเสริ มให้เกษตรกร
ใช้แอปพลิเคชัน ฯ ซึ่ งสามารถอานวยความสะดวกให้เกษตรกรในการแจ้งปรั บปรุ งการเพาะปลูกด้วยตนเอง เนื่ องจากการขึ้ น
ทะเบียนเกษตรกรเป็ นงานประจาที่ตอ้ งขึ้นทะเบียนทุกครั้งที่เกษตรกรเริ่ มทาการเพาะปลูก การที่แอปพลิเคชันสามารถอานวยความ
สะดวกให้เกษตรกรใช้ในการดาเนินการเองได้จึงทาให้เกษตรกรสามารถติดตามสิ ทธิประโยชน์จากภาครัฐด้วยตนเอง
4. ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรต่อการขึ้ นทะเบี ยนและปรั บปรุ ง ทะเบี ยนเกษตรกรด้วย
แอปพลิเคชันฯ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมองว่า เกษตรกรมีปัญหาด้านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ในระดับมาก
เนื่องจากพื้นที่ทาการเกษตรของเกษตรกรบางพื้นที่ไม่มีสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ของเกษตรกรอาจไม่รองรับแอปพลิเคชัน
ทาให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม และพลสราญ สราญรมย์ (2558) พบว่า
ปั ญหาในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีการใช้ที่ยงุ่ ยาก ขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างพื้นฐานที่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ โดยปั จจุบนั ความเสถียรของระบบสัญญาณเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. การจัดการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ควรจัดให้มีการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
สมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิจิทลั ทั้งในหลักสู ตรข้าราชการใหม่ การอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิ บตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดับเขต
(RW) และการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดับจังหวัด เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าส่งเสริ มการเกษตร
ได้รับความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มบรรจุ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานแล้วให้ถ่ายทอดต่อไปให้ทวั่ ถึงเจ้าหน้าที่ระดับตาบล
2. การจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ผา่ นทางออนไลน์ ควรจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ให้มีความหลากหลายและทุกช่องทาง
ได้แก่ เว็บไซต์สานักงาน Facebook และ Youtube เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถศึ กษาข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เกษตรกรดิจิทลั ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถอัพเดทความรู ้หรื อฟังก์ชนั การใช้งานใหม่ ๆได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสื่ อประชาสัมพันธ์
ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ดว้ ยตนเอง
3. การปรับปรุ งแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ควรปรับปรุ งให้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ใช้
งานได้ง่าย เหมาะสาหรับผูส้ ูงอายุ รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมที่ดิน เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลได้โดยตรง
4. การส่งเสริ มให้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ควรส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่
และเกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบี ยนเกษตรกรดิ จิทลั เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้งานแอป
พลิเคชันได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ลดภาระงานแก่เจ้าหน้าที่
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แนวทางการส่ งเสริมการผลิตตลอดห่ วงโซ่ อุปทานข้ าวอินทรีย์เพือ่ การรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร
บ้ านเนินสวนอ้อย อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ณรงค์ศกั ดิ์ ศรี สุวอ1*
พลสราญ สราญรมย์2 และ สุนนั ท์ สี สงั ข์3
แขนงวิชาส่งเสริ มการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1,2,3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: srisuwor@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไป สภาพสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) การจัดการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ย ์ (3) แรงจูงใจและความต้องการในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ยเ์ พื่อ
การรั บรองมาตรฐานอินทรี ย ์ และ (4) แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอิ นทรี ยต์ ลอดห่ วงโซ่ อุปทานเพื่อการรับรองมาตรฐาน
อินทรี ยข์ องกลุ่มเกษตรกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ เกษตรกรกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนิ นสวนอ้อย อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จานวน 30 ราย ศึกษาจากประชากรทั้งหมด เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิ ติด้วยค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มที่ 2 คื อ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเกี่ ยวกับ
แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน คือ เจ้าหน้าที่ จากกรมการข้าว จานวน 2 ราย และ เจ้าหน้าที่ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร จานวน 2 ราย คัดเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกร อายุเฉลี่ย 53.12 ปี ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรี ยใ์ นระดับปานกลาง
ทั้งในสื่ อบุคคล สื่ อมวลชน และสื่ อกิ จกรรม แรงจูงใจในการเป็ นสมาชิ กกลุ่มข้าวอิ นทรี ย ์ อันดับ 1 คือ ต้องการช่ วยพัฒนา
หมู่บา้ นและชุมชนแห่ งเกษตรอินทรี ย ์ (2) การจัดการผลิตตลอดโซ่อุปทานข้าวอินทรี ย ์ พบว่า ในระดับต้นน้ า เกษตรกรทั้งหมด
มีการปฏิบตั ิการปรับปรุ งบารุ งดิน และพันธุ์ขา้ วที่ใช้ในการปลูกคือ หอมมะลิ (105) ในระดับกลางน้ า เกษตรกรส่ วนมากได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (organic Thailand) และในระดับปลายน้ า เกษตรกรทั้งหมดมี การจาหน่ ายผลผลิตข้าวเอง
(3) เกษตรกรต้องการในการส่ งเสริ มด้านความรู ้การผลิ ตข้าวเพื่อการรับรองมาตรฐานอิ นทรี ยข์ องกลุ่ม รู ปแบบการส่ งเสริ ม
การเกษตร และด้านการให้บริ การและการสนับสนุ นปั จจัยการผลิ ต ในระดับมากที่สุด และ (4) แนวทางการส่ งเสริ มควรเน้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขา้ วและผลิ ตภัณฑ์ขา้ วอิ นทรี ยข์ องกลุ่มฯ รวมทั้งสร้างระบบการเชื่ อมโยงตลาดและเครื อข่ายเพื่อสร้าง
โอกาสการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กบั กลุ่มเกษตรกร
คาสาคัญ: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, แนวทางการส่งเสริ ม, ข้าวอินทรี ย ์
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Extension Guidelines of Rice Production throughout the Supply Chain for Organic Standard Application of
Ban Nern Suan Oiy Farmer Group Mueang Sakaeo District of Sakaeo Province
Narongsak Srisuwor1*
Ponsaran Saranrom2 and Sunan Seesang3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: srisuwor@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) general, social, and economic conditions of farmers (2) production
management throughout supply chain of organic rice for organic standard certification (3) motivation and need in the extension of
organic rice production for organic standard certification and (4) extension guidelines in production management throughout
supply chain of organic rice for organic standard certification.
The population of this study were separated into two groups. Fist group was 30 organic rice farmers at Ban Nern Suan
Oiy farmer group, Mueang Sakaeo district, Sakaeo province. The entire population was studied. Data were collected by
conducting interview and analyzed by using statistics such as frequency, percentage, mean, minimum value, maximum value, and
standard deviation; Second group was two key informants about the extension guideline of rice production throughout the supply
chain who were two rice department officers and two agricultural extension officers which were selected through purposive
sampling method. Data were collected by conducting a focus group and were analyzed by using content analysis.
The results of the research revealed that (1) the average age of farmers was 53.12 years old. They received information
about organic rice production at the moderate level via personal media, mass media, and activity media, the media and the media
activities The number one motivation in organic rice production was to help improve village and community of organic
agriculture. (2) Organic rice production management throughout the supply chain found that in upstream level, all of the farmers
practiced the soil improvement and grew Hom Mali (105) rice seedlings. For the midstream level, most of the farmers had
received organic standard certification, and in downstream level, all of the farmers sold their rice products by themselves directly
with the consumers. (3) Farmers wanted the extension at the highest level in the knowledge aspect about rice production for
organic standard certification of the group and in the service and support aspect regarding production factors. (4) For the
extension guidelines, it should be focused on value added in rice and organic rice product of group and also generation of
marketing connection system and network in order to provide opportunity in seed distribution to farmer group.
Keywords: Supply Chain Management, Extension Guidelines, Organic Rice
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บทนา
จังหวัดสระแก้ว มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญๆ หลายชนิ ด เช่น ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ อ้อยโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ซึ่งอาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 8 ตาบล มีพ้ืนที่
ทั้ง หมด 870,009 ไร่ เป็ นพื้ นที่ ป ลูก ข้า วทั้งหมด 85,857 ไร่ มี เ กษตรกรรวมจานวน 4,996 ครั ว เรื อน ข้อ มูล พื้น ฐานการเกษตร
ของตาบลศาลาลาดวน ประกอบด้วย 15 หมู่บา้ น ตาบลศาลาลาดวน มีพ้ืนที่ ท้ งั หมด 76,125 ไร่ เป็ นพื้นที่ปลูกข้าว 11,047.75 ไร่
ส่ วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 300 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,500 บาท/ไร่ จานวนครัวเรื อน
เกษตรกรตาบลศาลาลาดวนทั้งหมด 1,437 ครัวเรื อน (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2563)
อาเภอเมืองสระแก้ว มีกลุ่มข้าวอินทรี ยจ์ านวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนิ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนใจ
อินทรี ย ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว และกลุ่มข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนินสวนอ้อย โดยผูว้ จิ ยั สนใจศึกษากลุ่มข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนิ นสวน
อ้อย ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่ งกลุ่มฯ ได้เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์ ปี 2561
เพื่อยกระดับมาตรฐานสิ นค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้าข้าว รักษาสภาพแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สร้าง
สังคมที่ มีความมัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้กบั ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มกรผลิตข้าวอินทรี ย ์
ตลอดห่ วงโซ่ อุปทานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรี ยอ์ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพและต่อเนื่ อง แต่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวก็ประสบ
ปั ญหาโดยเฉพาะการจัดการการผลิตข้าวอินทรี ยต์ ลอดห่วงโซ่อุปทาน
ซึ่งปั ญหาดังกล่าวเป็ นตัวอย่างปั ญหาที่สาคัญ จึงจาเป็ นต้องศึกษาการจัดการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มฯ ตั้งแต่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ศึ กษาความต้องการในการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวเพื่อการรั บรองมาตรฐานอิ นทรี ย ์ รวมทั้งเพื่อหา
แนวทางการส่งเสริ มการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนินสวนอ้อย ตาบล
ศาลาลาดวน อาเภอเมื องสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อนาผลที่ ได้ใช้เป็ นประโยชน์สาหรั บนักวิจยั นักวิชาการ นักส่ งเสริ มและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นงานและสามารถนาไปขยายผลในการส่ งเสริ มการจัดการผลิตข้าวตอลดห่ วงโซ่อุปทานในกลุ่ม
เครื อข่ายอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไป สภาพสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาการจัดการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานกลุ่มข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนินสวนอ้อย
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและความต้องการในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ยต์ ลอดห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ การรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มเกษตรกร
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. สภาพทัว่ ไป สภาพสังคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกร
1.1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) การศึกษา
1.2 สภาพทางด้านสังคม
1) การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
2) ตาแหน่งทางสังคม
3) การเข้าร่ วมประชุมฯ
4) แหล่งและระดับการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารฯ
1.3 สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ
2) จานวนแรงงานด้าน
การเกษตร
3) จานวนแรงงานจ้าง
4) การถือครอง
5) พื้นที่ทาการเกษตร
6) รายได้ภาคการเกษตร

7) รายจ่ายภาคการเกษตร
8) เครื่ องมือทางการเกษตร
9) แหล่งเงินทุน

1. ความต้ องการในการส่ งเสริม
การผลิตข้ าวฯ
1) ด้านความรู ้การผลิตข้าวเพื่อ
การรับรองมาตรฐานอินทรี ย ์
ของกลุ่ม
2) ด้านความต้องการเกี่ยวกับ
รู ปแบบการส่งเสริ ม
การเกษตรของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริ มการเกษตรและด้าน
การให้บริ การ
3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
2. แรงจูงใจในการผลิตข้ าวอินทรีย์
1) ได้รับเงินตอบแทน
2) ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่เงิน
ตอบแทน
3) ได้รับจากเจ้าหน้าที่ฯ
4) ต้องการช่วยพัฒนาหมู่บา้ นฯ
5) เป็ นตัวแทนของชาวบ้าน
แนวทางการส่ งเสริมการผลิต
ตลอดห่ วงโซ่ อปุ ทาน
ข้ าวอินทรีย์เพือ่ การรับรอง
มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร

การจัดการผลิตตลอดห่ วงโซ่
อุปทานข้ าวอินทรีย์
1. การจัดการระดับต้ นนา้
1) การเตรี ยมดิน
2) การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
2. การจัดการระดับกลางนา้
1) การปลูก การดูแลรักษาและ
ป้ องกันกาจัดศัตรู ขา้ ว
2) การเก็บเกี่ยว
3) การตรวจสอบคุณภาพการ
รับรองมาตรฐานการผลิต
3. การจัดการระดับปลายนา้
1) การจัดการเก็บรักษาหรื อการ
จัดการคลังสิ นค้า
2) การคัดแยก
3) การแปรรู ป
4) การจาหน่ายผลผลิตข้าว
5) การกาหนดราคา
6) การประชาสัมพันธ์
7) การออกแบบผลิตภัณฑ์
8) การออกแบบแบรนด์
ผลิตภัณฑ์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กระบวนการจัดการห่ วงโซ่ อุ ปทานการผลิ ตข้า ว ระดับต้น น้ า กลางน้ า และปลายน้ า พบว่ า การจัดการระดับต้นน้ า
ประกอบด้วย การเตรี ยมพื้นที่ปลูก การใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ ว การเลือกใช้ชนิ ดปุ๋ ยที่ถูกต้อง และเหมาะสม การจัดการน้ าสาหรับปลูกข้าว
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การป้ องกันกาจัดศัตรู ขา้ ว และการจัดการการใช้เครื่ องจักรกล การจัดการระดับกลางน้ า ประกอบด้วย ให้การฝึ กอบรม/ความรู ้
พัฒนาการการจัดการด้านการปลูกข้าว ผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน และการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว และการจัดการระดับ
ปลายน้ า ประกอบด้วย สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วและผลิตภัณฑ์ พัฒนาเครื อข่ายผูผ้ ลิต
ข้าว พัฒนาระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการตลาดข้าว ลัดดาวัลย์ กรรณนุช (2559) กล่าวว่า การพัฒนาในห่ วงโซ่อุปทานใน
ระบบการผลิตข้าวไทยเป็ นเรื่ องของการจัดการทางด้านการผลิตข้าวและการตลาดที่ จะทาให้เกิ ดการผลิตข้าวที่ มีคุณภาพดีต้ งั แต่
ระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า คือ การจัดการที่เกิดขึ้นจากพื้นนาสู่โต๊ะอาหาร
การศึ กษาแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตตลอดห่ วงโซ่ อุปทานข้าวอินทรี ย ์ พบว่า ควรเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขา้ วและ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ รวมทั้งสร้างระบบการเชื่อมโยงตลาดและเครื อข่ายเพื่อสร้างโอกาสการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กบั
กลุ่มเกษตรกร แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดสระแก้ว ปี 2566-2570 ในการใช้กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิ จชี วภาพ เศรษฐกิ จหมุนเวียน และเศรษฐกิ จสี เขียวด้านการเกษตร (Bio-Circular-Green Economy (BCG Model)) ด้าน
การเกษตร เพื่อปรั บระบบการเกษตรให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง มาตรฐานสู งและรายได้สู ง พลสราญ สราญรมย์ (2560) กล่าวว่า
องค์ประกอบการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยัง่ ยืนได้น้ นั จึงต้องวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบของโซ่อุปทานเพื่อให้การ
ดาเนินการผลิตสิ นค้าเกษตรชนิดนั้น ๆ เกิดกิจกรรมที่ร้อยเรี ยงกันตลอดทั้งห่ วงโซ่ ส่ งผลให้สินค้าเกษตรที่ผลิตขึ้นจากเกษตรกรได้
ส่งต่อจนถึงมือผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เกิดผลผลิตที่เสี ยหาย สิ นค้าล้นตลาด ผลผลิตมีราคาสู ง หรื อปั ญหาอื่น ๆ อันเกิดขึ้นได้
จากการที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์การผลิตตามแนวคิดของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนั้น การวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานให้เกิดความ
ยัง่ ยืนได้น้ นั จะต้องนาผลการวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานลงรายละเอียดในแผนธุรกิจ เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิที่แท้จริ งต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนิ นสวนอ้อย ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จานวน 30 ราย โดยศึ กษาจากเกษตรกรทั้งหมด (2) เจ้าหน้าที่ จากกรมการข้าว จานวน 2 ราย และ
เจ้าหน้าที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร จานวน 2 ราย ทาการคัดเลือกแบบเจาะจงเพื่อเข้าร่ วมทาการสนทนากลุ่ม (focus group) โดย
เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาเรื่ อง แนวทางการส่งเสริ มการผลิตตลอดห่วงโซ่อปุ ทานข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกรบ้านเนินสวนอ้อย อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุ 46-55 ปี อายุเฉลี่ย 55.90 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ผลิตข้าวอินทรี ยใ์ นระดับปานกลาง ทั้งในสื่ อบุคคล สื่ อมวลชน และสื่ อกิ จกรรม จานวนแรงงานด้านการเกษตรในครัวเรื อน เฉลี่ย
2.33 ราย แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็ นทุนของตนเอง และจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. การจัดการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานกลุ่มข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนินสวนอ้อย
ผลการวิจัยพบว่า การจัด การผลิ ตตลอดห่ ว งโซ่ อุป ทานข้าวอิ น ทรี ยเ์ พื่ อการรั บรองมาตรฐานกลุ่มข้า วอิ นทรี ยบ์ ้า น
เนินสวนอ้อย แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ได้แก่
2.1 การจัดการระดับต้นน้ า พบว่า การเตรี ยมดิ นของเกษตรกรส่ วนมากมีการปรับปรุ งบารุ งดินก่อนการเพาะปลูกข้าว
โดยวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดินมากที่สุดของเกษตรกรคือ การไถกลบตอซัง รองลงมาไม่เผาตอซัง การหมักฟางและการใช้
สารปรับปรุ งบารุ งดิน เกษตรกรทั้งหมดมีการปฏิบตั ิในการไถดะแปลงนา และไถแปรก่อนการเพาะปลูกข้าว และมีการปฏิบตั ิในการ
คราดแปลงนาก่อนการเพาะปลูกข้าว การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีการใช้พนั ธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 ในการ
เพาะปลูก อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 23.30 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรครึ่ งหนึ่งมีการใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ ยหมัก สาหรับปลูกข้าว
2.2 การจัดการระดับกลางน้ า พบว่า การปลูก การดูแลรักษา และป้ องกันกาจัดศัตรู ขา้ ว พบว่า เกษตรกรส่วนมากปลูก
ข้าวโดยวิธีการหว่านสารวย (หว่านแห้ง) สาหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรทั้งหมดใช้รถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเกี่ยว ผลผลิต
เฉลี่ย 256.67 กิโลกรัมต่อไร ซึ่งกลุ่มมีมาตรฐานการผลิตที่เป็ นไปตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรี ยท์ ี่กรมการข้าวกาหนด
2.3 การจัดการระดับปลายน้ า พบว่า เกษตรกรส่วนมากแปรรู ปผลผลิตข้าวโดยมีการแปรรู ปเป็ นข้าวสารบรรจุถุง การเก็บ
รักษาผลผลิตข้าวเกษตรกรจะแบ่งเก็บตามบ้านของสมาชิกเนื่องจากกลุ่มไม่มีสถานที่เก็บรักษาที่เพียงพอ เกษตรกรส่วนมากไม่มีการ
จัดการคัดแยกผลผลิ ตข้าว เกษตรกรทั้งหมดเก็บผลผลิ ตข้าวไว้เพื่อบริ โภคในครั วเรื อน ส่ วนหนึ่ งนาไปจาหน่ ายให้กบั สหกรณ์
การเกษตร จาหน่ ายกิ โลกรัมละ 10 บาท เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ และเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบแบรนด์สินค้า
3. แรงจูงใจและความต้องการในการส่งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ
3.1 แรงจูงใจในผลิตข้าวอินทรี ยอ์ ยูใ่ นระดับมากที่สุด อันดับ 1 คือ ต้องการช่วยพัฒนาหมู่บา้ นและชุมชนแห่ งเกษตร
อินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 4.57)
3.2 ความต้องการในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวเพื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ ทั้ง 3 ด้าน ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.39) โดยอันดับ 1 คือ ด้านการให้บริ การและการสนับสนุ นปั จจัยการผลิต รองลงมา ด้านความรู ้การผลิตข้าวเพื่อการ
รับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่ม และด้านความต้องการเกี่ยวกับรู ปแบบการส่งเสริ มการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
4. แนวทางการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานข้า วอิ น ทรี ย ์เ พื่อ การรั บ รองมาตรฐานของกลุ่ ม เกษตรกรบ้า น
เนินสวนอ้อย อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการส่ งเสริ มควรเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขา้ วและผลิตภัณฑ์ขา้ วอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ รวมทั้ง
สร้างระบบการเชื่อมโยงตลาดและเครื อข่ายเพื่อสร้างโอกาสการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กบั กลุ่มเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ภาพ 2 แนวทางการส่งเสริ มการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบ้าน
เนินสวนอ้อย อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
อภิปรายผล
1. การจัดการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานกลุ่มข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนินสวนอ้อย มีดงั นี้
1.1 การจัดการระดับต้นน้ า ผลการศึกษาพบว่า
1.1.1 การเตรี ยมดินก่อนการเพาะปลูกข้าว พบว่า เกษตรกรใช้วิธีไถกลบตอซังมากที่สุด สอดคล้องกับ สุ ภาพรรณ
พาบุ , ธงชัย พาบุและรุ่ งทิ พย์ เกษตรสิ งห์ (2554) ที่ ได้รายงานว่า เกษตรกรใช้วิธีไถกลบตอซังก่ อนการเพาะปลูกข้าว ผูว้ ิจัยมี
ความเห็นว่าการไถกลบตอซังเพื่อที่ช่วยปรับปรุ งบารุ งดิน และเป็ นกระบวนการย่อยสลายในดินซึ่ งกลายเป็ นแหล่งของอินทรี ยวัตถุ
และธาตุอาหารได้เป็ นอย่างดี
1.1.2 พันธุ์ขา้ ว พันธุ์ขา้ วที่เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าวอินทรี ย ์ คือ หอมมะลิ 105 สอดคล้องกับ สุ ภาพรรณ พาบุ ,
ธงชัย พาบุ และรุ่ งทิ พย์ เกษตรสิ งห์ (2554) ที่ได้รายงานว่า พันธุ์ขา้ วที่เกษตรกรใช้ในการปลูกข้าวอินทรี ย ์ คือ หอมมะลิ 105 และ
สอดคล้องกับ สุพจน์ คายา (2562) รายงานว่า พันธุ์ขา้ วส่วนใหญ่ใช้ขา้ วพันธุ์หอมะลิ 105 เนื่องจากเป็ นพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่
ปลูกข้าวของกลุ่มฯ และเป็ นพันธุ์ที่กลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วชลบุรี
1.2 การจัดการระดับกลางน้ า ผลการศึกษาพบว่า
1.2.1 วิธีการปลูกข้าว การปลูกข้าวอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ ที่ใช้มากที่สุดคือ การหว่านสารวย เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ง่ายและ
ประหยัดแรงงานคนด้านการเกษตรในการปลูกข้าว
1.2.2 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรส่วนมากมีการปฏิบตั ิในการใส่ปุ๋ย มีการใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ ยหมักในการผลิตข้าว จานวน 2 ครั้ง
สอดคล้องกับ สุ ภาพรรณ พาบุ , ธงชัย พาบุ และรุ่ งทิพย์ เกษตรสิ งห์ (2554) รายงานว่า เกษตรกรมีการใส่ ปุ๋ยคอกที่ได้จากคอกวัว-
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ควายของชาวนาเอง และสอดคล้องกับ นันทิยา นวฐิติกลุ (2555) ได้รายงานว่า เกษตรกรทั้งหมด มีการใส่ปุ๋ยคอก/ ปุ๋ ยหมัก เพื่อบารุ ง
ดินในแปลงนาข้าวของเกษตรกร และช่วยทาให้ดินดีและผลผลิตดีข้ ึน
1.2.3 การเก็บเกี่ ยว เกษตรกรทั้งหมดใช้รถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเกี่ยว สอดคล้องกับ ยุทธนา อยู่เย็น, ปิ ยภรณ์
วรานุสนั ติกลู และสุนทร เทียนงาม (2555) ได้รายงานว่า การเก็บเกี่ยวเกษตรกรส่ วนใหญ่นิยมจ้างรถเกี่ยวข้าวและรถนวดมาทาการ
เก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาของตนเอง และสุพจน์ คายา (2562) รายงานว่า เกษตรกรทั้งหมดเก็บเกี่ยวข้าวอินทรี ยโ์ ดยใช้รถเกี่ยว
1.2.4 การจัดการฟางข้าวและตอซัง พบว่า มีการจัดการโดยการไถกลบตอซัง สอดคล้องกับ สุ ภาพรรณ พาบุ, ธงชัย
พาบุ และรุ่ งทิพย์ เกษตรสิ งห์ (2554) รายงานว่า มีการไถกลบตอซัง เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็ จ เพื่อป้ องกันการเผาตอซังข้าวและเป็ นการ
เพิ่มอินทรี ยว์ ตั ถุให้กบั ดิน เกษตรกรส่วนมากได้รับรองการรับรองมาตรฐานการผลิต Organic Thailand ของกรมการข้าว
1.3 การจัดการระดับปลายน้ า ผลการศึกษาพบว่า
1.3.1 การขายผลผลิตข้าว เกษตรกรทั้งหมดมีการแปรรู ปเป็ นข้าวสารเก็บไว้บริ โภคในครัวเรื อน และส่ วนใหญ่มีการ
แปรรู ปผลผลิตเป็ นข้าวเปลือกเพื่อจาหน่ายให้กบั สหกรณ์การเกษตร สอดคล้องกับ นันทิยา นวฐิติกุล (2555) รายงานว่า เกษตรกร
ขายผลผลิตข้าวอินทรี ยใ์ ห้กบั องค์กรเอกชน และขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรอินทรี ยเ์ ชียงใหม่ จากัด และสอดคล้องกับ สุ พจน์ คายา
(2562) รายงานว่า เกษตรกรขายผลผลิตให้กบั โรงสี ขา้ วเอกชน โดยลักษณะการจาหน่ายผลผลิตมีสัญญาแบบกลุ่มเกษตรกร รู ปแบบ
ผลผลิตที่ จาหน่ ายเป็ นข้าวเปลือก เนื่ องจากเกษตรกรยังขาดองค์ความรู ้ในการแปรรู ปผลผลิตข้าวที่ หลากหลาย ซึ่ งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขา้ วและผลิตภัณฑ์ขา้ วข้าวอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ
1.3.2 การจัดเก็บผลผลิตข้าว เกษตรกรส่ วนมากไม่มียงุ ้ ฉาง ต่างคนต่างเก็บผลผลิตข้าวไว้แต่ละบ้าน สอดคล้องกับ
พินิตย์ กิ่งสอน (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ศักยภาพการผลิตและตลาดข้ าวอิ นทรี ย์ กรณี ศึกษาสหกรณ์ การเกษตรอิ นทรี ย์เชี ยงใหม่ จากัด
พบว่า สมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรี ย ์ ไม่มีพ้ืนที่สาหรับรวบรวมผลผลิตข้าวอินทรี ยใ์ นแต่ละอาเภอ และสอดคล้องกับ สุ พจน์ คายา
(2562) รายงานว่า เกษตรกรไม่มีการเก็บรักษาและรวบรวมผลผลิต เนื่องจากกลุ่มไม่มีแหล่งรวบรวมผลผลิตหรื อคลังเก็บผลผลิตข้าว
ของกลุ่มฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนงบประมาณในการสร้างไซโลหรื อคลังเก็บผลผลิตข้าวให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มฯ ขาด
การรวบรวมผลผลิตข้าวอินทรี ยข์ องกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง ทาให้ไม่มีอานาจต่อรองราคากับพ่อค้าได้ รวมทั้งยังขาดความรู ้การ
ประชาสัมพันธ์ขา้ วอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ ส่ วนใหญ่เป็ นการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบของการบอกต่อ ซึ่ งหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องควร
ส่งเสริ มการเชื่อมโยงตลาดข้าว (เกษตรกรและผูป้ ระกอบการ) รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู ้การจาหน่ายผ่านทางไลน์และเฟสบุ๊ก
3. ความต้องการในการส่งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ และแรงจูงใจในการเป็ น
สมาชิกกลุ่มฯ
3.1 ความต้องการในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ ผลการศึกษาพบว่า ความ
ต้องการในการส่งเสริ มการผลิตข้าวเพื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ เฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเกษตรกร
มีความต้องการทางด้านการให้บริ การและการสนับสนุนปั จจัยการผลิต อันดับที่ 1 รองลงมาคือ ได้แก่ ด้านความรู ้การผลิตข้าวเพื่อ
การรั บ รองมาตรฐานอิ น ทรี ย ์ข องกลุ่ม และความต้อ งการในล าดับ สุ ด ท้ายคื อ ด้านความต้อ งการเกี่ ย วกับ รู ป แบบการส่ งเสริ ม
การเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร สอดคล้องกับ สุพจน์ คายา (2562) ได้รายงานว่า เกษตรกรมีความต้องการสนับสนุนการ
ผลิตข้าวอินทรี ย ์ และความต้องการความรู ้ การผลิตข้าวอินทรี ยอ์ ยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรส่ งเสริ มความ
ต้องการในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวเพื่อการรับรองมาตรฐานอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ ต่อไป และแรงจูงใจในการเป็ นสมาชิกกลุ่มข้าว
อินทรี ยฯ์ พบว่า เกษตรกรมีแรงจูงใจในการเป็ นสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรี ยต์ อ้ งการช่วยพัฒนาหมู่บา้ นและชุมชนแห่ งเกษตรอินทรี ยม์ ี
ระดับแรงจูงใจมากที่สุด สอดคล้องกับ สุชาดา สุ ขบารุ งศิลป์ (2553) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ สิ่ งที่อยูภ่ ายในตัวบุคคลเป็ นแรงขับ เป็ น
พลังของแต่ละคนที่ทาให้กระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งจนสาเร็ จ และสอดคล้องกับ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550, หน้า

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

155

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
84) กล่าวว่า จุดเน้นหรื อหลักสาคัญของเรื่ องการจูงใจนั้น อยูท่ ี่ความสามารถที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ อันเนื่องมาจากความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว
4. แนวทางการส่งเสริ มการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบ้านเนิ นสวน
อ้อย อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว คือ การสร้างระบบการผลิตที่มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเมล็ดพันธุ์ที่กลุ่มผลิต
โดยการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตข้าวอินทรี ยใ์ ห้มีมูลค่าสูง การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขา้ วและผลิตภัณฑ์ขา้ วอินทรี ยข์ องกลุ่มฯ เพื่อ
กาหนดราคาข้าวของกลุ่มเกษตรกรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในแปลงนา รวมทั้งสร้างระบบการเชื่อมโยงตลาดและ
เครื อข่ายเพื่อสร้างโอกาสการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กบั กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริ มการขายผ่านตลาด Online ให้เกิดความหลากหลาย
ของราคา สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระแก้ว ปี 2566-2570 ของสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว (2564) ในการใช้กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิ จชี วภาพ เศรษฐกิ จหมุนเวียน และเศรษฐกิ จสี เขียวด้าน
การเกษตร (Bio-Circular-Green Economy (BCG Model)) ด้านการเกษตร เพื่อปรับระบบการเกษตรให้มีประสิ ทธิภาพสูง มาตรฐาน
สูงและรายได้สูง ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่า การจัดการผลิตข้าวตลอดห่ วงโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวอินทรี ยบ์ า้ นเนิ นสวนอ้อยฯ
ควรใช้กลไกการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วย BCG Model ของจังหวัดสระแก้ว มาเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มกลุ่มฯ ให้กลุ่มเกิด
ความเข้มแข็ง และสามารถผลิตข้าวอินทรี ยใ์ ห้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรี ยอ์ ย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาไปใช้
1. ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร ควรมีการรวมกลุ่มและสร้างความร่ วมมือกันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต
ข้าวอินทรี ยใ์ ห้มีมูลค่าสูง และมีปริ มาณผลผลิตข้าวอินทรี ยใ์ ห้สูงขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร ควรประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด และหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้องเพื่อร่ วมส่ งเสริ มและแก้ไข
ปั ญหากลุ่มข้าวอินทรี ยฯ์ อย่างต่อเนื่องในทุกด้านตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร
เอกสารอ้ างอิง
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ความต้ องการในการส่ งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยภายในโรงเรือนของเกษตรกร
ในอาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พิชญาภา พงษ์พวั 1*
พลสราญ สราญรมย์2 และ สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม3
แขนงวิชาส่งเสริ มการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: pitchaliu@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) สภาพการจัดการการ
ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน (3) การรับรู ้และการปฏิบตั ิในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน (4) ความต้องการในการส่ งเสริ มการ
จัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน และ (5) ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยใน
โรงเรื อน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 112 ราย เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 51.8 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 83.9 ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนเพราะเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรแนะนา โดยปลูกคะน้าในโรงเรื อนมากที่ สุด (2) เกษตรกรมีจานวนแรงงานในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
เฉลี่ย 1.7 คน ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อปรับปรุ งบารุ งดิน ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนเฉลี่ย 5.2 รอบ/ปี (3) เกษตรกรเกือบทั้งหมดมี
ความรู ้และปฏิบตั ิในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน (4) เกษตรกรมีความต้องการเนื้ อหาในการส่ งเสริ มในระดับมากที่สุด คือ เรื่ อง
การบารุ งรักษาโรงเรื อน ผ่านสื่ อบุคคลที่เป็ นราชการ และต้องการวิธีการส่งเสริ มในระดับมากที่สุดจากการบรรยาย (5) เกษตรกรมีปัญหา
ในภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยประเด็นปั ญหาอันดับ 1 คือ ปั ญหาด้านการตลาด ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ผลิต ด้านการตลาด และด้านเงินทุนและรายได้
คาสาคัญ: ความต้องการส่งเสริ ม, การผลิตพืชผักปลอดภัย, การผลิตพืชผักในโรงเรื อน
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Extension Needs for Greenhouses Safety Vegetable Production of Farmers
in Mueang District, Nakhonpathom Province
Pitchayapa Phongphua1*
Ponsaran Saranrom2 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: pitchaliu@gamail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic social and economic conditions of farmers (2) greenhouse safety
vegetable production management conditions (3) perception and practice in greenhouse safety vegetable production (4) needs in the
extension of greenhouse safety vegetable production management and (5) problems and suggestions regarding the extension of
greenhouse safety vegetable production management. The population of this research was 112 farmers. Data were collected from the
entire population. The tool used for this study was interview form for data collection. Data were analyzed by using descriptive
statistics.
The results of the research revealed that (1) 51.8% of farmers were male. 83.9% produced safety vegetable in the greenhouse
because of the recommendation from the agricultural extension officers with growing Chinese kale in the greenhouse at the highest
level. (2) Farmers had the average number of labor in the greenhouse safety vegetable production of 1.73 people. Most of them
applied organic fertilizer to modify the soil. Farmers had produced the average greenhouse safety vegetable production of 5.27
round/year. (3) Almost all of the farmers had perceived and practice in the greenhouse safety vegetable production. (4) Farmers
wanted to receive the extension regarding the content at the highest level on greenhouse maintenance through personal media who
worked in the government. They wanted to receive the method of extension at the highest level from the lecture. (5) Farmers faced
with the problems, overall, at the moderate level. The top issue was on the problem regarding marketing. Suggestions were such as
production process, marketing, funding, and income.
Keywords: Extension Needs, Safety Vegetable Production, Greenhouse Vegetable Production
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บทนา
การปลูกผักเป็ นกิจกรรมเกษตรที่มีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชอย่างแพร่ หลาย ทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายสู งและมีโอกาส
สัมผัสอยู่กบั สารเคมีตลอดเวลา ก่อให้เกิ ดปั ญหาสารพิษตกค้างในการผลิต ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม แต่กระแสที่
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ่ มตื่นตัวหันมาใส่ ใจและห่ วงใยเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเริ่ มให้ความสาคัญต่อการ
เลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุ ขภาพร่ างกายมากขึ้น ทั้งนี้ การส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกผักปลอดภัยในโรงเรื อน เพื่อ
ป้ องกันแมลงศัตรู พืชไม่ให้เข้าไปทาลายพืชที่ปลูก ทาให้ไม่ตอ้ งใช้ยาฆ่าแมลง อีกทั้งสามารถควบคุมปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ทาให้ผลิตพืช
ได้ตลอดทั้งปี และการปลูกผักในระบบโรงเรื อน ถือเป็ นทางเลือกที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถรับมือกับปั ญหาจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลได้
จังหวัดนครปฐม เป็ นแหล่งผลิตพืชผักที่สาคัญแหล่งหนึ่ งของประเทศไทย แต่การผลิตผลผลิต/สิ นค้าเกษตร ยังคงพบปั ญหา
เรื่ องความปลอดภัย และการผลิตที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เป็ นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อทาให้
จังหวัดนครปฐมเป็ นแหล่งผลิตพืชผักที่สาคัญและรักษาอัตลักษณ์ของการผลิตพืชผักให้คงไว้คู่จงั หวัดนครปฐม ประกอบกับการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกร โดยการยกระดับการผลิตพืชผักที่ได้มาตรฐาน โดยอาศัยองค์ความรู ้และนวัตกรรมต่างๆ
ทางสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจึงได้จดั ทาโครงการเพิ่มศักยภาพสิ นค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐาน
และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักในโรงเรื อนปลูกพืช โดยในเขตอาเภอเมืองนครปฐม ได้รับการสนับสนุนและมีโรงเรื อนปลูกพืชทั้งหมด
112 หลัง เพื่อนามาพัฒนาระบบการผลิต ด้วยการผลิตในระบบโรงเรื อนปิ ด เพื่อควบคุมโรคแมลง ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มคุณภาพ
ให้กบั ผลผลิต ตลอดจนผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนเพื่อรวบรวม/แปรรู ปผลผลิต เพื่อผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัย เป็ นที่ตอ้ งการของ
ผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรที่ ปลอดภัยทั้งผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนและยัง่ ยืนสื บไป (สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560)
จากการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา หลังจากเกษตรกรได้รับโรงเรื อนไปแล้ว เกษตรกรยังขาดองค์ความรู ้ในการผลิตผักในโรงเรื อน
เช่น เรื่ องของปั จจัยในการผลิต แรงงาน เงินทุน ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานทางส่ งเสริ มการเกษตรยังไม่ทราบถึงความต้องการของเกษตรกร
ในการส่งเสริ มว่า เนื้อหาที่ตอ้ งการให้ส่งเสริ มคือ เรื่ องอะไร ช่องทางใด จึงเป็ นที่มาของการศึกษาเรื่ อง ความต้องการในการส่ งเสริ มการ
ผลิตพืชผักปลอดภัยภายในโรงเรื อนของเกษตรกร ในอาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการ
ส่งเสริ มตามความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดภัยภายในโรงเรื อน เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
3. เพื่อศึกษาการรับรู ้และการปฏิบตั ิในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
4. เพื่อศึกษาความต้องการในการส่งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
5. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบ นวคิดในการวิจยั
1.สภาพพืนฐานทางสังคม ละเ รษฐกิจของเกษตรกร
1.1 สภาพพืนฐานทางสังคมของเกษตรกร ได้แก่
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- การเป็ นสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกร
- การมีตาแหน่งทางสังคม
- เหตุผลในการผลิต
1.2 สภาพพืนฐานทางเ รษฐกิจของเกษตรกร ได้แก่
- พื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด
- แหล่งเงินทุน
- ต้นทุนในการผลิตในโรงเรื อน
- ประสบการณ์ในการผลิตในโรงเรื อน
- ผลผลิต (กก./ปี ) และรายได้รวม (บาท/ปี )

3.การรับร้ ละการป ิบัตใิ นการ
ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
- น้ าที่ใช้ในแปลงปลูก
- พื้นที่ปลูก
- วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
- การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บ
เกี่ยว
- การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกี่ยว
- การพักผลิตผล การขนย้ายใน
แปลงปลูกและการเก็บรักษา
- สุขลักษณะส่วนบุคคล
- การบันทึกข้อมูล

2.สภาพการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
- การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการด้านการผลิต
- การจัดการด้านอุปกรณ์การผลิต
- การจัดการด้านวัสดุการผลิต

4.ความต้ องการในการส่ งเสริมการจัดการการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยในโรงเรื อน
4.1 ด้านเนือหาการส่ งเสริม
- การเตรี ยมดิน บารุ งดิน
- การเลือกชนิดพืชที่เหมาะสม
- ระบบการให้น้ า
- การป้องกันกาจัดศัตรู พืช
- การผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน
- การบารุ งรักษาโรงเรื อน
- การรวมกลุ่ม/เครื อข่าย ในการผลิตและการจาหน่าย
- ช่องทางการจาหน่าย
- การจัดการทุนและแรงงาน
4.2 ด้านช่ องทางการส่ งเสริม
- สื่ อบุคคล,สื่ อสิ่ งพิมพ์,สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.3 ด้านวิ การส่ งเสริม
- การบรรยาย,การสาธิต,การปฏิบตั ิ,การทัศนศึกษา

5.ปัญหา ละข้ อเสนอ นะในการส่ งเสริม
การจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยใน
โรงเรื อน
- ด้านแรงงาน
- ด้านการเตรี ยมพื้นที่ปลูก
- ด้านกระบวนการผลิต
- ด้านการตลาด
- ด้านเงินทุนและรายได้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นวคิด ทฤษฎ ละผลงานวิจยั ทเ่ กย่ วข้ อง
การส่งเสริ มการเกษตรมีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู ้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไปสู่เกษตรกร ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยสามารถสร้างรายได้ พัฒนาสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมชนบท และครอบครัวเกษตรกรให้มีสภาพที่ดีได้ มีความสาคัญต่อการพัฒนาผลผลิต คุณภาพชีวิต และสิ่ งแวดล้อมให้มี
ความยัง่ ยืน การส่งเสริ มการเกษตรเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี การส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ และการ
นาไปปฏิบตั ิของเกษตรกร (พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ , 2556) การผลิตพืช หมายถึง กระบวนการการปลูกพืชที่ ตอ้ งพิจารณาตั้งแต่การจัดการ
พื้นที่ปลูก พันธุ์พืชการจัดการดิน น้ า ปุ๋ ย ศัตรู พืช การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งการผลิตพืชให้มีประสิ ทธิ ภาพดีได้ตรง
ตามการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี ผูผ้ ลิตจะต้องคานึ งถึง สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดจากศัตรู พืชเหมาะสมกับการบริ โภค และมีคุณภาพเป็ นที่ พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (ธารงเจต พัฒมุข,
2563) โดยขั้นตอนการผลิตผักให้ปลอดภัยจากสารพิษที่ถูกต้องและเหมาะสมว่า ต้องมีการดาเนิ นการในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย พื้นที่
ปลูกพันธุ์พืชผักและการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูก การปรับปรุ งดิ น ระยะปลูกและการดูแลรักษา การควบคุมวัชพืชในแปลงผัก การ
ป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2545)
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีพ้นื ที่การเกษตรมีจากัดและเกษตรกรมีการผลิตผักยังไม่ได้คุณภาพ มีการใช้สารเคมีใน
การปลูกผักจานวนมาก เนื่ องจากปั ญหาโรค แมลงระบาด ทาให้ตน้ ทุ นในการผลิ ตสู งและเป็ นอันตรายต่อทั้งผูผ้ ลิ ต และผูบ้ ริ โภค
สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จึงได้จดั ทาโครงการเพิม่ ศักยภาพสิ นค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ให้จงั หวัดนครปฐมเป็ นแหล่งผลิตพืชอาหารปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่ งเสริ มและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภาคเกษตร โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในการผลิตและจาหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย ส่ งเสริ มการปลูกผักใน
โรงเรื อนให้กบั เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดนครปฐม (สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560)
จากการศึกษาแนวคิดในการส่งเสริ มการเกษตร การผลิตพืชตามการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี และการส่ งเสริ มการปลูกผักใน
โรงเรื อนให้กับเกษตรกร ผูว้ ิจัยจึ งได้บูรณาการแนวคิ ดเพื่อนาไปศึ กษาหาความต้องการในการส่ งเสริ มการผลิ ตพืชผักปลอดภัยใน
โรงเรื อนของเกษตรกร ประกอบด้วย สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร สภาพการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยใน
โรงเรื อน การรับรู ้และการปฏิบตั ิในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน ความต้องการในการส่งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัย
ในโรงเรื อน และปั ญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
วิ ดาเนินการวิจยั
ประชากร คือ เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรื อนปลูกพืช จากสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โครงการเพิ่มศักยภาพ
สิ นค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 กิจกรรมสนับสนุ นโรงเรื อนปลูกพืช งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 จานวน 112 ราย ในอาเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม (สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560) โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไม่มีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์ เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 5 ตอน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าต่าสุด (minimum) ค่าสูงสุด
(maximum) ค่าเฉลี่ย (mean) การจัดอันดับ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป
ผลการวิจยั
ผลการศึกษา เรื่ อง ความต้องการในการส่งเสริ มการผลิตพืชผักปลอดภัยภายในโรงเรื อนของเกษตรกร ในอาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 83.9 ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนเพราะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรแนะนา มีพ้นื ที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 3.7 ไร่ ต้นทุนในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนเฉลี่ย 9,946.43 บาท/
ปี มีประสบการณ์การผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนเฉลี่ย 3.9 ปี และ ร้อยละ 65.2 มีการปลูกคะน้าในโรงเรื อ นมากที่สุด ในปี พ.ศ.
2563
2. สภาพการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน ผลการศึ กษาพบว่า แรงงานในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
เฉลี่ย 1.9 คน ร้อยละ 69.6 ยังไม่มีมาตรฐานการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน ร้อยละ 77.7 มีการใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ ผลิตพืชผักปลอดภัยใน
โรงเรื อนเฉลี่ย 5.2 รอบ/ปี ร้อยละ 67.9 ใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคพืช ร้อยละ 61.6 ใช้ชีวภัณฑ์ในการกาจัดแมลงศัตรู พืช ร้อยละ 85.7
มีการจาหน่ายผลผลิตเอง ร้อยละ 61.6 มีการใช้วสั ดุพรางแสงในโรงเรื อน ร้อยละ 83.9 ใช้แหล่งน้ าสาธารณะในการผลิตในโรงเรื อน
3. การรับรู ้และการปฏิบตั ิในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 100.0 มีการรับรู ้และปฏิบตั ิในทุก
ประเด็น จากประเด็นทั้งหมด คือเรื่ องการพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและการเก็บรักษา ร้อยละ 79.5 เรื่ องที่เกษตรกรทราบน้อย
ที่ สุด คือ เรื่ องพื้นที่ ปลูก ในประเด็นของการส่ งตรวจตัวอย่างดิ นวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 ครั้ ง ในระยะเริ่ มจัดระบบการผลิต และเก็บ
ตัวอย่างเพิ่มในช่วงที่สภาพแวดล้อมเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อน ร้อยละ 58.0 เรื่ องที่เกษตรกรปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ เรื่ องการบันทึกข้อมูล
4. ความต้องการในการส่งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 97.3 มีความต้องการ
ในการส่ งเสริ มประเด็นเนื้ อหา เรื่ องการบารุ งรักษาโรงเรื อน ร้อยละ 97.3 มีความต้องการในการส่ งเสริ มผ่านสื่ อบุคคลที่เป็ นราชการ
ร้ อ ยละ 31.2 มี ค วามต้อ งการในการส่ ง เสริ ม ผ่า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ที่ เ ป็ นแผ่ น พับ ร้ อ ยละ 30.4 มี ค วามต้อ งการในการส่ ง เสริ ม ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 86.6 มีความต้องการในการส่งเสริ ม โดยวิธีส่งเสริ มแบบการบรรยาย
5. ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน ผลการศึ กษาพบว่า มีปัญหาด้าน
การตลาด ประเด็นเรื่ องการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 3.09 ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยในโรงเรื อน เกษตรกรที่ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน มีขอ้ เสนอแนะด้านกระบวนการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน คือ
ขาดความรู ้และความชานาญในการซ่อมแซมโรงเรื อน เมื่อมีการชารุ ดเสี ยหายและภายในโรงเรื อนมีอุณหภูมิสูง ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืช ด้านการตลาดพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน คือ ขาดความรู ้ในการทาการตลาดแบบออนไลน์ และด้านเงินทุนและรายได้ของการ
ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน คือ ต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมโรงเรื อนเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผล
1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรที่ มีอายุ รุ่ นพ่อแม่ โดยส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และไม่มีตาแหน่งทางสังคม ส่ วนเหตุผลโดยส่ วนใหญ่ที่ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนเพราะเจ้าหน้าที่
ส่ ง เสริ ม การเกษตรแนะน า เกษตรกรมี พ้ื น ที่ ถื อ ครองที่ ดิ น ไม่ ม าก ดัง นั้น การใช้โ รงเรื อ นในการผลิ ต พื ช ผัก สามารถจะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตของเกษตรกรได้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการผลิตพืชผักในโรงเรื อนที่นอ้ ย เนื่ องจากบางรายเพิ่งได้
เข้าร่ วมโครงการเพิ่มศักยภาพสิ นค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 กิ จกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักใน
โรงเรื อนปลูกพืช งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 (สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2560) โดยในปี พ.ศ. 2563 เกษตรกรมีการปลูกผักคะน้า
ในโรงเรื อนมากที่สุด เนื่ องจากคะน้าเป็ นผักที่ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก มีอายุส้ นั (45-60 วัน) และสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิ น
สอดคล้องกับการศึกษางานวิจยั ในตอนที่ 2 สภาพการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน ที่พบว่า เกษตรกรผลิตพืชผักปลอดภัย
ในโรงเรื อนเฉลี่ย 5.2 รอบ/ปี และสภาพดินในโรงเรื อนของเกษตรกรที่พบมีหลายประเภท ทั้งดินร่ วน ดินร่ วนปนเหนียว และดินร่ วนปน
ทราย
2. สภาพการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนยังไม่มีมาตรฐาน
GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ แต่จากการศึกษางานวิจยั ในตอนที่ 3 การรับรู ้และการปฏิบตั ิในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน
พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความรู ้และปฏิบตั ิตามการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทั้ง 8 ประเด็น ดังนั้น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรเข้าไปส่ งเสริ มในเรื่ องการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรี ย ์ อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเกษตรกรมีความรู ้และการ
ปฏิบตั ิแล้ว การเข้าไปให้คาแนะนาให้เกษตรกรได้รับมาตรฐาน จึ งทาได้ไม่ยาก และทาให้ผลผลิตพืชผักในโรงเรื อนได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจากการศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ในการป้ องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช ในกลุ่มนี้
เจ้าหน้าที่ควรเข้าไปให้คาแนะนาในการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรี ย ์ ส่ วนเกษตรกรที่ยงั ใช้สารเคมีอยู่ ควรมีการส่ งเสริ ม
ให้ลดการใช้สารเคมีและแนะนาให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวภัณฑ์มากขึ้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมีภายใน
แปลง โดยมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู ้ จัดทาแปลงเรี ยนรู ้ ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบ เป็ นต้น เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการผลิต
พืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน เฉลี่ย 5.2 รอบ/ปี ซึ่ งในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนของเกษตรกร จะมีช่วงที่ตอ้ งมีการพักดิน จาก
การผลิตพืชผักเป็ นระยะเวลานาน เพื่อฟื้ นฟูสภาพดิ น และจากการทบทวนวรรณกรรม เรื่ อง หลักการประกอบการทางการเกษตร ธารงเจต
พัฒมุข (2563) กล่าวว่า การจัดการสมบัติทางชี วภาพของดิ น ได้แก่ จุลินทรี ย ์ สาเหตุโรคพืช แมลงศัตรู พืชที่ อาศัยอยู่ในดิ น สามารถ
จัดการได้โดยการไถพรวนดินหรื อไถพลิกหน้าดินเป็ นการทาลายจุลินทรี ยโ์ รคพืชและแมลงศัตรู พืช การจัดการระบบปลูก เช่น ปลูกพืช
หมุนเวียน การพักดิน เป็ นต้น นอกจากการพักดินแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ ปุ๋ยเพื่อปรับปรุ งบารุ งดิน โดยปุ๋ ยที่ที่ใส่ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และการปลูกพืชอายุส้ นั จาพวกผักใบ ก็สามารถทาให้ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อนได้หลายรอบมากขึ้น
3. การรับรู ้และการปฏิบตั ิในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน เรื่ องที่เกษตรกรทราบน้อยที่สุด จากทั้งหมด 34 ประเด็นย่อย
คือ เรื่ องพื้นที่ปลูก ในประเด็นของการส่งตรวจตัวอย่างดินวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่ มจัดระบบการผลิต และเก็บตัวอย่างเพิ่ม
ในช่วงที่ สภาพแวดล้อมเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อน ซึ่ งเกษตรกรบางรายไม่ทราบว่าสามารถส่ งตัวอย่างดิ นวิเคราะห์ได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ส่งเสริ มควรประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการส่งตรวจตัวอย่างดินวิเคราะห์ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างดิน ทั้งนี้เพื่อให้
เกษตรกรทราบถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ และปั ญ หาของดิ น ในแปลงปลู ก พื ช เพื่ อ การผลิ ต ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น พร้ อ มทั้ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ประสานงานกับหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ดิน เช่น สานักงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่าง
ดิน สาหรับการปฏิบตั ิในการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน พบว่า เรื่ องที่ เกษตรกรปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด จากทั้งหมด 34 ประเด็นย่อย คือ
เรื่ องการบันทึกข้อมูล ในประเด็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร และการบันทึกข้อมูลการจัดการเพื่อให้
ผลผลิตมีคุณภาพ ทั้งนี้การที่เกษตรกรปฏิบตั ิในเรื่ องของการบันทึกข้อมูลน้อย อาจเนื่ องมาจากการที่เกษตรกรไม่มีมาตรฐานรับรองใน
การผลิต เพราะอาจจะเห็นว่า ไม่จาเป็ น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คาแนะนาในการจดบันทึก ช่วยวางแผน
แนะนาข้อมูลในการจดบันทึกกิจกรรมทางการเกษตรให้เกษตรกรสามารถเข้าใจง่าย เช่น ข้อมูลการปฏิบตั ิงานการใช้สารเคมี ข้อมูลผูร้ ับ
ซื้อและปริ มาณผลผลิต เป็ นต้น เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง กรณี ที่พบปั ญหาในการจาหน่ายผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ นาวินทร์
แก้วดวง, เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ และภรณี ต่างวิวฒั น์ (2560) ที่ศึกษาการผลิตผักปลอดภัยตามการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร
ในจังหวัดหนองคาย พบว่า เกษตรกรมีการผลิตผักปลอดภัยตามการปฏิบตั ิทาง การเกษตรที่ดีตามประเด็น 8 ข้อ ได้แก่ (1) แหล่งน้ า
(2) พื้นที่ปลูก (3) การใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร (4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว (5) การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว (6) การพักผลิตผลการขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา (7) สุ ขลักษณะส่ วนบุคคล (8) บันทึกข้อมูลและ
การตามสอบ พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีการปฏิบตั ิ ทั้ง 8 ด้าน แต่มีเกษตรกรส่วนน้อย มีการปฏิบตั ิในด้านการบันทึกข้อมูลและการตามสอบ
4. ความต้องการในการส่ งเสริ มการจัดการการผลิ ตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความต้องการในการ
ส่ งเสริ ม ประเด็นเนื้ อหาเรื่ องการบารุ งรักษาโรงเรื อน เนื่ องมาจากเกษตรกรอาจเห็ นประโยชน์จากการผลิตพืชผักในโรงเรื อน ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มควรเข้าไปให้คาแนะนาแก่ เกษตรกรและถ่ายทอดองค์ความรู ้ ในการหมัน่ ดู แลรั กษาโรงเรื อนอย่างถูกวิธี เพื่อให้
โรงเรื อนมีประสิ ทธิ ภาพใช้งานได้นานขึ้น เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความต้องการในการส่ งเสริ มผ่านสื่ อบุคคลที่เป็ นราชการ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะภาครัฐเข้าไปเยีย่ มเยียนและสนับสนุนองค์ความรู ้ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรบ่อยครั้ง หากเกษตรกรมีปัญหาก็สามารถเข้าถึงและติดต่อ
กับทางภาครัฐได้ง่ายและสะดวกกว่า ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อผ่านทางหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ ดังนั้น การส่ งเสริ มจากภาครัฐจึง
สร้างความเชื่อมัน่ และไว้ใจให้เกษตรกรได้มากกว่าเอกชน โดยมีเนื้อหาที่ตอ้ งการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน และความ
ต้องการผ่านช่องทางสื่ อในการส่งเสริ มการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน ดังนี้
4.1 สื่ อบุคคล เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความต้องการในการส่ งเสริ มผ่านสื่ อบุคคลที่เป็ นราชการ และเนื้ อหาในการส่ งเสริ มที่
ต้องการมากที่สุดคือ เรื่ องการบารุ งรักษาโรงเรื อน ดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น
4.2 สื่ อสิ่ งพิมพ์ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการในการส่ งเสริ มผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นแผ่นพับ อาจเนื่ องมาจากแผ่นพับมี
ขนาดเล็ก สะดวกกับการใช้งาน สามารถพกพาได้ง่าย สามารถอ่านทาความเข้าใจในเนื้อหาได้ทุกสถานที่ และเข้าใจเนื้ อหาได้ในเวลาไม่
มาก เมื่อเทียบกับคู่มือและโปสเตอร์ และจากผลการวิจยั ในแบบสัมภาษณ์ ในตอนที่ 1 สภาพทางสังคมของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่
อยูใ่ นวัยกลางคน ดังนั้น อาจคุน้ ชินกับการใช้แผ่นพับมากกว่า และสอดคล้องกับ พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธ์ (2556, หน้า 38-47) กล่าวว่า การ
ส่งเสริ มแบบมวลชน โดยสื่ อสารมวลชนจะช่วยในการส่งเสริ มเผยแพร่ นวัตกรรมให้ประชาชนได้ทราบว่า ได้มีสิ่งนั้น ๆ เกิดขึ้นแล้ว และ
มีคนที่ ให้ความสนใจที่ จะศึ กษาหารายละเอียดเพิ่มเติมอีก ซึ่ งในขั้นนี้ สื่ อสารมวลชนที่ นามาใช้ได้ดีในการส่ งเสริ ม ได้แก่ เอกสาร
เผยแพร่ โปสเตอร์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สไลด์และฟิ ล์มสตริ ป และการจัดนิ ทรรศการ โดยเนื้ อหาในการส่ งเสริ มที่
ต้องการมากที่สุดผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เป็ นแผ่นพับ คือ เรื่ องระบบการให้น้ า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรให้ขอ้ มูลแก่เกษตรกรเรื่ องระบบการให้น้ า
ซึ่งในรู ปแบบแผ่นพับ อาจมีรูปภาพของระบบการให้น้ าประเภทต่าง ๆ ประกอบ พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4.3 สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความต้องการในการส่ งเสริ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ที่เป็ นอิ นเทอร์ เน็ต อาจ
เนื่ องมาจากในปั จจุบนั สื่ ออินเทอร์ เน็ตใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และเข้าถึงง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ หรื อช่องทางการสื่ อสารอื่น ๆ
สามารถติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ค้นหาข้อมูลได้มากและหลากหลายกว่าทางวิทยุ โทรทัศน์และวิดีโอ/วีซีดี การส่งเสริ มการเกษตร
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาจทาได้โดยการใช้แพลตฟอร์มหรื อแอปพลิเคชันในการเผยแพร่ ความรู ้และเทคโนโลยี ซึ่ งสามารถทาได้รวดเร็ ว
ต้นทุนต่า โดยเนื้ อหาในการส่ งเสริ มที่ตอ้ งการมากที่สุดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่เป็ นอินเทอร์ เน็ต คือ เรื่ องการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มอาจมีการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน หรื อเกษตรกรที่สนใจพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผ่าน
ทางกลุ่มไลน์ เนื่ องจากปั จจุบนั เกษตรกรส่ วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถื อเคลื่อนที่ และมีการใช้โปรแกรมไลน์สื่อสารระหว่างกันอยู่แล้ว
พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชผ่านทางกลุ่มไลน์ โดยอาจมีการรายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรู พืชที่ กาลังมีการ
ระบาด แนบรู ปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนะนาแนวทางการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชในเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร
4.4 วิธีการส่งเสริ ม เกษตรกรมีความต้องการในการส่งเสริ ม โดยวิธีการบรรยายมากที่สุด เนื่ องมาจากการบรรยาย เกษตรกร
จะได้รับความรู ้และเนื้อหาสาระมาก สามารถรับการส่งเสริ มได้ทุกที่ และนาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง รองลงมา เป็ นวิธีการส่งเสริ ม
โดยการสาธิ ต ที่ แสดงให้เห็นเป็ นตัวอย่าง อาจทาไปพร้อม ๆ กับการบรรยาย เพื่อให้เกษตรกรได้รับประสบการณ์จากการสังเกต ได้
ซักถาม อภิปรายและสรุ ปการเรี ยนรู ้จากการสังเกตดังกล่าว
5. ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัยในโรงเรื อน เกษตรกรมีปัญหาด้านการตลาด
ประเด็นเรื่ องการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ มากที่สุด ซึ่ งจากผลการวิจยั ตอนที่ 2 สภาพการจัดการการผลิตพืชผักปลอดภัย พบว่า ช่อง
ทางการจาหน่ ายผลผลิตพืชผักในโรงเรื อนของเกษตรกรส่ วนใหญ่จะจาหน่ ายเอง ดังนั้น ภาครัฐและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมีการ
แนะนาให้เกษตรกรทาการตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น โดยการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อออนไลน์ เช่น การจาหน่ายผ่านเว็บไซต์
ผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรื อการพัฒนาสถานที่ผลิตให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวเชิงเกษตร โดยเสนอเรื่ องราวความเป็ นมาในการผลิตที่
น่าสนใจ เพื่อช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิต
ข้ อเสนอ นะเพือ่ การนาไปใช้
1. ควรเสนอแนะให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อวางแผนและจาหน่ ายผลผลิ ตส่ งตลาดหรื อผลิตให้บริ ษทั เอกชนได้ใน
จานวนและคุณภาพที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ สามารถซื้ อปั จจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลง และยังสามารถรับเทคโนโลยีหรื อความรู ้จาก
เจ้าหน้าที่ได้รวดเร็ วขึ้น แทนการถ่ายทอดเป็ นรายบุคคล ซึ่ งทาได้ชา้ และไม่ทวั่ ถึง และยังได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการผลิต
พืชผักในโรงเรื อนร่ วมกัน และแนะนาให้เกษตรกรทาการตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น โดยการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อออนไลน์
เช่ น การจาหน่ ายผ่านเว็บไซต์ ผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดี ยต่าง ๆ หรื อการพัฒนาสถานที่ ผลิ ตให้เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร โดยเสนอ
เรื่ องราวความเป็ นมาในการผลิตที่น่าสนใจ เพื่อช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิต
2. ควรมีการบูรณาการร่ วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกันวางแผนในการจัดการการผลิต
เพื่อให้พืชผักที่ผลิตในโรงเรื อนมีคุณภาพที่ สูงขึ้น ได้มาตรฐานการรับรอง เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค และเน้นเสริ มสร้างการรวมกลุ่ม
และเครื อข่าย เพื่อรวบรวมผลผลิตผักในโรงเรื อนไปจาหน่ายในช่องทางที่กว้างขึ้น
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แนวทางการส่ งเสริมการใช้ พืชปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุ งบารุงดินของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในจังหวัดลาพูน
ศิริกร ศรี ทองคำ1*
สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม2 และ บำเพ็ญ เขียวหวำน3
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ คณะเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช1,2,3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: sirikorn481@gmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษำ (1) สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล สภำพสังคมและเศรษฐกิ จของเกษตรกร (2) ควำมรู ้
แหล่งควำมรู ้ และควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดิ นของเกษตรกร (3) ควำมต้องกำรในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อ
ปรับปรุ งบำรุ งดิ นของเกษตรกร (4) ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร (5) ปั ญหำ ข้อเสนอแนะ
แนวทำงกำรส่ งเสริ มกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดิ นของเกษตรกร ประชำกรที่ ใช้ในกำรศึกษำ คือ เกษตรกรผูป้ ลูกข้ำวในพื้นที่
จังหวัดลำพูน จำนวน 19,788 รำย กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงได้จำนวน 202 รำย ทำกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบง่ำย จัดเก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์
วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยสถิติพรรณนำ กำรจัดอันดับ และกำรวิเครำะห์ Chi-square
ผลกำรวิจยั พบว่ำ (1) เกษตรกรร้อยละ 71.8 เป็ นเพศชำย อำยุเฉลี่ย 56.58 ปี จำนวนสมำชิกในครัวเรื อนทั้งหมดเฉลี่ย 3.86 คน
ส่วนประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำวเฉลี่ย 27.13 ปี รำยได้จำกกำรทำกำรเกษตรเฉลี่ย 85,631.19 บำท/ปี จำนวนพื้นที่ปลูกข้ำวเฉลี่ย 8.40 ไร่
(2) เกษตรกรที่ ใช้และไม่ใช้พืชปุ๋ ยสดมีควำมรู ้อยู่ในระดับมำกและปำนกลำง ตำมลำดับ แหล่งควำมรู ้ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง
โดยเฉพำะได้รับแหล่งควำมรู ้จำกสื่ อบุคคลมำกกว่ำแหล่งควำมรู ้อื่น ๆ ควำมคิดเห็นภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก โดยแสดงควำมคิดเห็นด้ำน
ประโยชน์กำรใช้พืชปุ๋ ยสดมำกกว่ำด้ำนอื่น ๆ (3) เกษตรกรที่ใช้และไม่ใช้พืชปุ๋ ยสดมีควำมต้องกำรในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดอยูใ่ นระดับมำก
และปำนกลำง ตำมล ำดับ โดยมี ค วำมต้อ งกำรด้ำ นควำมรู ้ ม ำกกว่ำ ด้ำ นอื่ น ๆ (4) ปั จ จัยที่ สัม พันธ์ กับ กำรใช้พื ช ปุ๋ ยสด พบว่ำ อำยุ
ประสบกำรณ์กำรปลูกข้ำว และควำมรู ้ของเกษตรกรเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสด มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสำคัญยิ่งทำงสถิติที่ระดับ .01
(5) ปั ญหำของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ภำพรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง โดยเฉพำะด้ำนกำรส่งเสริ ม ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ย
สดอยูใ่ นระดับมำก โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้พืชปุ๋ ยสด และเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสดอยูใ่ นระดับมำก โดยเฉพำะด้ำนกำรส่งเสริ ม
คาสาคัญ: แนวทำงกำรส่งเสริ ม, พืชปุ๋ ยสด, ปรับปรุ งบำรุ งดิน

168

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

Extension Guidelines for the Use of Green Manure for Soil Improvement
by Farmers in Lamphun Province
Sirikorn Srithongkum1*
Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 and Bumpen Keowan3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: sirikorn481@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic personal, social, and economic conditions of farmers (2) knowledge, knowledge
resources, and opinions about the use of green manure for soil improvement of farmers (3) needs in the application of green manure for soil
improvement of farmers (4) factors related to the use of green manure for soil improvement of farmers (5) problems, suggestions, and extension
guidelines in the use of green manure for soil improvement of farmers. The population of this study was 19,788 rice production farmers in the
area of Lamphun province .The sample size of 202 people was determined by using simple random sampling method. Data were collected by
conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics such as ranking and Chi-square analysis.
The results of the research found out that (1) 71.8% of farmers were male with the average age of 56.58 years old. Their
average household members were 3.86 people. Most of them had the average experience in rice production of 27.13 years. The
average income from farming was 85,631.19 Baht/year, the average area for rice production was 8.40 Rai. (2) The knowledge of the
farmers who applied and did not apply green manure was at high and moderate level, respectively. In the overview, they obtained
knowledge from various sources at moderate level, especially the knowledge obtained from personal media more than other types of
media. The opinion about the use of green manure, overall, was at high level, especially the aspect on the benefit of using green
manure. (3) The farmers who used green manure required the application at high level while the farmers who did not use green
manure required the application at moderate level. They required knowledge more than other aspects. (4) When factors related to the
use of green manure were considered, it revealed that age, rice production experience and the farmers’ knowledge about green manure
application were statistically highly significant different (p-value ≤ 0.01). (5) The problems of both groups of the farmers, overall,
were at moderate level, especially the extension issue. The suggestion about the extension guideline of the farmers who applied green
manure was at high level, especially the use of green manure. For the farmers who did not apply green manure, their suggestion was at
high level as well, especially the extension aspect.
Keywords: Extension Guideline, Green Manure, Soil Improvement
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บทนา
ทรัพ ยำกรดิ น เป็ นทรัพ ยำกรธรรมชำติที่ สำคัญ ต่อกำรดำรงชี พ ของมนุ ษย์ เนื่ อ งจำกประชำกรส่ ว นใหญ่ข องประเทศไทย
ประกอบอำชี พภำคเกษตรกรรม ซึ่ ง เป็ นฐำนรำกที่ สำคัญ ของประเทศ ทำให้ควำมต้องกำรในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ ประกอบ
อำชี พเกษตรกรรมมีแนวโน้มสู งขึ้น ซึ่ งในปั จจุบนั มีปัญหำควำมเสื่ อมโทรมของทรัพยำกรดิ นประมำณ 224.9 ล้ำนไร่ หรื อคิดเป็ น
ร้อ ยละ 70 ของพื้ น ที่ มีป ริ ม ำณอิน ทรี ย วัต ถุใ นดิ น ต่ ำ กว่ำ 2 เปอร์ เ ซ็น ต์ ประมำณ 191 ล้ำ นไร่ คิด เป็ นร้อ ยละ 60 ของพื้ น ที่ (กรม
พัฒนำที่ ดิน, 2558) ส่ วนสำเหตุที่ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์และปริ มำณอินทรี ยวัตถุต่ำ เกิ ดจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรและตำมหลักกำรอนุ รักษ์ดินและน้ ำ ประกอบกับเกษตรกรมีกำรปลูกพืชเชิ งเดี่ ยวติดต่อกันเป็ นเวลำนำน
จังหวัดลำพูน มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 2,816,178 ไร่ โดยมีพ้นื ที่เพื่อกำรเกษตร รวม 687,123 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 24.58 ของเนื้อที่ท้ งั จังหวัด
(ศำลำกลำงจังหวัดลำพูน, 2564, หน้ำ 33) และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูน คือ ลำไย และข้ำว ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่ มีกำร
ประกอบอำชีพเพำะปลูกข้ำว เป็ นอำชีพหลัก กำรเพำะปลูกข้ำวของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตน้ ำฝนและทำนำปี ละ
ครั้ง จึงทำให้เกิดขำดแคลนน้ ำในกำรเพำะปลูกข้ำวและมักจะประสบปั ญหำกำรเจริ ญเติบโตและกำรให้ผลผลิตที่ลดลงรวมไปถึงกำรใช้
ปุ๋ ยเคมีจำนวนมำกและใช้ติดต่อกันมำเป็ นเวลำนำน ในกำรเพำะปลูกข้ำวจะใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่ำงเดียว จึงไม่สำมำรถเพิ่มผลผลิตข้ำวใน
ระยะยำวได้ กำรปรับปรุ งบำรุ งดินและกำรจัดกำรดินที่ไม่เหมำะสมตำมหลักวิชำกำร ก็ทำให้ขำ้ วเกิดกำรตอบสนองต่อกำรใช้ธำตุอำหำร
ต่ำ ผลผลิตลดลงอย่ำงมำก ประกอบกับลักษณะทำงกำยภำพของดินในจังหวัดลำพูน ส่ วนใหญ่มีควำมอุดมสมบูรณ์และอินทรี ยวัตถุต่ ำ
ทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริ มำณลดลง ดังนั้น แนวทำงหนึ่ งในกำรจัดกำรธำตุอำหำรทำงเลือก คือ กำรเพิ่มอินทรี ยวัตถุให้กบั ดิน โดยกำรใช้
พืชปุ๋ ยสดในกำรปรับปรุ งบำรุ งดิน เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและเกิดควำมยัง่ ยืนในกำรใช้ที่ดิน
กรมพัฒนำที่ดิน โดยสถำนีพฒั นำที่ดินลำพูน ได้ส่งเสริ มให้เกษตรกรปรับปรุ งบำรุ งดินโดยกำรใช้พืชปุ๋ ยสด ในกำรแก้ไขปั ญหำ
ในเรื่ องกำรจัดกำรดิ นเพื่อกำรปลูกข้ำวของเกษตรกร โดยกำรปลูกพืชปุ๋ ยสด เช่ น ถัว่ มะแฮะ ถัว่ พุ่ม ถัว่ พร้ำ ปอเทื อง โสนแอฟริ กัน
เป็ นต้น เมื่อออกดอกแล้ว จึงสับกลบหรื อไถกลบลงในดินเพื่อปรับโครงสร้ำงดินให้ดินร่ วนซุย และเพิ่มอินทรี ยวัตถุและธำตุอำหำรใน
ดิน
จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึ งมีควำมสำคัญที่ จะศึ กษำเรื่ อง แนวทำงกำรส่ งเสริ มกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรั บปรุ งบำรุ งดิ นของ
เกษตรกรผูป้ ลูกข้ำวในจังหวัดล ำพูน เพื่อศึ กษำสภำพพื้นฐำนส่ ว นบุ คคล สภำพสังคมและเศรษฐกิ จ ควำมรู ้ และแหล่ง ควำมรู ้ ของ
เกษตรกรเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดิน และสำมำรถนำควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของเกษตรกร ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงคุม้ ค่ำและยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษำสภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล สภำพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษำควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. เพื่อศึกษำปัจจัยที่สมั พันธ์กบั กำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
5. เพื่อศึกษำปั ญหำ และข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริ มกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
กรอบแนวคิด
ตัวแปร

ตัวแปร

1. อำยุ
2. ประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำว
3. ควำมรู ้ในกำรใช้พืชปุ๋ ยสด
4. แหล่งควำมรู ้ในกำรใช้พืชปุ๋ ยสด
5. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ย
6. ควำมต้องกำรต่อกำรใช้พืชปุ๋ ยสด

การใช้ พชื ปุ๋ ยสด เพือ่ ปรับปรุงบารุงดิน
1. กำรใช้พืชปุ๋ ยสด
2. กำรไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคิดเห็น
วัลลภ รัฐฉัตรำนนท์ (2545) ได้กล่ำวกำรวัดควำมคิดเห็ น เกี่ ยวกับเรื่ องกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรวัดว่ำ มำตรวัด เจตคติ
ทัศนคติ หรื อควำมคิดเห็น ที่นิยมกันอย่ำงแพร่ หลำย มี 4 วิธี ดังนี้
1. วิธีคิดแบบสเกลวัดควำมต่ำงทำงศัพท์ คือ วิธีกำรวัดทัศนคติหรื อควำมคิดเห็น โดยอำศัยคุณสมบัติที่มีควำมหมำยตรงกันข้ำม
เช่น ดี-เลว, ขยัน-ขี้เกียจ เป็ นต้น
2. วิธีลิเคิร์ทสเกล คือ วิธีกำรสร้ำงมำตรวัดทัศนคติหรื อควำมคิดเห็นที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด เพรำะเป็ นวิธีกำรสร้ำงมำตรวัดที่
ง่ำย ประหยัดเวลำในกำรตอบ ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถำมสำมำรถแสดงทัศนคติในทำงที่ชอบหรื อไม่ชอบก็ได้ โดยยึดจำกระดับควำมชอบ
หรื อไม่ชอบ ซึ่งอำจมีระดับควำมชอบให้เลือก 5 หรื อ 4 ระดับ และให้คะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2, 1 หรื อให้เป็ น +2, +1, 0, -1,-2 ตำมลำดับ
3. วิธี กัท แมนสเกล คื อ วิธีก ำรสร้ ำ งมำตรวัด ทัศ นคติ หรื อควำมคิ ด เห็ น เช่ นกัน โดยสำมำรถจัดอันดับ ทัศ นคติ สู ง -ต่ ำ แบบ
เปรี ยบเทียบกันและกันได้ เช่น กำรเปรี ยบเทียบค่ำต่ำสุดหรื อสูงสุด อีกทั้งยังแสดงถึงกำรสะสมของข้อคิดเห็นอีกด้วย
4. วิธีเทอร์ สโตนสเกล คือ วิธีกำรสร้ำงมำตรวัดเป็ นปริ มำตรแล้วเปรี ยบเทียบตำแหน่งของควำมคิดเห็นหรื อทัศนคติไปในทำง
เดียว โดยเสมือนว่ำเป็ น Scale ที่มีช่วงห่ำงกัน
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการ
Maslow (อ้ำงถึงใน ปรี ยำพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2547) กล่ำวถึงควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์ 5 ลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ควำมต้องกำรทำงกำยภำพ เป็ นควำมต้องกำรด้ำนพื้นฐำนที่สุด เพื่อควำมมีชีวิตอยูร่ อด ได้แก่ ควำมต้องกำรอำหำร น้ ำ อำกำศ
อุณหภูมิที่เหมำะสม เป็ นต้น
2. ควำมต้องกำรควำมปลอดภัย เป็ นควำมต้องกำรแสวงหำควำมปลอดภัยจำกสิ่ งแวดล้อม และควำมคุม้ ครองจำกผูอ้ ื่น
3. ควำมต้องกำรควำมรักและกำรมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ำของ ควำมรู ้สึกว่ำตนได้รับควำมรักและมีส่วนร่ วมในกำรเข้ำหมู่พวก
4. ควำมต้องกำรได้รับกำรยกย่องนับถือ เป็ นควำมต้องกำรให้คนอื่นยกย่องให้เกียรติ และเห็นควำมสำคัญของตน
5. ควำมต้องกำรควำมสำเร็ จในชีวติ เป็ นควำมต้องกำรสูงสุดในชีวติ ของตน เป็ นควำมต้องกำรที่เกี่ยวกับกำรทำงำนที่ตนเองชอบ
หรื อต้องกำรเป็ นมำกกว่ำที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้
แนวคิดเกีย่ วกับการส่ งเสริมการเกษตร
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ (2561) ได้ให้ควำมหมำยของกำรส่ งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร หมำยถึง กระบวนกำรพัฒนำควำมรู ้ของ
เกษตรกรจำกกำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมผสมผสำนกับภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อมุ่งพัฒนำผลผลิตที่ เหมำะสมกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำรำยได้ เศรษฐกิจ ทำให้ชีวติ ครอบครัวเกษตรกรอยูพ่ อดีกินพอดี และมีควำมสุขอันเป็ นผลต่อกำรพัฒนำชุมชนชนบท
ให้มีควำมมัน่ คงมัง่ คัง่ ในที่สุด
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชำกร คือ เกษตรกรผูป้ ลูกข้ำวที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริ มกำรเกษตร ในปี 2563/2564 จำนวน 19,788 รำย กำหนดขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงตำมสูตรกำรคำนวณของทำโร ยำมำเน โดยกำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ .07 ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 202 รำย ทำกำรสุ่ ม
ตัวอย่ำงแบบง่ำยโดยจับสลำก โดยแยกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้พืชปุ๋ ยสด จำนวน 101 รำย และกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด
จำนวน 101 รำย
เครื่ องมือที่ ใช้ในงำนวิจยั คือ แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ประกอบด้วย คำถำมปลำยปิ ด และคำถำมปลำยเปิ ด แบ่งเป็ น 5
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล สภำพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนที่ 2 ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ และควำมคิดเห็น
ของเกษตรกรเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร ตอนที่ 3 ควำมต้องกำรในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ ง
ดิ น ของเกษตรกร ตอนที่ 4 ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรใช้พื ช ปุ๋ ยสดเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง บ ำรุ ง ดิ น ของเกษตรกร และตอนที่ 5 ปั ญ หำ และ
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริ มกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
วิเครำะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ กำรจัดอันดับ และกำรวิเครำะห์ Chi-square
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ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
1. สภำพพื้ น ฐำนส่ ว นบุ ค คล พบว่ำ เกษตรกรที่ ใ ช้พื ช ปุ๋ ยสด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชำย อำยุค่ ำ เฉลี่ ย 56.58 ปี จบกำรศึ กษำ
ประถมศึกษำมำกที่สุด ส่ วนใหญ่ประกอบอำชี พเกษตรกรรมเป็ นอำชีพหลัก อำชีพรอง ประกอบอำชี พรับจ้ำงทัว่ ไป จำนวนสมำชิกใน
ครัวเรื อนทั้งหมดเฉลี่ย 4.16 คน ประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำวเฉลี่ย 29.89 ปี ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด ส่ วนมำกเป็ นเพศชำย อำยุ
ค่ำเฉลี่ย 54.77 ปี จบกำรศึ กษำประถมศึ กษำมำกที่สุด ส่ วนใหญ่ประกอบอำชี พเกษตรกรรมเป็ นอำชีพหลัก อำชีพรอง ประกอบอำชี พ
รับจ้ำงทัว่ ไป จำนวนสมำชิกในครัวเรื อนทั้งหมดเฉลี่ย 3.70 คน ประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำวเฉลี่ย 24.37 ปี
2. สภำพทำงสังคม พบว่ำ เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสด ส่วนมำกมีตำแหน่งทำงสังคม โดยเป็ นสมำชิกสถำบันเกษตรกรมำกที่สุดคือ
กลุ่มลูกค้ำ ธกส. ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด ส่ วนมำกไม่มีตำแหน่งทำงสังคม โดยเป็ นสมำชิกสถำบันเกษตรกรมำกที่สุดคือ กลุ่ม
ลูกค้ำ ธกส.
3. สภำพทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสด รำยได้จำกกำรทำกำรเกษตรเฉลี่ยต่อปี 72,801.98 บำท รำยจ่ำยจำกกำรทำ
กำรเกษตรเฉลี่ยต่อปี 48,193.07 บำท จำนวนพื้นที่ ปลูกข้ำวเฉลี่ย 9.31 ไร่ ปริ มำณผลผลิตเฉลี่ย 586.13 กิ โลกรัมต่อไร่ ต่อปี ส่ วนใหญ่
กรรมสิ ทธิ์ พื้นที่ ถือครองมีเอกสำรสิ ทธิ์ จำนวนแรงงำนในกำรทำกำรเกษตรในครัวเรื อนเฉลี่ย 1.93 คน ส่ วนใหญ่มีแรงงำนจ้ำง และ
มำกกว่ำครึ่ งแหล่งเงินทุนที่กยู้ มื มำจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด พบว่ำ รำยได้จำก
กำรทำกำรเกษตรเฉลี่ยต่อปี 98,460.40 บำท รำยจ่ำยจำกกำรทำกำรเกษตรเฉลี่ยต่อปี 61,465.35 บำท จำนวนพื้นที่ปลูกข้ำวเฉลี่ย 7.49 ไร่
ปริ มำณผลผลิตเฉลี่ย 510.03 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ส่ วนใหญ่กรรมสิ ทธิ์ พื้นที่ถือครองมีเอกสำรสิ ทธิ์ จำนวนแรงงำนในทำกำรเกษตรใน
ครัวเรื อนเฉลี่ย 2.16 คน ส่วนใหญ่มีแรงงำนจ้ำง และมำกกว่ำครึ่ งแหล่งเงินทุนที่กยู้ มื มำจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
ตอนที่ 2 ความรู้ แหล่ งความรู้ และความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้ พชื ปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุงบารุงดินของเกษตรกร
1. ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสด พบว่ำ ตอบถูกต้องเฉลี่ย 10.60 ข้อ จำก 15 ข้อ ส่ วนคำถำมที่เกษตรกรตอบผิดมำกที่ สุด คือ กำรใช้
ระยะเวลำในกำรปลูกจนถึงกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะเวลำ 50-60 วัน (เฉลย: ระยะเวลำเก็บเกี่ยวขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของพืชปุ๋ ยสด) ส่ วน
เกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด ตอบถูกต้องเฉลี่ย 9.44 ข้อ จำก 15 ข้อ ส่ วนคำถำมที่เกษตรกรตอบผิดมำกที่สุด คือ กำรใช้ระยะเวลำในกำร
ปลูกจนถึงกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะเวลำ 50-60 วัน (เฉลย: ระยะเวลำเก็บเกี่ยวขึ้นอยูก่ บั ชนิดของพืชปุ๋ ยสด)
2. แหล่งควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดิ นของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีแหล่งควำมรู ้และ
ระดับกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ภำพรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำงและได้รับจำกสื่ อบุคคลมำกกว่ำสื่ ออื่น ๆ รองลงมำคือ สื่ อกลุ่ม สื่ อออนไลน์
และสื่ อมวลชน
3. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมคิดเห็นในระดับมำก
เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดปรำกฏดังนี้
3.1 ด้ำนกำรใช้พืชปุ๋ ยสด พบว่ำ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำกทั้งหมด คือ กำรปลูกพืชปุ๋ ยสดทำได้ง่ำย
ไม่ยงุ่ ยำก รองลงมำ กำรไถกลบพืชปุ๋ ยสดทำได้ง่ำย ไม่ยงุ่ ยำก ตำมลำดับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3.2 ด้ำนประโยชน์กำรใช้พืชปุ๋ ยสด พบว่ำ เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสด มีควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก คือ ช่วยเพิ่มอินทรี ยวัตถุใน
ดิน กำรปรับปรุ งโครงสร้ำงของดินทำให้ดินร่ วนซุย ช่วยรักษำควำมชุ่มชื้นและช่วยดูดซับน้ ำในดิน และช่วยป้ องกันกำรชะล้ำงพังทลำย
ของดิ น ตำมลำดับ ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด ควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก คือ กำรปรับปรุ งโครงสร้ำงของดิน ทำให้ดินร่ วนซุ ย
ช่วยเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดิน และช่วยรักษำควำมชุ่มชื้นและช่วยดูดซับน้ ำในดิน ตำมลำดับ
3.3 ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรใช้พืชปุ๋ ยสด พบว่ำ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ส่ วนใหญ่มีควำมคิดเห็ นอยู่ในระดับมำก คือ เจ้ำหน้ำที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และส่งเสริ มในกำรใช้พืชปุ๋ ยสด นโยบำยด้ำนกำรเกษตรในกำรรณรงค์เพื่อปลูกพืชปุ๋ ยสดเหมำะสม
กำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ ยสดจำกทำงรำชกำรมีควำมสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3.4 ด้ำนเศรษฐกิ จ พบว่ำ เกษตรกรที่ ใช้พืชปุ๋ ยสด มีควำมคิดเห็ นอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ลดปริ มำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลด
ต้นทุนในกำรผลิตพืช และช่วยเพิ่มรำยได้ของเกษตรกรให้เพิ่มมำกขึ้น ตำมลำดับ ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด มีควำมคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมำก ได้แก่ ช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตพืช ลดปริ มำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี และช่วยเพิ่มรำยได้ของเกษตรกรให้เพิ่มมำกขึ้น ตำมลำดับ
ตอนที่ 3 ความต้ องการในการใช้ พชื ปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุงบารุงดินของเกษตรกร
โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมต้องกำรในระดับปำนกลำง
1. ด้ำนควำมรู ้ พบว่ำ เกษตรกรที่ ใช้พืชปุ๋ ยสด มี ควำมต้องกำรอยู่ในระดับมำก คือ กำรใช้พืชปุ๋ ยสดปรับปรุ งดิ น รองลงมำ
กำรใช้ประโยชน์พืชปุ๋ ยสด ชนิ ดพืชปุ๋ ยสด และกำรเก็บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ ยสด ตำมลำดับ ส่ วนเกษตรกรที่ ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด มี ควำม
ต้องกำรอยูใ่ นระดับมำก คือ กำรใช้พืชปุ๋ ยสดปรับปรุ งดิน รองลงมำ ชนิ ดพืชปุ๋ ยสด กำรใช้ประโยชน์พืชปุ๋ ยสด และกำรเก็บเกี่ยวเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ ยสด ตำมลำดับ
2. ด้ำนกำรสนับสนุน พบว่ำ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ อยูใ่ นระดับมำก
3. ด้ำนกำรส่ งเสริ ม พบว่ำ เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสด ส่ วนมำกมีควำมต้องกำรอยูใ่ นระดับมำกคือ กำรเยี่ยมเยียน รองลงมำ กำร
ฝึ กอบรม และกำรสำธิ ต ตำมลำดับ ส่ วนเกษตรกรที่ ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด ส่ ว นมำกมี ควำมต้องกำรอยู่ในระดับปำนกลำง คื อ กำรสำธิ ต
รองลงมำ กำรศึกษำดูงำน และกำรจัดตั้งกลุ่ม ตำมลำดับ
ตอนที่ 4 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ พชื ปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุงบารุงดินของเกษตรกร
กำรวิเครำะห์ควำมเกี่ยวข้องของอำยุ ประสบกำรณ์ในกำรปลูกควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสด
เพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร ควำมต้องกำรในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรใช้พืช
ปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
จำกกำรวิเครำะห์ควำมเกี่ยวข้อง พบว่ำ อำยุ ประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำว และควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ ง
บำรุ งดินของเกษตรกร มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงมีนยั สำคัญยิง่ ทำงสถิติที่ระดับ .01 กับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
ขณะที่ แหล่งควำมรู ้ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร ควำมต้องกำรในกำรใช้พืชปุ๋ ย
สดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร ไม่มีควำมเกี่ยวข้องทำงสถิติกบั กำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตอนที่ 5 ปัญหา ข้ อเสนอแนะแนวทางการส่ งเสริมการใช้ พชื ปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุงบารุงดินของเกษตรกร
1. ปั ญหำเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร โดยภำพรวมเกษตรกรมีปัญหำอยูใ่ นระดับปำนกลำง
1.1 ด้ำนกำรส่งเสริ ม พบว่ำ เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสด ส่วนใหญ่มีปัญหำอยูใ่ นระดับปำนกลำงทั้งหมด คือ ปริ มำณเมล็ดพันธุ์ที่
ใช้ไม่เพียงพอ รองลงมำ กำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐไม่ต่อเนื่ อง ช่วงเวลำสนับสนุ นเมล็ดพันธุ์ไม่เหมำะสม และ
ขำดแหล่งควำมรู ้ ตำมลำดับ ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสด ส่ วนมำกมีปัญหำอยูใ่ นระดับมำก คือ ขำดแหล่งควำมรู ้ รองลงมำ ปริ มำณ
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ไม่เพียงพอ ตำมลำดับ
1.2 ด้ำนกำรใช้พืชปุ๋ ยสด พบว่ำ เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสด ส่วนใหญ่มีปัญหำอยูใ่ นระดับปำนกลำง คือ ขำดแรงงำนในกำรเก็บ
เกี่ยวผลผลิต รองลงมำ กำรปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์มีควำมยุง่ ยำก และกำรปรับปรุ งบำรุ งดินเห็นผลช้ำ ตำมลำดับ ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ใช้
พืชปุ๋ ยสด มีปัญหำอยูใ่ นระดับปำนกลำงทั้งหมด คือ ขำดแรงงำนในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต รองลงมำ กำรเก็บรักษำคุณภำพเมล็ดพันธุ์ทำได้
ยำก และขำดกำรวำงแผนกำรใช้พืชปุ๋ ยสด ตำมลำดับ
2. ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริ มกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร โดยภำพรวมมีขอ้ เสนอแนะในระดับมำก
2.1 ด้ำนกำรส่งเสริ ม พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะอยูใ่ นระดับมำก คือ ควรมีกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของเกษตรกร รองลงมำ เจ้ำหน้ำที่ควรส่งเสริ มและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อย่ำงต่อเนื่อง ตำมลำดับ
2.2 ด้ำนกำรใช้พืชปุ๋ ยสด พบว่ำ เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสดมีขอ้ เสนอแนะอยูใ่ นระดับมำก ได้แก่ สนับสนุนกำรใช้พืชปุ๋ ยสดใน
กำรปรับปรุ งบำรุ งดิน รองลงมำ สนับสนุนกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อช่วยป้ องกันวัชพืชอื่นขึ้นได้ และควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรื อปลำยฤดู
ฝน เพื่อให้พืชปุ๋ ยสดได้รับน้ ำในปริ มำณที่เพียงพอ ตำมลำดับ ส่ วนเกษตรกรที่ ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสดส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะอยูใ่ นระดับมำก
ได้แก่ สนับสนุนกำรใช้พืชปุ๋ ยสดในกำรปรับปรุ งบำรุ งดิน รองลงมำ ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรื อปลำยฤดูฝน เพื่อให้พืชปุ๋ ยสดได้รับ
น้ ำในปริ มำณที่เพียงพอ และควรมีกำรวำงแผนกำรปลูกพืชปุ๋ ยสด ตำมลำดับ
อภิปรายผล
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
1. สภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชำย เนื่องจำกเพศชำยทำกำรเกษตรมำกกว่ำเพศหญิง ผูต้ อบ
แบบสัมภำษณ์มีอำยุค่ำเฉลี่ย 56.58 ปี อำจเป็ นเพรำะว่ำ วัยหนุ่มสำวได้ไปประกอบอำชีพในด้ำนอื่นหรื อทำงำนต่ำงจังหวัด เหลือเฉพำะ
คนที่ มีอำยุมำกที่ยงั ทำกำรเกษตรอยู่ ร้อยละ 45.6 จบกำรศึกษำประถมศึกษำมำกที่สุด ส่ วนใหญ่ประกอบอำชี พเกษตรกรรมเป็ นอำชี พ
หลัก อำชีพรอง ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ ไป อำจเป็ นเพรำะว่ำ พื้นที่ในจังหวัดลำพูนมีควำมอุดมสมบูรณ์ท้ งั ทรัพยำกรดิน น้ ำ และอำกำศ
ที่เหมำะสมทั้งกำรทำพืชไร่ และพืชสวน ส่วนประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำวเฉลี่ย 27.13 ปี อำจจะเป็ นเพรำะกำรปลูกข้ำวเป็ นอำชีพหลักที่
มีมำนำน จึงทำให้เกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำวที่ยำวนำน
2. สภำพสังคม จำกกำรศึกษำพบว่ำ โดยภำพรวมร้อยละ 51.5 มีตำแหน่งทำงสังคม ส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บำ้ น สมำชิกสภำ
เทศบำล อำสำสมัครสำธำรณสุข อำสำพัฒนำชุมชน สำหรับกำรเป็ นสมำชิกสถำบันเกษตรกร ร้อยละ 61.9 เป็ นสมำชิกกลุ่มลูกค้ำธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. สภำพเศรษฐกิจ จำกกำรศึ กษำพบว่ำ เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรทำกำรเกษตรเฉลี่ย 85,631.19 บำทต่อปี รำยจ่ำยจำกกำรทำ
กำรเกษตรเฉลี่ย 54,829.21 บำทต่อปี มีพ้นื ที่ปลูกข้ำวเฉลี่ย 8.40 ไร่ ปริ มำณผลผลิต 548.08 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี จำนวนพื้นที่ถือครองทำง
กำรเกษตรทั้งหมดร้อยละ 84.2 เป็ นพื้นที่ตนเอง แหล่งเงินทุนของเกษตรกรร้อยละ 42.6 ใช้แหล่งเงินทุนจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรมำกที่สุด อำจเป็ นเพรำะว่ำ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และกองทุนหมู่บำ้ น เป็ นหน่วยงำนที่อยูใ่ น
พื้นที่ สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย รำยละเอียดเงื่อนไขไม่ยงุ่ ยำกในกำรกูย้ มื
ตอนที่ 2 ความรู้ แหล่ งความรู้ และความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้ พชื ปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุงบารุงดินของเกษตรกร
1. ควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดิ นของเกษตรกร จำกกำรศึ กษำพบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ร้อยละ
54.5 ตอบถูก 10-12 ข้อ จำก 15 ข้อ โดยมีควำมรู ้เรื่ องช่วยเพิ่มปริ มำณอินทรี ยวัตถุในดิ นและช่วยปรับปรุ งโครงสร้ำงของดิน ทำให้ดิน
ร่ วนซุย ส่วนคำตอบที่ผิดมำกที่สุด คือ กำรใช้ระยะเวลำในกำรปลูกจนถึงกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะเวลำ 50-60 วัน (เฉลย: ระยะเวลำ
เก็บเกี่ ยวขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของพืชปุ๋ ยสด) อำจจะเป็ นเพรำะเกษตรกรไม่เข้ำใจเกี่ยวกับเรื่ องกำรผลิตเมล็ดพันธุ์และเจ้ำหน้ำที่สถำนี พฒั นำ
ที่ดินมีอตั รำกำลังน้อยอำจทำให้ไปส่งเสริ มเรื่ องกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ทวั่ ถึง
2. แหล่งควำมรู ้ เกี่ ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดิ นของเกษตรกร พบว่ำ แหล่งควำมรู ้ ด้ำนสื่ อบุคคลเป็ นสื่ อที่
เกษตรกรได้รับมำกที่ สุด ส่ วนใหญ่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ สถำนี พฒั นำที่ ดิน เนื่ องจำกเจ้ำหน้ำที่ สถำนี พฒั นำที่ ดินได้เข้ำไปส่ งเสริ มและ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน พูดคุยเรื่ องกำรปรับปรุ งบำรุ งดินให้แก่เกษตรกร และบำงพื้นที่อำจจะออกติดตำมร่ วมกับหมอดินอำสำ
3. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร พบว่ำ โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมำก เกษตรกรส่ วนใหญ่มีควำมคิ ดเห็ นด้ำนประโยชน์กำรใช้พืชปุ๋ ยสดอยู่ในระดับมำก ซึ่ งเกษตรกรที่ ได้นำไปใช้ก็จะเห็ นถึ ง
ประโยชน์ในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดว่ำ ใช้แล้วจะช่วยเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดิน ปรับปรุ งโครงสร้ำงดินให้ดินมีควำมร่ วนซุยมำกขึ้น แต่เกษตรกร
บำงส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้อำจจะยังมีควำมคิดหรื อยังไม่เปิ ดใจยอมรับ เพรำะยึดติดกับกำรทำกำรเกษตรแบบเดิม ๆ
ตอนที่ 3 ความต้ องการในการใช้ พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรั บปรุ งบารุ งดินของเกษตรกร
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรที่ใช้พืชปุ๋ ยสด มีควำมต้องกำรอยูใ่ นระดับมำก ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใช้พืชปุ๋ ยสดมีควำมต้องกำรใช้
พืชปุ๋ ยสดอยูใ่ นระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ ควำมต้องกำรของทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมต้องกำรด้ำนควำมรู ้มำกเป็ นลำดับ
ที่หนึ่ง อำจจะเป็ นเพรำะเกษตรกรขำดแหล่งควำมรู ้ที่จะศึกษำและเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ทำให้เกษตรกรมีควำมต้องกำรควำมรู ้เกี่ยวกับกำรใช้พืช
ปุ๋ ยสดหรื อกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ตำมหลักวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่ อง
ตอนที่ 4 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ พชื ปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุงบารุงดินของเกษตรกร
จำกกำรศึกษำพบว่ำ มี 3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีนยั สำคัญยิ่งทำงสถิติที่ระดับ .01 ต่อกำรใช้พืชปุ๋ ยสดของเกษตรกร คือ อำยุ
ประสบกำรณ์กำรปลูกข้ำว และควำมรู ้
อำยุมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรมีอำยุเฉลี่ย 56.58
ปี จำกกำรสัมภำษณ์ เกษตรกร พบว่ำ มี กำรลองผิดลองถูกในกำรปลูกข้ำวมำก็หลำยแบบ เมื่ อเวลำผ่ำนไปทำให้เกษตรกรมี กำรคิ ด
วิเครำะห์ถึงปั จจัยต่ำง ๆ ในกำรปลูกข้ำวให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมำกขึ้น และกำรลดต้นทุนกำรผลิตในกำรใช้ปุ๋ยเคมี นั้นคือ กำรใช้พืชปุ๋ ยสด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ในกำรปรับปรุ งบำรุ งดิน ซึ่งเกษตรกรที่ใช้แล้วพบว่ำ พืชปุ๋ ยสดก็เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ดหนึ่ ง ที่สำมำรถเพิ่มธำตุอำหำรและเพิ่มอินทรี ยวัตถุ
ให้แก่ดิน ปรับปรุ งโครงสร้ำงดินให้ดีข้ ึนได้
ประสบกำรณ์ กำรปลูกข้ำว มีควำมเกี่ ยวข้องกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดิ นของเกษตรกร เนื่ องจำกเกษตรกรมี
ประสบกำรณ์ในกำรปลูกข้ำวมำนำน ทำให้เกษตรกรมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปลูกข้ำวในระดับหนึ่ง เนื่ องจำกเกษตรกรเกิดกำรสังเกต
กำรปลูกข้ำวแล้วพบว่ำ ปลูกข้ำวมำก็นำน ปริ มำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีก็เท่ำเดิม แต่ทำไมปริ มำณผลผลิตถึงลดลง คุณภำพของข้ำวก็ลดลง เมื่อ
ไปดูในแปลงข้ำวก็พบว่ำ ดินแข็ง ไม่ร่วนซุย ดินไม่อมุ ้ น้ ำ และผนวกกับกำรเปิ ดใจยอมรับในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดและกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดเพื่อ
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ และได้รู้ถึงประโยชน์ของพืชปุ๋ ยสดว่ำ กำรใช้พืชปุ๋ ยสดสำมำรถเพิ่มปริ มำณอินทรี ยวัตถุในดิน ปรับปรุ งโครงสร้ำงดิน
รักษำควำมชุ่มชื้นในดินและให้ดินอุม้ น้ ำได้ดีข้ ึน ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช และลดปริ มำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีได้
ควำมรู ้มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร เนื่ องจำกเกษตรกรได้รับควำมรู ้จำกกำรอบรม
สัมมนำ หรื อกำรศึ กษำดูงำน ซึ่ งมี กำรจัดนิ ทรรศกำรต่ำง ๆ จำกเจ้ำหน้ำที่ และแปลงสำธิ ตของเจ้ำหน้ำที่ ที่ได้ไปส่ งเสริ มไว้ ส่ งผลให้
เกษตรกรมีควำมตระหนักและมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดมำกขึ้น รวมไปถึงกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดเพื่อกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ตำม
หลักวิชำกำรอีกด้วย
ตอนที่ 5 ปัญหาและข้ อเสนอแนะแนวทางการส่ งเสริมในการใช้ พชื ปุ๋ ยสดเพือ่ ปรับปรุงบารุงดินของเกษตรกร
1. ปั ญหำในกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร โดยภำพรวม พบว่ำ เกษตรกรมีปัญหำด้ำนกำรส่ งเสริ ม ได้แก่
ปริ มำณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ไม่เพียงพอ ขำดแหล่งควำมรู ้ กำรสนับสนุ นจำกเจ้ำหน้ำที่และหน่ วยงำนของรัฐไม่ต่อเนื่ อง ช่วงเวลำสนับสนุ น
เมล็ดพันธุ์ไม่เหมำะสม ซึ่งปั ญหำเหล่ำนี้ทำงเจ้ำหน้ำที่สถำนีพฒั นำที่ดินที่มีอตั รำกำลังน้อยทำให้กำรส่ งเสริ มและให้ควำมรู ้อำจไม่ทวั่ ถึง
เกษตรกรทุกคนได้ ส่วนกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์น้ นั ก็ข้ ึนอยูก่ บั กำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุ งบำรุ งดินของเกษตรกร พบว่ำ โดยภำพรวมของข้อเสนอแนะอยูใ่ นระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ ด้ำนกำรส่ งเสริ ม เกษตรกรเสนอแนะให้หน่วยงำนควรมีกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้ตรงกับช่วง
ฤดูกำลปลูกและสนับสนุ นเมล็ดพันธุ์อย่ำงต่อเนื่ อง ส่ วนด้ำนกำรใช้พืชปุ๋ ยสด เกษตรกรเสนอแนะสนับสนุ นกำรใช้ พืชปุ๋ ยสดในกำร
ปรับปรุ งบำรุ งดิน เนื่องจำกสภำพพื้นที่มีอินทรี ยวัตถุนอ้ ย ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ จึงส่งผลให้คุณภำพและผลผลิตข้ำวลดลง
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาไปใช้
1. เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ มสำมำรถนำผลที่ได้จำกกำรศึกษำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรวำงแผน พัฒนำ ปรับปรุ ง และแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ ใน
กำรดำเนินกำรส่งเสริ มกำรใช้พืชปุ๋ ยสด
2. เกษตรกรเกิดกำรแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ และปรับแนวคิดมำใช้พืชปุ๋ ยสด เพื่อปรับปรุ งบำรุ งดิน ให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และ
กำรผลิตของเกษตรกร
3. นักวิจยั สำมำรถนำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรวิจยั ประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
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การผลิตและความต้ องการในการส่ งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่ งออก
ของเกษตรกรแปลงใหญ่ ทุเรี ยน อาเภอเมือง จังหวัดตราด
กฤษณะ จันทะนรารักษ์¹*
พลสราญ สราญรมย์² และ สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*ผูร้ ับผิดชอบบทความ: kritsanajun2532@gmail.com
บทคัดย่ อ
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนที่ข้ ึนทะเบี ยนเป็ นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กบั สานักงานเกษตร
อาเภอเมืองตราด จานวนทั้งสิ้ น 152 ราย กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 111
ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 46.50 ปี จานวนแรงงานภายในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.57
คน มีประสบการณ์การปลูกทุเรี ยนเฉลี่ย 9.23 ปี เข้าร่ วมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรี ยนเฉลี่ย 3.35 ปี (2) สภาพการผลิตทุเรี ยน พบว่า มีพ้ืนที่
ปลูกทุ เรี ยนเฉลี่ ย 21.32 ไร่ จานวนต้นทุเรี ยนเฉลี่ ย 454.22 ต้น มี รูปแบบการปลูก เชิ งเดี่ ยว เกษตรกรเลื อกปลูกพันธ์หมอนทอง
เนื่องจากตลาดส่งออกต้องการมีรูปแบบการจาหน่ายทุเรี ยนแบบเหมาสวน ได้รับราคาเฉลี่ยเท่ากับ 115.72 บาท (3) ความรู ้และความ
ต้องการการส่ งเสริ มของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ระดับปานกลาง ความต้องการ พบว่า ด้านผูใ้ ห้การส่ งเสริ มเกษตรกรมี
ความต้องการระดับมากที่สุด ในประเด็นนักวิชาการจากภาครัฐมาให้การส่ งเสริ มการผลิตทุเรี ยน (4) ปั ญหาในการส่ งเสริ ม พบว่า
ด้านการส่ งเสริ มมาตรฐาน มีปัญหาระดับมากที่ สุดในประเด็นขาดความรู ้เกี่ ยวกับมาตรฐานการผลิตทุเรี ยนเพื่อการส่ งออก กลุ่ม
ตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะ คือ ควรการเก็บเกี่ยวทุเรี ยนตามวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดปั ญหาทุเรี ยนอ่อน
คาสาคัญ: การผลิตทุเรี ยน, ความรู ้และต้องการการส่งเสริ มการผลิตทุเรี ยน, มาตรฐานการส่งออก
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Durian Production and Extension Needs for Export Standard of Collaborative Durian Farmers
in Mueang Trat District, Trat Province
Kritsana Juntanararuk¹*
Ponsaran Saranrom² and Sineenuch Khrutmuang Sanserm3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: kritsanajun2532@gmail.com
Abstract
The population of this research was to study 152 durian production farmers who had registered as collaborative durian
farmer group with Mueang Trat district agricultural office. The sample size of 111 people was determined by using Taro Yamane
formula and simple random sampling method. Tool deployed in this study was interview form. Data were analyzed by using
descriptive statistics
The results of the research found out that (1) farmers in the sample group were female with the average age of 46.50
years old. Their average labor in the household was 3.57 people, average experience in durian production was 9.23 years, and
participated in collaborative durian farmer group for 3.35 years on average. (2) Regarding the durian production conditions, it
showed that the average durian production area was 21.32 Rai with the average durian tree of 454.22 trees; the production was in
the single production form. Farmers selected Mon Thong seedlings due to the demand of the export market. The durian selling
was in the form of sale in gross of the entire garden with the average selling price of 115.72 Baht. (3) Knowledge and needs for
extension of farmers showed that farmers had knowledge at the moderate level. In regards to the needs, it revealed that they
wanted the highest level on the aspect of agricultural extension personnel as they wanted scholars from governmental sector to
assist with the extension of durian production. (4) Problem in the extension revealed that standard promotion aspect was the most
problematic issue in regards to the lack of knowledge about durian production standard for export. The sample group suggested
that the durian should be harvest at the appropriate time and date to minimize the problem of young durian fruit.
Keywords: Durian Production, Knowledge and Need for Extension in During Production According, Export Standard
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บทนา
ทุเรี ยน จัดได้ว่า เป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ มีการส่ งออกสู งสุ ดรวมถึงมีมูลค่าสู งสุ ดทารายได้ให้กบั ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
แสดงให้เห็ นว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีส่งออกทุเรี ยนผลสดไปยังลูกค้าต่างประเทศจานวนทั้งสิ้ น 620,000 ตัน เป็ นมูลค่า
65,000 ล้านบาท ประเทศไทยสามารถผลิตทุเรี ยนออกสู่ตลาดได้ประมาณ 4 เดือนต่อปี เริ่ มจากเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซึ่ งเป็ น
ผลผลิตที่ ผลิตได้ในภาคตะวันออก แล้วต่อช่วงฤดูการผลิตโดยผลผลิตจากภาคใต้ ระหว่างเดื อนกรกฎาคม ถึงสิ งหาคม ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีการผลิตทุเรี ยนออกสู่ ตลาดได้ประมาณ 9 เดือนต่อปี เริ่ มจากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม (สานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2564)
สาหรับการปลูกทุเรี ยนในจังหวัดภาคตะวันออกที่มีผลผลิตทุเรี ยนออกสู่ ตลาดมากเป็ นลาดับต้นๆ ได้แก่ จันทบุรี ระยอง
ตราด และชลบุรี จากข้อมูลการส่ งออกผลผลิตทุเรี ยนผลสดในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2564 มีจานวนมากถึง 370,000 ตัน
คิดเป็ นมูลค่า 44,000 ล้านบาท (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) และประเทศที่นาเข้าทุเรี ยนผลสดสู งที่สุดได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดังนั้น เกษตรกร และผูป้ ระกอบการมีการผลิตทุเรี ยนให้เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าประเทศจีนเป็ นหลัก
จากกการสารวจข้อมูลจังหวัดในภาคตะวันออก จังหวัดตราดมีพ้นื ที่ปลูกทุเรี ยนน้อยกว่าจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
แต่สามารถผลิ ตทุ เรี ยนได้ปริ มาณมาก โดยพื้นที่ ปลูกทุ เรี ยนส่ วนใหญ่ได้รับการส่ งเสริ มจากสานักงานเกษตรจังหวัดตราด ให้
เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนรวมกลุ่มเป็ นเกษตรแปลงใหญ่ทุเรี ยน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพให้กบั สิ นค้าทุเรี ยน แต่จาก
การสารวจเกษตรกรยังเจอปั ญหาในการผลิตทุเรี ยนหลายด้าน เช่น ผลผลิตทุเรี ยนไม่มีคุณภาพ มีการใช้สารเคมีเกิ นที่ มาตรฐาน
ประเทศคู่คา้ กาหนด ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของมาตรฐานการส่งออก ทาให้เป็ นผลผลิตตกเกรดไม่
ตรงต่อความต้องการของตลาด และประเทศคู่คา้ (กรมวิชาการเกษตร, 2564) จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งมีความสนศึ กษาสภาพ
สภาพเศรษฐกิ จและสังคม การผลิตทุเรี ยน ความรู ้และความต้องการในการส่ งเสริ ม และปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู ้
ปลูกทุ เรี ยนในพื้นที่ เกษตรแปลงใหญ่ทุเรี ยน อาเภอเมื อง จังหวัดตราด ในระหว่างปี การผลิ ต พ.ศ. 2563-2564 เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริ มและพัฒนาให้ผลผลิตทุเรี ยนของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการส่ งออก เป็ น
ที่ตอ้ งการของตลาด และผูบ้ ริ โภค รวมถึงมีรายได้สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
2. เพือ่ ศึกษาสภาพการผลิตทุเรี ยนของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาความรู ้และความต้องการในการส่งเสริ มการผลิตทุเรี ยนตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาปั ญหา และข้อเสนอแนะในการส่งเสริ มการผลิตทุเรี ยนตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การทบทวนวรรณกรรม
การผลิตทุเรียน
1. การจัดการสวนทุเรี ยนช่วงก่อนให้ผลผลิต
การปฏิบตั ิดูแลทุเรี ยนในช่วงก่อนให้ผลผลิตเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้ทุเรี ยนเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว และให้ผลผลิตได้
เร็ วขึ้น โดยมีวธิ ีการดูแลในระหว่างรอทุเรี ยนให้ผลผลิต ในช่วงแรก ควรปลูกพืชแซมเสริ มรายได้ โดยเลือกพืชให้ตรงกับ ความต้องการของ
ตลาด เมื่อตรวจพบต้นทุเรี ยนตายหลังปลูก ให้ทาการปลูกซ่อมทันที เพื่อให้มีการเจริ ญเติบโตที่สม่าเสมอกัน การให้น้ า ช่วงเวลาหลังจาก
ปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถ้ามีฝนตกหนักควรทาทางระบายน้ าและ ตรวจดูบริ เวณหลุมปลูก ถ้าดินยุบตัวเป็ นแอ่งมีน้ าขังต้องพูนดินเพิ่ม
ถ้าฝนทิ้งช่วง ควรรดน้ าให้ดินมีความชื้นอยูเ่ สมอ ในปี ต่อ ๆ ไป ควรดูแลรดน้ าให้ตน้ ทุเรี ยนอย่างสม่าเสมอ และในช่วงฤดูแล้งควรใช้
วัสดุคลุมดิน เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดิน เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง เป็ นต้น การตัดแต่งกิ่งปี ที่ 1-2 ไม่ควรมีการตัดแต่งกิ่ง ควรปล่อย
ให้ตน้ ทุเรี ยนเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่ ปี ต่อ ๆไป ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งแขนง กิ่งกระโดงในทรงพุม่ กิ่งที่เป็ นโรค เลี้ยงกิ่งแขนง ที่สมบูรณ์
ที่ อยู่ในแนวขนานกับพื้น (กิ่ งมุมกว้าง) ไว้ในปริ มาณและทิ ศทางเหมาะสม โดยให้กิ่งล่างสุ ดอยู่สูงจากพื้นดิ นประมาณ 80-100
เซนติเมตร การป้ องกันกาจัดโรค แมลงและวัชพืช ช่วงแตกใบอ่อน ควรป้ องกันกาจัดโรคที่เกิดกับใบ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ ไรแดง
ช่วงฤดูฝน ป้ องกันกาจัดโรครากเน่าโคนเน่าและควบคุมวัชพืชโดยการปลูกพืชคลุมดิน และอาจจะกาจัดโดยใช้แรงงานขุด ถาก ถอน
ตัด พยายามหลี ก เลี่ ย งการใช้สารเคมี เพราะต้นทุ เรี ย นยัง เล็ก อยู่ ละอองสารเคมี อ าจจะไปทาลายต้นทุ เ รี ยน ทาให้ชะงักการ
เจริ ญเติบโต หรื อตายได้ ควรมีการทาร่ มเงาในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้ องกันต้นทุเรี ยนใบไหม้ การใส่ ปุ๋ยควรทาหลังจากตัดแต่งกิ่ง และมี
การใส่ปุ๋ยพร้อมกับการทาโคน คือ ถากวัชพืชบริ เวณใต้ทรงพุม่ หว่านปุ๋ ยและพรวนดินนอกชายพุม่ ขึ้นมากลบใต้ทรงพุม่ ให้มีลกั ษณะ
เป็ นหลังเต่า และขยายขนาดของเนินดินให้กว้างขึ้นตามขนาดของทรงพุม่ หรื อจะใส่ปุ๋ย โดยวิธีใช้ไม้ปลายแหลมแทงดินเป็ นรู หยอดปุ๋ ย
ใส่ และปิ ดหลุมเป็ นระยะให้ทวั่ บริ เวณใต้ทรงพุ่ม วิธีหลังนี้ แม้จะเปลืองแรงงาน แต่ช่วยลดการสู ญเสี ยของปุ๋ ยจากการระเหย หรื อถูกน้ า
ชะล้าง
2. การจัดการสวนทุเรี ยนที่ให้ผลผลิตแล้ว
การดูแลต้นทุเรี ยนที่ให้ผลผลิตแล้ว เป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่งจะสามารถทาให้ตน้ ทุเรี ยนออกดอกติดผลได้มากขึ้น ทาให้ผลผลิต
มีคุณภาพดี การเตรี ยมต้นทุเรี ยนให้พร้อมที่จะออกดอก จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น โดยการทาให้มีใบแก่พร้อมกันทั้งต้น เพื่อให้มีการสร้าง
อาหารให้กบั ลาต้นได้อย่างเต็มที่ ทาให้มีการสะสมอาหารในลาต้นเพียงพอต่อการออกดอก และเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มี
ความชื้นต่า อากาศเย็นลงเล็กน้อย มีช่วงแล้งที่เหมาะสมต่อการกระตุน้ ให้เกิดการออกดอกได้ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรี ยมความพร้อม
และดาเนินการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทันที
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการส่ งเสริมการเกษตร
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ (2559, หน้า 201) ได้ให้ความหมายของ การส่ งเสริ มการเกษตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู ้
ของเกษตรกรจากการน าเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมผสมผสานภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่ อ มุ่ ง พัฒ นาผลผลิ ต ที่ เ หมาะสมกับ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนารายได้เศรษฐกิจ ทาให้ชีวิตครอบครัวเกษตรกร อยูพ่ อดีกินพอดีและมีความสุ ขอันเป็ นผล
ต่อการพัฒนาชุมชนชนบท ให้มีความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ในที่ สุด ได้รับความรู ้นาไปปฏิ บตั ิดว้ ยตัวของเขาเอง จนสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ รู ปแบบการส่งเสริ มเกษตรกรทัว่ ไป ซึ่งแบ่งออกดังนี้ (1) การส่ งเสริ มรู ปแบบอย่างเป็ นทางการ (conventional agricultural
extension approach) (2) รู ปแบบการส่ งเสริ มในรู ปแบบของการฝึ กอบรมและเยี่ยมเยียน (training and visiting system approach)
(3) รู ปแบบการส่งเสริ มการเกษตรโดยสถาบันการศึกษา (educational institute agricultural extension approach)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิดและทฤษฎีความต้ องการ
สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม (2554, หน้า 12-38) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีความต้องการที่ ได้รับความนิ ยม คือ ทฤษฎีที่วา่ ด้วย
ความต้องการของมนุษย์ (hierarchy of needs theory) ของอับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) โดยแบ่งได้เป็ น 5 ระดับจากระดับต่าไปสู ง
ดังนี้ (1) ความต้องการทางกายภาพ (physiological needs) (2) ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (safety or security needs) (3) ความต้องการ
ทางสังคม (social needs) (4) ความต้องการได้รับการยกย่องสรรเสริ ญในสังคม (esteem needs) และ (5) ความต้องการความสาเร็ จ
สมหวังในชีวติ (self-actualization needs)
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร (population) ประชากรที่ ทาการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนที่ข้ ึนทะเบียนรวมกลุ่มเป็ นเกษตร
แปลงใหญ่กบั สานักงานเกษตรอาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จานวน 152 ราย (สานักงานเกษตรจังหวัดอาเภอเมืองตราด, 2563)
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรผูป้ ลูกทุ เรี ยน มีจานวนทั้งสิ้ น 152 ราย โดยใช้สูตรการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่
ยามาเน โดยกาหนดระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 111 คน (Yamane อ้างถึงใน จินดา ขลิบทอง, 2557)
ผลการวิจยั
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ร้อยละ 52.3 เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 46.05 ปี จบการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญา (ปวส.) มีจานวนแรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย จานวน 3.57 คน ประสบการณ์การปลูกทุเรี ยนเฉลี่ย 9.23 ปี การเข้าร่ วม
กลุ่มแปลงใหญ่เฉลี่ย 3.35 ปี อาชีพหลักมีอาชีพทาสวนทุเรี ยน อาชีพรอง มีอาชีพทาสวนผลไม้อื่น ๆ รายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย
46,819.82 บาท รายได้ในภาคการเกษตร รายได้เฉลี่ย 3,868,492.25 บาท
สภาพการผลิตทุเรียนของเกษตรกรแปลงใหญ่ ทุเรียน
ขนาดพื้นที่ปลูกทุเรี ยน พื้นที่เฉลี่ย 21.32 ไร่ จานวนต้นทุเรี ยนเฉลี่ย 454.22 ต้น มีระยะการปลูก 10 x 10 เมตร มีรูปแบบ
การปลูกเชิงเดี่ยว เลือกปลูกพันธ์หมอนทอง สาเหตุการเลือกปลูกเพราะตลาดส่งออกต้องการ มีการให้น้ า 150 ลิตร/วัน มีการทาระบบน้ า
แบบสปริ งเกอร์ และทาทางระบายน้ า โดยมีการพ่นยา/ฮอร์ โมน เฉลี่ย 4.41 ครั้ง การกาจัดวัชพืช จานวนเฉลี่ย 2.77 ครั้ง มีการใช้ปุ๋ย
8-24-24 + 16-16-16 + ปุ๋ ยคอก ตัดแต่งผลที่ไม่สมบูรณ์ และมีการโยงกิ่งให้มนั่ คง จาหน่ายแบบเหมาสวน ราคาจาหน่ายทุเรี ยนเฉลี่ย
115.72 บาท
ความรู้และความต้ องการในการส่ งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่ งออก
1. ความรู ้ของเกษตรกรปลูกทุเรี ยนแปลงใหญ่
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนแปลงใหญ่ผา่ นการทดสอบความรู ้ พบว่า มีความรู ้ปานกลางโดย ร้อยละ 85.6 ตอบ
ถูกในประเด็นเรื่ องมาตรฐาน GAP ใช้เป็ นเกณฑ์ในการส่งออกทุเรี ยนผลสด รองลงมา ร้อยละ 81.1 ตอบถูกในประเด็นเรื่ องการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสาหรับมาตรฐานการส่งออก ควรอยูใ่ นช่วง 107-120 วัน ร้อยละ 64.9 ตอบถูกในประเด็นเรื่ องทุเรี ยนสาหรับส่งออก
ต้องมีน้ าหนังเนื้อแห้งขั้นต่า (% แป้ ง) ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 32
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ความต้องการในการส่งเสริ มการผลิตทุเรี ยนตามมาตรฐานการส่งออก
2.1 ความต้องการด้านผูใ้ ห้การส่ งเสริ ม พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนแปลงใหญ่มีความต้องการในระดับมากที่ สุด โดย
อันดับ 1 คือ ต้องการนักวิชาการจากภาครัฐมาให้การส่งเสริ มการผลิตทุเรี ยนเพื่อการส่งออก
2.2 ความต้องการด้านเนื้ อหา เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนแปลงใหญ่มีความต้องการในระดับมากที่สุดโดยอันดับ 1 คือ ความรู ้
เกี่ยวกับปริ มาณสารพิษตกค้าง
2.3 ความต้องการรู ปแบบและช่องทางการส่ งเสริ ม พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนแปลงใหญ่มีความต้องการระดับมาก
โดยอันดับ 1 คือ การลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการส่ งเสริมการผลิตทุเรี ยนตามมาตรฐานการส่ งออก
1. ปั ญหาด้านการส่งเสริ มมาตรฐาน พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนแปลงใหญ่มีปัญหาระดับมากที่สุด คือ ขาดความรู ้เกี่ยวกับ
มาตรฐานการผลิตทุเรี ยนเพื่อการส่ งออก ปั ญหาเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มผลิตทุเรี ยน พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนแปลงใหญ่มีปัญหา
ระดับมากที่สุด คือ ทุเรี ยนไม่ได้คุณภาพจากโรค และศัตรู พืช
2. ข้อเสนอแนะการส่งเสริ มการผลิตทุเรี ยนตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรี ยน ควรให้ร่วมมือในการ
เก็บเกี่ยวทุเรี ยนตามวันเวลาที่เหมาะสมตามหลักวิชาการแนะนา เพื่อลดปั ญหาทุเรี ยนอ่อน และควรมีขอ้ กาหนดระเบียบที่ชดั เจนใน
การดาเนินการกับเกษตรกร หรื อผูร้ วบรวมบางรายที่มีการตัดทุเรี ยนอ่อนอย่างจริ งจัง เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กบั ลูกค้า
อภิปรายผลการวิจยั
1. สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ ย 46.05 ปี เกษตรกรส่ วนใหญ่จ บ
การศึ กษาระดับอนุ ปริ ญญา (ปวส.) จานวนแรงงานภายในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.57 คน จานวนแรงงานภายในแปลงเฉลี่ย 2.28 คน มี
ประสบการณ์การปลูกทุเรี ยนเฉลี่ย 9.23 ปี ซึ่งมีความแตกต่างการศึกษาของ วดาริ น สุขหงส์ (2562, หน้า 45-48) พบเกษตรกรร้อยละ
เป็ นเพศชาย มี อายุเฉลี่ ย 51.38 ปี ส่ วนมากจบการศึ กษาระดับประถมศึ กษา และวนิ ดา เหรี ยญทอง (2560, หน้า 50-51) พบว่า
เกษตรกรเป็ นเพศชาย และมีอายุเฉลี่ย 48.02 ปี
2. การผลิตทุเรี ยนของเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกทุเรี ยนเฉลี่ย 21.32 ไร่ มีจานวนต้นทุเรี ยนเฉลี่ย 454.22 ต้น รู ปแบบการปลูก
เชิ งเดี่ ยว สาเหตุการปลูก เพราะตลาดส่ งออกต้องการมีรูปแบบการจาหน่ ายทุเรี ยนแบบเหมาสวน ได้รับราคาเฉลี่ยเท่ากับ 115.72
บาท
3. ความรู ้ พบว่า เกษตรกรตอบถูกมากที่สุด อันดับที่ 1 เรื่ องมาตรฐาน GAP ใช้เป็ นเกณฑ์ในการส่ งออกทุเรี ยนผลสด ซึ่ งมี
ความแตกต่างกับ วดาริ น สุ ขหงส์ (2562, หน้า 60) พบว่า ความรู ้ เกี่ ยวกับการปลูกทุเ รี ยนตามความเหมาะสมของพื้นที่ พบว่า
เกษตรกรมีระดับความรู ้ดา้ นสภาพน้ าและดินมากที่สุด
4. ความต้องการด้านผูใ้ ห้การส่ งเสริ มเกษตรกรมีระดับมากที่ สุด คือ นักวิชาการจากภาครัฐมาให้การส่ งเสริ มการผลิต
ทุเรี ยนเพื่อการส่ งออก ซึ่ งมีความแตกต่างกับ ประพันธ์พงษ์ ใหม่เฟย (2562, หน้า 111) พบว่า เกษตรกรมีระดับความต้องการด้าน
การผลิตมากที่สุด รองลงมา มีระดับความต้องการ ด้านการสนับสนุนปั จจัยการผลิต ด้านการตลาด และมีความต้องการด้านวิธีการ
ส่งเสริ มการเกษตร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
5. ปั ญหาด้านการส่งเสริ มมาตรฐาน พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรี ยนแปลงใหญ่มีปัญหาระดับมากที่สุดคือขาดความรู ้เกี่ยวกับ
มาตรฐานการผลิตทุเรี ยนเพื่อการส่งออก ศัตรู พืช ซึ่งมีความแตกต่างกับ ประพันธ์พงษ์ ใหม่เฟย (2562, หน้า 111) พบว่า เกษตรกรมี
ระดับปั ญหาด้านดินและน้ ามากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ สามารถนางานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มการผลิตทุเรี ยนให้เหมาะสม และ
ตรงต่อความต้องการของเกษตรกร ทาให้ทุเรี ยนมีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก
2. เกษตรกรสามารถนางานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการหาความรู ้ เพื่อพัฒนาให้การผลิตทุเรี ยนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการ
ส่งออกที่เกี่ยวข้อง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3. หน่วยงานของรัฐสามารถนางานวิจยั ไปกาหนดแนวทางของนโยบายในการส่ งเสริ มการผลิตทุเรี ยนให้เกิ ดความเหมาะสม
รวมถึงพัฒนากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรี ยนอื่น ๆ ให้สามารถผลิตทุเรี ยนตรงตามมาตรฐานการส่งออก
เอกสารอ้ างอิง
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๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

185

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

แนวทางการส่ งเสริมการผลิตส้ มเขียวหวานปลอดภัยของเกษตรกร อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หทัยรัตน์ ปิ งคำ1*
นำรี รัตน์ สี ระสำร2 และ บำเพ็ญ เขียวหวำน3
แขนงวิชำส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: foung8825@gmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวิจัยนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษำเกษตรกรผูป้ ลูกส้มเขี ยวหวำนในอำเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงรำย จำนวน 534 รำย
กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงได้จำนวน 183 รำย ทำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย จัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำรใช้
สถิติพรรณนำ กำรจัดอันดับ และกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ แบบปกติ ผลกำรศึกษำพบว่ำ (1) เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย
อำยุเฉลี่ย 55.51 ปี มีประสบกำรณ์ปลูกส้ม เฉลี่ย 11.50 ปี จำหน่ำยส้มเขียวหวำน เฉลี่ย 27.23 บำทต่อกิโลกรัม รำยได้ จำกกำรผลิต
ส้มเขี ยวหวำนทั่ว ไป เฉลี่ ย 282,633.88 บำทต่อปี และรำยได้จำกกำรผลิ ตส้ม เขี ย วหวำนปลอดภัย เฉลี่ ย 130,967.21 บำทต่อ ปี
(2) เกษตรกรส่ วนใหญ่มีควำมรู ้โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด โดยได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกแหล่งควำมรู ้จำกสื่ อออนไลน์ ด้ำน
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด โดยเฉพำะกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนแบบ
ปลอดภัย ทำให้โรคและแมลงศัตรู พืชลดลง ทำให้สภำพแวดล้อมดีข้ ึน (3) เกษตรกรส่ วนใหญ่อำศัยแหล่งน้ ำจำกธรรมชำติในกำร
ปลู ก พื้ น ที่ ป ลู ก เฉลี่ ย 9.25 ไร่ ส่ ว นใหญ่ ป ลูก ส้มพัน ธุ์ สีท อง เก็ บเกี่ ยวส้มปี ละ 1 ครั้ ง และส่ วนใหญ่ เ กษตรกรปฏิ บัติ กำรผลิ ต
ส้มเขี ยวหวำนปลอดภัยในระดับมำกที่ สุด (4) ปั จ จัยที่ มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิ ติกับกำรปฏิ บัติเกี่ ยวกับกำรผลิ ต
ส้มเขียวหวำนปลอดภัย ได้แก่ เพศและควำมรู ้ และ (5) ปั ญหำของเกษตรกรในภำพรวม ในระดับปำนกลำง ปั ญหำที่อยูใ่ นระดับมำก
ได้แก่ ด้ำนกำรตลำด เกษตรกรเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริ มให้เพิ่มช่องทำงด้ำนกำรตลำด
คาสาคัญ: กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย, แนวทำงกำรส่งเสริ ม, จังหวัดเชียงรำย
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Guideline for Extension of Safe Tangerine Production by Farmers in Chiang Khong District,
Chiang Rai Province
Hatairat Pingkham1*
Nareerut Seerasarn2 and Bumpen Keowan3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: foung8825@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study. The population in this research was 534 tangerine farmers in Chiang Khong
district, Chiang rai province. The sample size of 183 people was determined by using simple random sampling method. Data were
collected by conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics, ranking, and normal multiple regression. The
study results showed that (1) majority of farmers were male with the average age of 55.51, had experience in the production of
11.50 years, sold the products at 27.23 Baht/kilogram, and had the income from normal tangerine at 282,633.88 Baht/year and
from safe tangerine production at 130,967.21 Baht/year on average. (2) Most of the farmers had overall knowledge at the highest
level. They received information from online media. The overall opinion was at the highest level on the adoption of innovation
and technology to safe tangerine production which lower disease and pest, leading to better environment. (3) Majority of farmers
depended on natural water sources with the average production area of 9.25 Rai, grew golden tangerine, harvested once a year,
and practiced safe tangerine production at the highest level. (4) Factors which related at statistical significance with the practice
about safe tangerine production were such as gender and knowledge. (5) Overall problem of farmers was at the moderate level.
The high level problem included marketing. Farmers suggested the extension of marketing channel increase.
Keywords: Safe Tangerine Production, Extension Guideline, Chiang Rai Province
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ส้มเขียวหวำน เป็ นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมำนำนหลำยพันปี มำแล้ว เชื่อกันว่ำ ส้มหลำยชนิ ด (species) ที่อยูใ่ นสกุลซิ ทรัส เป็ น
พืชที่ มีถิ่นกำเนิ ด หรื อเป็ นพืชท้องถิ่นดั้งเดิ มในเขตร้อน และเขตกึ่ งร้อนของทวีปเอเชี ย และกลุ่มเกำะมลำยู ในประเทศไทยไม่มี
หลักฐำนปรำกฏชัดว่ำ มีกำรปลูกส้มกันมำตั้งแต่เมื่อใด ต่อมำจึงมีกำรนำไปกระจำยปลูกในภำคอื่น ๆ และเรี ยกกันว่ำ ส้มเขียวหวำน
เพรำะเมื่อผลส้มสุกหรื อแก่จดั แล้ว ส่วนเปลือกยังคงมีสีเขียว แต่มีรสชำติหวำน เป็ นลักษณะของส้มทัว่ ไป ที่ปลูกในภำคกลำง หรื อ
ในพื้นที่ที่อุณหภูมิไม่เย็นจัด
จังหวัดเชียงรำย เป็ นจังหวัดที่ผลิตส้มเขียวหวำนที่มีชื่อเสี ยงมำนำน จะทรำบดีวำ่ ปั จจุบนั สวนส้มเขียวหวำนประสบปั ญหำ
มำกมำย ทั้งเรื่ องโรคจำกเชื้ อรำ สำเหตุจำกเชื้ อโรคอื่ น แมลงศัตรู ส้ม ธำตุอำหำร ส้มเขี ยวหวำนที่ ผลิ ตได้แต่ละปี จะบริ โภคทั้ง
ภำยในประเทศและส่งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศได้
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย เริ่ มจำกเกษตรกรบ้ำนห้วยเม็ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย ปั จจุบนั กำรปลูก
ส้ม เขี ย วหวำนได้แ พร่ ห ลำยไปในพื้ น ที่ อ ำเภอเชี ย งของ มี เ กษตรกรผูป้ ลู ก ส้ม เขี ย วหวำนรวมทั้ง สิ้ น 534 ครั วเรื อ น 6,066 ไร่
(สำนักงำนเกษตรอำเภอเชียงของ, 2563) สำยพันธุ์ของส้มเขียวหวำนที่นิยมปลูกในอำเภอเชียงของ คือ สำยพันธุ์สีทอง
กำรผลิตส้มเขียวหวำนของเกษตรกรในอำเภอเชียงของ ยังคงประสบกับปั ญหำกำรเกิดโรคระบำดในส้ม เช่น โรคกรี นนิ่ง ซึ่ ง
มีเพลี้ยจัก๊ จัน่ ปี กใส เป็ นพำหะ จึ งเป็ นสำเหตุตน้ ๆ ที่ เกษตรกรย้ำยพื้นที่ ในกำรปลูก ใช้สำรเคมี และยำปฏิ ชีวนะเพิ่มขึ้ น โดยไม่
คำนึ งถึ งผลกระทบต่อสุ ขภำพของผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเกษตรกรขำดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจที่ ถูกต้องในกำรเพำะปลูก
ส้มเขียวหวำน เกษตรกรนิ ยมจำหน่ ำยส้มเขียวหวำนคละเกรด ทำให้ขำยได้รำคำต่ ำ และนโยบำยส่ งเสริ มพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่นที่
ส่งผลให้เกษตรกรเพิ่มกำลังกำรผลิตส้มเขียวหวำนให้เพิ่มมำกขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันกับพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษำสภำพส่วนบุคคล สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรผูป้ ลูกส้มเขียวหวำนปลอดภัย
2. เพื่อศึกษำควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษำสภำพกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษำปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร
5. เพื่อศึกษำปั ญหำ และข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริ มกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยด้ำนสภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ จำนวนแรงงำนใน
กำรทำกำรเกษตร จำนวนพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวำน ตำแหน่งทำงสังคม รำยได้ภำคกำรเกษตร ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภัย แหล่งควำมรู ้ของเกษตรกร ควำมคิดเห็นเกี่ ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ระดับปั ญหำของเกษตรกรในกำรผลิต
ส้มเขียวหวำนปลอดภัย และข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริ มและพัฒนำกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย อย่ำงน้อย 1 ปั จจัย กำร
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย

188

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (independent variables)
1. สภำพพื้นฐำน สภำพเศรษฐกิจและสภำพสังคมของเกษตรกร
1.1 สภำพทัว่ ไป
-เพศ -อำยุ -ระดับกำรศึกษำ
1.2 สภำพทำงเศรษฐกิจ
-จำนวนพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวำน
-จำนวนแรงงำนภำคเกษตรในครัวเรื อน
-รำยได้จำกกำรปลูกส้มเขียวหวำน ปี 2563
1.3 สภำพทำงสังคม
-ตำแหน่งทำงสังคม
2. ควำมรู ้แหล่งควำมรู ้ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย
2.2 ควำมรู ้ในกำรผลิตพืชปลอดภัย
2.3 แหล่งควำมรู ้
3. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย
4. ปั ญหำในกำรส่งเสริ มกำรปลูกส้มเขียวหวำนปลอดภัย
5. ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรส่งเสริ มกำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภัย
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั

ตัวแปรตำม (dependent variable)

กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย
(1) พื้นที่ (2) แหล่งน้ ำ (3) กำรใช้วตั ถุ
อันตรำยทำงกำรเกษตร (4) กำรรักษำ
คุณภำพผลผลิต (5) กำรผลิตที่ปลอดภัย
จำกศัตรู พืช (6) กำรปฏิบตั ิก่อนและหลัง
กำรเก็บเกี่ยว และ (7) กำรเก็บผลผลิต
และกำรขนย้ำยผลผลิต

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับความรู้
ประภำเพ็ญ สุ วรรณ (2526) ได้ให้คำอธิ บำยว่ำ ควำมรู ้ เป็ นพฤติกรรมขั้นต้นที่ ผูเ้ รี ยนรู ้สำมำรถทำให้เกิ ดควำมจำได้ โดย
อำจจะเป็ นกำรคิ ดนึ กได้ห รื อ โดยกำรมองเห็ น ได้ยิน จ ำได้ ควำมรู ้ ในชั้นนี้ ได้แ ก่ ควำมรู ้ เ กี่ ยวกับค ำจำกัดควำม ควำมหมำย
ข้อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์ โครงสร้ำงและวิธีแก้ไขปั ญหำ ส่ วนควำมเข้ำใจอำจแสดงออกมำในรู ปของทักษะด้ำน “กำรแปล” ซึ่ งหมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรเขียนบรรยำยเกี่ยวกับข่ำวสำรนั้น ๆ โดยใช้คำพูดของตนเอง และ “กำรให้ควำมหมำย” ที่แสดงออกมำในรู ปของ
ควำมคิดเห็นและข้อสรุ ป รวมถึงควำมสำมำรถในกำร “คำดคะเน” หรื อกำรคำดหมำยว่ำ จะเกิดอะไรขึ้น
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับความคิดเห็น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (รำชบัณฑิตยสถำน, 2525, หน้ำ 236) ได้ให้ควำมหมำยไว้วำ่ ควำมคิดเห็ น
หมำยถึง เป็ นข้อพิจำรณำเห็นว่ำ เป็ นจริ งจำกกำรใช้ปัญญำและควำมคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้อำศัยหลักฐำนพิสูจน์ยืนยันได้เสมอ
ไปก็ตำม วิธีวดั ควำมคิดเห็น ของลิเคิร์ท (Likert’s method) เป็ นวิธีสร้ำงมำตรวัดทัศนคติ และควำมคิดเห็น ที่นิยมแพร่ หลำย เพรำะ
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เป็ นวิธีสร้ำงมำตรวัดที่ง่ำย ประหยัดเวลำ ผูต้ อบสำมำรถแสดงทัศนคติในทำงชอบหรื อไม่ชอบ โดยจัดอันดับควำมชอบหรื อควำมไม่
ชอบ ซึ่งอำจมีคำตอบให้เลือก 5 หรื อ 4 คำตอบ และให้คะแนน 1, 2, 3, 4, 5 หรื อ +2, +1, 0, -1, -2 ตำมลำดับ
วิธีดาเนินการวิจยั
เป็ นกำรวิจยั เชิงปริ มำณ (quantitative research) โดยใช้วิธีกำรวิจยั เชิงสำรวจ (survey research) และใช้แบบสัมภำษณ์ (questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชำกร ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกส้มเขียวหวำน ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย จำนวน 534 รำย
กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงได้ จำนวน 183 รำย
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสัมภำษณ์ มีลกั ษณะคำถำมทั้งแบบปลำยปิ ด และปลำยเปิ ด ซึ่ งแบ่งเป็ น 4 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล สภำพเศรษฐกิจและสภำพสังคมของเกษตรกร ตอนที่ 2 ควำมรู ้แหล่งควำมรู ้และควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ประเด็นคำถำมเกี่ยวกับควำมรู ้
(2) เป็ นประเด็นคำถำมเกี่ ยวกับแหล่งควำมรู ้ของเกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนตำม
ประเด็นต่ำง ๆ (3) เป็ นคำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ของเกษตรกรผลิตส้มเขียวหวำน ตอนที่ 3
สภำพกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ของเกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ตอนที่ 4 ปั ญหำ ข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำร
ส่งเสริ มและกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย แบ่งเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ปั ญหำ
ของเกษตรกรในกำรผลิ ตส้มเขี ยวหวำนปลอดภัย (2) ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่ งเสริ มในกำรผลิ ตส้มเขียวหวำนปลอดภัย
(3) ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริ มกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรวิจยั วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็ จรู ป โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำควำมถี่
ค่ำร้อยละ ค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรจัดอันดับ และกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ แบบปกติ (multiple
regression analysis)
ผลการวิจยั
สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
1. สภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชำย อำยุเฉลี่ย 55.51 ปี ส่ วนมำกจบกำรศึกษำ
ระดับชั้นประถมศึกษำ ประกอบอำชีพทำนำเป็ นหลัก สมำชิกในครัวเรื อนเฉลี่ยที่ 3.48 คน แรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตส้มเขียวหวำน เฉลี่ย
3.21 คน โดยมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตส้มทัว่ ไปเฉลี่ย 11.50 ปี และประสบกำรณ์ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย เฉลี่ย 5.50 ปี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. สภำพทำงเศรษฐกิจ จำกกำรศึ กษำพบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดมีที่ดินทำกำรเกษตรเป็ นของครัวเรื อน เฉลี่ยแล้วมีพ้ืนที่ทำ
กำรเกษตร 9.25 ไร่ โดยลักษณะกำรถื อครองแบบมีเอกสำรสิ ทธิ์ ในที่ ดินทำกิ น รำยได้ของครั วเรื อน เฉลี่ ย 388,234.97 บำท/ปี
เกษตรกรส่ วนมำกมีรำยได้ในภำคกำรเกษตร นอกเหนื อจำกกำรผลิตส้มเขียวหวำน เฉลี่ย 363,561.94 บำท/ปี และรำยได้นอกภำค
กำรเกษตร เฉลี่ย 117,199.45 บำท/ปี ด้ำนรำยจ่ำยของเกษตรกรต่อครัวเรื อนเฉลี่ย 248,644.26บำท/ปี เกษตรกรส่ วนใหญ่จำหน่ ำย
ผลผลิตให้แก่พ่อค้ำคนกลำงที่มำรับซื้ อถึงหน้ำสวนหรื อที่บำ้ น โดยเกษตรกรสำมำรถผลิตส้มเขียวหวำน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,491.80
กิโลกรัม/ไร่ และจำหน่ำยส้มเขียวหวำนทัว่ ไปและส้มเขียวหวำนปลอดภัย เฉลี่ย 27.23 บำท/กิโลกรัม ส่ วนรำยได้ที่ได้จำกกำรผลิต
ส้มเขียวหวำนทั้งปี แยกเป็ น ส้มเขียวหวำนทัว่ ไป เฉลี่ย 282,633.88บำท/ปี และส้มเขียวหวำนปลอดภัย เฉลี่ย 130,967.21 บำท/ปี
เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน มีเงินทุนในกำรผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ ไป เฉลี่ย 125,898.91 บำท/ปี และส้มเขียวหวำนปลอดภัย เฉลี่ย
61,338.80 บำท/ปี ด้ำนแหล่งเงินทุนของเกษตรกรส่วนใหญ่ มีแหล่งเงินทุนจำกเงินทุนส่วนตัวหรื อเงินทุนในครัวเรื อน
3. สภำพทำงสังคม จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีตำแหน่งทำงสังคม และส่ วนใหญ่เป็ นสมำชิกของสถำบัน
ทำงสังคม ด้ำนกำรเป็ นสมำชิกกลุ่มพบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน มีกำรรวมกลุ่มซึ่ งเป็ นกำรกลุ่มลูกค้ำ ธกส. และรวมกลุ่ม
แบบแปลงใหญ่
ความรู้ แหล่ งความรู้และความคิดเห็นเกีย่ วกับการผลิตส้ มเขียวหวานปลอดภัย
1. ด้ำนควำมรู ้ พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยส่ วนใหญ่ มีควำมรู ้ดำ้ นกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยใน
ระดับมำกที่สุด โดยมีคะแนนจำกกำรทดสอบควำมรู ้อยูใ่ นช่วง 21-25 คะแนน คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย 23.65 คะแนน หัวข้อย่อยที่เกษตรกร
สำมำรถตอบถูกได้สูงสุด คือ กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่ำงระมัดระวัง ไม่ให้เกิดรอยช้ ำ ส่ วนหัวข้อที่เกษตรกรตอบถูกน้อยที่สุด คือข้อ
คำถำม หลังจำกปลูกแล้วควรใส่ปุ๋ยเคมีทนั ที (เฉลย: หลังปลูกไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมี)
2. ด้ำนแหล่งควำมรู ้ พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขี ยวหวำนปลอดภัยส่ วนใหญ่ ได้รับควำมรู ้ ในกำรผลิตส้มเขี ยวหวำน
ปลอดภัย จำกแหล่งควำมรู ้ ในระดับมำกที่สุด เฉลี่ย 4.08 คือ จำกสื่ อออนไลน์ โดยหัวข้อย่อยที่เกษตรกรตอบว่ำ ได้รับมำกที่สุด คือ
สื่ ออินเทอร์เน็ต ส่วนข้อที่เกษตรกรได้รับในระดับน้อย เฉลี่ย 3.00 คือ สื่ อบุคคล
3. ด้ำนควำมคิดเห็น พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภัย ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ทำให้มีควำมระมัดระวังในกำรใช้สำรเคมีอย่ำงปลอดภัยมำกขึ้น
สภาพการผลิตส้ มเขียวหวาน
1. สภำพทัว่ ไปของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรผูป้ ลูกส้มเขียวหวำนส่วนใหญ่อำศัยแหล่งน้ ำจำกธรรมชำติเป็ นหลัก พื้นที่ใน
กำรปลูกส้มเขียวหวำนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.25 ไร่ ระยะกำรปลูกของส้มเขียวหวำน ส่ วนมำก คือระยะ 4 คูณ 6 เมตร จำนวนต้นเฉลี่ย 387.46
ต้น อำยุของต้นส้มเขียวหวำนเฉลี่ย 9.74 ปี
2. ด้ำนกำรปลูก พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำนใช้แรงงำนปลูก มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนไม้หลักกันล้ม เฉลี่ย 2,004.10 บำท/ไร่
ค่ำแรงในกำรปลูก เฉลี่ย 2,040.98 บำท/ไร่ และมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนปุ๋ ยรองก้นหลุม เฉลี่ย 2,070.49 บำท/ไร่
3. ด้ำนกำรดูแลรักษำ พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำนส่ วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ จำนวน 3 ครั้ง/ปี มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนปุ๋ ย
อินทรี ย ์ เฉลี่ย 2,009.84 บำท/ไร่ ด้ำนกำรใช้ปุ๋ยเคมีเกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน มีกำรใช้ จำนวน 2 ครั้ง/ปี ด้ำนกำรพ่นสำรเคมี
เกษตรกรส่ วนมำกฉี ดพ่นสำรเคมี 2 ครั้ง/ปี กำรให้น้ ำ เกษตรกรใช้ระบบน้ ำแบบสปริ งเกอร์ เป็ นหลักควบคู่ไปกับกำรอำศัยน้ ำฝน
ธรรมชำติ ด้ำนกำรตัดแต่งกิ่ง เกษตรกรทั้งหมดตัดแต่งกิ่งส้มเขียวหวำนเพียงครั้งเดียว และมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 3,914.48 บำท/ปี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. ด้ำนกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่ที่มีกำรเก็บเกี่ยวส้มเขียวหวำนแล้ว มีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 ครั้ง/ปี
โดยส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต เฉลี่ย 2,865.75 บำท/ไร่
5. ด้ำนกำรจำหน่ ำยและด้ำนกำรตลำด พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำนได้ปริ มำณผลผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ ไปและ
ส้มเขียวหวำนปลอดภัย เฉลี่ย 1,491.80 กิโลกรัม/ไร่ จำหน่ ำยผลผลิตได้ในรำคำเฉลี่ย 27.23 บำท/กิ โลกรัม โดยส่ วนใหญ่จำหน่ำย
ให้ลง้ รับซื้ อและพ่อค้ำคนกลำง ดังนั้น ในกำรจำหน่ ำยผลผลิตส้มเขียวหวำน เกษตรกรจำหน่ ำยผลผลิตส้มเขียวหวำน คิดเป็ นเงิ น
40,621.71 บำท/ไร่ /ปี
การผลิตส้ มเขียวหวานปลอดภัย พบว่ำ เกษตรกรมีกำรปฏิบตั ิในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยในระดับมำกที่ สุด โดยมีคะแนน
จำกกำรทดสอบกำรปฏิ บัติอยู่ในช่ วง 14-16 คะแนนรองลงมำในระดับ มำก โดยมี คะแนนทดสอบกำรปฏิ บัติอยู่ในช่ วง 11-13
คะแนน และระดับปำนกลำง โดยมีคะแนนทดสอบกำรปฏิบตั ิอยูใ่ นช่วง 7-10 คะแนน คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย 23.65 คะแนน
การทดสอบสมมติฐาน
กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์สมกำรถดถอย ด้ำนกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย โดยสำมำรถเขียนเป็ น
สมมติฐำนทำงสถิติ ได้ดงั นี้
Y = กำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย
ผลกำรวิเครำะห์ สมกำรถดถอยของกำรปฏิ บัติเกี่ ยวกับกำรผลิ ตส้มเขี ยวหวำนปลอดภัยของเกษตรกรอำเภอเชี ยงของ
จังหวัดเชียงรำย จำแนกปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย จำนวน 12 ตัวแปร ไก้แก่ ด้ำนเพศ (Sig. =
0.039) ด้ำนอำยุ (Sig. = 0.980) ด้ำนกำรศึ กษำ (Sig. = 0.460) ด้ำนแรงงำนในครัวเรื อน (Sig. = 0.151) ด้ำนขนำดพื้นที่ ปลูก
ส้มเขียวหวำน (Sig. = 0.603) ด้ำนตำแหน่งทำงสังคม (Sig. = 0.683) ด้ำนรำยได้ภำคกำรเกษตร (Sig. = 0.072) ด้ำนควำมรู ้ (Sig. =
0.006) ด้ำนแหล่งควำมรู ้ (Sig. = 0.236) ด้ำนควำมคิดเห็ น (Sig. = 0.624) ด้ำนปั ญหำข้อเสนอแนะ (Sig. = 0.072) และด้ำน
แนวทำงกำรส่ งเสริ ม (Sig. = 0.878) แสดงว่ำ ยอมรับ Y1 นั้นคือ กำรปฏิ บตั ิเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ .01 และ .05 โดยค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ำกับ 0.684 และสำมำรถอธิ บำยควำมสัมพันธ์ได้
ร้อยละ 68.4 สำมำรถนำมำแทนค่ำในสมกำรพยำกรณ์ได้ ดังนี้
Y1 = 16.416 -0.871x1+0.000x2 -0.138x3 -0.189x4 -0.030x5-0.125x6 +1.985E-6x7 -1.708x8 -0.328x9 -0.369x10 -0.499x11 +0.078x12
(-2.320) (+0.025) (-0.741) (-1.443) (-0.521) (-0.409) (+1.811) (-2.812) (-1.190) (-0.491) (-1.808) (+0.154)
ด้ านสภาพปัญหา ข้ อเสนอแนะแนวทางในการส่ งเสริมการผลิตส้ มเขียวหวานปลอดภัย
1. ด้ำนปั ญหำ สำมำรถแบ่งเป็ นประเด็นได้ ดังนี้
1.1 ด้ำนกำรปลูก พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำด้ำนกำรปลูกในระดับปำนกลำง หัวข้อย่อยที่ มีปัญหำ
มำกที่สุด ได้แก่ ไม่มีกำรปรับปรุ งบำรุ งดิน หัวข้อย่อยที่มีปัญหำน้อยที่สุด ได้แก่ ไม่มีวสั ดุอุปกรณ์จำเป็ นในกำรปลูก
1.2 ด้ำนกำรดูแลรักษำ พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำด้ำนกำรดูแลรักษำ ในระดับปำนกลำง โดยหัวข้อย่อยที่ มี
ปั ญหำมำกที่สุด ได้แก่ ไม่มีควำมรู ้ดำ้ นกำรใช้สำรเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย และหัวข้อย่อยที่มีปัญหำน้อยที่สุด ได้แก่ วัสดุค้ ำยันกิ่ง
จัดทรงพุม่ ไม่เพียงพอ

192

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1.3 ด้ำนกำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำในระดับปำนกลำง โดย
หัวข้อย่อยที่มีปัญหำมำกที่สุด ได้แก่ ไม่มีแรงงำนในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และหัวข้อย่อยที่มีปัญหำน้อยที่สุด ได้แก่ เก็บเกี่ยวผลผลิต
ในระยะเวลำที่ไม่เหมำะสม
1.4 ด้ำนกำรตลำด พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำในระดับมำก โดยหัวข้อย่อยที่มีปัญหำมำกที่สุด ได้แก่
รำคำผลผลิตที่ไม่เป็ นธรรม และหัวข้อย่อยที่มีปัญหำน้อยที่สุด ได้แก่ ผลผลิตล้นตลำด
1.5 ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำในระดับน้อย โดยหัวข้อย่อยที่ มีปัญหำมำก
ได้แก่ กำรรับรู ้ข่ำวสำรจำกเจ้ำหน้ำที่เป็ นไปอย่ำงไม่สม่ ำเสมอ และหัวข้อที่มีปัญหำน้อยที่ สุด ได้แก่ ข้อจำกัดของกำรรับรู ้ข่ำวสำร
จำกสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2. แนวทำงในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย
2.1 ด้ำนควำมรู ้ พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยส่ วนใหญ่ เสนอแนะแนวทำงในกำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภัย ด้ำนควำมรู ้ โดยหัวข้อย่อยที่เกษตรกรตอบในระดับมำกที่สุด ได้แก่ กำรจัดกำรโรคและแมลง หัวข้อยย่อยที่เกษตรกรตอบ
ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำ กำรจัดกำรดินและปุ๋ ย กำรจัดกำรดินและกำรจัดกำรด้ำนกำรใช้สำรเคมี
2.2 ด้ำนวิธี ก ำรส่ ง เสริ ม พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิ ต ส้ม เขี ย วหวำนปลอดภัยส่ ว นใหญ่ เสนอแนะแนวทำงในกำรผลิ ต
ส้มเขี ยวหวำนปลอดภัย ด้ำนวิธีกำรส่ งเสริ ม โดยหัวข้อย่อยที่ เกษตรกรตอบในระดับมำกที่ สุด ได้แก่ กำรรวมกลุ่ม หัวข้อย่อยที่
เกษตรกรตอบในระดับมำก ได้แก่ กำรฝึ กอบรม กำรเยีย่ มเยียน กำรสำธิตและกำรศึกษำดูงำน
2.3 ด้ำ นกำรสนับ สนุ น พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ ลิ ต ส้ม เขี ย วหวำนปลอดภัย ส่ ว นใหญ่ เสนอแนะแนวทำงในกำรผลิ ต
ส้มเขียวหวำนปลอดภัย ด้ำนกำรสนับสนุน โดยหัวข้อที่เกษตรกรตอบในระดับมำกที่สุด ได้แก่ ช่องทำงกำรตลำด และกำรประกัน
รำคำ หัวข้อยย่อยที่เกษตรกรตอบในระดับมำก ได้แก่ เงินทุน/แหล่งเงินทุน และกำรพัฒนำบรรจุภณ
ั ฑ์
อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำสภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้และควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย สภำพกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร ปั ญหำและข้อเสนอแนะและแนวทำง
ในกำรส่งเสริ มและพัฒนำกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร มีประเด็นที่สำมำรถนำมำอภิปรำยผล ดังนี้
1. สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
1.1 สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล ของเกษตรกรผูป้ ลูกส้มเขียวหวำนปลอดภัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย ผลกำรวิจยั
พบว่ำ เกษตรกร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย อำยุเฉลี่ย 55.51 ปี จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ อำชีพหลักทำนำ อำชีพรอง ทำสวนผลไม้
สมำชิกในครัวเรื อน เฉลี่ย 3.48 คน แรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตส้มเขียวหวำน เฉลี่ย 3.48 คน แรงงำนภำยนอกครัวเรื อน เฉลี่ย 3.21 คน
ประสบกำรณ์ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ ไป เฉลี่ย 11.50 ปี และประสบกำรณ์ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย เฉลี่ย 5.50 ปี
ทั้งนี้ อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยแรงงำนและสมำชิกในครัวเรื อนสำมำรถช่วยเหลือในทุกกิจกรรม สำมำรถลด
ต้นทุนด้ำนแรงงำน และยิง่ ไปกว่ำนั้น แรงงำนในครัวเรื อนมีประสบกำรณ์และเชี่ยวชำญในกำรปลูกส้มเขียวหวำนโดยตรง
1.2 สภำพทำงสังคม ผลกำรวิจยั พบว่ำ เกษตรกรส่ วนมำกไม่มีตำแหน่งทำงสังคม และส่ วนมำกเป็ นสมำชิกของสถำบัน
ทำงกำรเงิน เนื่องจำกกำรเป็ นสมำชิกองค์กรเกษตรกรและสถำบันกำรเงินจะส่ งผลให้เกษตรกรสำมำรถทำธุรกรรมทำงกำรเงินง่ำย
ขึ้น และเกษตรกรส่ วนใหญ่ ต้องใช้เวลำกับกิ จกรรมด้ำนกำรเกษตร จึ งเลือกที่ จะไม่รับตำแหน่ งทำงสังคมและเข้ำร่ วมกลุ่มเท่ำที่
จำเป็ น หรื อเป็ นกลุ่มที่มีผลประโยชน์ต่อตัวหรื อครัวเรื อนเกษตรกร เท่ำนั้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1.3 สภำพทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดเป็ นเจ้ำของที่ดินทำกำรเกษตรเป็ นของตนเอง เฉลี่ย 10.86 ไร่ /ครัวเรื อน
ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ที่มีเอกสำรสิ ทธิ์ รำยได้รวมของครัวเรื อน เฉลี่ย 388,234.97 บำท/ปี รำยได้ในภำคกำรเกษตร เฉลี่ย 363,561.94
บำท/ปี รำยได้นอกภำคกำรเกษตร เฉลี่ย 117,199.45 บำท/ปี ด้ำนรำยจ่ำย เฉลี่ย 248,644.26 บำท/ปี แหล่งจำหน่ำยผลผลิต มีพ่อค้ำมำ
รับซื้ อถึ งหน้ำสวน ปริ มำณผลผลิตส้มเขี ยวหวำน เฉลี่ย 1,491.80 กิ โลกรั ม/ไร่ รำคำจำหน่ ำยผลผลิต เฉลี่ ย 27.23 บำท/กิ โลกรั ม
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยส้มเขียวหวำนทัว่ ไป 282,633.88 บำท/ปี ส้มเขียวหวำนปลอดภัย 130,967.21 บำท/ปี ในด้ำนแหล่งเงินทุนใน
กำรผลิตส้มเขียวหวำน พบว่ำ กำรผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ ไป ใช้เงิ นทุนเฉลี่ย 125,898.91 บำท/ปี ส้มเขียวหวำนปลอดภัย ใช้เงินทุน
61,338.80 บำท/ปี แหล่งที่มำของเงินทุนส่วนใหญ่มำจำกเงินทุนส่วนตัวภำยในครัวเรื อน ทั้งนี้ อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรมีพ้ืนที่
ทำงกำรเกษตรเป็ นของครัวเรื อนและทำกิจกรรมด้ำนกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรที่หลำกหลำย ทำให้เกษตรกรมีรำยได้ตลอดทั้งปี
และสำมำรถสะสมเงินเพื่อเป็ นเงินลงทุนในกำรผลิตส้มเขียวหวำนได้ ไม่จำเป็ นต้องกูเ้ งินทุนจำกสถำบันกำรเงิน
2. ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ผลกำรศึกษำพบว่ำ
2.1 ด้ำนควำมรู ้ จำกกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยด้ำนต่ำง ๆ ในภำพรวม
อยูใ่ นระดับมำกที่สุด
2.2 ด้ำนแหล่งควำมรู ้เกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ได้รับควำมรู ้จำกสื่ อประเภทออนไลน์
มำกที่สุด เช่น สื่ อจำกอินเทอร์เน็ต (Internet) ยูทูป (Youtube) ไลน์ (Line) และเฟสบุ๊ก (Facebook) สำเหตุเนื่องมำจำกเทคโนโลยีกำร
สื่ อสำรในระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถเข้ำถึงง่ำยสะดวกและรวดเร็ วทันต่อสถำนกำรณ์ รวมถึงสำมำรถสนทนำแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
กำรเชื่อมโยงตลำดได้อย่ำงกว้ำงขวำง อีกทั้งยังสำมำรถใช้เป็ นเครื่ องมือพยำกรณ์ ดิน ฟ้ ำ อำกำศ วิเครำะห์เรื่ องโรคและแมลงศัตรู พืช
ได้อย่ำงแม่นยำ
2.3 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน โดยส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในเรื่ องกำรใช้สำรเคมีอย่ำงระมัดระวัง
ใช้ให้ปลอดภัยมำกยิง่ ขึ้น มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรศัตรู พืชแบบผสมผสำนเพื่อรักษำระบบนิ เวศน์ให้มำกขึ้น ส่ งผลให้เกษตรกร
เห็นควำมสำคัญและลดกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตลง ทำให้เกิดกำรตกค้ำงในผลส้มเขียวหวำนน้อยลง สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่
ผูบ้ ริ โภคมำกยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรเป็ นเกษตรกรยุค 4.0 สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีได้อย่ำงรวดเร็ ว สำมำรถเรี ยนรู ้
เรื่ องโรคและแมลงศัตรู พืช กำรใช้สำรเคมี และแก้ไขปั ญหำได้ทนั ท่วงที เชื่อมโยงตลำดผลผลิตส้มเขียวหวำนได้ดว้ ยตนเองผ่ำนสื่ อ
ออนไลน์ต่ำง ๆ และยังสำมำรถหยัง่ รู ้ดิน ฟ้ ำ อำกำศ ได้ดว้ ยสมำร์ ทโฟน ศึกษำเรี ยนรู ้ กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยผ่ำนสื่ อจำก
อินเทอร์เน็ต ได้อย่ำงกว้ำงขวำง
3. สภำพกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกร
3.1 ด้ำนสภำพทัว่ ไปของกำรผลิตส้มเขียวหวำน จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่อำศัยแหล่งน้ ำจำกธรรมชำติ
เป็ นหลัก พื้นที่ปลูกส้มเขียวหวำนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.25 ไร่ ระยะกำรปลูกส่ วนใหญ่จะปลูกในระยะ 4 คูณ 6 เมตร จำนวนต้นเขียวหวำน
เฉลี่ยต่อไร่ อยูท่ ี่ 387.46 ต้น อำยุเฉลี่ยของต้นส้มเขียวหวำนเฉลี่ย 9.74 ปี อำศัยแหล่งน้ ำธรรมชำติเป็ นหลัก
3.2 ด้ำนกำรดู แลรั กษำ จำกกำรศึ กษำพบว่ำ กำรดูแลรักษำของเกษตรกร ส่ วนมำกมีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ 3 ครั้ งต่อปี มี
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 2,009.84 บำท/ไร่ ใช้ปุ๋ยเคมี จำนวน 2 ครั้ง มีค่ำใช้จ่ำย 29,825.14 บำท/ปี เกษตรกรส่ วนใหญ่รดน้ ำต้นส้มเขียวหวำน
โดยระบบสปริ งเกอร์ใหญ่ ด้ำนกำรกำจัดวัชพืช เกษตรกรผูผ้ ลิตส้มทั้งหมดทำกำรกำจัดวัชพืช 3 ครั้ง/ปี มี ทั้งนี้ อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ
เกษตรกรได้รับองค์ควำมรู ้จำกสื่ อและเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ มกำรเกษตรตลอดจนเกษตรกรเข้ำใจถึงอันตรำยจำกสำรเคมีต่ำง ๆ จึงทำให้
เกษตรกรทำกำรผลิตส้มเขียวหวำน มีควำมระมัดระวังในกำรใช้สำรเคมีหรื อใช้อย่ำงปลอดภัยมำกยิง่ ขึ้น และทำกำรตัดแต่งกิ่ง 1 ครั้ง
หลังจำกเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เท่ำนั้น
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3.3 ด้ำนกำรเก็บเกี่ยว กำรขนส่ ง กำรจำหน่ำย และกำรตลำด จำกกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกร
ผูผ้ ลิตส้มเขียวหวำน ส่ วนใหญ่เก็บเกี่ ยว 1 ครั้ง/ปี ส่ วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำย เฉลี่ ย 2,865.57 บำท/ไร่ ปริ มำณผลผลิต เฉลี่ย 1,491.80
กิโลกรัม/ไร่ รำคำจำหน่ ำย เฉลี่ย 27.23 บำท/กิโลกรัม ส่ วนใหญ่ขำยให้ลง้ รับซื้ อหรื อพ่อค้ำคนกลำงในพื้นที่ มีกำรรวมกลุ่มแบบ
แปลงใหญ่ ดังนั้น เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยส้มเขียวหวำนทัว่ ไป 282,633.88 บำท/ปี ส้มเขียวหวำนปลอดภัย 130,967.21
บำท/ปี ในด้ำนแหล่งเงิ นทุนในกำรผลิ ตส้มเขียวหวำน พบว่ำ กำรผลิ ตส้มเขี ยวหวำนทัว่ ไป ใช้เงิ นทุ นเฉลี่ย 125,898.91 บำท/ปี
ส้มเขียวหวำนปลอดภัย ใช้เงินทุน 61,338.80 บำท/ปี เพรำะฉะนั้น จึ งมีกำไรจำกกำรผลิตส้มเขียวหวำน ทัว่ ไป เฉลี่ย 156,734.97
บำท/ปี ส้มเขียวหวำนปลอดภัย เฉลี่ย 69,583.41 บำท/ปี
4. กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย พบว่ำ เกษตรกรสำมำรถปฏิบตั ิ ได้ตำมข้อปฏิ บตั ิในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย
โดยเฉลี่ยในระดับมำกที่สุด ร้อยละ 97.3 ในข้อ กำรสำรวจกำรเข้ำทำลำยของแมลงวันผลไม้ และโรคแคงเคอร์ ถ้ำพบให้ป้องกัน
กำจัด ปฏิบตั ิรองลงมำ ร้อยละ 96.2 ในข้อห้ำมใช้วตั ถุอนั ตรำยที่ระบุในทะเบียนวัตถุอนั ตรำยทำงกำรเกษตรที่ห้ำมใช้ ทั้งนี้ อำจเป็ น
เพรำะว่ำ เกษตรกรสำมำรถเข้ำใจและสำมำรถปฏิบตั ิได้ตำมข้อปฏิบตั ิในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย
5. กำรทดสอบสมมุติฐำน
จำกกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ พบว่ำ มี 2 ตัวแปร ที่ มีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงมีนยั สำคัญในทำงสถิติ ที่ 0.01 ต่อกำร
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ได้แก่ ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย ซึ่ งเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
แสดงให้เห็ นว่ำ ควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยของเกษตรกรเพิ่มมำกขึ้น กำรปฏิ บตั ิทำงกำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภัยมีแนวโน้มที่มำกขึ้น
ปัญหาและข้ อเสนอแนะแนวทางในการส่ งเสริมและพัฒนาการผลิตส้ มเขียวหวานปลอดภัย
1. เกษตรกรผูผ้ ลิ ตส้มเขียวหวำน มี ปัญหำภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยปั ญหำระดับมำก ได้แก่ ด้ำนกำรตลำด
รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรดูแลรักษำ ด้ำนกำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรสำมำรถ
แก้ไขปั ญหำบำงอย่ำงได้เอง และสำมำรถพัฒนำตนเองและปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยได้อย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน สำมำรถเพิ่มช่องทำงกำรตลำด โดยวิธีกำรจำหน่ำยแบบออนไลน์
2. ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัย พบว่ำ เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะอยูใ่ น
ระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำแล้วพบว่ำ เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะวิธีกำรส่ งเสริ มให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น ควรสนับสนุ นและให้
ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยให้มำกขึ้น จัดหำช่องทำงกำรตลำด กำรติดตำมผลและประเมินกำรใช้สำรเคมีอย่ำง
ต่อเนื่อง ควรมีกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้ควำมรู ้และสนับสนุนองค์ควำมรู ้ทำงสื่ อออนไลน์ แปลงต้นแบบ ควรเพิ่มทักษะควำมชำนำญ
ในด้ำนกำรส่งเสริ มให้เกษตรกรมีควำมรู ้ และควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด
เอกสารอ้ างอิง
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2563, จำก www.farmer.doae.go.th
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การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
ของกรมพัฒนาทีด่ ิน
พวงพิศ พันธ์สำโรง1*
พลสรำญ สรำญรมย์2 และ สุนนั ท์ สี สงั ข์3
แขนงวิชำส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: Pooklik101@gmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) สภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคลำกรกรมพัฒนำที่ดิน (2) ควำมรู ้และ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำกรมพัฒนำที่ดิน (3) กำรมีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำนตำมหลักกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ
(4) ควำมต้องกำรกำรส่ งเสริ มกำรมี ส่วนร่ วมในกำรพัฒนำกรมพัฒนำที่ ดิ นตำมหลักกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครั ฐ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรมพัฒนาที่ดิน จานวน 3,118 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่
ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.08 ได้จานวน 149 ราย การคัดเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยเครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าความถี่ คะแนนต่าสุด คะแนนสู งสุ ด ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัด
อันดับ ผลกำรวิจยั พบว่ำ (1) บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 42.26 ปี ส่ วนใหญ่การศึกษาระดับปริ ญญาโท
เป็ นข้าราชการประเภทวิชาการชานาญการพิเศษ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเฉลี่ย 13.59 ปี ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์และได้รับความรู ้จาก
แหล่งความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐจากเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นคณะกรรมการ/
คณะทางานในการดาเนินงานตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (2) บุคลำกรส่ วนใหญ่มีควำมรู ้อยูใ่ นระดับมำกที่สุด
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านการวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู ้ ด้านบุคลาการ ด้านการปฏิ บตั ิการ และด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ ส่ วนควำมคิดเห็ นด้ำนข้อดี ภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก ด้ำนข้อเสี ย อยูใ่ นระดับปำนกลำง (3) บุคลากรส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในระดับมาก หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ การรับ
ประโยชน์ประเด็นกระบวนการทางานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น (4) ความต้องการการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
ด้านผูส้ ่งเสริ มบุคลากรต้องการให้ผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นผูส้ ่งเสริ มมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คำสำคัญ: การมีส่วนร่ วมของบุคลากร, การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ, กรมพัฒนาที่ดิน
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Personnel Participation in the Department of Land Development Operations Based on
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Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic economic and social conditions of personnel of the department of
land development (2) knowledge and opinion about the development of the department of land development (3) participation in
the operations based on public sector management quality award principles (4) extension requirements for the participation in developing
the department of land development according to public sector management quality award principles. The population of this study
was 3,118 personnel who worked at the department of land development. The sample size of 149 people was determined by using
Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and stratified sampling method. Tool used in data collection was questionnaires.
Data were analyzed by using descriptive statistics such as frequency, minimum value, maximum value, percentage, mean,
standard deviation, and ranking. The results of the research showed that (1) most of personnel were female with the average age
of 42.26 years old and graduated with master degree. They were civil servants and held the title of senior professional level. Their
average number of years of working was 13.59 years. Most of them had experience and gained knowledge about public sector
management quality award from the department of land development’s website. Majority of them were not committees working
group in the operation based on public sector management quality award principles. (2) Most of the personnel obtained knowledge at the
highest level in all 7 aspects i.e. leadership, strategic planning, customers and stakeholders, measurement, analysis and knowledge
management, personnel, operation, and operational results. The personnel’s opinion about the advantage of public sector management
quality award was at high level while the disadvantage, overall, was at moderate level. (3) Most of them participated at the high
level. The first aspect in the rank was the receiving of benefit in regards to more effective working process. (4) The needs of support in
the participation, overall, was at the high level. In addition, they wanted their supervisors to be their support in the participation
was at the highest level.
Keywords: Personnel Participation, Public Sector Management Quality Award, Department of Land Development
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บทนำ
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award--PMQA) เป็ นเครื่ องมือการ
พัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์ หลักในการยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศกั ยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากล
การนาเครื่ องมือนี้ ไปดาเนิ นการ ส่ วนราชการจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตามเป้ าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ราชการไทย โดยมีกรอบการบริ หารจัดการองค์การที่ สานักงาน ก.พ.ร. ได้ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการ
ประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดย
มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุ งองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่ อง ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน คือ (1) การนาองค์การ (2) การ
วางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ (3) การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการกระบวนการ (7) ผลลัพธ์การดาเนิ นการ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2564)
กรมพัฒนาที่ดิน เป็ นส่วนราชการภายใต้สงั กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและวาง
แผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสารวจ และจาแนกดิน การกาหนดบริ เวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริ เวณที่มี
การใช้หรื อทาให้เกิดการปนเปื้ อนของสารเคมีหรื อวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุ ง บารุ งดิน การผลิตแผนที่และทา
สามะโนที่ดิน การให้บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยัง่ ยืน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559)
จากการดาเนิ นงานการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ กรมพัฒนาที่ ดินมีการพัฒนาและปรับปรุ งองค์ก ารตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 กรมพัฒนาที่ดินได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level--CFL) ครบทั้ง 6 หมวด และในปี 2559 กรม
พัฒนาที่ดินได้รับรางวัลคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ และต่อมา
ในปี 2561 ได้รับรางวัลหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และดาเนินการถ่ายทอดลงสู่ สานัก/กอง แต่เป็ นเพียงการพัฒนาองค์การ
ในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ยังไม่สามารถกาหนดให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาได้อย่างแท้จริ ง จากปั ญหาดังกล่าว ทาให้ผศู ้ ึกษามีความสนใจที่ตอ้ งการศึกษาการดาเนิ นงานตามหลักการพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐของกรมพัฒนาที่ ดิน เพื่อค้นหา การรับทราบความรู ้ของบุคลากร ความคิ ดเห็ น การมีส่วนร่ วม และความ
ต้องการการส่งเสริ มตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงำนวิจยั

ภาครัฐ

1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
2. เพื่อศึ กษาความรู ้และความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการพัฒนากรมพัฒนาที่ ดินตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ

3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนากรมพัฒนาที่ดินตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
4. เพื่อศึกษาความต้องการการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนากรมพัฒนาที่ดินตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความรู้ และความคิดเห็นเกีย่ วกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ความรู ้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ข้ อมูลพืน้ ฐานสภาพเศรษฐกิจและสังคม
เพศ
อายุ
การศึกษา
สถานภาพการปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
สังกัด (กอง/สานัก)
แหล่งความรู ้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพ การบริ หารจัดการภาครัฐ
ประสบการณ์ในการทางานในการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ

การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนากรมพัฒนาที่ดินตาม
หลักการพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ ของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

1.
2.
3.
4.
5.

ความต้ องการในการส่ งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ผูท้ ี่ตอ้ งการให้ส่งเสริ ม (source)
2. เนื้ อหาในการส่ งเสริ ม (message)
3. ช่องทางในการส่ งเสริ ม (channel)
4. เจ้าหน้าที่รับการส่ งเสริ ม (receiver)

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
การมีส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนิ นงาน
การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรม
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
การมีส่วนร่ วมในการรับประโยชน์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทีเ่ กีย่ วข้ อง
งำนวิจยั ฉบับนี้ ศึกษำแนวคิดประกอบด้วย แนวคิดเกี่ ยวกับควำมรู ้ ควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่ วม และกำรสื่ อสำร ควำมรู ้
หมำยถึง สิ่ งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน สาระ ข้อมูล แนวคิด การค้นคว้า หรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิ
และทักษะ เป็ นสิ่ งที่ ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรื อการปฏิ บตั ิ เป็ นความเข้าใจหรื อสารสนเทศที่ ได้รับมาจากประสบการณ์
ความรู ้เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยี (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556) ความ
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คิดเห็ น หมายถึง การแสดงออกซึ่ งความรู ้ สึกของบุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ความเชื่ อ ทัศนคติ เจตคติหรื อความเชื่ อความคิดเห็ น
อาจจะเป็ นไปในทางเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับสิ่ งนั้นก็ได้ หรื อเป็ นการประเมินผลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตามความรู ้สึกส่ วนบุคคล ที่
เห็นว่า น่าจะเป็ นจริ ง (นงนภัส โครงพิมาย, 2559) การมีส่วนร่ วม เป็ นรู ปแบบหนึ่ งในระบบการส่ งเสริ มการเกษตรและถูกนามาใช้
มาก เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการเกษตร รู ปแบบของการมีส่วนร่ วมมีใช้มานานแล้ว การมี
ส่วนร่ วม (participatory) เป็ นหัวใจของการพัฒนาการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ ร่ วมกันคิดร่ วมกันอภิปรายเหตุผล การมีส่วนร่ วมเป็ นการ
เชื่อมประชาชนระหว่างแนวคิดในการให้บริ การ (service concept) กับการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร การมีส่วนร่ วมจะตระหนัก
ถึงกระบวนการคิดของผูค้ นเพื่อนาไปสู่ กระบวนการพัฒนา แบ่งได้ดงั นี้ (1) การมีส่วนร่ วมในการศึกษาชุมชน เป็ นการกระตุน้ ให้
ชาวบ้านได้ร่วมกันเรี ยนรู ้สถานการณ์ของชุมชนทุกด้าน เช่น ด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็ นต้น (2) การมีส่วนร่ วม
ในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและการวางแผน โดยมุ่งให้เกิดการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น (3) การมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นการพัฒนา โดยร่ วมดาเนิ นการสนับสนุ นแรงงาน วัสตุ อุปกรณ์ และเงินทุนหรื อเข้าร่ วมบริ หาร (4) การมีส่วนร่ วมในการ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนา (5) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ทั้ง
ประโยชน์ดา้ นวัตถุและจิตใจ (เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ, 2561) การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้
ความคิดระหว่างบุคคลโดยผ่านสื่ อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดการตอบสนองระหว่างผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสาร ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การสื่ อสาร ทฤษฎี SMCR (อ้างถึงใน เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ, 2560) แบบจาลอง SMCR ของเดวิด เค. เบอร์ โล (David K. Berlo) ได้พฒั นา
ทฤษฎีที่ผสู ้ ่ งจะส่ งสารอย่างไร และผูร้ ับจะรับ แปลความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ทฤษฏี SMCR ประกอบด้วย (1) ผูส้ ่ ง
(source) ต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะความชานาญในการสื่ อสาร โดยมีความสามารถเข้ารหัส (encode) เนื้ อหาข่าวสาร มีทศั นคติที่ดีต่อผูร้ ับ เพื่อ
ผลของการสื่ อสารมีความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ งเป็ นอย่างดี และควรมีความสามารถปรับระดับข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่าย
ต่อระดับความรู ้ของผูร้ ับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผูร้ ับด้วย (2) ข้อมูลข่าวสาร (message) เป็ นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ งข่าวสาร (3) ช่องทางในการส่ ง (channel) เป็ นการส่ งข่าวสารให้ผรู ้ ับได้รับข่าวสาร ข้อมูล
โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรื อเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรื อการได้กลิ่น (4) ผูร้ ับ (receiver)
ต้องเป็ นผูม้ ีทกั ษะความชานาญในการสื่ อสาร โดยมีความสามารถถอดรหัสสาร (decode) เป็ นผูท้ ี่มีทศั นคติ ระดับความรู ้ และพื้นฐานทาง
สังคมวัฒนธรรมเช่นเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกับผูส้ ่ง จึงจะทาให้การสื่ อความหมายหรื อการสื่ อสารนั้นได้ผล (เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ, 2560)
วิธีดำเนินกำรวิจยั
กำรวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นกำรวิจัย เชิ ง สำรวจมี ร ะเบี ย บวิธีกำรวิจัย ดัง นี้ ประชากรที่ ศึก ษา คื อ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติง านอยู่ใ น
กรมพัฒนาที่ดิน จานวน 3,118 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .08 ได้ จานวน
149 ราย การคัดเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยเครื่ องมือที่ ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามโดยเรี ยงเนื้ อหำตำมวัตถุประสงค์ ลักษณะ
ของคำถำมมีท้ งั แบบปลำยปิ ด และคำถำมปลำยเปิ ด กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็ จรู ปในกำรวิเครำะห์ ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าความถี่ คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ
ผลกำรวิจยั
ผลกำรศึ กษำ กำรมี ส่วนร่ วมของบุคลำกรในกำรดำเนิ นงำนตำมหลักกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐของ
กรมพัฒนำที่ดิน สรุ ปผลกำรวิจยั ได้ ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. สภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคม
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 42.26 ปี ส่ วนใหญ่การศึกษาระดับปริ ญญา
โท เป็ นข้าราชการประเภทวิชาการชานาญการพิเศษ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเฉลี่ย 13.59 ปี ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์และได้รับ
ความรู ้ เกี่ ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐจากเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ ดิน และส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นคณะกรรมการ/
คณะทางานในการดาเนินงานตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
2. ควำมรู ้และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐของเจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดิน
2.1 ควำมรู ้ ผลวิจยั พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดินส่ วนใหญ่ มีควำมรู ้มำกที่สุด ทั้ง 7 ด้ำน ได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้าน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ ด้านบุคลากร
ด้านการปฏิบตั ิการ และด้านผลลัพธ์การดาเนินการ และพบว่ำ ความคิดเห็นด้านข้อดีของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยอันดับ 1 คื อ มีส่วนช่วยตรวจสอบการถ่ายทอดกระบวนการขององค์การสู่ การปฏิ บตั ิ ด้านข้อเสี ย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย อันดับ 1 คือ ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ มีหลายขั้นตอน
ทาความเข้าใจได้ยาก
3. กำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐของเจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดิน
3.1 กำรมีส่วนร่ วม ผลวิจยั พบว่ำ ส่วนใหญ่มีส่วนร่ วมปำนกลำง ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์
ปั ญหาและสถานการณ์เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินส่ วนใหญ่ มีส่วน
ร่ วมปานกลาง โดยอันดับ 1 คือ มีส่วนร่ วมการเสนอปั ญหาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนามาพัฒนาเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
(2) การมีส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนิ นงาน เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมปานกลาง โดยอันดับ 1 คือ มีส่วนร่ วม
กาหนดการปฏิบตั ิงาน (3) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมปานกลาง โดยอันดับ 1 คือ
มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3.2 ระดับการมีส่วนร่ วม ผลวิจยั พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงอันดับ ได้แก่ (1) ด้านการรับประโยชน์ ประเด็น
ด้านแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏับติงาน (2) ด้านการประเมินผล ประเด็นด้านแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน (3) ด้านการดาเนินกิจกรรม ประเด็นด้านเป็ นคณะกรรมการ/คณะทางาน
4. ความต้องการในการส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ผลวิจยั พบว่า
ความต้องการในการส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดย (1) ด้านผูส้ ่งเสริ ม อันดับ 1 คือ ผูบ้ งั คับบัญชา (2) ด้านเนื้อหาในการส่งเสริ ม อันดับ 1 คือ ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐต่อเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและการเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการ (3) ด้านช่องทางในการส่งเสริ ม อันดับ 1 คือ ประชุม/อบรมเชิงปฎิบตั ิการแบบออนไลน์ และ (4) ด้านเจ้าหน้าที่ที่ควร
ได้รับการส่งเสริ ม อันดับ 1 คือ ทุกคนในองค์การ
อภิปรำยผล
1. สภำพพื้นฐำนทัว่ ไปและสภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคม จากการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดินมากกว่า
ครึ่ ง เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 42.26 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท ส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการประเภทวิชาการชานาญการ
พิเศษ มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเฉลี่ย 13.59 ปี ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่สังกัดส่ วนกลางหน่วยงานหลัก ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการ
พัฒ นาคุ ณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ จากเว็บไซต์กรมพัฒ นที่ ดิน มากกว่าครึ่ งไม่ มีป ระสบการณ์ ก ารเป็ นคณะกรรมการ/
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
คณะทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ จุ ฬาลักษณ์ อนุ อนั ต์ และคนอื่ น ๆ (2560, หน้า 41) ศึ กษาเรื่ อง การสารวจความ
คิ ดเห็นของบุคลากรในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ (PMQA) ศูนย์ อนามัยที่ 1 เชี ยงใหม่ พบว่า
ประสบการณ์การทางานในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไม่เคยเป็ นคณะกรรมการ/คณะทางาน PMQA
(ร้อยละ 66) อภิปราย ได้วา่ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินส่ วนใหญ่ เป็ นข้าราชการประเภทวิชาการชานาญการพิเศษ ซึ่ งมีระยะเวลาใน
การปฏิ บตั ิงานมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทางานเป็ นคณะกรรมการ/คณะทางาน จึ งทาให้เจ้าหน้าที่ กรม
พัฒนาที่ดินยังไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐมากนัก
2. ความรู ้ ความคิดเห็น การมีส่วนร่ วม เกี่ยวกับการพัฒนากรมพัฒนาที่ดินตามหลักการบริ หารการจัดการภาครัฐ จากการ
วิจยั พบว่า ความรู ้ ของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ ดินส่ วนใหญ่มีความรู ้มากที่ สุด ทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ ด้านบุคลากร ด้านการ
ปฏิบตั ิการ และด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ และพบว่า เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมีความคิดเห็นด้านข้อดีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านข้อเสี ย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนา
ที่ ดินส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ ดินมีความรู ้ ความคิดเห็ น การมีส่วนร่ วม
เกี่ยวกับการพัฒนากรมพัฒนาที่ดินตามหลักการบริ หารจัดการภาครัฐ หากพิจารณาคู่กบั การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) (อ้าง
ถึงใน อภิชาติ พงษ์ศรี หดุลชัย, 2564 )ในด้านจุดแข็ง (strengths) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐมากที่สุด ทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่ ด้านการนาองค์การ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบตั ิการ และด้านผลลัพธ์การดาเนิ นการ และ
ด้านจุดอ่อน (weaknesses) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมีความคิดเห็น ด้านข้อดี ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และด้านข้อเสี ย ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และพบว่า เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดินส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ดังนั้น ควรส่งเสริ มให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐของกรม
พัฒนาที่ ดิน รวมทั้งส่ งเสริ ม ให้เจ้า หน้าที่ กรมพัฒ นาที่ ดิ นเข้ามามี ส่วนร่ ว มในการพัฒนาคุ ณภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐให้
ครอบคลุมทุกระดับทุกหน่วยงาน
3. ความต้องการการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนากรมพัฒนาที่ดิน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
จากการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมีความต้องการ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเจ้าหน้าที่ส่วนมากต้องการให้ผบู ้ งั คับบัญชา
เป็ นผูส้ ่ งเสริ ม ด้านเนื้ อหาเจ้าหน้าที่ส่วนมากต้องการทราบถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐต่อเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิงาน ช่องทางการส่งเสริ มส่วนมากต้องการให้เป็ นการประชุม/อบรมเชิงปฏิบตั ิการแบบออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์การ
ควรได้รับการส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ อภิปรายได้วา่ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน มีความต้องการ การมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนากรมพัฒนาที่ดินตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ หากพิจารณาคู่กบั ทฤษฎีการสื่ อสาร ของเดวิด
เค. เบอร์ โล (David K. Berlo) ตามแบบจาลอง SMCR ประกอบด้วย ผูส้ ่ งสาร (source) ข่าวสาร (message) ช่องทางในการส่ ง (channel)
และ ผูร้ ับ (receiver) ดังนั้น ควรส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ ดินเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนากรมพัฒนาที่ดินตาม
องค์ประกอบของ SMCR ทั้ง 4 ด้าน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ กำรนำไปใช้
การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนากรมพัฒนาที่ดินตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ดังนี้
1. ระดับผูบ้ ริ หาร ควรให้ความสาคัญกับการเป็ นผูส้ ่งเสริ มตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ มากขึ้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ระดับหน่วยงาน กอง/สานัก /กลุ่ม/ฝ่ าย /สถานพัฒนาที่ ดิน ควรให้ความสาคัญกับการเป็ นคณะกรรมการ/คณะทางาน
โดย สร้างการมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ การวางแผน การดาเนิ นกิจกรรม การประเมินผล และการรับประโยชน์
ให้ทวั่ ทั้งองค์การ
3. ระดับผูป้ ฏิบตั ิ สร้างการรับรู ้และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานตามหลักการพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ
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แนวทางในการพัฒนาความเข้ มแข็งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผงึ้ โพรง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
สุนิษา เจริ ญวรนาท1*
บาเพ็ญ เขียวหวาน2 และ พลสราญ สราญรมย์3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*ผูร้ ับผิดชอบบทความ: sunisa_fon2534@hotmai.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) การบริ หารจัดการกลุ่ม และการจัดการธุ รกิ จของกลุ่ม (2) ความรู ้ และแหล่ง
ความรู ้เกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นที่ มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม (3) การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการกลุ่มของสมาชิก (4) การจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม (5) ปั ญหาสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผึ้งโพรง ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย (1) เกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปี 2563 จานวน 68 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากประชากรทั้งหมด
(2) คณะกรรมการกลุ่ม จานวน 7 คน ดาเนิ นการสัมภาษณ์เชิ งลึก ในประเด็นการบริ หารจัดการกลุ่ม สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และ
การจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม (3) คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิ กกลุ่ม จานวน 10 คน ดาเนิ นการจัดเวทีชุมชน ในประเด็นการจัดการ
ธุรกิจของกลุ่ม และแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติพรรณนา และการ
วิเคราะห์เนื้อหาด้วยการจาแนก และจัดกลุ่มข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า (1) การบริ หารจัดการกลุ่ม การประชุมแต่ละครั้ง จะเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และการ
จัดการธุรกิจของกลุ่ม พบว่า ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า จะอาศัยโซเชียลมีเดียในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค (2) เกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับการ
ทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้รับความรู ้จากสื่ อกลุ่มมากที่สุด ความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
พบว่า คณะกรรมการมีความซื่อสัตย์ โปร่ งใสมากที่สุด (3) การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่มของสมาชิก พบว่า สมาชิกมีส่วน
ร่ วมในการร่ วมรับผลประโยชน์มากที่สุด (4) การจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม พบว่า การจัดการต้นน้ า คือ การพัฒนาคุณภาพของ
น้ าผึ้งให้ได้มาตรฐาน การจัดการกลางน้ า คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดการปลายน้ า คือ การเพิ่มช่องทางทาง
การค้าผ่านระบบ e-commerce (5) ปั ญหา พบว่า มี ปัญหา เรื่ อง ขาดความรู ้ดา้ นการตลาดมากที่ สุด เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะ คื อ
สมาชิกควรเพิ่มเติมความรู ้ดา้ นการตลาดให้มากขึ้น จุดแข็ง คือ คณะกรรมการเข้มแข็ง จุดอ่อน คือ น้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งยัง
ไม่ได้การรับรองมาตรฐาน มีโอกาส คือ พื้นที่ ติดต่อกับประเทศมาเลเซี ย และอุปสรรค คือ ความผันผวนของสภาพอากาศ โดยมี
แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม ได้แก่ การส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพน้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งให้ได้การรับรอง
มาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการผลิต การแปรรู ป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และการตลาดให้แก่สมาชิก และส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็ นช่องทางการกระจายสิ นค้าเกษตรที่ผลิตได้จากแปลงใหญ่
คาสาคัญ: การบริ หารจัดการกลุ่ม, ความเข้มแข็งของกลุ่ม, แปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง
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Guidelines for Develop the Strength of Apis cerana Fabricius Collaborate Farmers Group in
Sadao District, Songkhla Province
Sunisa Charoenworanat 1*
Bumpen Keowan 2 and Ponsaran Saranrom 3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: sunisa_fon2534@hotmai.com
Abstract
The purposes of this research were to study (1) group management and business management of the group (2) knowledge
and knowledge resources about collaborative farming and opinion toward the strength of the group (3) participation in group management of
members (4) supply chain management of the group (5) problems, internal environment, external environment, suggestions, and guidelines
in strength development of Apis cerana Fabricius. The population in this research consisted of (1) 68 farmers who participated in
Apis cerana Fabricius collaborative farming extension project in Sa Dao district, Songkhla province in 2020. Data were collected by
conducting interview from the entire population; (2) 7 group committees. The in-depth interview was done in the aspect of group
management, internal environment, external environment, and group supply chain management; (3) 10 committees and group member
representatives operated by organizing community forum in the aspect of business management of the group and guidelines in
strength development of the group. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics.
The content analysis was done by data classification and grouping.
The research findings were as follow: (1) Group management that in each meeting, there would be opportunity for member
to express their opinion. For the business management of the group, it revealed that they relied on social media as a channel to get to
consumers. (2) Farmers had knowledge about collaborative farming at the moderate level. They received the knowledge from group
media the most. Their opinion toward the strength of the group that found the honest and transparent committee at the highest level.
(3) Participation in group management of members that members participated in mutual interest the most. (4) For supply chain
management of the group, it showed that the upstream management was the development of standardized quality honey, the mid-stream
management was the development of product and packaging, and the downstream management was the increase of trading channel
through e-commerce system. (5) Problems, they faced with the problem regarding the lack of knowledge about marketing the most.
Farmers suggested that members should increase their knowledge about marketing. Their strength was having strong committees.
The weakness was on the fact that the honey and products from honey have not been certified yet. The opportunity was to having the
area connected with Malaysia, and the threat was climate variability. Extension guidelines in group strength development were such
as encouraging and developing honey and honey related products in order to receive standard certification, developing knowledge
regarding production, processing, product development, packaging, and marketing to the members, and promoting agricultural
tourism as a channel to distribute agricultural products from collaborative farming.
Keywords: Group Management, Group Strength, Apis Cerana Fabricius Collaborative Farming
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บทนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวงฯ ซึ่งมีโครงการที่สาคัญ คือ การปรับโครงสร้าง
การผลิตสิ นค้าเกษตร ได้แก่ สิ นค้าด้านพืช ปศุสตั ว์ และประมง เน้นให้ความสาคัญในเรื่ องการลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลง
การผลิตของเกษตรกรเป็ นแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามที่กาหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กบั สิ นค้าเกษตร โดยมีหลักการ คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่ วมกันเป็ นกลุ่มและ
มีการเชื่ อมโยงกับตลาด เพื่อบริ หารจัดการให้เกิ ดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสิ นค้า แก้ปัญหาเรื่ องสิ นค้าล้นตลาดและ
ราคาสิ นค้าเกษตรตกต่า
สถานการณ์ ในปั จจุ บันการผลิ ตสิ นค้าเกษตรมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมี การแข่งขันสู ง ทั้งในด้านปริ มาณ
คุณภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูงทาให้เกษตรกรรายย่อยประสบปั ญหาในการผลิตและจาหน่าย และจากการที่เกษตรกรรายย่อยต่าง
คนต่างผลิต ทาให้ยากต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพและได้ผลผลิตที่ มีคุณภาพ ไม่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด ดังนั้น การ
ส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสิ นค้าเกษตรร่ วมกัน มีการ
บริ หารจัดการพื้นที่ ตั้งแต่วางแผนผลิต การร่ วมปั ญหาปั จจัยการผลิต การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกษตรกร มีความสามารถใน
การจัดการสิ นค้า รวมถึงมีการจาหน่ายร่ วมกัน ซึ่งจะทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีการจัดการบริ หารการเกษตรแบบ
“แปลงใหญ่”
กลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2563
จนถึง 2565 มีจานวนสมาชิก 68 ราย และเลี้ยงผึ้งโพรง จานวน 1,239 ลัง จากผลการดาเนิ นงานของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรงดังกล่าว
ยังไม่ได้มีการประเมินเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ดังนั้น งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการกลุ่ม และการจัดการธุรกิจของกลุ่ม ความรู ้ และแหล่งความรู ้
เกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการบริ หาร
จัดการ การจัดการโซ่ อุปทานของกลุ่ม ปั ญหาสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
สามารถบริ หารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งผูท้ ี่ มีความสนใจและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลที่ได้ ไปใช้กาหนดแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่แปลงอื่นได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึกษาการบริ หารจัดการกลุ่ม และการจัดการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง
2. ศึกษาความรู ้ และแหล่งความรู ้เกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผ้ งึ โพรงของสมาชิก
3. ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรงของสมาชิก
4. ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง
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5. ศึกษาปั ญหา สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
กลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ความรู ้ และแหล่งความรู ้เกี่ยวกับการ
ทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ
ความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของ
กลุ่ม
วิเคราะห์การจัดการธุรกิจของกลุ่ม
(1) พันธมิตร (2) กิจกรรมหลัก
(3) คุ ณค่าสิ นค้า (4) ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (5) กลุ่มลูกค้า (6) ทรัพยากรหลัก
(7) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
(8) โครงสร้างต้นทุน (9) รายได้หลัก

การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการบริ หารจัดการกลุ่ม
(1) การร่ วมคิดและตัดสิ นใจ (2) การร่ วมปฏิบตั ิ
(3) การร่ วมลงทุน (4) การร่ วมติดตามและประเมิน
(5) การร่ วมรับผลประโยชน์

แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผ้ งึ
โพรง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

การบริ หารจัดการกลุ่ม
(1) การวางแผน (2) การจัดโครงสร้างองค์กร
(3) การจัดคนเข้าทางาน (4) การอานวยการ (5) การควบคุม

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก

วิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทาน
(1) ต้นน้ า (2) กลางน้ า
(3) ปลายน้ า

ปั ญหา และข้อเสนอแนะ
(1) กลุ่มและการบริ หารกลุ่ม (2) การเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา
การพัฒนาสมาชิก (3) การผลิต (4) การตลาด
(5) การประเมินผลลัพธ์ในการดาเนินงาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริ มการเกษตร (2558) มีแนวคิดการส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือ เน้นให้
ความสาคัญในเรื่ องการลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็ นแปลงใหญ่จะก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุน
การผลิตตามที่กาหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กบั สิ นค้าเกษตร ทั้งนี้
การปรับโครงสร้างสิ นค้าที่สาคัญดังกล่าว จะต้องทาการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอีกด้วย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การบริ หารจัดการกลุ่ม การจัดการธุรกิจ
ของกลุ่ม รวมถึงความรู ้และแหล่งความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่ม
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนปั ญหา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนากลุ่มแปลง
ใหญ่ ล้วนมีผลต่อแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งสิ้น ซึ่ งผลการวิจยั
เหล่านี้จะนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
1. การศึกษาการบริ หารจัดการกลุ่ม ความรู ้ และแหล่งความรู ้เกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นที่
มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการบริ หารจัดการกลุ่ม ปั ญหา สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง เก็บข้อมูลจากเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปี 2563 จานวนทั้งหมด 68 ราย โดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่าง เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจัย คื อ แบบสัมภาษณ์ ซึ่ งประกอบไปด้วยลักษณะคาถามแบบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดอันดับ และการให้คะแนนตาม
มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert type scale) 5 ระดับ จากนั้นนามาหาค่าเฉลี่ยและทาการแปลความหมาย
2. การศึกษาการบริ หารจัดการกลุ่ม สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และการจัดการโซ่อุปทานของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการกลุ่ม จานวน 7 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัย คื อ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหาด้วยการจาแนก และจัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก
และการจัดการโซ่อุปทาน
3. การศึกษาการจัดการธุรกิจของกลุ่ม และแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง เก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกกลุ่ม จานวน 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ประเด็นการจัดเวทีชุมชน วิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
การวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการจาแนก และจัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์การจัดการธุรกิจของกลุ่ม และ TOWS Matrix
ผลการวิจยั
1. การบริ หารจัดการกลุ่ม และการจัดการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง
1.1 การบริ หารจัดการกลุ่มของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง สมาชิกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกลุ่มของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ประเด็นที่สมาชิกมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ การอานวยการได้แก่ ในการ
ประชุมแต่ละครั้ง จะเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กได้แสดงความคิดเห็ น และประเด็นที่ สมาชิ กมีความคิดเห็ นน้อยที่ สุด คือ การควบคุม
ได้แก่ มีการประเมินประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า กลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรงมีการบริ หารจัดการกลุ่ม แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน
การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การอานวยการ และการควบคุม
1.2 การจัดการธุ รกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง แบ่งออกเป็ น 9 ประเด็น ได้แก่ (1) กลุ่มลูกค้า คือ ลูกค้าทัว่ ไปที่ บริ โภค
น้ าผึ้งและผลิ ตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง และลูกค้าที่ ใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพและความงาม (2) คุ ณค่าสิ นค้า คื อ ลังผึ้ง น้ าผึ้ง และผลิ ตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน (3) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า คือ ร้านค้าชุมชน สหกรณ์การเกษตร การออกบู๊ธแสดงสิ นค้า และช่องทางการจัดจาหน่าย
ออนไลน์ (4) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คือ การสร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจโดยการใช้โซเชียลมีเดียในการในการสื่ อสารกับ
ลูกค้า (5) รายได้หลัก คือ รายได้จากการจาหน่ ายลังผึ้ง น้ าผึ้ง และสิ นค้าแปรรู ปจากน้ าผึ้ง (6) ทรัพยากรหลัก คือ แรงงาน เงิ นทุน
วัสดุและอุปกรณ์ วัตถุดิบ และกระบวนการ (7) กิจกรรมหลัก คือ การผลิต แปรรู ป ยกระดับคุณภาพผลผลิต เพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้
ผูบ้ ริ โภค (8) พันธมิตร คือ ผูจ้ าหน่ายปั จจัยการผลิต พ่อค้าคนกลาง หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ (9) โครงสร้าง
ต้นทุน คือ ค่าวัตถุดิบ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนค่าบริ หารจัดการต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ความรู ้ และแหล่งความรู ้เกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
2.1 ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข องสมาชิ ก พบว่า ภาพรวมสมาชิ ก มี ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การท า
การเกษตรแบบแปลงใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ประเด็นความรู ้ที่มีผตู ้ อบได้ถูกต้องมากที่สุด คือ การส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทาการผลิตสิ นค้าเกษตร มีการบริ หารจัดการร่ วมกัน เพื่อให้เกิดการ
รวมกันผลิตและจาหน่ายมีตลาดรองรับที่แน่นอน
2.2 แหล่งความรู ้ที่ได้รับเกี่ ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของสมาชิ ก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดย
ได้รับความรู ้จากสื่ อกลุ่มมากกว่าสื่ ออื่น ๆ รองลงมาคือ สื่ อบุคคล สื่ อออนไลน์ และสื่ อมวลชน
2.3 ความคิดเห็ นของสมาชิ กกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม พบว่า สมาชิ กมีความคิดเห็ นที่ มีต่อความ
เข้มแข็งของกลุ่มในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ประเด็นที่สมาชิกมีความคิดเห็นว่า กลุ่มมีความเข้มแข็งมากที่สุด คือ กลุ่มและ
การบริ หารกลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการมีความซื่อสัตย์ โปร่ งใส และประเด็นที่สมาชิกมีความคิดเห็นว่า กลุ่มมีความเข้มแข็งน้อยที่สุด
คือ การตลาด ได้แก่ การแปรรู ป/การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
3. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่ม พบว่า สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นที่ สมาชิ กให้ความสาคัญมากที่ สุด คื อ การมี ส่วนร่ วมในการร่ วมรับผลประโยชน์ และ
ประเด็นที่สมาชิกยังให้ความสาคัญน้อย คือ การมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมิน
4. การจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง (1) การบริ หารจัดการต้นน้ า พบว่า สมาชิกมีการผลิตลังผึ้งใช้เอง จาก
800 บาทต่อลัง เป็ น 600 บาทต่อลัง เพื่อเป็ นการลดต้นทุนการผลิต มีการปลูกพืชอาหารของผึ้ง เพื่อเพิ่มปริ มาณผลผลิต และมีการ
ควบคุมคุณภาพผลผลิตโดยการควบคุมความชื้ นของน้ าผึ้ง ไม่เกิ นร้อยละ 21 สมาชิ กกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรงมีการระดมหุ ้นจาก
สมาชิก เพื่อใช้เป็ นเงิ นทุนในการบริ หารจัดการกลุ่ม ทั้งนี้ กลุ่มได้รับการพัฒนาความรู ้จากศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร เช่น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการเลี้ยงผึ้ง การแปรรู ปน้ าผึ้ง โดยการนาสมาชิ กแปลงใหญ่ไปดูงาน
และกลุ่มมีแหล่งเรี ยนรู ้ในการเลี้ยงผึ้ง จานวน 2 แปลง (2) การบริ หารจัดการกลางน้ า พบว่า กลุ่มมีการแปรรู ปน้ าผึ้งเป็ นผลิตภัณฑ์
สบู่ และกระเทียมโทนดองน้ าผึ้ง และ (3) การบริ หารจัดการปลายน้ า พบว่า สมาชิ กมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน และตลาด
ท้องถิ่น และมีการประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านเพจ “ตลาดสิ นค้าเกษตรชายแดนใต้” ซึ่งเป็ นเพจของสานักงานเกษตรอาเภอสะเดา
5. ปั ญหา สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
5.1 ปั ญหาในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า สมาชิ กมี ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ประเด็นที่ เป็ นปั ญหามากกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ ปั ญหาด้านการตลาด ได้แก่ ขาดความรู ้ดา้ นการตลาด การวางแผนการตลาด การ
วิเคราะห์ศกั ยภาพสิ นค้า และการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ ขาดการเชื่อมโยงกับตลาด/การเพิ่มช่องทางจาหน่าย
5.2 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม พบว่า สมาชิ กมีความคิดเห็ นว่ากลุ่มมีจุดแข็งมากที่ สุด คือ ประธาน
กลุ่ ม แปลงใหญ่มี ค วามขยัน อดทนต่อ สู ้กับ ปั ญหาอุ ปสรรคต่ าง ๆ หมั่นหาความรู ้ เ พิ่ มเติ ม และมี ก ารแบ่ ง ปั น ถ่า ยทอดความรู ้
แลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิก หาวิธีลดต้นทุนการผลิต และหาวิธีเพิ่มผลผลิต สมาชิกมีความคิดเห็นว่า กลุ่มมีจุดอ่อนมากที่สุด คือ
ในกลุ่มยังขาดบุคลากรที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการส่ งเสริ มทางด้านการแปรรู ป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และบัญชี
สมาชิ กมีความคิดเห็ นว่า กลุ่มมีโอกาสมากที่ สุด คือ มีหน่ วยงานหลักดูแลในเรื่ องการส่ งเสริ มเกษตรกรที่ ชดั เจน สมาชิ กมีความ
คิดเห็นว่า กลุ่มมีอุปสรรคมากที่สุด คือ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผลต่อความต่อเนื่ องในการ
ดาเนินนโยบายเกษตรแปลงใหญ่โดยตรง
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า (1) จุดแข็ง ได้แก่ คณะกรรมการเข้มแข็ง กลุ่มมีผมู ้ ีประสบการณ์ในการเลี้ยงผึ้ง และมี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสมาชิก (2) จุดอ่อน ได้แก่ สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุมาก ขาดองค์ความรู ้เกี่ยวกับการแปรรู ป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และการตลาด สมาชิ กบางส่ วนยังมีปัญหาการเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ ขาดเงิ นทุนในการ
สร้างโรงเรื อนรวบรวมผลผลิต บรรจุ และแปรรู ปผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ได้การรับรองมาตรฐาน และการจัดจาหน่ายน้ าผึ้ง สมาชิกต่างคน
ต่างขาย (3) โอกาส ได้แก่ หน่ วยงานหลักให้การสนับสนุ นในเรื่ องการส่ งเสริ มเกษตรกรสามารถทางานได้อย่างเป็ นระบบ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มี หน่ วยงานราชการเข้ามาบู รณาการดาเนิ นงาน มี เครื อข่ายผูเ้ ลี้ ยงผึ้งโพรงในอาเภอ
ใกล้เคียง เช่น อาเภอคลองหอยโข่ง พื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซี ย มีด่านเข้าออกของนักท่องเที่ ยวและการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศ (4) อุปสรรค ได้แก่ ความผันผวนของสภาพอากาศ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การใช้สารเคมีในพื้นที่
ใกล้เคียง
5.3 ข้อเสนอแนะของสมาชิกในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม พบว่า สมาชิกเสนอแนะด้านการให้ความรู ้ และการ
พัฒนาสมาชิ ก มากที่ สุด ได้แก่ การจัดอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิ กและเน้นการปฏิ บัติจริ งให้
เกษตรกร
5.4 แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม (1) กลยุทธ์ “เชิ งรุ ก” ได้แก่ ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้าน
เทคโนโลยีการผลิ ตและการตลาด สนับสนุ นการเชื่ อมโยงเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงผึ้งโพรง เพื่อร่ วมกันแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กับ
เกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร และพัฒนาแปลงใหญ่ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการผลิตน้ าผึ้ง
คุณภาพปลอดภัย (2) กลยุทธ์ “เชิ งแก้ไข” ได้แก่ พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการผลิต แปรรู ป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และ
การตลาดให้แก่สมาชิก ส่งเสริ มการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารเทศ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการส่ งเสริ มนโยบายเกษตรแปลง
ใหญ่แก่สมาชิกร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรื อนรวบรวมผลผลิต บรรจุ แปรรู ป ส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรรุ่ นใหม่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง ส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพของน้ าผึ้งและผลิ ตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง
เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน (3) กลยุทธ์ “เชิงป้ องกัน” ได้แก่ ส่ งเสริ มและรณรงค์ให้เกษตรกรร่ วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหารให้แก่ผ้ ึง ไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร (4) กลยุทธ์ “เชิงรับ” ได้แก่ สร้างความพร้อมใน
การเตรี ยมรับกับความผันผวนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
อภิปรายผล
1. การบริ หารจัดการกลุ่ม และการจัดการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง
1.1 การบริ หารจัดการกลุ่มของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง พบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการกลุ่มของ
กลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่สมาชิ กมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ การอานวยการ ได้ แก่ ในการ
ประชุมแต่ละครั้ง จะเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับ วาสนา สู นสิ ทธิ์ และเจตน์ ธนวัฒน์ (2554) ที่พบว่า
ผูน้ าที่มีภาวะความเป็ นผูน้ า มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ขยัน และอดทน มีความเห็นอกเห็นใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก จะ
เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน และประเด็นที่สมาชิกมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การควบคุม ได้แก่ มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บัติงาน อาจเป็ นเพราะสมาชิ กยังไม่เ ห็ นถึ งความสาคัญ หรื อการน าไปใช้ประโยชน์ของการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งาน ดังนั้น กลุ่มจึ งควรมี การติ ดตามและประเมินผลการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการมีส่วนร่ วมของสมาชิก และสามารถนาผลประเมินมาใช้ในการวางแผนงานในปี ต่อไป
1.2 การจัดการธุ รกิ จของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง พบว่า ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า จะอาศัยโซเชียลมีเดี ยในการเข้าถึง
ผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับ ณัฐธยาน์ ฉิ มขันธ์ (2562) ที่พบว่า ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าจะอาศัยช่องทางออนไลน์ เนื่องจากเป็ นช่องทางที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ วและครอบคลุมมากที่ สุด ดังนั้น การใช้ช่องทางโซเชี ยลมี เดี ยในการเป็ นสื่ อกลางระหว่างลูกค้า เช่ น
Facebook, Instagram, Twitter โดยการอัพโหลดรู ปภาพ หรื อคลิปวิดีโอ กิจกรรมที่ได้ทาอยูใ่ นเวลานั้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้
2. ความรู ้ และแหล่งความรู ้เกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่มแปลง
ใหญ่ผ้ งึ โพรงของสมาชิก
2.1 ความรู ้ เกี่ ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรครึ่ งหนึ่ งมี ความรู ้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ประเด็นที่ เกษตรกรมี ความรู ้ มากที่ สุด คื อ การส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มี วตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทาการผลิตสิ นค้าเกษตร มีการบริ หารจัดการร่ วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและจาหน่ายมีตลาดรองรับที่
แน่นอน รองลงมา คือ การกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามแผนการผลิต ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริ หารจัดการการผลิต
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงผึ้ง และได้รับแหล่งความรู ้เกี่ ยวกับการทา
การเกษตรแบบแปลงใหญ่จากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรมากที่ สุด อีกทั้งเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว พร้อมที่ จะรั บ
เทคโนโลยีและความรู ้ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของตนเองได้
2.2 แหล่งความรู ้ที่ได้รับเกี่ยวกับการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรได้รับความรู ้จากทั้งที่
เป็ นสื่ อบุคคล สื่ อกลุ่ม สื่ อมวลชน และสื่ อออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาแหล่งความรู ้แต่ละประเภท พบว่า
ได้รับความรู ้จากสื่ อกลุ่มมากที่สุด ได้แก่ การประชุม/ประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การอบรม การสาธิ ต ศูนย์เรี ยนรู ้
ต่าง ๆ และการสาธิต ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการดาเนินงานโครงการส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีการประชุมและการ
ฝึ กอบรมที่ เกิ ดจากหน่วยงานต่าง ๆ มีการบูรณาการร่ วมกันในการดาเนิ นโครงการ ซึ่ งแต่ละหน่ วยงานจะมีกิจกรรมการฝึ กอบรม
ถ่ายทอดความรู ้และการจัดทาเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นประจาตลอดฤดูการผลิต จึงทาให้เกษตรกรได้รับความรู ้จากแหล่งความรู ้
ด้านสื่ อกลุ่มเป็ นหลัก สอดคล้องกับ ปณิ ตา ฮวบเจริ ญ (2562) ที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อกลุ่มมากที่สุด
2.3 ความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรงของสมาชิก พบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นที่มีต่อความ
เข้มแข็งของกลุ่ม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาประเด็นที่สมาชิกมีความคิดเห็นว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งในระดับน้อย
ที่สุด คือ การตลาด ได้แก่ การแปรรู ป/การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานผลของ จิรวุฒ มงคล (2557) ที่พบว่า ความรู ้ที่
ต้องการให้มีการส่ งเสริ มมากที่ สุด ได้แก่ ด้านการผลิต เน้นการแปรรู ปสิ นค้าด้านการตลาด เน้นช่องทางในการจาหน่าย และการ
จัดการราคา ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความรู ้และการส่งเสริ มในด้านการแปรรู ป เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าสิ นค้า
3. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรงของสมาชิก พบว่า สมาชิกมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
กลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นที่สมาชิกให้ความสาคัญมาก
ที่สุด คือ การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรษมาส แสงประทุม (2560) ที่พบว่า สมาชิกกลุ่มมี
ส่ วนร่ วมในการรับผลประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง สมาชิกในกลุ่มได้รับผลประโยชน์
ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้จากการฝึ กอบรม การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ทาให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง
4. การจัดการโซ่อุปทานของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง (1) การจัดการระดับต้นน้ า พบว่า เกษตรกรมีการควบคุมความชื้ น
ของน้ าผึ้ง ไม่เกินร้อยละ 21 ซึ่งยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานสิ นค้า อาจจะเป็ นเพราะยังขาดการรับรู ้ถึงประโยชน์ของการขอรับรอง
มาตรฐานสิ นค้า และยังไม่เห็ นถึงความสาคัญมากนัก เพราะเกษตรกรยังไม่เห็ นถึงความจาเป็ นในการได้รับรองมาตรฐานสิ นค้า
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องควรให้ความรู ้ถึงประโยชน์ของมาตรฐานสิ นค้า เพื่อกระตุน้ ให้เกษตรกรเห็นถึงความสาคัญ (2) การ
จัดการระดับกลางน้ า พบว่า เกษตรกรมีการแปรรู ปน้ าผึ้ง เป็ นผลิตภัณฑ์สบู่ และกระเที ยมโทนดองน้ าผึ้งเท่านั้น อาจเป็ นเพราะ
เกษตรกรยังไม่มีความรู ้ความชานาญในการแปรรู ปน้ าผึ้งเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามที่เกษตรกรต้องการ เช่น การแปรรู ปเป็ นลิปสติก
การแปรรู ปเป็ นโลชัน่ ซึ่งต้องได้รับการฝึ กอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกษตรกรไม่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งไม่ได้รับรองมาตรฐานสิ นค้า เกษตรกรไม่มีความรู ้/ทักษะในการเพิ่มมูลค่าและการสร้างคุณค่าให้กับ
ผลผลิต เนื่องจากการที่เกษตรกรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสิ นค้า อาจส่ งผลต่อการจัดการด้านการตลาดที่หน่วยงานต่าง ๆ
ไม่ สามารถเข้า มามี ส่ว นในการสนับสนุ น และสร้ า งตลาดเพื่ อยกระดับ คุ ณภาพสิ น ค้าได้ (3) การจัด การระดับ ปลายน้ า พบว่า
เกษตรกรมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน และตลาดท้องถิ่นเป็ นหลัก อาจเป็ นเพราะสิ นค้ายังไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น จึง
จาเป็ นต้องมีการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั สิ นค้า ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ผา่ นสื่ อต่าง ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ าผึ้ง และผลิตภัณฑ์
ที่ทาจากน้ าผึ้ง เช่น การออกบูธจัดจาหน่าย การเข้าร่ วมกิ จกรรมแสดงสิ นค้าต่าง ๆ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม
ศูนย์เรี ยนรู ้การเลี้ยงผึ้ง และได้รู้จกั แหล่งผลิตน้ าผึ้งที่มีคุณภาพ
5. ปั ญหา สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง
5.1 ปั ญหาในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า สมาชิกมีปัญหาในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นที่เป็ นปั ญหามากกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ ปั ญหาด้านการตลาด ได้แก่ ขาดความรู ้ดา้ นการตลาด
การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ศกั ยภาพสิ นค้า และการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ขาดการเชื่อมโยงกับตลาด/การเพิ่มช่องทางจาหน่าย
ปริ มาณผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการบริ หารจัดการกลุ่มร่ วมกัน ต่างคนต่างขาย และไม่มีการวางแผน
การตลาดร่ วมกัน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ ปณิ ตา ฮวบเจริ ญ (2562) ที่พบว่า ปั ญหาในการส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของเกษตรกร การเชื่อมโยงด้านการตลาด เกษตรกรมีปัญหามากที่สุดในเรื่ องพื้นที่แปลงใหญ่ไม่มีจุดรวบรวมผลผลิต เกษตรกรไม่
สามารถพัฒนาช่องทางการตลาดได้เอง ขาดการบริ หารจัดการกลุ่มร่ วมกัน
5.2 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก (1) จุดแข็ง ได้แก่ คณะกรรมการเข้มแข็ง จึงทาให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ความไว้วางใจ และให้ความร่ วมมือกับกลุ่มเป็ นอย่างดี (2) จุดอ่อน ได้แก่ น้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ได้การรับรองมาตรฐาน อาจเป็ น
เพราะเกษตรกรยังไม่เห็นถึงความจาเป็ นในการได้รับรองมาตรฐานสิ นค้า ดังนั้น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่ งสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพสิ นค้า (3) โอกาส ได้แก่ พื้นที่
ติดต่อกับประเทศมาเลเซี ย ดังนั้น ควรพัฒนาแปลงใหญ่ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็ นช่องทางในการ
กระจายสิ นค้าเกษตรที่ผลิตได้จากแปลงใหญ่ (4) อุปสรรค ได้แก่ ความผันผวนของสภาพอากาศ ทาให้พืชอาหารผึ้งขาดแคลน ส่งผล
ให้ไม่สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เกษตรกรควรมีการวางแผนปฏิทินการผลิตอาหารให้กบั ผึ้ง
5.3 ข้อเสนอแนะ โดยภาพรวม พบว่า เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะในประเด็นการให้ความรู ้ และการพัฒนาสมาชิก มาก
ที่ สุด โดยเฉพาะการจัดอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้ ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิ กและเน้นการปฏิ บัติจริ งให้เกษตรกร ซึ่ ง
สอดคล้องกับ โสภาวรรณ ลักษณา (2556) ที่พบว่า ควรมีการให้เกษตรกรเป็ นผูก้ าหนดหัวข้อเรื่ องที่ตอ้ งการได้รับการถ่ายทอด เน้น
รู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิควบคู่ไปกับการให้ความรู ้ดา้ นทฤษฎี ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการยอมรับได้ของเกษตรกรเป็ นหลัก
5.4 แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ ึงโพรง แนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนาองค์ความรู ้
ด้านการผลิต การแปรรู ป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และการตลาด การพัฒนาคุณภาพของน้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง
เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากการที่เกษตรกรไม่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต อาจส่ งผลต่อการจัดการด้านการตลาดที่
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุนและสร้างตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพน้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง
ดังนั้น การขอการรับรองมาตรฐานสิ นค้าของสมาชิกกลุ่ม จึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อีกทั้ง
การส่งเสริ มและรณรงค์ให้เกษตรกรร่ วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหารให้แก่ผ้ ึง ไม่ใช้สารเคมีใน
พื้นที่การเกษตร และการพัฒนาแปลงใหญ่ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการผลิตน้ าผึ้งคุณภาพปลอดภัย เนื่ องจากการพัฒนาแปลงใหญ่ให้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้การใช้สารชี วภัณฑ์แทนการใช้สารเคมีน้ นั เป็ นการขยายผล
โดยตรงสู่ชุมชน นอกจากส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. น้ าผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานสิ นค้า ดังนั้น เกษตรกรควร
พัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานสิ นค้า และควรเข้ารับการอบรมการผลิตสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อความยัง่ ยืน
2. สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุมาก ดังนั้น กลุ่มจึงควรเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรรุ่ นใหม่ เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่ม เพื่อทดแทน
เกษตรกรผูส้ ูงอายุในอนาคต อีกทั้งเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่ นใหม่หนั ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและการตลาด
3. เกษตรกรเสนอแนะในประเด็นการให้ความรู ้ และการพัฒนาสมาชิก ในเรื่ องของการจัดอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้ให้
ตรงกับความต้องการของสมาชิกและเน้นการปฏิบตั ิจริ งให้เกษตรกร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการถ่ายทอดความรู ้อย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นรู ปธรรม ไม่เฉพาะเวลามีโครงการ และควรมีการให้เกษตรกรเป็ นผูก้ าหนดหัวข้อเรื่ องที่ ตอ้ งการได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการยอมรับของเกษตรกรเป็ นหลัก
4. เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผ้ งึ โพรง ยังขาดความรู ้และทักษะในการแปรรู ป และการเพิ่มมูลค่าน้ าผึ้ง ดังนั้น เจ้าหน้าที่และ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจึ งควรมี การกาหนดแนวทางการแปรรู ปและเพิ่มมูลค่าน้ าผึ้งร่ วมกันกับ เกษตรกร เพื่อเป็ นการเพิ่มความ
หลากหลายของรู ปแบบผลผลิตและมีกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
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แนวทางการส่ งเสริมการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลาไยแปลงใหญ่ อาเภอดอยเต่ า
จังหวัดเชียงใหม่
สุพรรณี ใจมูล1*
บำเพ็ญ เขียวหวำน2 และ นำรี รัตน์ สี ระสำร3
แขนงวิชำส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: supanneejaimoon@gmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ และควำมคิดเห็นในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของ
เกษตรกร (2) กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (3) กำรจัดกำรโซ่ อุปทำน สภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอกในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (4) ปั ญหำและข้อเสนอแนะในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร
ผูป้ ลูกลำไยแปลงใหญ่ในอำเภอดอยเต่ำ เก็บข้อมูลจำกเกษตรกรทั้งหมด จำนวน 150 รำย โดยใช้แบบสัมภำษณ์ และทำกำรสนทนำ
กลุ่ม จำนวน 15 คน วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มำณ โดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำต่ำสุ ด ค่ำสู งสุ ด ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ
กำรจัดอันดับ ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภำพ ทำกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรจัดกำรโซ่ อุปทำนกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู สภำพแวดล้อม
ภำยใน และสภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลกำรวิจยั พบว่ำ (1) เกษตรกรมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูอยูใ่ นระดับมำก โดยได้รับแหล่งควำมรู ้จำก
สื่ อกลุ่มมำกที่สุด ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ มีควำมคิดเห็นในระดับมำกที่สุด คือ กำรให้น้ ำ
(2) กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกรภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก โดยมีกำรใช้เทคโนโลยีดำ้ นกำรรำดสำร
โพแทสเซียมคลอเรตมำกที่สุด และเกษตรกรนำไปปฏิบตั ิมำกที่สุด คือ กำรตัดแต่งกิ่ง (3) กำรจัดกำรโซ่อุปทำนที่สำคัญด้ำนต้นน้ ำ
คือ กำรเตรี ยมต้นก่อนกำรผลิ ตลำไย กลำงน้ ำ คือ กำรดูแลหลังกำรรำดสำรโพแทสเซี ยมคลอเรต และปลำยน้ ำ คือ กำรเก็บเกี่ ยว
จำหน่ำย และแปรรู ป ส่ วนจุดแข็ง คือ ผลผลิตลำไยมีคุณภำพได้รับมำตรฐำน GAP จุดอ่อน คือ ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต
โอกำส คือ สภำพพื้นที่มีควำมเหมำะสม อุปสรรค คือ ปั จจัยกำรผลิตรำคำสู ง (4) ปั ญหำโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่
ด้ำนรำคำและกำรตลำด ข้อเสนอแนะภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก คือ กำรจัดหำช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยผลผลิตลำไย
คาสาคัญ: แนวทำงกำรส่งเสริ ม, กำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู, กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกลำไยแปลงใหญ่
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Guidelines for Off-Season Quality Longan Production of Large Land Plot of
Longan Orchardists in Doi Tao District, Chiang Mai Province
Supannee Jaimoon1*
Bumpen Keowan2 and Nareerat Sirasan3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: supanneejaimoon@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study about (1) knowledge, knowledge resources, and opinion about off-season
quality longan production of farmers (2) the adoption of technology in off-season quality longan production of farmers (3) supply
chain management, internal and external environments in off-season quality longan production of farmers (4) problems and
suggestions on the extension guidelines of off-season quality longan production of farmers.The interviews and focus groups were
performed with 150 longan farmers in Doi Tao district. The quantitative data were analyzed by using statistics including
frequency, percentage, minimum value, maximum value, mean, standard deviation, and ranking. The qualitative data, were
analyzed by supply chain management for off-season quality longan production, and internal and external environment.
The results of the research found out that (1) farmers had a high level of knowledge about off-season quality longan
production. Group media was a main resources knowledge of farmers. The farmer had the highest opinion on appropriate water
usage in off-season quality longan production. (2) The farmers had a high technology of off-season quality longan production
such as technology about Potassium Chlorate and Branch trimming. (3) The main supply chain management in the upstream
aspect was tree preparation prior to longan production. The mid-stream aspect was on the maintenance after pouring Potassium
Chlorate, and the downstream aspect were on harvest, distribution, and processing. The strengths were quality longan fruit and
certified GAP. The weakness was on the lack of labor in the production sector. The opportunities were appropriate area. The
threats were such as high factors of production price and inconsistent product price. (4) The overall problems were moderate
including pricing and marketing. The overall suggestions were at the high level especially marketing for distribution of longan
products.
Keywords: Extension Guideline, Off-Season Quality Longan Production, Large Land Plot of Longan Orchardists
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บทนา
ลำไย จัดเป็ นไม้ผลที่ มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิ จชนิ ดหนึ่ งของประเทศไทย แหล่งผลิ ตลำไยที่ สำคัญอยู่ในภำคเหนื อ
ตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ลำพูน เชี ยงรำย พะเยำ เป็ นต้น และทำงภำคตะวันออก เช่ น จังหวัดจัน ทบุ รี ระยอง เป็ นต้น
เป้ ำหมำยกำรผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรชำวสวนลำไย คือ รำคำผลผลิต ซึ่งถ้ำจะเทียบไปแล้ว ช่วงเวลำจำหน่ำยผลผลิตที่รำคำดี
ที่สุดคือ ช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงต้นเดือนกุมภำพันธ์ เนื่องจำกตรงกับเทศกำล เช่น วันคริ สต์มำส วันขึ้นปี ใหม่ และวันตรุ ษจีน ช่วงที่
ผลผลิตมี รำคำถูกที่ สุดคื อ ลำไยในฤดู ช่วงเดื อนกรกฎำคม-สิ งหำคม เนื่ องจำกมี ผลผลิตจำนวนมำกเข้ำสู่ ตลำดพร้ อมกัน ดังนั้น
เกษตรกรจึงพยำยำมบังคับให้ลำไยออกดอกใน 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม เพื่อให้เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกำยนถึงต้น
กุมภำพันธ์ และช่วงเดื อนตุลำคม-พฤศจิกำยน เพื่อเก็บเกี่ยวก่อนฤดูคือ เดื อนพฤษภำคม-มิถุนำยน กำรบังคับให้ออกดอกในเดือน
พฤษภำคมถึงกรกฎำคม เกิดปั ญหำค่อนข้ำงมำก เพรำะตรงกับฤดูฝน ต้นลำไยจะตอบสนองต่อสำรโพแทสเซี ยมคลอเรตไม่ดีเหมือน
กำรให้สำรนี้ ในฤดูหนำว ในขณะที่ ลำไยที่ ออกดอกในเดื อนตุลำคมถึงพฤศจิกำยนจะกระทบอำกำศหนำว ทำให้กำรผสมเกสรไม่
สมบูรณ์ ผลอ่อนมักร่ วงเสี ยหำยได้ง่ำย ดังนั้น จึงต้องมีกำรเตรี ยมต้นให้สมบูรณ์ กำหนดอัตรำสำรให้เหมำะสมและศึกษำถึงเทคนิ ค
กำรผลิตลำไยนอกฤดูในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนกำรเลือกช่วงเวลำกำรผลิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดและให้เหมำะสมกับ
พื้นที่จึงจะประสบผลสำเร็ จ (ทวีศกั ดิ์ ชัยเรื องยศ, 2562)
ในพื้นที่อำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ มีกำรผลิตลำไยมำกเป็ นอันดับ 3 รองจำกอำเภอจอมทอง และอำเภอพร้ำว โดยมี
พื้นที่ปลูกลำไยทั้งหมดประมำณ 52,166 ไร่ (ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลำง, 2563) เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอดอยเต่ำทุก
ครัวเรื อนจะปลูกลำไยเป็ นพืชเศรษฐกิ จหลัก โดยปลูกเพื่อจำหน่ำย ส่ วนมำกเป็ นกำรผลิตลำไยนอกฤดู ซึ่ งจะมีกำรกำหนดให้เก็บ
เกี่ยวผลผลิตในช่วงประมำณปลำยเดือนตุลำคมถึงกุมภำพันธ์ แต่เกษตรกรมักประสบปั ญหำกำรขำดทุน กำรผลิตลำไยไม่ได้คุณภำพ
ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด ปั จจัยกำรผลิตรำคำสู ง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ เกษตรกรขำดองค์ควำมรู ้ รำคำผลผลิตตกต่ ำ
ตลอดจนถูกกดรำคำโดยพ่อค้ำคนกลำง ซึ่ งเกษตรกรอำจขำดกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี ขำดกำรรวมกลุ่ม รวมถึงขำดองค์ควำมรู ้ในด้ำน
กำรปฏิบตั ิที่ถูกต้องและเหมำะสม ดังนั้น จำกเหตุผลดังกล่ำว จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องศึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรส่ งเสริ มกำรผลิต
ลำไยคุณภำพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกลำไยแปลงใหญ่ อำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรผลิตลำไยของ
เกษตรกรมีคุณภำพ และประสิ ทธิภำพตำมควำมต้องกำรของตลำด ตลอดจนสำมำรถนำข้อมูลเป็ นแนวทำงในกำรส่ งเสริ มเกษตรกร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริ มให้สำมำรถนำไปวำงแผนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษำควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ และควำมคิดเห็นในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษำกำรจัดกำรโซ่อุปทำน สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษำปั ญหำ และข้อเสนอแนะในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั

สภำพพื้นฐำนส่วนบุคคลสังคมและสภำพเศรษฐกิจ
1. สภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล
- เพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส และระดับกำรศึกษำ
2. สภำพสังคม

1. ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ และควำมคิดเห็นในกำรผลิตลำไย
คุณภำพนอกฤดู
- ควำมรู้ แหล่งควำมรู ้ และควำมคิดเห็น

- กำรนับถือศำสนำ กำรเป็ นผูน้ ำ/ตำแหน่งในชุมชน
ประสบกำรณ์ในกำรผลิตลำไย กำรเป็ นสมำชิกกลุ่ม
ลักษณะกำรถือครองที่ดิน

2. กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิต

3. สภำพเศรษฐกิจ
- กำรประกอบอำชีพ จำนวนสมำชิกในครัวเรื อน
จำนวนแรงงำนภำคกำรเกษตร

ลำไยคุณภำพนอกฤดู
ของเกษตรกร

4. ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ
- ด้ำนกำรกำรผลิต ด้ำนเทคโนโลยี
ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่ม ด้ำน
รำคำและกำรตลำด

ขนำดของพื้นที่ปลูกลำไย ผลผลิตลำไย
รำคำขำยผลผลิตลำไยเฉลี่ย รำยได้รวมของครัวเรื อน
หนี้สิน แหล่งเงินทุน กำรถือครองที่ดิน วิธีกำร
จำหน่ำยผลผลิตลำไยนอกฤดู และช่องทำงกำร
จำหน่ำยผลผลิต

3. กำรจัดกำรโซ่อุปทำนในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู
3.1 กำรจัดกำรต้นน้ ำ
3.2 กำรจัดกำรกลำงน้ ำ
3.3 กำรจัดกำรปลำยน้ ำ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับการส่ งเสริมการเกษตร
กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร (2557) กำรส่ งเสริ มกำรเกษตรโดยทัว่ ไปแล้วหมำยถึง งำนพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ซึ่ งเป็ นกำรให้
กำรศึกษำแก่เกษตรกรในลักษณะของกำรให้กำรศึกษำแบบนอกระบบโรงเรี ยน (out of school education) โดยให้เกษตรกรได้เรี ยนรู ้
โดยกำรปฏิบตั ิจริ ง นอกจำกนี้ กำรส่งเสริ มกำรเกษตรยังเป็ นงำนขององค์กรที่ทำหน้ำที่ในกำรปรับปรุ งคุณภำพชีวติ และควำมเป็ นอยู่
ของเกษตรกร แม่บำ้ นเกษตรกร และบุคคลอื่ น ๆ ในชนบท โดยกำรสอนให้เขำเหล่ำนั้น รู ้จกั กำรทำกำรเกษตรที่ ถูกวิธีมีกำรใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยผสมผสำนกับภูมิปัญญำของเกษตรกร
จำกกำรศึ กษำทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรวิจัยเรื่ อง แนวทำงกำรส่ งเสริ มกำรผลิ ตลำไย
คุณภำพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ ิจยั ทำกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นต่ำง ๆ เพื่อนำมำใช้ในกำรกำหนดกรอบแนวคิด หลักกำร ทฤษฎี รวมทั้งกำรกำหนดประเด็นคำถำมในกำรสร้ำงเครื่ องมือใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อกำรวิเครำะห์และอภิปรำยผลกำรศึ กษำ ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับกำรส่ งเสริ มกำรเกษตร แนวคิด
เกี่ยวกับควำมรู ้ ควำมคิดเห็น กำรจัดกำรโซ่อุปทำน ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยในอำเภอดอยเต่ำ ทั้งหมด 3
กลุ่ม รวมจำนวน 150 รำย โดยกลุ่มตัวอย่ำงในกำรสัมภำษณ์ ทำกำรเก็บข้อมูลจำกประชำกรทั้งหมด ในส่วนกำรสนทนำกลุ่ม ทำกำร
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ทั้ง 3 กลุ่ม รวมเป็ น 15 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภำษณ์ และประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (1) แบบสัมภำษณ์
มีจำนวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนที่ 2 ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ และ
ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู ตอนที่ 3 กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร
และตอนที่ 4 ปั ญหำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู (2) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม เกี่ยวกับกำรจัดกำรโซ่อุปทำน
กำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ) และกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
3. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ และกำรจัดลำดับ ส่ วนประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม รวบรวมข้อมูลแล้วนำมำ
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และสภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชำย อำยุเฉลี่ย 53.52 ปี จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตลำไยเฉลี่ย
14.78 ปี มีขนำดพื้นที่ปลูกลำไยเฉลี่ย 11.81 ไร่ มีจำนวนแรงงำนในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.18 คน โดยมีรำยได้ในภำคกำรเกษตรเฉลี่ย
195,732.00 บำท และมีหนี้สินรวมของครัวเรื อนเฉลี่ย 368,333.33 บำท โดยส่วนมำกมีแหล่งเงินทุนจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ
ตอนที่ 2 ความรู้ แหล่ งความรู้ และความคิดเห็นในการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดูของเกษตรกร
1. ควำมรู ้ของเกษตรกรในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ เกษตรกรตอบถูกต้องเฉลี่ย 11.38 ข้อ จำกทั้งหมด 15 ข้อ
ส่ วนข้อคำถำมที่ เกษตรกรตอบผิดมำกที่ สุด ได้แก่ กำรเก็บเกี่ ยว ควรทำด้วยควำมระมัดระวัง กำรใช้สำรกำจัดศัตรู พืช สำมำรถใช้
เมื่อไหร่ ก็ได้ตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร (เฉลย: ใช้เมื่อเจอศัตรู พืชระบำดระดับเศรษฐกิจ)
2. แหล่งควำมรู ้ของเกษตรกรในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ เกษตรกรได้รับแหล่งควำมรู ้จำกสื่ อกลุ่ม คือ กำร
ฝึ กอบรม กำรประชุม เป็ นต้น สื่ อบุคคลได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ ส่งเสริ มกำรเกษตร เจ้ำหน้ำที่ นักวิชำกำรเกษตร เป็ นต้น สื่ อมวลชน คื อ
โทรทัศน์ กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ หนังสื อ เป็ นต้น และสื่ อออนไลน์ คือ เว็บไซต์ เช่น ยูทูป กูเกิล เป็ นต้น ภำพรวมอยูใ่ นระดับ
ปำนกลำง โดยได้รับแหล่งควำมรู ้จำกสื่ อกลุ่มมำกที่สุด รองลงมำคือ สื่ อบุคคล สื่ อมวลชน และสื่ อออนไลน์ ตำมลำดับ
3. ควำมคิดเห็ นของเกษตรกรในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ โดยภำพรวมระดับควำมคิดเห็ นในกำรผลิตลำไย
คุณภำพนอกฤดู อยู่ในระดับมำกที่ สุด ได้แก่ กำรผลิตลำไยคุณภำพ ทำให้มีกำรใช้น้ ำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม เป็ นกำรประหยัดน้ ำ
รองลงมำ ได้แก่ กำรให้น้ ำลำไยอย่ำงสม่ำเสมอในกำรผลิตลำไยคุณภำพ ทำให้ผลผลิตไม่แตกเสี ยหำย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตอนที่ 3 การใช้ เทคโนโลยีการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดูของเกษตรกร
1. ควำมเห็นด้วยต่อกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบว่ำ โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก แต่
เมื่อพิจำรณำระดับควำมเห็นด้วยแต่ละประเด็นหลัก พบว่ำ เกษตรกรมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูมำกที่สุด
ได้แก่ ด้ำนกำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรให้น้ ำ
2. กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรนำไปปฏิบตั ิมำกที่สุด ได้แก่ กำรตัดแต่ง
กิ่ง กำรให้น้ ำ และกำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต
ตอนที่ 4 การจัดการโซ่ อุปทานการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดู และสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก
1. กำรจัดกำรโซ่อุปทำนกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู โดยมีกำรแบ่งกำรผลิตออกเป็ น ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ มี
รำยละเอียด ดังนี้
1.1 กำรจัดกำรต้นน้ ำ: กำรเตรี ยมต้นก่อนกำรผลิตลำไย ได้แก่ กำรตัดแต่งกิ่งหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรบำรุ งดูแลรักษำก่อน
กำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต และกำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต
1.2 กำรจัดกำรกลำงน้ ำ: กำรดูแลหลังกำรรำดสำรโพแทสเซี ยมคลอเรต ได้แก่ กำรใส่ ปุ๋ย ให้น้ ำ พ่นฮอร์ โมนบำรุ ง และ
กำรป้ องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู พืช
1.3 กำรจัดกำรปลำยน้ ำ: กำรเก็บเกี่ยว กำรจำหน่ำย และกำรแปรรู ป ได้แก่ กำรเก็บเกี่ยวแบบตะกร้ำขำว และตะกร้ำชมพู
กำรเก็บเกี่ยวแบบตะกร้ำโคลงเคลง หรื อมัดปุ๊ ก กำรร่ อนร่ วง และกำรขำยตรง หรื อกำรขำยออนไลน์
2. จุดแข็งในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู ได้แก่ ผลผลิตลำไยมีคุณภำพ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP ผลผลิตลำไย
นอกฤดูมีรำคำสูงกว่ำผลผลิตลำไยในฤดู และมีรสชำติที่โดดเด่น (กรอบ เนื้อหนำ เมล็ดเล็ก)
3. จุดอ่อนในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู ได้แก่ ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต ค่ำแรงงำนสู ง ปริ มำณน้ ำไม่เพียงพอ
ในฤดูแล้ง ขำดองค์ควำมรู ้ดำ้ นกำรแปรรู ป และขำดมุมมองด้ำนช่องทำงกำรตลำด
4. โอกำสในกำรผลิ ต ล ำไยคุ ณภำพนอกฤดู ได้แ ก่ สภำพพื้ นที่ มี ค วำมเหมำะสมในกำรผลิ ตล ำไยนอกฤดู ได้รับ กำร
สนับสนุนจำกทำงภำครัฐ (ด้ำนกำรรวมกลุ่ม) และได้รับกำรสนับสนุนด้ำนควำมรู ้จำกภำครัฐและเอกชน
5. อุปสรรคในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู ได้แก่ ปั จจัยกำรผลิตรำคำสูง รำคำผลผลิตไม่มีควำมแน่นอน ไม่มีเทคโนโลยี
หลังกำรเก็บเกี่ยวในกำรเก็บผลผลิต ประสบปั ญหำด้ำนระบบไฟฟ้ ำ
ตอนที่ 5 ปัญหา และข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดู
1. ปั ญหำเกี่ยวกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบว่ำ โดยภำพรวมเกษตรกรเห็นด้วยกับปั ญหำในกำรผลิต
ลำไยคุณภำพนอกฤดู อยูใ่ นระดับปำนกลำง
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบว่ำ โดยภำพรวมระดับควำมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
อยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะมำกที่สุดในด้ำนรำคำและกำรตลำด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผล
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
1. สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล จำกกำรศึ กษำพบว่ำ เกษตรกรส่ วนมำกร้อยละ 54.0 เป็ นเพศชำย ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ
เกษตรกรส่วนใหญ่เชื่อว่ำ ผูช้ ำยต้องเป็ นหัวหน้ำครอบครัว ต้องเป็ นแรงงำนหลักในกำรทำกำรเกษตร เนื่องจำกผูช้ ำยจะมีควำมอดทน
และแข็งแรงกว่ำผูห้ ญิง ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของ บุหงำ จินดำวำนิชสกุล (2561, หน้ำ 58) ที่พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชำย มีอำยุเฉลี่ย 53.52 ปี อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยกลำงคน อำจเนื่องมำจำกคนรุ่ นใหม่ หรื อวัยรุ่ นเลือกเข้ำไปทำงำน
ในตัวเมืองมำกขึ้น ส่งผลให้แรงงำนในภำคกำรเกษตรส่ วนมำกมีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับ กิตติภูมิ ปิ นตำแจ่ม (2560,
หน้ำ 21) ศึกษำกำรจัดกำรกำรผลิตลำไยในและนอกฤดูโดยเกษตรกรในตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบว่ำ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอำยุในช่วงระหว่ำง 51-60 ปี ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 48.0 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ทั้งนี้ อำจ
เป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่ขำดโอกำสในกำรศึกษำต่อเพื่อพัฒนำควำมรู ้ของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของ คณำธิ ป
คำวัง (2553, หน้ำ 47) ศึกษำปั จจัยที่ มีผลต่อกำรผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ เกษตรกรกลุ่มสวนลำไย
ขนำดใหญ่ส่วนมำกมีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำปี ที่ 6 ร้อยละ 35.4
2. สภำพสังคม พบว่ำ เกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตลำไยเฉลี่ย 14.78 ปี ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่มีอำยุอยู่ในหลำยช่วงวัย กำรรับช่วงต่อในกำรผลิตลำไยก็แตกต่ำงกัน เช่น บำงคนมำรับช่วงต่อจำกพ่อแม่ บำงคนจำกที่ เคย
ทำงำนในเมือง ก็กลับมำทำสวนลำไยที่บำ้ น หรื อบำงคนก็ประกอบอำชีพทำสวนลำไยตั้งแต่ตน้
3. สภำพเศรษฐกิ จ พบว่ำ เกษตรกรมีขนำดของพื้นที่ ปลูกลำไยเฉลี่ย 11.81 ไร่ ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ ในกำรผลิตลำไย
คุณภำพนอกฤดูของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ หำกผลิตในพื้นที่นอ้ ยจะทำให้ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ และสำมำรถควบคุมคุณภำพให้
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดได้ รำยได้รวมในภำคกำรเกษตรปี ที่ผำ่ นมำ พบว่ำ เกษตรกรมีรำยได้ในภำคกำรเกษตรเฉลี่ย 195,732
บำท ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ ในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร รำคำผลผลิตที่ขำยได้จะมีรำคำที่สูงกว่ำลำไยในฤดู และ
กำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู ในอำเภอดอยเต่ำ จะเน้นจำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศ และกำหนดให้ผลผลิตออกช่วงเทศกำลตรุ ษจีน
จึ ง ท ำให้ไ ด้ร ำคำสู ง เกษตรกรจึ ง มี ร ำยได้ค่ อ นข้ำ งเยอะในแต่ ล ะปี หนี้ สิ น รวมของครั ว เรื อ น พบว่ำ เกษตรกรมี ห นี้ สิ น เฉลี่ ย
368,333.33 บำท ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรไม่ตระหนักถึงกำรลดต้นทุนในกำรผลิต ทำให้มีกำรกูย้ ืมเงินเพื่อใช้ในกำรลงทุน
ทุกปี ประกอบกับปั จจัยกำรผลิตมีรำคำสู ง ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องดิ้นรนในกำรประกอบอำชีพรองอื่น ๆ เช่น รับจ้ำงทัว่ ไป ค้ำขำย
กำรทำธุรกิจส่วนตัว เป็ นต้น เพื่อให้มีสภำพควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน และเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบกำรจำหน่ำยตำมสถำนกำรณ์
อำทิเช่น เมื่อรำคำผลผลิตตกต่ำ ควรนำผลผลิตมำแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่ำสิ นค้ำก่อให้เกิดรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
ตอนที่ 2 ความรู้ แหล่ งความรู้ และความคิดเห็นในการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดูของเกษตรกร
1. ควำมรู ้ของเกษตรกรในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 58.7 มีควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยคุณภำพ
นอกฤดูอยูใ่ นระดับมำก ทั้งนี้ อำจจะเป็ นเพรำะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย อำเภอดอยเต่ำ มีอำชีพหลักคือ กำรผลิตลำไยนอกฤดู
ที่ส่งต่อกันมำรุ่ นสู่รุ่น จึงทำให้เกษตรกรเกิดควำมชำนำญ และมีควำมรู ้ในด้ำนกำรผลิตค่อนข้ำงมำก
2. แหล่งควำมรู ้ของเกษตรกรในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ เกษตรกรได้รับควำมรู ้จำกสื่ อกลุ่มมำกที่สุด ได้แก่
กำรฝึ กอบรม กำรประชุม กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กำรศึกษำดูงำน กำรสัมมนำ และกำรจัดนิ ทรรศกำร ตำมลำดับ ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะ
สำนักงำนเกษตรอำเภอดอยเต่ำมีจดั กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู ้ มีกำรประชุม และมีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ตลอดจนมีกำรศึกษำดูงำนที่
เกี่ยวกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูให้แก่เกษตรกรทุกปี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ เกษตรกรมีควำมคิดเห็นในระดับมำกที่สุด ได้แก่ กำร
ผลิตลำไยคุณภำพ ทำให้มีกำรใช้น้ ำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม กำรให้น้ ำลำไยอย่ำงสม่ำเสมอในกำรผลิตลำไยคุณภำพ ทำให้ผลผลิตไม่
แตกเสี ยหำย และผลผลิตในกำรทำลำไยคุณภำพที่ได้รับ GAP ทำให้เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ผูว้ ิจยั มีควำมเห็นว่ำ
ในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยใดปั จจัยหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว แต่ข้ ึนอยูก่ บั หลำย ๆ ปั จจัยร่ วมกัน ซึ่ งน้ ำ ถือเป็ น
ปั จจัยหลักที่ใช้ในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู ตลอดจนกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จะเป็ นกำรสร้ำงมูลค่ำสิ นค้ำ และเป็ น
กำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั ตลำดและผูบ้ ริ โภคได้
ตอนที่ 3 การใช้ เทคโนโลยีการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดูของเกษตรกร
1. ควำมเห็นด้วยต่อกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำกถึงมำกที่สุด
เกือบทุกประเด็น แต่มีบำงประเด็นที่มีควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง ได้แก่ ด้ำนกำรตัดแต่งช่อผล อำจเป็ นเพรำะเกษตรกรยังไม่
เล็งเห็นถึงควำมสำคัญ และส่วนใหญ่ยงั ไม่กล้ำเสี่ ยง เพรำะคิดว่ำ เป็ นวิธีที่ยงุ่ ยำก สิ้นเปลืองเวลำ มีค่ำใช้จ่ำยสู ง และเสี ยดำยผลผลิตที่
ตัดทิ้ง เพรำะเกษตรกรจะเน้นปริ มำณมำกกว่ำคุณภำพ ซึ่ งสอดคล้องกับ นิ ภำพร วงศ์สะอำด (2556 , หน้ำ 71) ศึกษำกำรปฏิบตั ิตำม
ระบบกำรจัดกำรคุณภำพกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดีสำหรับลำไยของเกษตรกร อำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก พบว่ำ เกษตรกรไม่นิยม
ตัดแต่งช่อผล
2. กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิ ตลำไยคุ ณภำพนอกฤดู ของเกษตรกร ส่ วนใหญ่มีกำรปฏิ บตั ิ ที่สอดคล้องกับกำรผลิตลำไย
คุณภำพนอกฤดูเกือบทุกประเด็น แต่จะมีประเด็นที่มีกำรปฏิบตั ินอ้ ย ได้แก่ กำรเก็บตัวอย่ำงดิน และกำรตัดแต่งช่อผล อำจเป็ นเพรำะ
เกษตรกรไม่นิยมเก็บตัวอย่ำงดิ นไปวิเครำะห์ เพรำะคิดว่ำ ยังไม่มีควำมสำคัญ และเสี ยเวลำ ดังนั้น หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้องควรให้
ควำมรู ้ในกำรเก็บตัวอย่ำงดินไปวิเครำะห์ ซึ่ งผูว้ ิจยั คำดว่ำ หำกเกษตรกรได้รับควำมรู ้ในประเด็นนี้ แล้ว จะทำให้มีกำรนำไปปฏิบตั ิ
มำกขึ้น
ตอนที่ 4 การจัดการโซ่ อุปทานการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดู และสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก
1. กำรจัดกำรโซ่ อุปทำนกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู (1) กำรจัดกำรระดับต้นน้ ำ คือ กำรเตรี ยมต้นก่อนกำรผลิตลำไย
พบว่ำ มีข้ นั ตอนดังนี้ กำรตัดแต่งกิ่ งหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรบำรุ งดูแลรักษำก่อนกำรรำดสำรโพแทสเซี ยมคลอเรต และกำรรำดสำร
โพแทสเซี ยมคลอเรต ทั้งนี้ แต่ละขั้นตอนเกษตรกรจะมีกำรบริ หำรจัดกำรแตกต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กบั สภำพควำมเหมำะสมของ
พื้นที่ เช่น กำรตัดแต่งกิ่งเกษตรกรบำงรำยจะมีกำรตัดแต่งกิ่งแบบฝำชีหงำย หรื อบำงรำยจะตัดแต่งกิ่งแบบธรรมดำทัว่ ไป อำจจะเป็ น
เพรำะลักษณะของต้นลำไยของเกษตรกรแตกต่ำงกัน (2) กำรจัดกำรระดับกลำงน้ ำ คื อ กำรดู แลหลังกำรรำดสำรโพแทสเซี ยม
คลอเรต พบว่ำ ในกำรดูแลหลังกำรรำดสำรฯ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเปิ ดตำดอก กำรพ่นฮอร์ โมน กำรให้ปุ๋ย กำรให้น้ ำ ตลอดจนกำรใช้
สำรเคมีกำจัดศัตรู พืช จะขึ้นอยูก่ บั กำรบริ หำรจัดกำรของเกษตรกร อำจเป็ นเพรำะบำงพื้นที่พบกำรระบำดของศัตรู พืชที่แตกต่ำงกัน
จึงทำให้เกษตรกรเลือกกำรบริ หำรจัดกำรตำมควำมเหมำะสม ซึ่ งกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูไม่มีข้ นั ตอนที่ตำยตัว กำรบริ หำร
จัดกำรแต่ละช่วง แต่ละครั้ง จะขึ้นอยู่กบั สภำพแวดล้อม ดิ น ฟ้ ำ อำกำศ ของพื้นที่ น้ นั ๆ (3) กำรจัดกำรระดับปลำยน้ ำ คือ กำรเก็บ
เกี่ยว จำหน่ำย และแปรรู ป พบว่ำ วิธีกำรเก็บเกี่ยวและกำรจำหน่ำยนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ตลำดรับซื้ อและรำคำในช่วงเวลำนั้น ๆ เช่น หำก
รำคำดี ผลผลิตสวยตำมควำมต้องกำรของตลำด เกษตรกรก็อำจะเลือกขำยแบบตะกร้ำขำว เพรำะสำมำรถกำหนดรำคำได้เอง ไม่โดน
กดรำคำจำกพ่อค้ำคนกลำงมำกนัก
2. สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู (1) จุดแข็ง ได้แก่ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP
อำจเป็ นเพรำะสมำชิกแปลงใหญ่ท้ งั หมด 150 รำย ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำก กรมวิชำกำรเกษตรทุกแปลง (2) จุดอ่อน
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ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต อำจเป็ นเพรำะแรงงำนมีรำคำค่อนข้ำงสู ง ประกอบกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูในพื้นที่
อำเภอดอยเต่ำ มีกำรผลิตในช่วงเวลำเดียวกัน แรงงำนส่วนใหญ่มำจำกแรงงำนในครัวเรื อน จึงทำให้แรงงำนในภำคกำรผลิตมีไม่เพียงพอ
(3) โอกำส สภำพพื้นที่มีควำมเหมำะสมในกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดู อำจเป็ นเพรำะพื้นที่ปลูกลำไยในอำเภอดอยเต่ำ ส่ วนใหญ่
อยูใ่ นเขตเหมำะสมมำก (S1) เขตเหมำะสมปำนกลำง (S2) และเขตเหมำะสมน้อย (S3) (4) อุปสรรค ปั จจัยกำรผลิตรำคำสู ง รำคำ
ผลผลิตมีควำมไม่แน่นอน อำจจะเกิดจำกสภำพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ที่ส่งผล
ทำให้มีปัญหำในด้ำนของกำรนำเข้ำ กำรขนส่ ง ตลอดจนปั จจัยกำรผลิตบำงชนิ ด ต้องมีกำรขออนุ ญำตใช้และจำหน่ ำย เกษตรกรต้อง
ปรั บเปลี่ ยนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิ ต เช่ น มี กำรใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยม์ ำกขึ้ น ลดกำรใช้สำรเคมี โดยกำรใช้สำรชี วภัณฑ์ และใช้ปุ๋ยตำมค่ ำ
วิเครำะห์ดิน ก็เป็ นกำรช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตได้
ตอนที่ 5 ปัญหา และข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการผลิตลาไยคุณภาพนอกฤดู
1. ปั ญหำเกี่ยวกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีปัญหำเกี่ยวกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอก
ฤดูมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนรำคำและกำรตลำด ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของ จันทร์ เพ็ญ จำวงค์ (2558, หน้ำ 100) พบว่ำ เกษตรกรมี
ปั ญหำในภำพรวมระดับมำก คือ รำคำผลผลิตเปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน รำคำขึ้นอยูก่ บั กำรกำหนดของพ่อค้ำ ทั้งนี้ อำจจะเป็ นเพรำะ
ในช่ วงปี 2563 ถึ งปั จจุ บนั ได้รับผลกระทบจำกโรคระบำดไวรั สโคโรน่ ำ 2019 ซึ่ งทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ ำยผลผลิ ตไปยังตลำด
ต่ำงประเทศได้ ส่งผลให้ผลผลิตมีปริ มำณมำกและรำคำตกต่ำ ตลอดจนเกษตรกรถูกกดรำคำจำกพ่อค้ำคนกลำง
2. ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำรผลิตลำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตร พบว่ำ เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกำรผลิตลำไย
คุณภำพนอกฤดูมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนรำคำและกำรตลำด โดยจัดหำช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยผลผลิตลำไยทั้งผลสดและลำไยอบแห้ง
ให้หลำกหลำยช่องทำง รัฐบำลต้องขยำยตลำดลำไยในต่ำงประเทศให้มำกขึ้น โดยรัฐทำหน้ำที่เป็ นผูป้ ระสำนระหว่ำงตัวแทนผูส้ ั่งซื้ อ
จำกต่ำงประเทศกับองค์กรเกษตรกร และรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิตในกำรจำหน่ำย เพื่อต่อรองรำคำกับพ่อค้ำคนกลำงได้ ผูว้ ิจยั มี
ควำมคิดเห็นว่ำ หน่วยงำนภำครัฐควรเข้ำมำมีบทบำทให้มำกขึ้น โดยเฉพำะมีกำรจัดตลำดกลำงให้เป็ นที่พบปะระหว่ำงเกษตรกรกับ
ผูป้ ระกอบกำร จะช่วยแก้ไขปั ญหำของเกษตรกรได้ หำกมีตลำดกลำง มีกำรจับมือกันระหว่ำงผูซ้ ้ื อ-ผูข้ ำย เกษตรกรจะมีตลำดที่
แน่นอนมำกขึ้น เนื่องจำกในพื้นที่อำเภอดอยเต่ำ ไม่มีตลำดกลำงที่รับซื้อผลผลิตโดยตรง ส่วนใหญ่จะขำยผลผลิตผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง
จึงทำให้เกษตรกรถูกกดรำคำ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. เกษตรกรควรเน้นกำรรวมกลุ่มให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้มีอำนำจในกำรต่อรองด้ำนรำคำ และเพื่อให้เกิดควำมมัน่ คงใน
ด้ำนของตลำด
2. เจ้ำหน้ำที่หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริ มให้เกษตรกรลดต้นทุนในกำรผลิตให้ได้มำกที่สุด เช่น กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำ
วิเครำะห์ดิน กำรใช้สำรชี วภัณฑ์ และควรจัดอบรมให้ควำมรู ้แก่แรงงำนในภำคกำรผลิ ต เพื่อให้แรงงำนในพื้นที่ มีควำมชำนำญ
ลดกำรพึ่งพำแรงงำนจำกนอกพื้นที่
3. หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้องควรมีกำรส่ งเสริ มและให้ควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมี ควำมเข้มแข็ง
มีอำนำจในกำรต่อรองด้ำนรำคำ ตลอดจนส่งเสริ มกำรแปรรู ปลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่ำ ในช่วงรำคำผลผลิตตกต่ำ
4. รัฐบำลต้องเตรี ยมมำตรกำรเยียวยำเกษตรกร กรณี ประสบภัยธรรมชำติ และส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีกำรปรับเปลี่ยนช่วงเวลำ
กำรผลิตลำไยให้สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์
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เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลำง. (2563). การปรั บปรุ งข้ อมูลเกษตรกร. ค้นเมื่อ 10 มีนำคม 2564, จำก http://farmer.doae.go.th
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แนวทางการเสริมสร้ างศักยภาพของวิสาหกิจชุ มชน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นวพร ชอบเดิน1*
บำเพ็ญ เขียวหวำน2 และ สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม3
แขนงวิชำส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3
*ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: chob_dren@hotmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึ กษำองค์ค วำมรู ้ แหล่ง ควำมรู ้ ควำมคิดเห็ น ควำมต้องกำร และกำรมีส่วนร่ วมใน
กำรดำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน รวมถึงกำรศึกษำปั ญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั คือ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนทั้งหมด 1,988 รำย ทำกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 186 รำย
โดยใช้แบบสัมภำษณ์วเิ ครำะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติพรรณนำ และกำรจัดกลุ่มของข้อมูล
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ควำมรู ้เกี่ ยวกับวิสำหกิ จ ชุมชนของสมำชิ ก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ส่ วนแหล่งควำมรู ้ที่ได้รับ
อยูร่ ะดับมำก โดยได้รับจำกสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์มำกที่สุด ควำมคิดเห็นของสมำชิ ก วิสำหกิ จ ชุ ม ชนต่อ กำรดำเนิ น งำน โดยภำพรวม
อยู่ระดับมำก โดยเฉพำะกำรจัดกำรสิ นค้ำหรื อบริ กำร สมำชิกมีควำมต้อ งกำรเกี่ ย วกับ ผลลัพ ธ์ก ำรดำเนิ น งำนของวิสำหกิ จ ชุ ม ชน
ระดับมำก โดยเฉพำะในประเด็น กำรสร้ำงควำมสำมัคคี กำรมีส่วนร่ วมของสมำชิ ก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ในประเด็น
กำรร่ วมวำงแผนกำรดำเนิ นงำนวิสำหกิ จชุมชน ในประเด็นกำรร่ วมชี้ แจงแผนให้กบั เพื่อนสมำชิ ก และผลลัพ ธ์กำรดำเนิ น งำน
ของวิสำหกิ จชุมชน ในประเด็นกำรร่ วมสร้ ำงควำมพึงพอใจให้กับบริ กำรลูกค้ำ ปั ญหำโดยภำพรวมอยูร่ ะดับปำนกลำง ในประเด็น
ขำดแหล่งจำหน่ำยหรื อตลำดที่ไม่แน่นอน ข้อเสนอแนะของสมำชิ ก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ในประเด็น ควรสร้ ำงจิ ต สำนึ ก
ในกำรเป็ นสมำชิ ก ส่ งเสริ มสมำชิ กให้มีส่วนร่ วมในกำรทำแผนกำรควบคุมคุณภำพสิ นค้ำ และแนวทำงเสริ มสร้ำงศักยภำพวิสำหกิจ
ชุมชน ด้ำนควำมรู ้ กำรส่งเสริ มด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริ หำรกลุ่ม และด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: กำรดำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน, แนวทำงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพ, วิสำหกิจชุมชน
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Capacity Building Guidelines for Community Enterprises in Thoeng District, Chiang Rai Province
Nawaporn Chobdren1*
Bumpen Keowan2 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: chob_dren@hotmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study knowledge, knowledge sources opinions, needs the participation
enterprise members, including the study of problems and extension guidelines on potential building of enterprise.
The were 1,988 community enterprise member. Data were collected from a samples group of 186 using an interview
form. Data were analyzed using descriptive statistics and data classification.
Research results revealed that knowledge about community enterprise of members, overall, was at the high level. For
knowledge source received, was at the high level through electronic media the most. Opinions of community enterprise members
on the operation, overall, were at the high level especially on product/service management. Members wanted to know about the
performance of community enterprise at the high level in the aspect of unity building. The participation of members,
overall, was at the high level in community enterprise operation planning regarding the co-explaining of plan to members
and performance results of community enterprise on satisfactory creation in customer service.
Overall problems were at the moderate level in the lack of uncertain distribution source/market. Member suggestions,
overall, were at the high level. They suggested that there should be member consciousness building, encouragement in
planning participation, quality product control, and potential building extension guidelines of community enterprise
regarding knowledge, development extension, group management, and group product.
Keywords: Community Enterprise Operation, Potential Building Guideline, Community Enterprise
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บทนา
“วิสำหกิจชุมชน” เป็ นกำรรวมตัวกันของรำษฎร(คน)ในชุมชน ไม่ต่ำกว่ำ 7 คน จัดตั้งเป็ นกลุม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรผลิต
สิ นค้ำ กำรให้บริ กำร หรื อกำรอื่น ๆ ที่ดำเนิ นกำรโดยคณะบุคคลที่มีควำมผูกพันมีวิถีชีวิตร่ วมกันประกอบกิจกำรดังกล่ำว ไม่วำ่ จะ
เป็ นนิติบุคคลในรู ปแบบใดหรื อไม่เป็ นนิติบุคคล เพื่อสร้ำงรำยได้และเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่ำงชุมชน
ปี 2563 กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้รับจดทะเบี ยนวิสำหกิ จชุมชนและเครื อข่ำยวิสำหกิจชุมชน ไปแล้วกว่ำ 72,000 แห่ ง
(กรมส่งเสริ มกำรเกษตร, 2563) จำกข้อมูลกำรจดทะเบียน พบว่ำ วิสำหกิจชุมชน ส่ วนใหญ่เป็ นวิสำหกิจชุมชนขั้นพื้นฐำน ซึ่ งต้องมี
กำรส่ งเสริ มและพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็ง และพึ่งพำตนเองได้ โดยกำรส่ งเสริ มสมำชิกวิสำหกิ จชุมชนให้เกิดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
อย่ำงเป็ นระบบ โดยเริ่ มจำกกำรศึกษำตนเอง ศึกษำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกแหล่งเรี ยนรู ้ภำยนอก เพื่อให้กำหนดแนวทำงพัฒนำ
กิจกำรวิสำหกิจชุมชนของกลุ่มตนเองได้อย่ำงเหมำะสม ภำยใต้กลไกกำรทำงำนของกรรมกำร อนุ กรรมกำรที่ต้ งั ขึ้นตำม พ.ร.บ.
ส่งเสริ มวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2562
อำเภอเทิ ง จังหวัดเชี ยงรำย เป็ นอำเภอหนึ่ งของจังหวัดเชี ยงรำย มี กลุ่มวิสำหกิ จชุมชนที่ จ ดทะเบี ยนกับกรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร ปี 2563 ทั้งหมด จำนวน 81 แห่ ง แบ่งตำมกิจกรรมได้เป็ นกลุ่มกำรผลิตสิ นค้ำ จำนวน 60 แห่ ง กลุ่มกำรแปรรู ปผลผลิต
สิ นค้ำ จำนวน 10 แห่ง และกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 11 แห่ ง มีสมำชิกทั้งหมด 1,988 รำย แบ่งระดับกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนได้
เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี มีจำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 12.35) มีสมำชิกทั้งหมด 390 รำย ระดับปำนกลำง มีจำนวน 31 แห่ ง (ร้อยละ
38.27) มี สมำชิ กทั้งหมด 700 รำย และระดับ ปรั บปรุ ง มี จำนวน 40 แห่ ง (ร้ อยละ 50) มี สมำชิ กทั้งหมด 898 รำย (กรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร, 2563) ซึ่งจะเห็นได้วำ่ วิสำหกิจชุมชนของอำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย มีระดับกำรพัฒนำอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
จำกสภำพควำมเป็ นจริ งในกำรปฏิบตั ิงำนของผูว้ ิจยั ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ วิสำหกิ จชุมชนอำเภอเทิง มีปัญหำในกำรดำเนิ นงำน
ของกลุ่ม บำงกลุ่มมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถดำเนิ นงำนได้อย่ำงต่อเนื่ อง บำงกลุ่มไม่สำมำรถดำเนิ นงำนได้อย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งมักเกิ ด
ปั ญหำของสมำชิกเอง และจำกคณะกรรมกำรกลุ่ม เช่น ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรบริ หำรกลุ่ม ขำดควำมเป็ นผูน้ ำ สมำชิกไม่ให้
ควำมร่ วมมือ ขำดเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม คุณภำพสิ นค้ำไม่ได้มำตรฐำน ไม่มีแหล่งจำหน่ำยสิ นค้ำที่แน่นอน
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึ งได้ทำกำรศึ กษำแนวทำงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิ จ ชุ มชน อำเภอเทิ ง จังหวัด
เชียงรำย เพื่อศึกษำเกี่ยวกับควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชนในอำเภอเทิง กำรบริ หำรจัดกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในแต่ละ
ด้ำน กำรพัฒนำสิ นค้ำของกลุ่ม รวมถึงปั ญหำและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน อันจะเป็ นแนวทำงในกำร
พัฒนำวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอเทิงและพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษำควำมรู ้และแหล่งควำมรู ้ของสมำชิ กวิสำหกิ จชุมชน
2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็ นและควำมต้องกำรของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
3. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่ วมในกำรดำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
4. เพื่อศึกษำปั ญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บุคคลทัว่ ไปนั้น ล้วนมีแนวคิดและทัศนคติเป็ นปั จ เจก ทั้งนี้ ปิ ยฉัตร แก่นจันทร์ (2548) ได้เคยให้ควำมหมำยของ “ควำม
คิดเห็น” ไว้วำ่ ควำมคิดเห็น คือ กำรแสดงออกซึ่ งควำมรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ควำมเชื่อ ทัศนคติ เจคคติ ควำมคิดเห็น
อำจจะเป็ นไปในทำงเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับสิ่ งนั้นก็ได้ อำจถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องก็ได้ และอำจเปลี่ยนไปได้ตำมกำลเวลำ
นอกจำกนี้ ตำมทฤษฎีลำดับขั้นควำมต้องกำรของมำสโลว์ (Maslow’s hierarchical theory of motivation) ได้เน้นย้ ำเรื่ อง
ของควำมต้องกำรของมนุษย์ โดยมนุษย์ทุกคนมีควำมต้องกำรอยูต่ ลอดเวลำไม่มีที่สิ้นสุด และเป็ นควำมต้องกำรที่เป็ นกลุ่ม เป็ นจุดที่
มีกำรจัดลำดับไว้เป็ นชั้น ควำมต้องกำรระดับชั้นต่ำสุ ด คือ ควำมต้องกำรพื้นฐำนทำงกำยภำพและชีวภำพ (basic physiological and
biological need) และระดับสู งที่สุดก็คือ ควำมต้องกำรที่จะประสบควำมสำเร็ จ หรื อควำมต้องกำรประจักษ์ตน (self-fulfillment หรื อ
self-actualization need) (Maslow, 1970)
เบญจมำศ อยูป่ ระเสริ ฐ (2547) ได้สรุ ปควำมหมำยของกำรมีส่วนร่ วมจำกแนวคิดของนักวิชำกำรหลำย ๆ ท่ำน แล้วนำมำ
สรุ ปประเด็นสำคัญของแต่ละควำมหมำยได้วำ่ คำว่ำ กำรมีส่วนร่ วมทำงส่ งเสริ มกำรเกษตรที่เน้นถึงกำรมีส่วนร่ วมของกลุ่มบุคคล
ต่ำง ๆ ทำงกำรส่งเสริ มกำรเกษตร ได้แก่ เกษตรกร แม่บำ้ นเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องนั้น มีประเด็นสำคัญที่
เหมือนกันและแตกต่ำงกันอยู่หลำยประกำร ดังนี้ (1) เป็ นกำรกระจำยอำนำจในกำรตัดสิ นใจ (2) เป็ นกำรที่กลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ใน
งำนส่ งเสริ มกำรเกษตรได้เข้ำมำมีส่วนร่ วม (3) เป็ นกำรทำให้เกิดควำมเสมอภำคหรื อเท่ำเทียมกันในด้ำนต่ำง ๆ (4) เป็ นกำรที่กลุ่ม
บุคคลต่ำง ๆ (5) เป็ นกำรที่กลุ่มบุคคลเป้ ำหมำยในงำนส่งเสริ มกำรเกษตรจะต้องมีส่วนร่ วม
พระรำชบัญญัติส่งเสริ มวิสำหกิ จชุมชน พ.ศ. 2548 ได้กำหนดควำมหมำย คำว่ำ “วิสำหกิ จชุมชน” หมำยถึง กิ จกำรของ
ชุมชนเกี่ยวกับผลิตสิ นค้ำ กำรให้บริ กำรหรื อกำรอื่น ๆ ที่ดำเนิ นกำรโดยคณะบุคคลที่มีควำมผูกพัน มีวิถีชีวิตร่ วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิ จกำรดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็ นนิ ติบุคคลในรู ปแบบใดหรื อไม่เป็ นนิ ติบุคคล เพื่อสร้ำงรำยได้และเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของ
ครอบครัวในชุมชนและระหว่ำงชุมชน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด (กรมส่งเสริ มกำรเกษตร, 2548)
วิธีดาเนินการวิจยั
บทควำมฉบับนี้ ศึ กษำแนวทำงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิจชุมชนในอำเภอเทิ ง จังหวัดเชียงรำย ใช้รูปแบบตำม
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงสำรวจ
1. ประชำกร คือ วิสำหกิ จชุมชนที่ได้จดทะเบียนวิสำหกิ จชุมชนกับกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร สำนักงำนเกษตรอำเภอเทิ ง
จังหวัดเชียงรำย จำนวน 81 แห่ ง มีสมำชิกทั้งหมด 1,988 รำย จำแนกเป็ นวิสำหกิ จชุมชน 3 ประเภท ได้แ ก่ ประเภทดี จำนวน 10
กลุ่ม มี ส มำชิ ก ทั้ง หมด 390 รำย ประเภทปำนกลำง จำนวน 31 กลุ่ม มีสมำชิกทั้งหมด 700 รำย และประเภทปรับปรุ ง จำนวน 40
กลุ่ม มีสมำชิกทั้งหมด 898 รำย
2. กลุ่มตัวอย่ำง
2.1 กำหนดขนำดตัวอย่ำงคำนวณ โดยใช้สูตรทำโร ยำมำเน ที่ค่ำควำมคลำดเคลื่อน 0.07 ได้จำนวน 186 คน
2.2 กำรสุ่ มตัวอย่ำง โดยทำกำรสุ่ มตัวอย่ำงตำมจำนวนที่กำหนดแบบหลำยขั้นตอน ขั้นที่ 1 โดยกำรสุ่ มจำนวนกลุ่มในแต่ละ
ประเภท กลุ่มประเภทดี ปำนกลำง และปรับปรุ ง ตำมสัดส่วนจำกกลุ่มทั้งหมด ขั้นที่ 2 สุ่มจำนวนสมำชิกในแต่ละกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่
สุ่มได้ในแต่ละประเภทตำมสัดส่วนแบบง่ำย โดยวิธีกำรจับสลำก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
สมำชิกวิสำหกิจชุมชน ส่ วนมำกเป็ นเพศหญิง มีอำยุเฉลี่ย 50.77 ปี สถำนภำพสมรส สมำชิกวิสำหกิจชุมชนจบกำรศึกษำ
ระดับประถมศึ กษำปี ที่ 4 ส่ วนมำกประกอบอำชี พเกษตรกรรมเป็ นอำชี พหลัก อำชี พรอง ประกอบอำชี พรับจ้ำงทัว่ ไป จำนวน
ครัวเรื อนเฉลี่ย 3.82 คน ประสบกำรณ์ในกำรทำกำรเกษตรเฉลี่ย 21.17 ปี รำยได้ในภำคกำรเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรื อน 85,586.02 บำท
ต่อปี รำยได้นอกกำรเกษตรเฉลี่ย 55,252.69 บำทต่อปี รำยจ่ำยในภำคกำรเกษตรเฉลี่ยต่อครัวเรื อน 40,029.57 บำทต่อปี แรงงำนที่ใช้
ทำงกำรเกษตรแรงงำนในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.56 คน จำนวนพื้นที่ถือครองของครัวเรื อนร้อยละ 55.8 ไร่ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในกำรเกษตร
เป็ นทุนของตนเอง ร้อยละ 56.5 และ หนี้สินของครัวเรื อนเฉลี่ย 13,5966.13 บำท/ปี หนี้สินนอกภำคเกษตรเฉลี่ย 123,236.56 บำทต่อปี
ความรู้ แหล่ งความรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1. ควำมรู ้ของสมำชิกวิสำหกิจชุมชนเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชน จำกกำรวัดระดับควำมรู ้เกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชน จำนวน 20 ข้อ
คิดเป็ นคะแนน 20 คะแนน พบว่ำ ในภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมรู ้เกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชน เฉลี่ย 16.91 ข้อ คำถำมที่ตอบ
ผิดมำกที่สุด คือ กำรยกเลิกทะเบียนเมื่อประสงค์จะเลิกกิจกำรให้แจ้งภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เลิกกิจกำร และนำยทะเบียน หมำยถึง
เกษตรอำเภอเท่ำนั้น หรื อผูร้ ักษำรำชกำรแทนเกษตรอำเภอ
2. แหล่งควำมรู ้ของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน และระดับกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ทั้งที่เป็ นสื่ อบุคคล สื่ อกลุ่ม สื่ อมวลชน และ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ภำพรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด โดยเมื่อพิจำรณำแหล่งควำมรู ้แต่ละประเภท พบว่ำ ได้รับจำกสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์มำกกว่ำ
สื่ ออื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจำก ไลน์ เฟสบุ๊ค ยูทูป (ค่ำเฉลี่ย 3.33) และกูเกิล (ค่ำเฉลี่ย 3.31) รองลงมำ คือ สื่ อบุคคล (ค่ำเฉลี่ย 2.96)
สื่ อกลุ่ม (ค่ำเฉลี่ย 2.94) และสื่ อมวลชน (ค่ำเฉลี่ย 2.93)
ความคิดเห็นและความต้ องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1. ควำมคิดเห็ นในกำรดำเนิ นงำนของวิสำหกิ จชุมชน โดยภำพรวมอยู่ระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.50) โดยเฉพำะหมวดเกี่ ยวกับกำร
จัดกำรสิ นค้ำหรื อบริ กำร อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ ย 3.62) ในประเด็น กระบวนกำรผลิตเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อยูใ่ นระดับมำก
(ค่ำเฉลี่ย 3.74) สมำชิกวิสำหกิจชุมชนได้คำนึงถึงประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค จะได้ใช้สินค้ำที่ช่วยรักษำสิ่ งแวดล้อมมำตั้งแต่กระบวนกำร
ผลิตลดกำรใช้ทรัพยำกรสิ้นเปลือง อีกทั้งเป็ นผลดีต่อผูผ้ ลิต เมื่อสิ นค้ำและบริ กำรที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมได้รับควำมนิยมมำกขึ้น ก็
ส่งผลให้ปริ มำณกำรจำหน่ำยสูงขึ้น
2. ควำมต้องกำรของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.44) โดยเฉพำะหมวดเกี่ยวกับผลลัพธ์
กำรดำเนิ นงำนของวิสำหกิจชุมชนอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.60) ในด้ำนกำรพัฒนำวิสำหกิ จชุมชน โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก
(ค่ำเฉลี่ ย 3.71) โดยเฉพำะในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ ย 3.77) ปั จจุบนั นี้ สังคมไทยกำลังตกอยู่ใน
สภำวะกำรขำดควำมสำมัคคี ขำดควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกัน เป็ นสำเหตุที่ทำให้กลุ่มไม่เข้มแข็ง ซึ่ งสมำชิกวิสำหกิจชุมชนส่ วนมำกมี
ควำมต้องกำรมำกที่สุดในด้ำนกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี ซึ่งสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมต้องกำร
ให้กลุ่มสร้ำงควำมสำมัคคี ให้มีควำมพร้อมเพรี ยงกัน มีควำมกลมเกลียวกัน มีควำมปรองดองกัน ร่ วมใจกันปฏิบตั ิงำนให้บรรลุผล
ตำมที่ตอ้ งกำร และเกิดผลลัพธ์ในกำรดำเนินงำนวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กำรมี ส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำนของวิสำหกิ จชุ มชน พบว่ำ ภำพรวมสมำชิ กวิสำหกิ จชุ มชนมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับมำก
(ค่ำเฉลี่ย 3.56) ในหมวดเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนวิสำหกิจชุมชนโดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.59) ในประเด็น
กำรร่ วมชี้ แจงแผนให้กบั เพื่อนสมำชิก อยูใ่ นระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.59) และในหมวดเกี่ยวกับผลลัพธ์กำรดำเนิ นงำนวิสำหกิจชุมชน
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.59) ในด้ำนคุณภำพสิ นค้ำหรื อบริ กำร อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.64) ในประเด็นกำรร่ วม
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั บริ กำรลูกค้ำ อยูใ่ นระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.67) และด้ำนผลลัพธ์ตำมภำรกิจของวิสำหกิจชุมชน อยูใ่ นระดับ
มำก (ค่ำเฉลี่ย 3.64) ในประเด็นกำรร่ วมหำแนวทำงให้คุณภำพชีวติ ของสมำชิกดีข้ ึน อยูใ่ นระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.68)
ปัญหา ข้ อเสนอแนะ ในการดาเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1. ปั ญหำในกำรดำเนิ นงำนของสมำชิ กวิสำหกิ จ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.12) พบว่ำ สมำชิ กวิสำหกิ จ
ชุมชนมีปัญ หำในหมวดเกี่ ยวกับ กำรบริ หำรตลำด อยูใ่ นระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.80) ในประเด็นขำดแหล่งจำหน่ ำยหรื อตลำดที่ไม่
แน่ นอน อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.40) รองลงมำ หมวดเกี่ ยวกับกำรจัดกำรสิ นค้ำหรื อบริ กำร อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.61)
ในประเด็นขำดกำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพ (ค่ำเฉลี่ย 3.90) เนื่ องจำกผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด อีกทั้งสิ นค้ำยังไม่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน จึงทำให้เกิดปั ญหำของวิสำหกิจชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในกำรดำเนิ นงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.44) พบว่ำ สมำชิก
วิสำหกิ จชุมชนมีขอ้ เสนอแนะให้หมวดเกี่ ยวกับกำรบริ หำรตลำดอยูใ่ นระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.64)ในประเด็นควรหำแหล่งจำหน่ำย
และเพิ่มช่องทำงกำรตลำด อยูใ่ นระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.23) กำรจัดให้มีกำรเสนอผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบล อำเภอ เพื่อให้เป็ น
ที่รู้จกั มำกขึ้น สำนักงำนเกษตรอำเภอเทิ งได้ทำกำรเปิ ดตลำดเกษตรกร ได้เชิญชวนให้วิสำหกิจชุมชนอำเภอเทิ งได้เข้ำมำจำหน่ำย
สิ นค้ำ และนำสิ นค้ำที่เป็ นสิ นค้ำเด่น นำมำขึ้นทะเบียน และเป็ นฐำนข้อมูล เพื่อจำหน่ำยเป็ นสิ นค้ำออนไลน์ ต่อไป
แนวทางการเสริมสร้ างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โดยภำพรวม พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนเสนอแนวทำงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน คือ ส่ งเสริ มสมำชิก
ให้มีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำน วำงแผนกำรดำเนิ นงำนร่ วมกันระหว่ำงกรรมกำรและสมำชิ ก กำรบริ หำรจัดกำรกลุ่มด้ำนเงินทุน
ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด
จุดแข็ง โดยพบว่ำ ด้ำนผูน้ ำ มีควำมเสี ยสละ อดทน มีควำมซื่อสัตย์ ตั้งใจมุ่งมัน่ ทำงำน และมีควำมรู ้ควำมสำมำรถเป็ นอย่ำง
ดี มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่ม ด้ำนสมำชิก บำงส่ วนมีควำมเสี ยสละพร้อมเรี ยนรู ้ มุ่งมัน่ ทำงำนและอยู่
ในกฎระเบี ยบข้อบังคับของกลุ่ม สมำชิ กส่ วนใหญ่ให้ควำมร่ วมมือในกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมทุกครั้ง ถ่ำยทอดควำมรู ้ให้เพื่อนสมำชิ ก
ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่มฯ มีกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ภำยในกลุ่ม บำงกลุ่มมีเงินปั นผล ทำบัญชี รำยรับ-รำยจ่ำย มีกฎระเบียบข้อบังคับ
ชัดเจน ด้ำนทรัพยำกรและเงินทุน มีเงินทุนหมุนเวียนและมีกำรระดมหุน้ กัน บำงกลุ่มมีกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่ อง โดยภำครัฐ
และเอกชนให้กำรสนับสนุน
จุดอ่อน โดยพบว่ำ ด้ำนผูน้ ำ ไม่ค่อยมีเวลำ เพรำะดำรงหลำยตำแหน่ งในชุ มชน บำงกลุ่มขำดควำมรู ้ ดำ้ นวิชำกำร กำร
บริ ห ำรจัด กำรกลุ่ม ส่ วนใหญ่ ผูน้ ำจะด ำเนิ น กำรทุ กอย่ำง ด้ำนสมำชิ ก ส่ ว นใหญ่ไ ม่ใ ห้ค วำมร่ วมมื อ มี ส่วนร่ ว มน้อย แสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัว สมำชิกบำงคนไม่รู้จกั เสี ยสละและอุทิศตนให้กบั กลุ่ม ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่ม ไม่มีแผนกำรดำเนิ นงำนที่ชดั เจน
กำรบริ หำรจัดกำรไม่ดี บำงกลุ่มขำดควำมรู ้เรื่ องกำรทำบัญชี รำยรับ -รำยจ่ำย วิสำหกิ จชุมชนอำเภอเทิง มีจุดอ่อนด้ำนผูน้ ำไม่มีเวลำ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เนื่ องจำกในกำรเข้ำร่ วมประชุมของหน่ วยงำนต่ำง ๆ ผูน้ ำบำงท่ำนรั บหลำยตำแหน่ ง จนทำให้ไม่มีเวลำ ด้ำนบริ หำรจัดกำรกลุ่ม
ส่วนมำกไม่ได้ทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย และบำงกลุ่มทำไม่ถูกต้อง เนื่องด้วยกลุ่มยังขำดควำมรู ้ และทำบัญชี
โอกำส ในภำพรวมพบว่ำ กำรดำเนิ นกำรของภำครัฐ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอ เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและเอกชน ให้กำร
ส่งเสริ มและสนับสนุนในกำรให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่ม เช่น กำรผลิต กำรตลำด รวมถึงสนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนิ น
กิจกรรม วิสำหกิจชุมชนอำเภอเทิง มีโอกำสจำกหน่ วยงำนเอกชน เช่น สำนักงำนเกษตรอำเภอเทิ ง วิสำหกิ จชุมชนขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม สำนักงำนส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั เข้ำมำสนับสนุนในเรื่ องควำมรู ้ หรื อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้กลุ่มมีกำรพัฒนำและ
บรรลุตำมจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
อุปสรรค ในภำพรวมพบว่ำ กำรดำเนิ นกำรของภำครัฐ เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ ควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมีน้อย ล่ำช้ำไม่
ทัว่ ถึง มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลำจำกัด ทำให้กลุ่มไม่สำมำรถรับกำรสนับสนุนได้ โครงกำรของภำครัฐไม่มีควำมต่อเนื่ อง
ทำให้กลุ่มขำดกำรพัฒนำศักยภำพ เจ้ำหน้ำที่เกษตรตำบลมีภำระงำนมำก บำงครั้งไม่ได้ไปพัฒนำกลุ่ม ที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้มีโครงกำร
เศรษฐกิ จฐำนรำก ที่ มำสนับ สนุ นวิสำหกิ จ ชุ มชนอำเภอเทิ ง แต่เนื่ องจำกระยะเวลำมี จำกัด และมี หลักเกณฑ์เงื่ อ นไข จึ งทำให้
วิสำหกิจชุมชนอำเภอเทิง ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมโครงกำรได้
อภิปรายผล
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1. สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล พบว่ำ สมำชิกเป็ นเพศหญิง เนื่ องจำกหน้ำที่หลักส่ วนใหญ่ในกำรประกอบอำชี พเป็ นหน้ำที่
ของเพศชำย ทำให้เพศหญิงมีเวลำในกำรทำงำนและกิจกรรมร่ วมกับชุมชน ทำให้ส่งผลต่อดีกำรดำเนิ นงำนกลุ่ม ซึ่ งสอดคล้องกับ
งำนวิจยั ของ ทรงศักดิ์ สี หำนำค (2562) ที่ศึกษำเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตราด พบว่ำ สมำชิก
ร้ อยละ 65.6 เป็ นเพศหญิ ง และมี สถำนภำพสมรส อำชี พ หลักของสมำชิ ก ประกอบอำชี พ เกษตรกรรม อำชี พรองของสมำชิ ก
ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ ไป เนื่องจำกว่ำ ในพื้นที่อำเภอเทิง มีพ้ืนที่เหมำะสมกับกำรอยูร่ ่ วมกันกับธรรมชำติ อำชีพเกษตรกรรมเป็ น
อำชีพที่สร้ำงรำยได้หลักมำอย่ำงช้ำนำน เป็ นอำชีพหลักของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ นำรี รัตน์ เหลือสม
(2564) ศึ กษำเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของสมาชิ กกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ในอาเภอเหนื อคลอง จังหวัดกระบี่ พบว่ำ
อำชีพหลักของสมำชิกร้อยละ 93.1 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำชีพรองร้อยละ 51.2 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทัว่ ไป
2. สภำพเศรษฐกิจ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจชุมชน อำเภอเทิง มีรำยได้ต่อครัวเรื อนมำกกว่ำรำยจ่ำย อำจเนื่ องจำก
พื้นที่กำรเกษตรและกำรประกอบอำชีพมีควำมหลำกหลำย มีกำรลดต้นทุนกำรผลิต รู ้จกั กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. สภำพสังคม พบว่ำ สมำชิ กวิสำหกิ จชุ มชนส่ วนใหญ่ไม่มีตำแหน่ งทำงสัง คม สำหรั บ กำรเป็ นสมำชิ ก กลุ่ม พบว่ำ
สมำชิ ก วิสำหกิ จ ชุ ม ชน เป็ นสมำชิ ก กลุ่ม วิสำหกิ จ ชุ ม ชน รองลงมำ เป็ นกลุ่มลูกค้ำธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งกำรที่
สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีกำรรวมกลุ่มกัน เพรำะข้อดี ของกำรรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต มีอำนำจต่อรองรำคำผลผลิ ต มี กำร
วำงแผนผลผลิ ตภำยในกลุ่ม ช่ วยเหลื อซึ่ ง กัน และกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ นำรี รัตน์ เหลือสม (2564) พบว่ำ เป็ นสมำชิกกลุ่ม/องค์กร
ร้อยละ 55.6 เป็ นวิสำหกิจชุมชน รองลงมำ เป็ นกลุ่มลูกค้ำ ธกส. ร้อยละ 38.8
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตอนที่ 2 ความรู้และแหล่ งความรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1. ควำมรู ้ ของสมำชิ กวิสำหกิ จชุมชน เกี่ ยวกับควำมรู ้ เรื่ องวิสำหกิ จชุ มชน สมำชิกมีควำมรู ้ระดับมำก โดยตอบถูก 16.91
ข้อ จำกคำถำม 20 ข้อ ทั้งนี้ เป็ นเพรำะว่ำ ทำงสำนักงำนเกษตรอำเภอเทิงได้มี ก ำรถ่ำ ยทอดควำมรู ้ เ กี่ ย วกับ วิสำหกิ จ ชุ ม ชนให้ก ับ
สมำชิ กก่ อนต่อทะเบี ยนวิสำหกิ จ ชุ มชนของทุ กปี
2. แหล่งควำมรู ้ดำ้ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์เป็ นแหล่งควำมรู ้ที่ได้รับมำกกว่ำแหล่งอื่น ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับจำก ไลน์ เฟสบุ๊ค
ยูทูป และกูเกิล อำจเป็ นเพรำะสมำชิกวิสำหกิ จชุมชนมีเทคโนโลยีในกำรสื่ อสำรในกลุ่ม ทำให้ได้รับควำมรู ้จำกสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
มำกที่สุด ซึ่งต่ำงจำก นำรี รัตน์ เหลือสม (2564) ที่พบว่ำ แหล่งควำมรู ้ของเกษตรกรที่ได้รับมำกที่สุด คือ สื่ อกลุ่ม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและความต้ องการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1. ควำมคิดเห็นของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน พบว่ำ ภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีระดับควำมคิดเห็น อยูใ่ นระดับมำกทั้ง
7 หมวด ในแต่ละหมวด พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมคิดเห็นระดับมำกที่สุดในหมวดเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ นค้ำหรื อบริ กำร
ในประเด็นกระบวนกำรผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สมำชิกวิสำหกิจชุมชนได้คำนึ งถึงประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค จะได้ใช้สินค้ำที่
ช่วยรักษำสิ่ งแวดล้อมมำตั้งแต่กระบวนกำรผลิตลดกำรใช้ทรัพยำกรสิ้ นเปลือง อีกทั้งเป็ นผลดีต่อผูผ้ ลิต เมื่อสิ นค้ำและบริ กำรที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมได้รับควำมนิยมมำกขึ้น ก็ส่งผลให้ปริ มำณกำรจำหน่ำยสูงขึ้น
2. ควำมต้องกำรของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน พบว่ำ ภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมต้องกำรในหมวดเกี่ยวกับผลลัพธ์
กำรดำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน อยูใ่ นระดับมำก แบ่งออกเป็ น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลลัพธ์ตำมภำรกิจของวิสำหกิจชุมชน ด้ำนคุณภำพ
สิ นค้ำหรื อบริ กำร ด้ำนประสิ ทธิ ภำพของกำรดำเนิ นงำน ด้ำนกำรพัฒนำวิสำหกิ จชุมชน ซึ่ งสมำชิกวิสำหกิจชุมชนส่ วนมำกมีควำม
ต้องกำรมำกที่สุดในด้ำนกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี ซึ่ งสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมต้องกำรให้
กลุ่มสร้ำงควำมสำมัคคี ให้มีควำมพร้อมเพรี ยงกัน มีควำมกลมเกลียวกัน มีควำมปรองดองกัน ร่ วมใจกันปฏิบตั ิงำนให้บรรลุผลตำมที่
ต้องกำร และเกิดผลลัพธ์ในกำรดำเนินงำนวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ปั จจุบนั นี้สงั คมไทยกำลังตกอยูใ่ นสภำวะกำรขำดควำมสำมัคคี
ขำดควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน เป็ นสำเหตุที่ทำให้กลุ่มไม่เข้มแข็ง สอดคล้องกับทฤษฎีลำดับขั้นควำมต้องกำรของมำสโลว์ (Maslow’s
hierarchical theory of motivation) ได้เน้นย้ำเรื่ องของควำมต้องกำรของมนุษย์ โดยมนุษย์ทุกคนมีควำมต้องกำรอยูต่ ลอดเวลำไม่มีที่
สิ้นสุด และเป็ นควำมต้องกำรที่เป็ นกลุ่ม เป็ นจุดที่มีกำรจัดลำดับไว้เป็ นชั้น ควำมต้องกำรระดับชั้นต่ำสุ ด คือ ควำมต้องกำรพื้นฐำน
ทำงกำยภำพและชีวภำพ (basic physiological and biological need) และระดับสู งที่สุดก็คือ ควำมต้องกำรที่จะประสบควำมสำเร็ จ หรื อ
ควำมต้องกำรประจักษ์ตน (self-fulfillment หรื อ self-actualization need) (Maslow, 1970)
ตอนที่ 4 การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
พบว่ำ ภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมำก ในหมวดเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรดำเนิ นงำนวิสำหกิ จ
ชุมชน ในประเด็นกำรร่ วมชี้แจงแผนให้กบั เพื่อนสมำชิก และในหมวดเกี่ยวกับผลลัพธ์กำรดำเนิ นงำนวิสำหกิจชุมชน ในด้ำนคุณภำพ
สิ นค้ำหรื อบริ กำร ในประเด็น กำรร่ วมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั บริ กำรลูกค้ำ ซึ่ งสมำชิกวิสำหกิ จชุมชนส่ วนมำก อยำกมีส่วนร่ วม
มำกที่สุด ในประเด็นกำรร่ วมชี้แจงแผนให้กบั เพื่อนสมำชิ ก ซึ่ งกำรร่ วมกันชี้ แจง ปรับปรุ ง แก้ไขแผนประกอบกำร เป็ นกำรสร้ำง
ศรัทธำในกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั เพื่อนสมำชิกในกลุ่ม และในประเด็นกำรร่ วมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั บริ กำรลูกค้ำ
ซึ่งกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำ ในคุณค่ำด้ำนคุณภำพและบริ กำร เป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมซื่อสัตย์ต่อสิ นค้ำมำกขึ้น
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ตอนที่ 5 ปัญหา ข้ อเสนอแนะ ในการดาเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
1. ปั ญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีปัญหำในหมวดเกี่ยวกับกำรบริ หำร
ตลำด อยูใ่ นระดับมำก ในประเด็นขำดแหล่งจำหน่ำยหรื อตลำดที่ไม่แน่นอน รองลงมำ หมวดเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ นค้ำหรื อบริ กำร
ในประเด็นขำดกำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพ ซึ่งสอดคล้องกับ ตติยำ ตำแก้ว (2564) ศึกษำเรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในอาเภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีปัญหำในกำรดำเนิ นงำนของวิสำหกิจชุมชน
ด้ำนกำรตลำด คือ ขำดกำรวำงแผนกำรตลำด และช่องทำงกำรกระจำย/จำหน่ำยสิ นค้ำวิสำหกิจชุมชนอำเภอเทิง ขำดแหล่งจำหน่ำย
สิ นค้ำหรื อตลำดที่ไม่แน่นอน เนื่ องจำกผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่ ตอ้ งกำรของตลำด อีกทั้งสิ นค้ำยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จึ ง
ทำให้เกิดปั ญหำของวิสำหกิจชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของสมำชิ กวิสำหกิจชุมชน พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิ จชุมชนมีขอ้ เสนอแนะให้หมวด
เกี่ยวกับกำรบริ หำรตลำดอยุใ่ นระดับมำก ในประเด็นควรหำแหล่งจำหน่ำยและเพิ่มช่องทำงกำรตลำด ซึ่งสอดคล้องกับ ตติยำ ตำแก้ว
(2564) พบว่ำ ควรสนับสนุ นประชำสัมพันธ์กลุ่ม เพื่อให้เป็ นที่ รู้จกั ของคนในพื้นที่ และต่ำงพื้นที่ มีโอกำสได้พบเห็ นรู ้จกั กลุ่ม/
ผลิตภัณฑ์มำกขึ้น โดยเฉพำะผูน้ ำชุมชนควรสนับสนุนเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูโ่ ดยเริ่ มต้นในหมู่บำ้ น และขยำย
ผลในระดับตำบล ระดับอำเภอ และต่ำงอำเภอต่อไป เช่น กำรจัดให้มีกำรเสนอผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบล อำเภอ เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั
มำกขึ้น ทำงสำนักงำนเกษตรอำเภอเทิงได้ทำกำรเปิ ดตลำดเกษตรกร ได้เชิญชวนให้วสิ ำหกิจชุมชนอำเภอเทิงได้เข้ำมำจำหน่ำยสิ นค้ำ
และนำสิ นค้ำที่เป็ นสิ นค้ำเด่น นำมำขึ้นทะเบียนและเป็ นฐำนข้อมูล เพื่อจำหน่ำยเป็ นสิ นค้ำออนไลน์ ต่อไป
แนวทำงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนเสนอแนวทำงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพ
ของวิสำหกิจชุมชน คือ ส่ งเสริ มสมำชิกมีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำน วำงแผนกำรดำเนิ นงำนร่ วมกันระหว่ำงกรรมกำรและสมำชิ ก
กำรบริ หำรจัดกำรกลุ่มด้ำนเงินทุน ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด ด้ำนแนวทำงแก้ไข คือ ด้ำนควำมรู ้และกำรส่ งเสริ ม ส่ ง เสริ ม ให้สมำชิ ก
ให้มี ส่ ว นร่ ว มในกำรดำเนิ น งำน จัด กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนภำครั ฐ และเอกชนให้ค วำมรู ้ แ ละ
สนับสนุ นงบประมำณ ประสำนงำนกับสำนัก งำนสรรพำกรมำถ่ำยทอดควำมรู ้เรื่ องกำรยื่นภำษีเงิ นได้ของกลุ่ม และให้ควำมรู ้
เรื่ องกำรทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ด้ำนพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่ม วำงแผนกำรดำเนิ นงำนร่ วมกันระหว่ำงกรรมกำรและสมำชิก กำร
บริ หำรจัดกำรกลุ่มด้ำนเงินทุน ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่ อง ด้ำนกำรพัฒนำและผลิตภัณฑ์
กลุ่ม พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรทำใบรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำ จัดระบบตรวจสอบควบคุมกำรผลิตให้มีคุณภำพดี วำงแผนดำเนิ นธุรกิจ
เพื่อต่อยอดกิ จกรรมกำรผลิ ตในกลุ่ม ส่ งเสริ มให้สมำชิ กวิสำหกิ จชุ มชนลดต้นทุ นกำรผลิ ต เนื่ อ งจำกสมำชิ ก วิส ำหกิ จ ชุ ม ชน
อำเภอเทิ ง ยัง ขำดควำมรู ้ เพื่อ ที่ จ ะมำพัฒ นำวิสำหกิ จ ชุ ม ชน วิสำหกิ จ ชุ ม ชนอำเภอเทิ ง ยัง ขำดแหล่ง จำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ เพรำะว่ำ
กลุ่มยังขำดกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์และยังไม่มีใบรั บรองมำตรฐำน ทำให้สินค้ำไม่สำมำรถจำหน่ ำ ยในตลำดสิ นค้ำได้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. หน่วยงำนภำคีควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนของสมำชิกวิสำหกิ จชุมชน ในเรื่ ององค์ควำมรู ้ แหล่งเงินทุน
ปลอดดอกเบี้ย โดยไม่มีเงื่อนไข ในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มศักยภำพให้กบั สมำชิกและกลุ่มวิสำหกิจชุมชนต่อไป
2. ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน เพื่อให้ดำเนินกำรขับเคลื่อนและยกระดับ
รำยได้กลุ่มวิสำหกิ จ ชุ มชน สนับสนุ นผลิ ตภัณฑ์ชุมชน โดยกำรพัฒนำต่อยอดผลิ ตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่ำเพิ่ม สร้ ำงกำรเรี ยนรู ้
ฝึ กอำชีพ กำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพือ่ เป็ นผู้ประกอบการเกษตรในจังหวัดพะเยา
อัคริ นทร์ ธนันต์ชยั เลิศ1*
บำเพ็ญ เขียวหวำน2 และ เบญจมำศ อยูป่ ระเสริ ฐ3
แขนงวิชำส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: godlike_04@hotmail.com
บทคัดย่ อ
เนื่องจำกเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มักประสบปั ญหำในด้ำนของ
กำรผลิตและกำรตลำด ดังนั้น กำรวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรประกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ควำมรู ้และแหล่ง
ควำมรู ้ ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ ควำมต้องกำร ปั ญหำ ข้อเสนอแนะ สภำพแวดล้อมภำยใน
ภำยนอก และแนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ประชำกรในกำรวิจยั ได้แก่ เกษตรกรรุ่ น
ใหม่ในจังหวัดพะเยา จานวน 185 คน เก็บข้อมูลจำกเกษตรกรทั้งหมดโดยใช้แบบสัมภำษณ์ และทำกำรสนทนำกลุ่ม 25 คน วิเครำะห์
ข้อมูลเชิงปริ มำณโดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำต่ำสุ ด ค่ำสู งสุ ด ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรจัดอันดับ ส่ วนข้อมูลเชิ ง
คุณภาพทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix
ผลกำรวิจยั พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ ส่วนใหญ่ทานา ไม่มีการแปรรู ป ไม่มีผลิตภัณฑ์และไม่มีการบริ การอื่น ๆ มีตลาดภายใน
พื้นที่และมีทกั ษะในการประกอบการเกษตรอยูใ่ นระดับปานกลาง เกษตรกรมีความรู ้ดา้ นการเกษตรอยูใ่ นระดับมาก และได้รับแหล่ง
ความรู ้ดา้ นการเกษตรจากเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าแหล่งอื่น ๆ เกษตรกรมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจด้านกิ จกรรมมากกว่าด้านอื่ น ๆ เกษตรกรมี ความต้องการรับการส่ งเสริ มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เกษตรกรมี ปัญหาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อเสนอแนะในการพัฒนาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก จุดแข็ง คือ มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศได้ดี จุดอ่อน คือ ขาดเงินทุน โอกาส คือ กระแสนิ ยมเกษตรอินทรี ย ์ อุปสรรค คือ ราคาต้นทุนการผลิตสู ง กลยุทธ์ในการ
พัฒนา ได้แก่ สร้างเครื อข่ายผูผ้ ลิตเกษตรอินทรี ยใ์ ห้มีความเข้มแข็งและส่งเสริ มการแปรรู ปสิ นค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: แนวทำงกำรพัฒนำ, เกษตรกรรุ่ นใหม่, ผูป้ ระกอบกำรเกษตร
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Guideline for Developing of New Generation Farmers to be Agricultural Entrepreneurs
in Phayao Province
Akkharin Tanunchailert1*
Bumpen Keowan2 and Benchamas Yooprasert 3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: godlike_04@hotmail.com
Abstract
Because the new generation farmers who has been developed by Ministry of Agricultural and Cooperatives often facing
problem in terms of production and marketing, so the objectives of this research were to study about agricultural entrepreneurship
of new generation farmers, knowledge and knowledge resources of new generation farmers, satisfaction in participating of new
generation farmer development project, the needs, problems, suggestions internal and external environment and development
guideline to become agricultural entrepreneurs of new generation farmers. The interviews and focus groups were performed with
185 new generation farmers in Phayao province. The quantitative data were analyzed using statistics including frequency,
percentage, minimum value, maximum value, mean, standard deviation, and ranking. The qualitative data, they were analyzed
using content analysis, SWOT analysis, and TOWS Matrix.
The results showed that: The most of new generation farmers grew rice, no processing, product or other services, had
the market in the area and skills were moderate level. They had knowledge at the high level and received from information
technology more than other sources. The satisfaction in the participation, overall, at the high level. The needs in the receiving of
the extension, overall, at the high level. The overall problems were high level. The overall suggestion in development were high
level. The strength was capability to better access information technology, the weakness was the lack of funding, the opportunity
was the popularity of organic agriculture, the threat was high production costs. The development strategies such as network
establishment of organic agricultural producers and support product processing and development.
Keywords: Development Guideline, New Generation Farmer, Agricultural Entrepreneur
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บทนา
จำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีของโลกในปั จจุบนั ทำให้ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่ สังคม
ผูส้ ูงอำยุอย่ำงเต็มรู ปแบบ โดยมีประชำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 16.7 ของประชำกรทั้งหมด (ภุชพงค์ โนดไธสง,
2560) แสดงให้เห็ นว่ำ ประชำกรภำคกำรเกษตรกำลังได้รับผลกระทบเช่นเดี ยวกัน ประกอบกับกำรย้ำยถิ่นฐำนของคนในชนบท
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คนวัยหนุ่มสำวเข้ำมำทำงำนในเมือง ทำให้เกิดภำวะของคนทำเกษตรน้อยลง ส่ งผลให้อำยุเฉลี่ยของแรงงำนภำค
เกษตรสูงขึ้น อีกทั้งทัศนคติของพ่อแม่และแรงงำนรุ่ นใหม่ที่เห็นว่ำ อำชีพเกษตรกรรมเป็ นงำนที่หนัก รำคำไม่แน่นอน จึงเป็ นเพียง
ทำงเลือกเพื่อเป็ นอำชีพเสริ มเท่ำนั้น (เบญจมำศ อยูป่ ระเสริ ฐ, 2561) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดกำรพัฒนำเกษตรกรสู่
กำรเป็ นเกษตรกรปรำดเปรื่ อง (smart farmer) เป็ นนโยบำยที่ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดำเนิ นกำร
ซึ่ งในปี 2557 กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรมีกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่ อง ซึ่ งมีกำรแบ่งช่วงอำยุของกลุ่ม
เกษตรกรรุ่ นใหม่ คือ มีอำยุในช่วง 17-45 ปี จึงยกระดับกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้เป็ น Young Smart Farmer เน้นกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และกำรสร้ำงเครื อข่ำย มีเป้ ำหมำยหลักในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร ทดแทน
เกษตรกรผูส้ ูงอำยุ และสร้ำงแรงจูงใจให้คนรุ่ นใหม่หนั มำประกอบอำชีพเกษตรกรรม (กรมส่งเสริ มกำรเกษตร, 2563ก; 2563ข)
เกษตรกรรุ่ นใหม่ของจังหวัดพะเยำมีส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อนภำคกำรเกษตรของจังหวัดพะเยำไปในทิศทำงที่ดีข้ ึน โดย
มีแนวควำมคิดที่แตกต่ำงจำกเกษตรกรรุ่ นเก่ำในด้ำนของกำรพัฒนำศักยภำพ กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อช่วยใน
กำรประกอบกำรเกษตรของตนเอง ตลอดจนกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดที่มีควำมหลำกหลำย โดยศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำร
สิ นค้ำของผูบ้ ริ โภค เพื่อนำมำวำงแผนในกำรประกอบกิจกำรของตนเอง โดยเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีจำนวนทั้งหมด 185 คน (สำนักงำนเกษตรจังหวัดพะเยำ, 2563) ซึ่ งหลังจำกเสร็ จสิ้ นกำร
อบรมในแต่ละปี เกษตรกรรุ่ นใหม่มกั ประสบปั ญหำในกำรประกอบกำรเกษตรของตนเอง ทั้งในด้ำนกำรผลิตและด้ำนกำรตลำด
นับเป็ นปั ญหำที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ ผดู ้ ำเนิ นงำนโครงกำรจำเป็ นต้องหำวิธี หรื อแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำดังกล่ำวอย่ำงเร่ งด่วน เพื่อ
ทำให้เกษตรกรรุ่ นใหม่สำมำรถพัฒนำศักยภำพและช่วยเหลือตนเองได้และเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่เพื่อเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรเกษตร และเป็ นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริ มกำรเกษตรในกำรวำงแผนกำรอบรมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั

รุ่ นใหม่
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1. เพื่อศึกษำกำรประกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่
2. เพื่อศึกษำควำมรู ้และแหล่งควำมรู ้ของเกษตรกรรุ่ นใหม่
3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ของเกษตรกรรุ่ นใหม่
4. เพื่อศึกษำควำมต้องกำร ปั ญหำ และข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำเพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่
5. สภำพแวดล้อมภำยใน สภำพแวดล้อมภำยนอก และแนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตรของเกษตรกร
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การประกอบการเกษตรของเกษตรกร
- กำรปลูกพืช กำรทำปศุสตั ว์
สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สั งคมและเศรษฐกิจ
สภาพส่ วนบุคคล
- เพศ อำยุ ศำสนำ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ
อำชีพหลัก อำชีพรอง ปี ที่เข้ำรับกำรอบรม
ประสบกำรณ์เข้ำรับกำรอบรมผูป้ ระกอบกำร
เกษตร ประสบกำรณ์ดำ้ นกำรเกษตร
กำรเป็ นเครื อข่ำยผูป้ ระกอบกำรเกษตรรุ่ นใหม่
สภำพสังคม
- สถำนภำพทำงสังคม กำรเป็ นสมำชิก
สภำพเศรษฐกิจ
- พื้นที่กำรเกษตร จำนวนแรงงำนในครัวเรื อน
รำยได้ รำยจ่ำย แหล่งเงินทุน หนี้ สิน

กำรประมง กำรแปรรู ปผลผลิต
ผลิตภัณฑ์กำรบริ กำรและกำร
จำหน่ำย และทักษะในกำร

ความต้ องการในการรับการส่ งเสริม
- ด้ำนองค์ควำมรู้ ด้ำนวิธีกำร
ส่งเสริ มและด้ำนกำรสนับสนุน
ปัญหำ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ

ประกอบกำรเกษตร
ความพึงพอใจการเข้ าร่ วมโครงการ
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่

- ด้ำนวิทยำกร ด้ำนระยะเวลำและ

เพือ่ เป็ นผู้ประกอบการเกษตรใน

สถำนที่ ด้ำนเนื้ อหำหลักสู ตร ด้ำน

จังหวัดพะเยา

ควำมรู้ควำมเข้ำใจและด้ำนกำรนำ

- ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกรและ

ประโยชน์ไปใช้

ด้ำนกำรพัฒนำกำรประกอบกำร
เกษตร

สภาพแวดล้ อมภายใน และ
สภาพแวดล้ อมภายนอกของ

ความรู้และแหล่ งความรู้
- แบบรำยบุคคล แบบกลุ่ม แบบ
มวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เกษตรกรรุ่ นใหม่
- จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับการประกอบการเกษตรและผู้ประกอบการ
กรมส่งเสริ มกำรเกษตร (2563ก; 2563ข) กำรประกอบกำรเกษตรโดยทัว่ ไปแล้วหมำยถึง กำรปลูกพืช กำรเลี้ยงปศุสตั ว์ กำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรทำนำเกลือ กำรปลูกหม่อน กำรเลี้ยงไหม กำรเพำะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่น ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกำรบริ โภคหรื อจำหน่ำยหรื อใช้งำนในฟำร์ ม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งหรื อหลำยอย่ำงรวมกัน และฐำปนำ ฉิ่ นไพศำล (2562) ได้กล่ำว
ว่ำ ผูป้ ระกอบกำร หมำยถึง ผูท้ ี่คิดริ เริ่ มธุรกิจมำเป็ นของตนเอง มีกำรวำงแผนกำรดำเนิ นงำนและดำเนิ นงำนกิจกำรด้วยตนเอง โดย
ยอมรับควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ เพื่อหวังผลกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนธุรกิ จ ซึ่ งทำให้ผูป้ ระกอบกำรโดยทัว่ ไปคือ ผูป้ ระกอบกำรในธุ รกิ จ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม นัน่ เอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พชรวลัย เอี่ ยมอำภรณ์ (2557) ศึ กษำแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ ในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักส่ งเสริ มและ
พัฒนำกำรเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนหลักสูตร
กำรอบรม เช่น ควรมีกำรปรับกระบวนทัศน์สร้ำงแรงจูงใจ เพื่อให้เกษตรกรรุ่ นใหม่ได้เห็นคุณค่ำของตนเอง เกิดควำมภำคภูมิใจใน
อำชีพเกษตรกร ด้ำนกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เช่น ควรมีกำรละลำยพฤติกรรมเพื่อให้เกษตรกรรุ่ นใหม่ได้เกิดควำมสนิ ทสนมกัน
มำกขึ้น เนื่องจำกแต่ละคนมำจำกต่ำงสถำนที่และยังไม่คุน้ เคยกัน ด้ำนกำรเชื่อมโยงเครื อข่ำย เช่น กำรแลกเปลี่ยนซื้ อขำยปั จจัยกำร
ผลิ ตซึ่ งกัน และกันระหว่ำงสมำชิ กเครื อข่ ำยของเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อช่ วยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน และด้ำนอื่ น ๆ เช่ น ควรมี กำร
สนับสนุนงบประมำณ อุปกรณ์ ปั จจัยด้ำนกำรเกษตรให้แก่เกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ำงกำลังใจให้แก่เกษตรกรรุ่ นใหม่
ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร ที่ ใช้ในกำรวิจัย ครั้ งนี้ คื อ เกษตรกรที่ ไ ด้รับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ ของกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร โดยสำนักงำนเกษตรจังหวัดพะเยำ ทั้งหมด 9 อำเภอ ระหว่ำงปี 2560-2564 จำนวน
185 คน โดยกลุ่มตัวอย่ำงในกำรสัมภำษณ์ ทำกำรเก็บข้อมูลจำกประชำกรทั้งหมด ในส่ วนกำรสนทนำกลุ่ม ทำกำรคัดเลือกผูแ้ ทน
เกษตรกรรุ่ นใหม่ที่มีบทบำทในกิจกรรมของเกษตรกรรุ่ นใหม่ในพื้นที่ 5 อำเภอ ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภำษณ์ และประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (1) แบบสัมภำษณ์
มีจำนวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล สังคม เศรษฐกิจและกำรประกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ตอนที่
2 ควำมรู ้ และแหล่งควำมรู ้ของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ของ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ และตอนที่ 4 ควำมต้องกำร ปั ญหำ และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร
และ (2) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกและกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix ในกำร
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร
3. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ และกำรจัดลำดับ ส่ วนประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม รวบรวมข้อมูลแล้วนำมำ
วิเครำะห์ SWOT และ TOWS Matrix ในกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร
ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่
เกษตรกรรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่เป็ นเพศชำย อำยุเฉลี่ย 38.32 ปี มีสถำนภำพสมรส จบกำรศึ กษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรื อเทียบเท่ำ (ปวช.) ไม่เคยมีประสบกำรณ์เข้ำรับกำรอบรมผูป้ ระกอบกำรเกษตร มีประสบกำรณ์กำรทำกำรเกษตรเฉลี่ย 12.52 ปี
ทั้งหมดเป็ นเครื อข่ำย YSF มีพ้ืนที่เป็ นของตนเองเฉลี่ย 13.44 ไร่ มีแรงงำนภำยในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.26 คน มีแรงงำนจ้ำงเฉลี่ย 3.88
คน มีรำยได้ในภำคกำรเกษตรเฉลี่ย 106,729.73 บำทต่อปี ค่ำใช้จ่ำยในภำคกำรเกษตรเฉลี่ย 47,745.95 บำทต่อปี และมีหนี้ สินเฉลี่ย
106,488.55 บำท โดยส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนของตนเอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตอนที่ 2 การประกอบการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่
เกษตรกรรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่ทำนำ ไม่มีกำรแปรรู ป ไม่มีผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรอื่นๆ มีช่องทำงกำรจำหน่ ำยผลผลิตคือ
ตลำดในพื้นที่และมีทกั ษะในกำรประกอบกำรเกษตรอยูใ่ นระดับปำนกลำง โดยมีทกั ษะด้ำนกำรผลิตพืชมำกที่สุด
ตอนที่ 3 ความรู้และแหล่ งความรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่
1. ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ พบว่ำ เกษตรกรตอบถูกต้องเฉลี่ย 16.42 ข้อจำกทั้งหมด 25 ข้อ ส่ วนข้อ
คำถำมที่เกษตรกรตอบผิดมำกที่สุด ได้แก่ ดินเปรี้ ยว หมำยถึง ดินที่มีค่ำควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH) มำกกว่ำ 7 (เฉลย: ดินเปรี้ ยว จะมีค่ำ
ควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH) ต่ำกว่ำ 7)
2. แหล่งควำมรู ้ดำ้ นกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีแหล่งควำมรู ้จำกแบบบุคคล แบบกลุ่ม แบบ
มวลชน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยพิจำรณำแหล่งควำมรู ้ แต่ละประเภทพบว่ำ ได้รับควำมรู ้ จำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำกที่สุด รองลงมำคือ แบบบุคคล แบบกลุ่ม และแบบมวลชน
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ควำมพึงพอใจของเกษตรกรรุ่ นใหม่ ในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ในด้ำนวิทยำกร ด้ำนเนื้ อหำหลักสู ตร
ด้ำนระยะเวลำและสถำนที่ ด้ำนกิจกรรมและด้ำนกำรนำประโยชน์ไปใช้ พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรรุ่ นใหม่มีควำมพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมำก โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมมำกที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนเนื้ อหำหลักสู ตร ด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์ ด้ำนวิทยำกร
และด้ำนระยะเวลำและสถำนที่
ตอนที่ 5 ความต้ องการ ปัญหา และข้ อเสนอแนะ ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพือ่ เป็ นผู้ประกอบการเกษตร
1. ควำมต้องกำรในกำรรั บ กำรส่ ง เสริ ม ของเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ในด้ำ นองค์ควำมรู ้ ด้ำนวิธีกำรส่ ง เสริ ม และด้ำนกำร
สนับสนุน พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีควำมต้องกำรในกำรรับกำรส่ งเสริ มในภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก โดยมีควำมต้องกำรในกำรรับ
กำรส่งเสริ มในด้ำนองค์ควำมรู ้มำกที่สุด ได้แก่ กำรตลำด
2. ปั ญหำที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร ทั้งในด้ำนกำรผลิต และกำรตลำด
พบว่ำ ในภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก โดยมีปัญหำด้ำนกำรตลำดมำกที่สุด ได้แก่ พ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ
3. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร ทั้งในด้ำนกำรอบรม ด้ำนวิธีกำรส่งเสริ มและ
ด้ำนกำรสนับสนุ น พบว่ำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมีขอ้ เสนอแนะด้ำนกำรสนับสนุ นมำกที่ สุด ได้แก่ ควรมีหน่ วยงำนที่
สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกรรุ่ นใหม่
ตอนที่ 6 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้ อมภายนอก และแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพือ่ เป็ นผู้ประกอบการเกษตร
1. สภำพแวดล้อ มภำยในและสภำพแวดล้อ มภำยนอก ทั้ง ในด้ำนกำรผลิ ต ด้ำนกำรจัด กำร ด้ำนกำรตลำด และด้ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พบว่ำ จุดแข็ง คือ มีควำมรู ้ดำ้ นกำรเกษตรที่ดี มีแผนกำรผลิต มีเครื อข่ำยด้ำนกำรตลำด มีควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศได้ดี จุดอ่อน คือ ขำดเงินทุน ขำดควำมรู ้ในกำรบริ หำรจัดกำรที่เหมำะสม ขำดทักษะในกำรประชำสัมพันธ์
ควำมรู ้ดำ้ นเทคโนโลยีไม่เพียงพอ โอกำส คือ กระแสนิ ยมเกษตรอินทรี ย ์ มีหน่ วยงำนสนับสนุ นองค์ควำมรู ้ มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ เครื อข่ำยสังคมออนไลน์ และอุปสรรค คือ รำคำต้นทุนกำรผลิตสูง ระบบขนส่งที่ล่ำช้ำ รำคำสิ นค้ำตกต่ำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มี
รำคำสูงและเรี ยนรู ้ได้ยำก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. กลยุทธ์ในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร พบว่ำ กลยุทธ์เชิ งรุ ก คือ กำรผลิตสิ นค้ำเกษตร
อินทรี ยใ์ ห้ได้มำตรฐำน และสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตเกษตรอินทรี ยใ์ ห้มีควำมเข้มแข็ง กลยุทธ์เชิงรับ คือ พัฒนำระบบขนส่ งโดยเป็ นจุด
รวบรวมและกระจำยสิ นค้ำ และพัฒนำศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ ส่งเสริ มกำรวิจยั และพัฒนำ
เทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ควำมรู ้ดำ้ นกำรจัดกำรจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ โดยบูรณำกำรร่ วมกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชน และกลยุทธ์เชิง
ป้ องกัน ส่งเสริ มกำรแปรรู ปสิ นค้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ และพัฒนำศักยภำพเกษตรกรให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์
โลก
3. แนวทำงในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร ในด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่และด้ำนกำร
ประกอบกำรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ พบว่ำ ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ คือ ควรส่งเสริ มกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครื อข่ำยเกษตรกร
รุ่ นใหม่ เพื่อให้เกิ ดควำมเข้มแข็งและมี อำนำจในกำรต่อรอง ควรจัดกำรสัมมนำเชิ งปฏิ บัติกำรเพื่อแลกเปลี่ ยนควำมรู ้ ระหว่ำง
เกษตรกรรุ่ นใหม่ในแต่ละภูมิภำค ควรสนับสนุนองค์ควำมรู ้ในด้ำนกำรพัฒนำสิ นค้ำและบรรจุภณั ฑ์ให้มีควำมน่ำสนใจ ได้มำตรฐำน
เป็ นที่ยอมรับ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร เพื่อให้ควำมรู ้ในกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงเป็ นระบบจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ ควรจัดกิจกรรม
พบปะระหว่ำงผูผ้ ลิ ตและผูป้ ระกอบกำร เพื่อแลกเปลี่ ยนควำมคิ ดเห็ นและร่ วมมื อประสำนงำนในกำรดำเนิ น กิ จ กำร และควร
สนับสนุนเวที สำหรับเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรให้เป็ นที่ ยอมรับ ด้ำนกำรประกอบกำรของ
เกษตรกรรุ่ น ใหม่ คื อ ควรสนับ สนุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ดอกเบี้ ยต่ ำ ส ำหรั บ เกษตรกรรุ่ น ใหม่ ใ นกำรประกอบกิ จ กำร ควรมี ก ำร
ประชำสัมพันธ์ผลงำนของเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้เป็ นที่รู้จกั ควรสนับสนุนตลำดรองรับสิ นค้ำสำหรับเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อสร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือ และควรสนับสนุนระบบขนส่งและระบบกำรจัดกำรสิ นค้ำให้มีมำตรฐำน
อภิปรายผล
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่
1. สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล จำกกำรศึ กษำพบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ร้อยละ 57.8 เป็ นเพศชำย มีอำยุเฉลี่ย 38.32 ปี ซึ่ ง
สอดคล้องกับ พชรวลัย เอี่ยมอำภรณ์ (2557) ที่พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ร้อยละ 60.0 เป็ นเพศชำย มีอำยุเฉลี่ย 34.65 ปี อำจเป็ นเพรำะ
อำชีพเกษตรกรเป็ นอำชีพที่เหมำะสมสำหรับเพศชำยมำกกว่ำ เนื่องจำกเป็ นอำชีพที่ตอ้ งใช้แรงงำนเป็ นหลัก เกษตรกรรุ่ นใหม่ ระดับ
กำรศึกษำ พบว่ำ ร้อยละ 30.8 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ (ปวช.) มีประสบกำรณ์กำรทำกำรเกษตรเฉลี่ย
12.52 ปี และเป็ นเครื อข่ำยเกษตรกรรุ่ นใหม่ท้ งั หมด จะเห็ นได้ว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ในจังหวัดพะเยำ เป็ นเกษตรกรที่ อำยุยงั น้อย
มีประสบกำรณ์ทำกำรเกษตรที่ค่อนข้ำงสูง มีกำรศึกษำในขั้นพื้นฐำนและมีกลุ่มเครื อข่ำยเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อใช้ในกำรแจ้งข่ำวสำร
อย่ำงต่อเนื่อง
2. สภำพสังคม พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ในจังหวัดพะเยำ ส่ วนใหญ่ไม่มีสถำนะทำงสังคม เป็ นสมำชิกกลุ่มลูกค้ำธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) ซึ่ งสอดคล้องกับ พชรวลัย เอี่ยมอำภรณ์ (2557) พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ร้อยละ 69.5
ไม่มีสถำนะทำงสังคม อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีอำยุยงั น้อย จึงไม่มีควำมสนใจในตำแหน่งทำงสังคม
3. สภำพเศรษฐกิจ พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ส่วนมำก มีพ้ืนที่ทำกำรเกษตรเป็ นของตนเอง เฉลี่ย 13.44 ไร่ มีแรงงำนภำยใน
เฉลี่ย 2.26 คน มีแรงงำนจ้ำงเฉลี่ย 3.88 คน มีรำยได้ในภำคกำรเกษตรเฉลี่ย 106,729.73 บำทต่อปี มีค่ำใช้จ่ำยในภำคกำรเกษตรเฉลี่ย
47,745.95 บำทต่อปี ส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนเป็ นของตนเอง สอดคล้องกับ พชรวลัย เอี่ยมอำภรณ์ (2557) พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่
ร้ อ ยละ 56.5ใช้เ งิ น ทุ น ของตนเอง จะเห็ น ได้ว่ำ เกษตรกรรุ่ น ใหม่ มี พ้ื น ที่ ท ำกำรเกษตรเป็ นของตนเอง มี แ รงงำนที่ ส ำมำรถ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ประกอบกำรเกษตรได้และมีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีกำรจัดกำรที่ดี และมีกำรศึกษำหำควำมรู ้
เพื่อนำพัฒนำในกำรประกอบกำรเกษตรของตนเองอยูต่ ลอดเวลำ
ตอนที่ 2 การประกอบการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่
เกษตรกรรุ่ นใหม่ร้อยละ 78.4 ทำนำ รองลงมำร้อยละ 24.3 เลี้ยงโค ร้อยละ 29.2 เลี้ยงปลำ รองลงมำร้อยละ 7.6 เลี้ยงอื่น ๆ
(หอย, ปูนำ) อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ พื้นที่ ในจังหวัดพะเยำ มีควำมเหมำะสมในกำรทำนำ ทั้งนี้ เกษตรกรรุ่ นใหม่ยงั มีกิจกรรมด้ำน
กำรเกษตรอื่น ๆ ร่ วมกับกำรประกอบกิจกำรของตนเองในลักษณะเกษตรผสมผสำน เพื่อสร้ำงรำยได้ที่เพิ่มขึ้น ในส่ วนกำรแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร เกษตรกรรุ่ นใหม่ยงั ไม่มีกำรดำเนินงำนในส่วนนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ยงั ขำดควำมรู ้และขำด
หน่ วยงำนเฉพำะที่เข้ำมำสนับสนุ นและให้โอกำสในกำรพัฒนำ และมีกำรจำหน่ ำยผลผลิตในตลำดภำยในพื้นที่ รองลงมำร้อยละ
57.3 จำหน่ำยผลผลิตผ่ำนระบบออนไลน์ อำจเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
มองเห็นช่องทำงกำรจำหน่ำยสิ นค้ำที่ทวั่ ถึง มีทกั ษะในกำรประกอบกำรเกษตรภำพรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง โดยมีทกั ษะด้ำนกำร
ผลิตพืชสูงสุด รองลงมำคือ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำจจะเป็ นเพรำะเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้ควำมสนใจในด้ำนกำรผลิตพืชมำกกว่ำ
ด้ำนอื่น ทั้งนี้ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีอำยุยงั น้อย จึงมีกำรเรี ยนรู ้และเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดีกว่ำเกษตรกรที่อำยุมำก
ตอนที่ 3 ความรู้และแหล่ งความรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่
1. ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ร้อยละ 51.4 มีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเกษตรอยูใ่ น
ระดับมำก อำจเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีอำยุยงั น้อยและสำมำรถหำควำมรู ้จำกสื่ อต่ำง ๆได้ดี เพื่อนำมำประยุกต์ใช้กบั กิจกำร
ของตนเอง
2. แหล่งควำมรู ้ดำ้ นกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่ นใหม่ พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่ได้รับควำมรู ้จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศมำก
ที่สุด อำจจะเป็ นเพรำะเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคปั จจุบนั มีกำรรวบรวมข้อมูลที่หลำกหลำยและมีประโยชน์เป็ นจำนวนมำก จึ ง
ทำให้เกษตรกรรุ่ นใหม่คน้ หำข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู ้ได้สะดวก รวดเร็ ว และตรงตำมควำมต้องกำรได้มำกที่สุด
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ควำมพึงพอใจของเกษตรกรรุ่ นใหม่ในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมมำกที่สุด คือ กิจกรรมละลำยพฤติกรรมและปรับควำมคิด อำจจะเป็ น
เพรำะเกษตรกรรุ่ นใหม่มำจำกพื้นที่ที่แตกต่ำงกัน และขำดควำมคุน้ เคยเมื่อต้องเข้ำรับกำรอบรม เมื่อเกษตรกรรุ่ นใหม่ได้ทำกิจกรรม
เหล่ำนี้ อำจจะทำให้มีควำมรู ้สึกผ่อนคลำยและพร้อมที่จะรับข้อมูลจำกกำรอบรมได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ จึงทำให้เกิดควำมพึงพอใจ
ต่อด้ำนกิจกรรมมำกที่สุด
ตอนที่ 5 ความต้ องการ ปัญหา และข้ อเสนอแนะ ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
1. ควำมต้องกำรในกำรรับกำรส่งเสริ มของเกษตรกรรุ่ นใหม่ พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีควำมต้องกำรในกำรรับกำรส่ งเสริ ม
ในภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก โดยมีควำมต้องกำรรับกำรส่งเสริ มด้ำนองค์ควำมรู ้มำกที่สุด คือ กำรตลำด แสดงให้เห็นว่ำ เกษตรกรรุ่ น
ใหม่ให้ควำมสำคัญต่อกำรจำหน่ำยผลผลิตเป็ นอย่ำงมำก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ปั ญหำที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีปัญหำ
ในภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก โดยมีปัญหำด้ำนกำรตลำดมำกที่สุด คือ พ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ อำจจะเป็ นเพรำะเกษตรกรรุ่ นใหม่ไม่มี
กำรรวมกลุ่มในพื้นที่ ทำให้ขำดอำนำจกำรต่อรองรำคำและไม่สำมำรถกำหนดรำคำเองได้
3. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีควำมเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะในภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก โดยมีควำมเห็ นด้วยกับข้อเสนอแนะด้ำนกำรสนับสนุนมำกที่สุด คือ ควรมีหน่ วยงำนที่
สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกรรุ่ นใหม่
ตอนที่ 5 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้ อมภายนอกของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดพะเยา
1. สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของเกษตรกรรุ่ นใหม่ (1) จุดแข็ง คือ มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ได้ดี เนื่องจำกเกษตรกรรุ่ นใหม่มีอำยุยงั น้อย สำมำรถหำข้อมูลองค์ควำมรู ้จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่และเครื อข่ำยที่มีอยูไ่ ด้ (2) จุดอ่อน
คือ ขำดเงินทุน อำจเป็ นเพรำะเกษตรกรรุ่ นใหม่มีขอ้ จำกัดตำมเงื่อนไขในกำรขอรับเงิ นทุนจำกสถำบันกำรเงินหรื อธนำคำรต่ำง ๆ
(3) โอกำส คือ กระแสนิ ยมเกษตรอินทรี ย ์ เนื่ องจำกปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสุ ขภำพของ
ตนเองมำกขึ้น เกษตรกรรุ่ นใหม่จึงเน้นกำรทำเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค (4) อุปสรรค คือ รำคำ
ต้นทุนกำรผลิตสูง เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ย่ำแย่ ส่งผลให้ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูง ซึ่งสวนทำงกับรำคำขำยผลผลิต
2. กลยุทธ์ในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร (1) กลยุทธ์เชิ งรุ ก สร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตเกษตร
อินทรี ยใ์ ห้มีควำมเข้มแข็ง เนื่ องจำกกระแสควำมนิ ยมเกษตรอินทรี ยใ์ นปั จจุบนั มี มำกขึ้น กำรสร้ำงเครื อข่ำยที่ เข้มแข็ง จะทำให้
เกษตรกรรุ่ นใหม่มีอำนำจในกำรต่อรองมำกยิ่งขึ้นและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้ดี (2) กลยุทธ์เชิงรับ คือ พัฒนำระบบ
ขนส่ งโดยเป็ นจุดรวบรวมและกระจำยสิ นค้ำ เนื่ องจำกควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรขนส่ งมีจำนวนมำก กำรกำหนดจุดรวบรวมและ
กระจำยผลผลิตด้ำนกำรเกษตรโดยเฉพำะจะลดผลกระทบจำกกำรขนส่ งแบบปกติได้มำก (3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ ส่ งเสริ มกำรวิจยั
และพัฒนำเทคโนโลยี เนื่ องจำกเทคโนโลยีบำงชนิ ดยังไม่เหมำะกับสภำพกำรเกษตรของพื้นที่ (4) กลยุทธ์เชิงป้ องกัน คือ ส่ งเสริ ม
กำรแปรรู ปสิ นค้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ เนื่ องจำกเกษตรกรรุ่ นใหม่มีกำรจำหน่ ำยสิ นค้ำในรู ปแบบของผลผลิตสดเพียงอย่ำงเดี ยว
ดังนั้น กำรแปรู ปผลผลิตและพัฒนำผลผลิตภัณฑ์ จึงมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำกในกำรสร้ำงรำยได้ที่มนั่ คง
3. แนวทำงในกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อเป็ นผูป้ ระกอบกำรเกษตร พบว่ำ ควรส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่มและสร้ ำ ง
เครื อข่ำยเกษตรกรรุ่ นใหม่เพื่อให้เกิ ดควำมเข้มแข็งและมีอำนำจในกำรต่อรอง ควรสนับสนุ นแหล่งเงิ นทุนดอกเบี้ ยต่ ำสำหรั บ
เกษตรกรรุ่ นใหม่ในกำรประกอบกิจกำร ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้เป็ นที่รู้จกั และควรสนับสนุนเวที
สำหรับเกษตรกรรุ่ นใหม่ เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรให้เป็ นที่ยอมรับ แสดงให้เห็นว่ำ เกษตรกรรุ่ นใหม่มีควำมคิด
ที่จะพัฒนำควำมมัน่ คงให้แก่ตนเองและครอบครัว แม้อำชีพเกษตรกรจะเป็ นอำชีพที่ไม่มีรำยได้ที่สูงมำก แต่หำกมีควำมตั้งใจและมี
กำรวำงแผนที่ดีแล้ว ก็สำมำรถพัฒนำจนไปสู่ควำมสำเร็ จในชีวติ ได้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. เกษตรกรรุ่ นใหม่ ควรศึกษำหำควำมรู ้ดำ้ นกำรแปรรู ปผลผลิต พร้อมทั้งขอกำรรับรองมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำ
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำมำกยิ่งขึ้น และควรต่อยอดไปสู่ กำรประกอบธุ รกิ จ เช่น กำรให้บริ กำรด้ำนกำรเกษตร กำรประกอบธุรกิ จ
ร้ำนค้ำด้ำนกำรเกษตร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ มกำรเกษตรผูจ้ ดั กำรอบรม ควรจัดหำข้อมูลหรื อเชิญหน่วยงำนหรื อองค์กรต่ำง ๆ ที่พร้อมจะสนับสนุน
เงินทุนให้แก่เกษตรกรรุ่ นใหม่โดยเฉพำะ เข้ำร่ วมเป็ นวิทยำกรในกำรอบรม เพื่อให้เกษตรกรรุ่ นใหม่ได้ติดต่อประสำนงำนในอนำคต
3. กรมส่งเสริ มกำรเกษตร ควรจัดหำสถำนที่สำหรับกำรจำหน่ำยผลผลิตสำหรับเกษตรกรรุ่ นใหม่ และควรสนับสนุนให้มี
กำรจัดเวที พบปะสำหรั บเกษตรกรผูผ้ ลิ ตและผูร้ ั บซื้ อผลผลิ ต เพื่อสร้ ำงโอกำสให้เกษตรกรรุ่ นใหม่ได้ติดต่อกับผูป้ ระกอบกำร
โดยตรง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

การส่ งเสริมการดาเนินงานกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรในอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
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*
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บทคัดย่ อ
การรวมตัวกันของสตรี ในภาคเกษตรในชุมชน เพื่อรู ้จกั การทางานร่ วมกัน และรับความรู ้ดา้ นต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิ จครัวเรื อนเกษตรกร เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ดังนั้น การส่ งเสริ มการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรที่เหมาะสม
นับว่า เป็ นสิ่ งสาคัญ การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาสภาพทัว่ ไป สภาพสังคมและเศรษฐกิ จ สภาพการดาเนิ นงาน ปั จจัยที่ มี
ความสาคัญต่อการดาเนิ นงาน ปั ญหาในการดาเนิ นงาน การได้รับความรู ้ และความต้องการการส่ งเสริ มของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริ มการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ประชากรที่ศึกษา คือ สมาชิกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรใน
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตามทะเบียน ปี 2564 จานวน 240 ราย ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 150 ราย สุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การจัดลาดับ ผลการวิจยั พบว่า สมาชิ กมีอายุเฉลี่ย 43.11 ปี การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
เฉลี่ ย 7.24 ปี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับดี มีค่าเฉลี่ ยการดาเนิ นงานสู งกว่ากลุ่มระดับปานกลาง และระดับปรั บปรุ ง ปั จจัยที่ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับดี และกลุ่มระดับปานกลาง สู งที่สุด ได้แก่
ด้านการจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ ส่ วนกลุ่ มแม่บ้านเกษตรกรระดับปรั บปรุ ง ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม ปั ญหาในการ
ดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั ญหาที่สาคัญของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับดี และกลุ่มระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านเครื อข่ายและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และกลุ่มระดับปรับปรุ งปั ญหาที่สาคัญได้แก่ ด้านการบริ หารทุนและ
ทรั พยากร การได้รับความรู ้ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ ความต้องการการส่ งเสริ มอยู่ในระดับมาก
แนวทางการส่ งเสริ ม ได้แก่ ส่ งเสริ มความรู ้ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านสื่ อบุ คคล โดยวิธีการฝึ กปฏิ บัติ
คาสาคัญ: การดาเนินงานกลุ่ม, กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร, อาเภอเมืองนราธิวาส
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Extension of Farm Woman Groups Operations in Mueang Narathiwat District, Narathiwat Province
Anek Srichad1*
Chalermsak Toomhirun2 and Jinda Khlibtong3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: aneksrichad@gmail.com
Abstract
For the cooperation of women in the agricultural sector of the community to collaborate and share information in order
to develop the quality of the farmers’ lives and to strengthen the community, the appropriate extension of farm woman groups
Operations is therefore required. This objective of this research was to study the general conditions, society and economy, group
operating conditions, and major factors influencing the operations, problems, perceptions and the need for extension of farm
woman groups. This included the analysis of the operational support of the farm woman groups. The population included 240
people of the farm woman groups in Mueang Narathiwat District, Narathiwat Province in Thailand, based on the registration in 2021.
The sample consisted of 150 persons, selected by the stratified sampling method. Computer programs were applied for data
analysis, and the statistics used were frequency, percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, and ranking. Based
on the results, the mean age of the participants was 49.11 years, and they had participated in the farm woman groups for 7.24 years.
The farm woman group at a good level had the mean of operations that was higher than the groups at the medium level and the
improving level. The factor that mainly affected the operations of the good-level farm woman group and the medium-level farm
woman group was the products or services management, and what affected the improving group was the group administration.
The problem of operations was at a medium level. The main problems of the good-level farm woman group and the medium-level
farm woman group were networking and external support. For the improving group, it was the management of investment and
resources. The information receiving of the farm woman groups was at a medium level, while the need for extension was at a
high level. The extension guidelines include knowledge support for the women farmers groups’ operations through training practices.
Keywords: Group Operations, Farm Woman Groups, Mueang Narathiwat District
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บทนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คื อ การรวมตัวกันของสตรี ในภาคเกษตรในหมู่บ้านภายในตาบลเดี ยวกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้ นไป
จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรที่ สานักงานเกษตรอาเภอ มีการบริ หารงานในรู ปแบบของคณะกรรมการกลุ่ม มีการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม เพื่อรับความรู ้ดา้ นการเกษตร และเคหกิจเกษตร และนาไปปฏิบตั ิในครอบครัว รู ้จกั การทางานร่ วมกันใน
การเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง และการมี ส่วนร่ วมพัฒนาการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิ จครัวเรื อนเกษตรกร พัฒนาคุณภาพชี วิตและ
สิ่ งแวดล้อม สามารถสร้างสุขให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2560) ภายใต้การดูแลส่งเสริ มและสนับสนุน
ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ปั จจุบนั มีกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทัว่ ประเทศจานวน 10,385 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตร จานวน
280,074 ราย (กรมส่งเสริ มการเกษตร, กองพัฒนาเกษตรกร, 2563) การขับเคลื่อนการดาเนิ นงานกลุ่มบ้านเกษตรกรในอาเภอเมือง
นราธิวาส สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิ วาส และสานักงานเกษตรอาเภอเมืองนราธิ วาส เป็ นกลไกสาคัญในการสนับสนุนส่ งเสริ ม
และพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในพื้นที่ ได้ดาเนินส่งเสริ มการรวมกลุ่มของสตรี ในภาคการเกษตรและจัดตั้งกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
สนับสนุนส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตร เพื่อแก้ไขปั ญหาความเป็ นอยู่ รวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพให้กบั สตรี ภาคเกษตร
ให้ครอบครัว และสังคมเกษตรกรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน มีความมัน่ คง มีคุณภาพชีวติ ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ปั จจุบนั อาเภอเมือง
นราธิ วาส มีกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร จานวนทั้งหมด 15 กลุ่ม สมาชิ กกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร จานวน 240 ราย จัดอยู่ในกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรที่มีศกั ยภาพการดาเนินงานของกลุ่มอยูใ่ นระดับดี จานวน 5 กลุ่ม ระดับปานกลาง จานวน 5 กลุ่ม และระดับที่ตอ้ งปรับปรุ ง
จานวน 5 กลุ่ม (สานักเกษตรจังหวัดนราธิวาส, 2564)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การส่ งเสริ มการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรที่เหมาะสมนับว่า เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการส่ งเสริ ม
การดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร เกิดผลต่อการพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรให้เป็ นกลุ่มที่ มีศกั ยภาพในการดาเนิ นงาน พัฒนา
เศรษฐกิ จ ครัวเรื อนเกษตรกร พัฒนาคุ ณภาพชี วิต และสิ่ งแวดล้อม สามารถสร้ างสุ ขให้ครอบครัว ชุ มชน และสังคมได้ ดังนั้น
การศึกษาเรื่ อง การส่ งเสริ มการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในอาเภอเมืองนราธิ วาส จังหวัดนราธิ วาส เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
เป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการด าเนิ น งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอาเภอเมื องนราธิ วาส และกลุ่ม แม่บ้า นเกษตรกรในจังหวัด
นราธิวาส สู่การพัฒนาการดาเนินงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรที่ยงั่ ยืน ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาปั ญหาการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
5. เพื่อศึกษาการได้รับความรู ้และความต้องการการส่งเสริ มการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
6. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริ มการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
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ทบทวนวรรณกรรม
กรมส่งเสริ มการเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการส่งเสริ มการรวมกลุ่มของสตรี ในภาคการเกษตร
และจัดตั้งกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรขึ้น ใช้กระบวนการกลุ่มเป็ นกลไกในการพัฒนา รวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ไขปั ญหาพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ และยกระดับเศรษฐกิ จของครัวเรื อนเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเป็ นผูแ้ นะนา ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริ หารจัดการกลุ่ม การบริ หารทุนและทรัพยากร การจัดการ
สิ นค้าหรื อบริ การ ส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อสถาบัน ผลประโยชน์ต่อสมาชิก การให้ความสาคัญกับชุมชน
และด้านเครื อข่าย พัฒนาอาชีพ และรายได้ของสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร มีความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน (กรมส่งเสริ มการเกษตร, กองพัฒนาเกษตรกร, 2563)
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย บริ บททัว่ ไปกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรของ
อาเภอเมืองนราธิ วาส แนวคิดทฤษฎีเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับการรวมกลุ่มเกษตรกร
แนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการองค์กร รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร การบริ หารจัดการกลุ่ม
ตลอดจนปั ญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ มดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร สรุ ปเป็ นตัวแปรสาคัญที่ใช้
ในการวิจยั ดังภาพ 1
กรอบแนวคิดในการวิจยั
สภาพทัว่ ไป สภาพสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิ กกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกร
ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกร ได้แก่ (1) การบริ หารจัดการกลุ่ม (2) การบริ หารทุน
และทรัพยากร (3) การจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ (4) บทบาท
และการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กต่อสถาบัน (5) ผลประโยชน์ต่อ
สมาชิก (6) การให้ความสาคัญกับชุมชน (7) ด้านเครื อข่าย
ปัญหาในการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ได้แก่
(1) การบริ หารจัดการกลุ่ม (2) การบริ หารทุนและทรัพยากร
(3) การจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ (4) บทบาทและการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิกต่อสถาบัน (5) ผลประโยชน์ต่อสมาชิก
(6) การให้ความสาคัญกับชุมชน (7) ด้านเครื อข่าย

การได้รับความรู ้และความต้องการการส่งเสริ ม ช่องทาง
และวิธีการส่งเสริ มการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร

สภาพการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
(1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การบริ หารงานบุคคล
(4) การอานวยการ (5) การประสานงาน (6) การรายงาน
(7) การจัดงบประมาณ

แนวทางการส่ งเสริ มการดาเนินงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
ในอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในอาเภอเมืองนราธิ วาส จังหวัด
นราธิ วาส ตามทะเบี ยนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ปี 2564 จานวน 240 ราย กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน
(Yamane, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 150 ราย ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ แบ่งเป็ น สมาชิก
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับดี จานวน 50 ราย สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปานกลาง จานวน 50 ราย และสมาชิกกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรระดับปรับปรุ ง จานวน 50 ราย เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 5 ตอน ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตอนที่ 2 สภาพการดาเนิ นงาน ตอนที่ 3 ปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการดาเนิ นงาน ตอนที่ 4
ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ตอนที่ 5 การได้รับความรู ้และความต้องการการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การจัดลาดับ และสังเคราะห์ผลการวิจยั กาหนดเป็ นแนวทางการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรในอาเภอเมืองนราธิวาส
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง การส่งเสริ มการดาเนินงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีดงั นี้
1. สภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร พบว่า สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเป็ น
เพศหญิง อายุเฉลี่ย 43.11 ปี ร้อยละ 73.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 57.3 จบสู งกว่าประถมศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย
7.24 คน แรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.01 คน ร้อยละ 87.3 ไม่มีตาแหน่งทางสังคม ระยะเวลาการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรเฉลี่ ย 7.24 ปี เหตุผลในการเข้าร่ วมกลุ่มส่ ว นใหญ่ตอ้ งการหารายได้เสริ มและต้องการใช้เวลาว่า งให้เป็ นประโยชน์
การประกอบอาชีพร้อยละ 44.7 ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร ได้แก่ ทาสวนยางพารา ประมง ทาไร่ ทาสวนผลไม้ ทานา และ
เลี้ยงสัตว์ เป็ นอาชีพหลัก รองลงมาคือ รับจ้างทัว่ ไป ค้าขาย และรับราชการ ร้อยละ 78.7 ไม่มีหนี้สิน
2. สภาพการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร พบว่า กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับดี มีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการดาเนิ นงานอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) ค่าเฉลี่ยเกือบทุกด้านส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การบริ หารงาน
บุคคล การอานวยการ การประสานงาน การจัดงบประมาณ มีเพียงการรายงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.26) ค่าเฉลี่ยเกือบทุกด้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีเพียงการอานวยการที่ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปรับปรุ ง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.83) ค่าเฉลี่ยการดาเนินงานในทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังตาราง 1
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เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นสภาพการดาเนินงานกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร
ประเด็น
กลุ่มดี (n = 50)
กลุ่มปานกลาง (n = 50)
แปลผล
แปลผล
x̅
x̅
การวางแผน
3.48
มาก
3.30
ปานกลาง
การจัดการองค์การ
3.41
มาก
3.18
ปานกลาง
การบริ หารงานบุคคล
3.47
มาก
3.20
ปานกลาง
การอานวยการ
3.68
มาก
3.52
มาก
การประสานงาน
3.60
มาก
3.07
ปานกลาง
การรายงาน
3.31
ปานกลาง
3.23
ปานกลาง
การจัดงบประมาณ
3.68
มาก
3.29
ปานกลาง
รวม
3.52
มาก
3.26
ปานกลาง

กลุ่มปรับปรุ ง (n = 50)
แปลผล
x̅
2.88
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
2.70
ปานกลาง
3.03
ปานกลาง
2.62
ปานกลาง
2.68
ปานกลาง
2.90
ปานกลาง
2.83
ปานกลาง

3. ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร พบว่า กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับดี มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21)
และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปรับปรุ ง มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38) โดยปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงาน
ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับดีสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ รองลงมาคือ ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม ส่ วนปั จจัย
ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปานกลางสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ รองลงมาคือ
ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม และปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปรับปรุ งสู งสุ ด ได้แก่ ด้าน
การบริ หารจัดการกลุ่ม รองลงมา คือ ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก ดังตาราง 2
ตาราง 2
ผลการวิเคราะห์ ระดับความสาคัญของปั จจัยที่ มีความสาคัญต่ อการดาเนินงานกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร
ประเด็น
กลุ่มดี (n = 50)
กลุ่มปานกลาง (n = 50)
แปลผล
แปลผล
x̅
x̅
ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม
3.67
มาก
3.36
ปานกลาง
ด้านการบริ หารทุนและทรัพยากร
3.65
มาก
3.21
ปานกลาง
ด้านการจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ
4.02
มาก
3.57
มาก
ด้านบทบาทการมีส่วนร่ วมสมาชิก
3.52
มาก
3.20
ปานกลาง
ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก
3.40
ปานกลาง
3.02
ปานกลาง
ด้านการให้ความสาคัญกับชุมชน
3.29
ปานกลาง
3.26
ปานกลาง
ด้านเครื อข่าย
3.46
มาก
2.83
ปานกลาง
รวม
3.57
มาก
3.21
ปานกลาง
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กลุ่มปรับปรุ ง (n = 50)
แปลผล
x̅
3.63
มาก
3.15
ปานกลาง
3.35
ปานกลาง
3.45
มาก
3.54
มาก
3.29
ปานกลาง
3.25
ปานกลาง
3.38
ปานกลาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. ปั ญหาในการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร พบว่า กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับดี มีระดับของปั ญหาในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.64) ปั ญหาในการดาเนินงานสูงสุด ได้แก่ ด้านเครื อข่ายและการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก รองลงมา คือ ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก ส่วนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปานกลาง มีระดับของปั ญหาในการดาเนิ นงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.95) ปั ญหาในการดาเนิ นงานสู งสุ ดได้แก่ ด้านเครื อข่ายและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
รองลงมา คือ ด้านการให้ความสาคัญกับชุมชน และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปรับปรุ ง มีระดับของปั ญหาในการดาเนิ นงานอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.95) ปั ญหาในการดาเนิ นงานสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการบริ หารทุนและทรัพยากร รองลงมา คือ ด้านการ
บริ หารจัดการกลุ่ม ดังตาราง 3
ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ ระดับของปั ญหาในการดาเนินงานของกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร
ประเด็น
กลุ่มดี (n = 50)
กลุ่มปานกลาง (n = 50)
แปลผล
แปลผล
x̅
x̅
ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม
2.51
น้อย
2.91
ปานกลาง
ด้านการบริ หารทุนและทรัพยากร
2.65
ปานกลาง
3.00
ปานกลาง
ด้านการจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ
2.59
น้อย
2.90
ปานกลาง
ด้านบทบาทการมีส่วนร่ วมสมาชิก
2.59
น้อย
2.89
ปานกลาง
ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก
2.67
ปานกลาง
2.70
ปานกลาง
ด้านการให้ความสาคัญกับชุมชน
2.62
ปานกลาง
3.06
ปานกลาง
ด้านเครื อข่าย
2.84
ปานกลาง
3.19
ปานกลาง
รวม
2.64
ปานกลาง
2.95
ปานกลาง

กลุ่มปรับปรุ ง (n = 50)
แปลผล
x̅
3.12
ปานกลาง
3.25
ปานกลาง
2.97
ปานกลาง
2.88
ปานกลาง
2.87
ปานกลาง
2.60
น้อย
2.97
ปานกลาง
2.95
ปานกลาง

5. การได้รับความรู ้และความต้องการการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร พบว่า (1) กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร มีการได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น
ทั้ง 7 ด้าน มีระดับการได้รับความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.98) เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการสิ นค้าหรื อ
บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.11) ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม(ค่าเฉลี่ย 3.05) ด้านบทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อสถาบัน (ค่าเฉลี่ย
2.98) ด้านการบริ หารทุนและทรัพยากร (ค่าเฉลี่ย 2.97) ด้านการให้ความสาคัญกับชุมชน (ค่าเฉลี่ย 2.97) ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิก
(ค่าเฉลี่ย 2.89) และด้านเครื อข่าย (ค่าเฉลี่ย 2.88) (2) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริ มในการดาเนินงานกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็น มี 5 ด้านอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริ หาร
จัดการกลุ่ม (ค่าเฉลี่ ย 3.91) ด้านการบริ หารทุนและทรั พยากร (ค่าเฉลี่ย 3.83) ด้านการจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.75)
ด้านบทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กต่อสถาบัน (ค่าเฉลี่ย 3.53) และด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิ ก (ค่าเฉลี่ย 3.46) ส่ วนด้าน
การให้ความสาคัญกับชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.09) และด้านเครื อข่าย (ค่าเฉลี่ย 3.05) (3) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรมีความต้องการส่ งเสริ ม
ในการดาเนิ นงานจากสื่ อบุคคลในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.74) และสื่ อสิ่ งพิมพ์
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.53) (4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมี ความต้องการรู ปแบบวิธีการส่ งเสริ มอยู่ในระดับมาก ใน 3 รู ปแบบ
วิธีการฝึ กปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย 3.79) การดูงาน (ค่าเฉลี่ย 3.73) และการสาธิ ต (ค่าเฉลี่ย 3.70) และวิธีการส่ งเสริ มในรู ปแบบการบรรยาย
มีระดับของความต้องการความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.98)
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เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
6. แนวทางการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาเภอเมืองนราธิ วาส จากผลการศึ กษา สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิ จและสังคม สภาพการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกร ปั ญหาในการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร การได้รับความรู ้และความต้องการการส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร สามารถนามาวิเคราะห์แนวทางการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในอาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สรุ ปได้ดงั นี้
การส่ งเสริม
ช่ องทาง

พัฒนาสิ นค้ า/บริการ

นักส่ งเสริม

> คุณภาพ
> มาตรฐานผลิต
> ความหลากหลาย
> เอกลักษณ์

> อินเตอร์ เน็ต
> คู่มือ

พัฒนากลุ่ม
> การบริ หารจัดการกลุ่ม
> การบริ หารทุนและทรัพยากร
> การจัดการสิ นค้า
> บทบาทของสมาชิก
> การให้ความสาคัญกับชุมชน

วิธีการ

> ฝึ กปฏิบัติ
> สาธิต
>ดูงาน
>บรรยาย

ระดับการพัฒนากลุ่ม
กลุ่มดี
กลุ่มปานกลาง
กลุ่มปรับปรุง

ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ภาพ 2 แนวทางการส่งเสริ มการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอาเภอเมืองนราธิวาส
อภิปรายผล
สภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร จะเห็นได้วา่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในอาเภอ
เมืองนราธิ วาส เป็ นการรวมกลุ่มของสตรี ภาคการเกษตรที่อยู่ในช่วงวัยทางาน เกินครึ่ งจบการศึกษาสู งกว่าระดับประถมศึ กษา ซึ่ ง
สามารถส่งเสริ มและพัฒนาสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร รับการถ่ายทอดความรู ้ พัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้
มีส่วนร่ วมในการพัฒนากลุ่มได้ และด้วยเหตุผลส่ วนใหญ่ในการเข้าร่ วมกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรคือ ต้องการหารายได้เสริ ม และ
ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ใกล้เคียงกับ สุพฒั นา บุญแก้ว (2562) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรจังหวัดระนอง พบว่า ส่ วนใหญ่เหตุผลในการเข้าร่ วมกลุ่มร้อยละ 64.7 ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น การ
ส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรให้ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่ องยัง่ ยืน ส่ งผลต่อสมาชิกกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรเป็ นอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้ ให้กบั สตรี ภาคเกษตร และครอบครัวเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
สภาพการดาเนินงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร พบว่า กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรที่ระดับศักยภาพอยูใ่ นระดับดี มีความสามารถใน
การดาเนิ นของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรสู งกว่ากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปานกลาง กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปรับปรุ ง โดยกลุ่ม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แม่บา้ นเกษตรกรระดับดี ค่าเฉลี่ยเกือบทุกด้านส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ในขณะกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปานกลาง การ
ดาเนิ นงานในทุกด้านส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลางค่อนมาทางมาก และมีบางด้านที่ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรระดับปรับปรุ ง ค่าเฉลี่ยการดาเนิ นงานในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ กรมส่ งเสริ มการเกษตร
(2563) ที่ กาหนดการประเมิ นศักยภาพกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร จัดระดับศัก ยภาพกลุ่มเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒ นายกระดับ การ
ดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรที่แตกต่างกันตามศักยภาพและความต้องการของกลุ่ม
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร พบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรระดับดี และกลุ่มระดับปานกลางสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ และปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อ
การดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปรับปรุ งสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม จะแตกต่างจาก มัทนา คุณเอนก
(2562) ศึกษาแนวทางการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่ งพบว่า ปั จจัยด้านการจัดการ
สิ นค้าหรื อการบริ การ มีความสาคัญเป็ นอันดับสุ ดท้าย แต่ใกล้เคียงกับ พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ า (2560) ศึ กษาการพัฒนาศักยภาพการ
ดาเนินงานกลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พบว่า ศักยภาพการดาเนิ นงานกลุ่มที่ควรได้รับ
การพัฒนามี 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการองค์กร ด้านการบริ หารการผลิต ด้านการบริ หารการตลาด และด้านการบริ หารการเงิน
ปั ญหาในการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ระดับของปั ญหาของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในอาเภอเมืองนราธิ วาส มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั ญหาในการดาเนิ นงานที่สาคัญที่สุดของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับดีและกลุ่มระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านเครื อข่ายและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และปั ญหาในการดาเนินงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรระดับปรับปรุ ง
ที่ สาคัญที่ สุด ได้แ ก่ ด้า นการบริ หารทุ นและทรั พยากร สอดคล้อ งกับ สุ พ ฒ
ั นา บุ ญ แก้ว (2562) ศึ กษาแนวทางการพัฒ นาการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจังหวัดระนอง พบว่า ปั ญหาเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรมีระดับของ
ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ประเด็นปั ญหาอันดับ 1ได้แก่ ด้านการบริ หารทุนและทรัพยากร
การได้รับความรู ้และความต้องการการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร เกษตรกรมีการได้รับความรู ้
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรมีความต้องการการส่ งเสริ มใน
การดาเนินงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในปั จจุบนั ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการการส่งเสริ มของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร โดยกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรมีความต้องการส่ งเสริ มในการดาเนิ นงาน
จากสื่ อบุคคล และรู ปแบบวิธีการส่งเสริ มโดยวิธีการฝึ กปฏิบตั ิสูงที่สุด สอดคล้องกับ ขวัญทิชา กิจบารุ ง (2563) ศึกษาแนวทางการ
ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า สมาชิ กวิสาหกิ จชุมชนต้องการได้รับความรู ้จาก
เจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงานราชการโดยวิธีการฝึ กปฏิ บตั ิ มากที่ สุด ดังนั้น การส่ งเสริ มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่ องทางและวิธีการที่
เหมาะสมที่ควรใช้มากที่สุด คือ การใช้สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ราชการ เข้าไปส่งเสริ มโดยการให้กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรฝึ กปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง การส่ งเสริ มการดาเนิ นงานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในอาเภอเมืองนราธิ วาส มีขอ้ เสนอแนะ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ควรวิเคราะห์สภาพการดาเนิ นงาน ศักยภาพกลุ่ม ความต้องการของกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกร และควรส่งเสริ มตามความต้องการในการพัฒนา เหมาะสมกับระดับศักยภาพของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรนั้น ๆ
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2. การส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ควรมีการบูรณาการร่ วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่ งเสริ มและ
พัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ทั้งหน่ วยงานกรมส่ งเสริ มการเกษตร และหน่วยงานภาคีเครื อข่าย เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
อย่างรอบด้าน
3. การส่งเสริ มกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรควรมุ่งเน้นการสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเกิดความเข้าใจสูงสุ ด
และเกิดทักษะจากการปฏิบตั ิจริ ง
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แนวทางการพัฒนาศู นย์เรียนรู้การบริหารจัดการสิ นค้ าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี
พัชริ นทร์ ธนกุลเศรษฐ์1*
บำเพ็ญ เขียวหวำน2 และ สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม3
แขนงวิชำส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: p.patcharin2505@gmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำบริ บทของศูนย์เรี ยนรู ้ ฯ (2) ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของ
เกษตรกร (3) กำรมีส่วนร่ วม ควำมพึงพอใจของเกษตรกร (4) ควำมพึงพอใจ ปั ญหำ และข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ กำร (5) ปั ญหำ
สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำของเกษตรกร ประชำกรในกำรวิจยั มี 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ ง คือ สมำชิก
ศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ทั้งหมด 42 รำย กลุ่มสอง คือ ผูใ้ ช้บริ กำร กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธีของ W. G. Cochran ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ 0.10
ได้จำนวน 93 รำย กลุ่มสำม คือ เจ้ำหน้ำที่ผเู ้ กี่ยวข้อง จำนวน 5 รำย ผลกำรวิจยั พบว่ำ ศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำด
เกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี เป็ นสถำนที่ให้เกษตรกรมำจำหน่ำยสิ นค้ำ ควำมรู ้ที่เกษตรกรตอบได้ถูกต้องเฉลี่ย 11.33 ข้อ แหล่งควำมรู ้อยู่
ในระดับปำนกลำง โดยด้ำนสื่ อออนไลน์มำกที่สุด ควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก โดยด้ำนสถำนที่มำกที่สุด ควำมต้องกำรอยูใ่ นระดับมำก
โดยด้ำนสิ นค้ำมำกที่ สุด กำรมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปำนกลำง มีส่วนร่ วมในกำรรับผลประโยชน์มำกที่สุด ควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปำนกลำง โดยด้ำนสิ นค้ำมำกที่สุด ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรอยูใ่ นระดับมำก โดยด้ำนสิ นค้ำมำกที่สุด ปั ญหำของผูใ้ ช้บริ กำรอยูใ่ น
ระดับน้อยที่สุด โดยด้ำนกำรส่งเสริ มกำรขำยมำกที่สุด ข้อเสนอแนะควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น และปั ญหำของเกษตรกรอยูใ่ น
ระดับปำนกลำง ด้ำนกฎระเบียบมำกที่สุด ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ คือ คณะกรรมกำรควรมีควำมเข้มงวดในกำรบังคับใช้กฎระเบียบ
จุดแข็ง คือ เกษตรกรมีจิตบริ กำร จุดอ่อน คือ เกษตรกรขำดควำมชำนำญในกำรใช้เทคโนโลยี อุปสรรค คือ ลูกค้ำขำดควำมเชื่อมัน่ ใน
คุณภำพสิ นค้ำ แนวทำงกำรพัฒนำ ได้แก่ ส่งเสริ มให้เกษตรกรผลิตสิ นค้ำที่มีคุณภำพ
คาสาคัญ: ศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร, กำรพัฒนำ, กำรส่งเสริ ม
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Guidelines for Development of Agricultural Product Management Learning Centers
at Farmers Market in Kanchanaburi Provinces
Patcharin Thanakunsate1*
Bumpen Keowan2 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: p.patcharin2505@gmail.com
Abstract
This research aims to: (1) study the context of the agricultural product management learning centers at farmers market in
Kanchanaburi Provinces (2) knowledge, knowledge resource, opinions, needs of farmers. (3) participation and satisfaction of farmers.
(4) satisfaction, problems and suggestions of users. (5) problems, internal environment, external environment and guidelines in the
development of farmers. The population of this research consisted of 3 groups, group 1 was 42 farmers who were members of learning
centers, group 2 was users of the learning centers. The sample size of 93 users was determined by using W.G. Cochran method, group
3 was related officers. The sample size of 5 people. The results of the research showed that (1) the agricultural product management
learning centers at farmers market in Kanchanaburi provinces was a place where farmers came to sell their products. (2) Regarding the
overall knowledge, farmers were able to correctly answered 11.33 on average. The knowledge resources were at moderate level with
the highest level in online medias. The opinions were at the high level with locations at the highest level. The needs were at high level
with the highest level in products. (3) The participation was at the moderate level with benefit claiming at the highest level. The
satisfaction had at the moderate level especially on the product the most. (4) Satisfaction of the users had at the high level with the
products at the highest level. The problems were at the lowest level with Promotion at the highest level. (5) Problems of farmers were
at the moderate level with the aspect of rules at the highest level. Suggestion to improve as follows: The board should be rigorous in
enforcing the rules, the strengths: farmers had service mind, the weakness: farmers lack of expertise in using technology, the threat:
customers lack of confidence in product quality, approaches to develop such as the extension for farmers to produce quality products.
Keywords: Agricultural Product Management Learning Centers Farmers Market, Development, Extension
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บทนา
เกษตรกรรมเป็ นภำคกำรผลิตที่สำคัญของประชำกรไทย มีควำมสำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจำกประเทศไทยมีกำร
ทำเกษตรกรรมมำอย่ำงยำวนำน อำชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศ คือ อำชีพเกษตรกรรม โดยครอบคลุมถึง 6.4 ล้ำนครัวเรื อน และที่ดิน
ทำกำรเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ทวั่ ประเทศ ปั จจุบนั ภำคเกษตรมีกำรขยำยปริ มำณกำรผลิตเพิ่มขึ้น แต่เกษตรกรยังคงทำ
กำรผลิ ตแบบเดิ ม ๆ เน้นกำรปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว สิ นค้ำเกษตรบำงชนิ ดมีมำกเกิ นกว่ำควำมต้องกำรของตลำด ส่ งผลให้สินค้ำล้นตลำด
นอกจำกนี้ เกษตรกรยังขำดทักษะและประสบกำรณ์ในกำรจำหน่ำยสิ นค้ำ ต้องพึ่งพำพ่อค้ำคนกลำงในกำรเข้ำมำรับซื้ อผลผลิตจำกใน
สวน ไม่สำมำรถกำหนดรำคำสิ นค้ำเองได้ ถูกกดรำคำสิ นค้ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้นอ้ ยลง
กรมส่งเสริ มกำรเกษตร เป็ นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริ มและพัฒนำควำมรู ้ให้แก่เกษตรกรในกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรให้มี
คุณภำพมำตรฐำน สำมำรถบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ดำเนิ นกำรตำมนโยบำยตลำดนำกำร
ผลิต และเพื่อให้เกษตรกรมีควำมรู ้ในกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร สำมำรถพัฒนำเป็ นผูป้ ระกอบกำรรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภำพ จึงมีกำรจัดตั้งตลำด
เกษตรกร 77 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2557 ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องกำรให้มีสถำนที่จำหน่ำยสิ นค้ำเกษตร หรื อมี
แหล่งระบำยผลผลิตสิ นค้ำเกษตรที่ มีคุณภำพ ปลอดภัย โดยเน้นให้เกษตรกรเป็ นผูจ้ ำหน่ ำยสิ นค้ำเกษตรโดยตรง เกษตรกรสำมำรถ
ปรั บเปลี่ ยนหมุนเวียนมำเรี ยนรู ้ ดำ้ นกำรตลำดได้อย่ำงต่อเนื่ อง อี กทั้งยังเป็ นแหล่งรองรั บสิ นค้ำของเกษตรกร จำกกำรส่ งเสริ มของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กำรส่ งเสริ มกำรเกษตรรู ปแบบแปลงใหญ่ วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บำ้ นเกษตรกร
กลุ่มส่ งเสริ มอำชีพ เป็ นต้น เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้มีควำมมัน่ คงอย่ำงยัง่ ยืน สำมำรถบริ หำรจัดกำรและเชื่อมโยงตลำดกับเอกชน
ในกำรจำหน่ ำยสิ นค้ำจำกตลำดไปยังผูบ้ ริ โภคโดยตรง ทำให้ตลำดสิ นค้ำกำรเกษตรเป็ นศูนย์กลำงในกำรขำยสิ นค้ำจำกเกษตรกรและ
สำมำรถพัฒนำเป็ นตลำดกลำงสิ นค้ำกำรเกษตรในระดับจังหวัด (กรมส่งเสริ มกำรเกษตร, 2557)
ต่อมำในปี พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริ มกำรเกษตรได้มีกำรพัฒนำตลำดเกษตรกรที่มีศกั ยภำพให้เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำร
สิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัด เป็ นสถำนที่สำหรับให้เกษตรกรเรี ยนรู ้เรื่ องธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร ซึ่ งมีท้ งั หมด 7 จังหวัด ดังนี้
ภำคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย ลำปำง และพิจิตร ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ภำคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ และภำค
ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี และรำชบุรี ปั จจุบนั กำรดำเนิ นงำนศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัด
มีคณะอำนวยกำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร ระดับจังหวัด และคณะกรรมกำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำร
จัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร กำกับดู แล และบริ หำรจัดกำรศู นย์เรี ยนรู ้ กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรให้มี
ประสิ ทธิภำพ
ปั จจุบนั พบว่ำ กำรดำเนินงำนศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี ยังมีปัญหำหลำยด้ำน
อำทิ คณะกรรมกำรและสมำชิก ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรบริ หำรจัดกำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตรกร ตลำดเกษตรกร
กำรมีส่วนร่ วมของสมำชิ กในกำรทำกิ จกรรมต่ำง ๆ ร่ วมกัน ค่อนข้ำงน้อย สมำชิ กบำงรำยขำดควำมเข้ำใจในกำรรักษำคุณภำพสิ นค้ำ
เกษตรให้มีคุณภำพมำตรฐำน กำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร กิจกรรมของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ให้ผบู ้ ริ โภค
ได้รับรู ้ยงั ไม่แพร่ หลำย พฤติกรรมดังกล่ำวนั้น อำจกระทบต่อกำรดำเนินงำนศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องศึกษำเกี่ยวกับแนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร
จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อนำผลกำรวิจยั มำเป็ นแนวทำงกำรปรับปรุ งและพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตรตลำดเกษตรกรใน
พื้นที่ศึกษำ และเขตพื้นที่ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภำคตะวันตก ให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษำบริ บทของศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี
2. เพื่อศึกษำควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำด
เกษตรกรของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่ วมและควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจ ปั ญหำและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ กำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร
5. เพื่อศึกษำปั ญหำ สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำศู นย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำ
เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี จะต้องมี กำรศึ กษำบริ บทของศูนย์
เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุ รี ได้แก่ ประวัติควำมเป็ นมำ กำรบริ หำรจัดกำร โครงสร้ ำง
คณะกรรมกำร กฎระเบียบ สมำชิก สิ นค้ำ งบประมำณ สภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล ได้แก่ อำยุ เพศ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทำเกษตร
สภำพพื้นฐำนทำงสังคม จำนวนสมำชิกในครัวเรื อน จำนวนแรงงำน อำชีพหลัก อำชีพรอง กำรเป็ นสมำชิกกลุ่มฯ กำรดำรงตำแหน่งทำง
สังคม สภำพทำงเศรษฐกิ จ แหล่งเงิ นทุน พื้นที่ ทำกำรเกษตร รำยได้ในครั วเรื อน หนี้ สินในครั วเรื อน ควำมรู ้ ได้แก่ กำรมีส่วนร่ วม
กฎระเบียบ กำรตลำด มำตรฐำนสิ นค้ำ แหล่งควำมรู ้ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ มกำรเกษตร พนักงำนภำคเอกชน Lotus/Tops ควำมคิดเห็น
ได้แก่ กำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำร มำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร สถำนที่ต้ งั ของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ประโยชน์ของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ควำมต้องกำร
ของเกษตรกร ได้แก่ ควำมรู ้ สิ นค้ำ สถำนที่ต้ งั ของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ กำรมีส่วนร่ วมของเกษตรกร ได้แก่ กำรคิดและตัดสิ นใจ กำรวำงแผน กำร
ดำเนินกิจกรรม กำรติดตำมและประเมินผล กำรรับผลประโยชน์ ควำมพึงพอใจของเกษตรกรได้แก่ ควำมรู ้ กฎระเบียบ คณะกรรมกำร
กำรบริ หำรจัดกำร สมำชิก สิ นค้ำ สถำนที่และสิ่ งอำนวยควำมสะดวก ควำมพึงพอใจ ปั ญหำและเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ กำร ได้แก่ สิ นค้ำ
รำคำ กำรส่งเสริ มกำรขำย สถำนที่ ปั ญหำ สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก ข้อเสนอแนะแนวทำงของเกษตรกร ได้แก่ ควำมรู ้ กฎระเบียบ
คณะกรรมกำร กำรบริ หำรจัดกำร สมำชิก สิ นค้ำ และสถำนที่
ในกำรหำแนวทำงพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร มีขอ้ มูลที่ตอ้ งศึกษำเกี่ยวกับกับแนวคิดและ
ทฤษฎีดำ้ นควำมรู ้ เพื่อให้สำมำรถหำวิธีที่เหมำะสมในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรนำควำมรู ้ที่ได้รับไปประกอบ
อำชีพเกษตรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เนื่ องจำกควำมรู ้ เป็ นสำรสนเทศที่ผ่ำนกระบวนกำรคิด เปรี ยบเทียบ เชื่ อมโยง และบูรณำกำรกับ
ควำมรู ้และประสบกำรณ์เดิม เกิดกำรประสมประสำนระหว่ำงสถำนกำรณ์ ค่ำนิ ยม และพัฒนำจนนำไปใช้ประโยชน์ (ภรณี ต่ำงวิวฒั น์,
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2554) ในกำรดำเนินงำนศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรให้มีประสิ ทธิ ภำพ ต้องอำศัยควำมร่ วมมือจำกทุกฝ่ ำย
ทั้งในส่วนของเกษตรกรที่เป็ นสมำชิก หน่วยงำนภำครัฐที่กำกับดูแล เริ่ มตั้งแต่กำรมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผนกำรดำเนิ นงำน กำรกำหนด
นโยบำย กำรจัดกิ จกรรมภำยในศู นย์เรี ยนรู ้ ฯ กำรติดตำมและประเมิ นผล รวมถึงกำรรับผลประโยชน์ร่วมกัน กำรมีส่วนร่ วมในทุ ก
กระบวนกำรจะช่วยให้กำรพัฒนำเกิดควำมยัง่ ยืน (กรมส่งเสริ มกำรเกษตร, 2556) นอกจำกนี้ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคเป็ น
สิ่ งสำคัญที่เกษตรกรต้องเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนำเป็ นผูป้ ระกอบกำรที่มีศกั ยภำพ กำรผลิตสิ นค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด จะเป็ นกำรเพิ่ม
โอกำสให้สำมำรถจำหน่ ำยสิ นค้ำได้มำกขึ้ น ปั จจัยที่ มีผลต่อควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บริ กำร รำคำค่ำบริ กำร
สถำนที่บริ กำร กำรส่ งเสริ มแนะนำบริ กำร ผูใ้ ห้บริ กำร ผูป้ ระกอบกำร ผูบ้ ริ หำรกำรบริ กำร และผูป้ ฏิบตั ิงำนบริ กำร สภำพแวดล้อมของ
ด้ำนกำรบริ กำร กระบวนกำรบริ กำร (ปรำณี คูเจริ ญไพศำล และนงลักษณ์ วิรัชชัย , 2545) กำรศึกษำควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคจะต้อง
เข้ำใจควำมคิด ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อควำมคิดเห็น มีดงั นี้ (1) ปั จจัยทำงพันธุกรรมและร่ ำงกำย
(2) ประสบกำรณ์โดยตรงของบุคคล (3) อิทธิ พลจำกครอบครัว (4) ทัศนคติและควำมคิดเห็นของกลุ่ม และ (5) สื่ อมวลชนที่ได้รับจำก
ช่องทำงต่ำง ๆ (Oskamp, 1977) กำรจำหน่ำยสิ นค้ำสิ่ งสำคัญอีกสิ่ งหนึ่ งคือ ต้องรู ้จกั และเข้ำใจหลักกำรตลำด กำรตลำด (marketing) คือ
กิจกรรมของธุรกิจกำหนดขึ้น เพื่อวำงแผนรำคำ ส่งเสริ มกำรตลำด กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ กำรบริ หำร และควำมคิดไปยังตลำดเป้ ำหมำย
หรื อผูบ้ ริ โภค เพื่ อให้สำมำรถจำหน่ ำยสิ นค้ำที่ สอดคล้องกับควำมต้อ งกำรของตลำด โดยกิ จ กรรมประกอบด้วย ส่ วนประสมทำง
กำรตลำด (marketing mix) ได้แก่ 4ps คือ (1) Product ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สิ นค้ำเกษตรที่เป็ นทั้งของสด ผัก ผลไม้ และสิ นค้ำแปรรู ป (2)
Price รำคำ มีป้ำยแสดงรำคำที่ชดั เจน (3) Place สถำนที่ ต้องมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ครบครัน เช่น ห้องน้ ำ ลำนจอดรถ ที่นงั่ สำหรับ
รับประทำนอำหำร และ (4) Promotion กำรส่งเสริ มกำรตลำด เช่น กำรจัดโปรโมชัน่ สิ นค้ำ เพื่อดึงดูดใจลูกค้ำ (เอกชัย พันธุลี, 2553)
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) เกษตรกรที่เป็ นสมำชิกศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำด
เกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 เก็บข้อมูลทั้งหมด จำนวน 42 รำย (2) ผูใ้ ช้บริ กำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำ
เกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี เนื่ องจำกไม่ทรำบจำนวนประชำกร จึ งกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธีของ W. G.
Cochran กำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ 0.10ได้จำนวน 93 รำย และทำกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบง่ำย และ (3) เจ้ำหน้ำที่ผูเ้ กี่ ยวข้องกับศูนย์
เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี จำนวน 5 รำย
2. เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ (1) แบบสัมภำษณ์สำหรับเกษตรกร จำนวน 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สภำพพื้นฐำนส่วนบุคคล ทำงสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนที่ 2 ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร ตอนที่ 3 กำรมีส่วนร่ วมและควำมพึงพอใจในกำร
พัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร ตอนที่ 4 ปั ญหำและข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำรพัฒนำ
ศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร (2) แบบสอบถำมสำหรับผูใ้ ช้บริ กำร จำนวน 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ กำร ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร
ตลำดเกษตรกร ตอนที่ 3ปั ญหำและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ กำรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร
(3) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่มเกษตรกร เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำ จุดแข็ง จุดอ่อนโอกำส อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
พัฒนำของสมำชิกศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี และ (4) ประเด็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เพื่อ
ศึกษำและวิเครำะห์ควำมคิดเห็นในด้ำนปั ญหำและข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ผเู ้ กี่ยวข้องกับศูนย์เรี ยนรู ้ฯ
3. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติพรรณนำ และกำรจัดลำดับ ส่ วนประเด็นสนทนำกลุ่ม วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก
และกำรสัมภำษณ์ในประเด็น 4 P
ผลการวิจยั
สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อเทียบเท่ำ (ปวช.) มีประสบกำรณ์ในกำรทำกำรเกษตร
เฉลี่ย 15.74 ปี จำนวนสมำชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 2.31 คน ส่ วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร โดยมีพ้ืนที่ทำกำรเกษตรของตนเองเฉลี่ย
1.45 ไร่ รำยได้ในภำคกำรเกษตรของครัวเรื อนเฉลี่ย 109,690.48 บำทต่อปี รำยได้นอกภำคกำรเกษตรของครัวเรื อนเฉลี่ย 69,261.90 บำท
ต่อปี และมีหนี้สินของครัวเรื อนเฉลี่ย 35,547.62 บำทต่อปี
ความรู้ แหล่ งความรู้ ความคิดเห็น และความต้ องการในการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้ าเกษตร ตลาดเกษตรกร
1. ควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรตอบถูกเฉลี่ย 11.33
ข้อ จำกทั้งหมด 15 ข้อ ประเด็นควำมรู ้ที่เกษตรกรตอบผิดมำกที่สุด ได้แก่ บุคคลที่ ไม่ใช่เกษตรกรสำมำรถนำสิ นค้ำมำจำหน่ำยในศูนย์
เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรได้ (เฉลย: ต้องเป็ นเกษตรกรที่ลงทะเบียนเป็ นเกษตรกรกับกรมส่งเสริ มกำรเกษตร)
2. แหล่งควำมรู ้และระดับกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร
พบว่ำ เกษตรกรได้รับแหล่งควำมรู ้จำกสื่ อบุคคล สื่ อกลุ่ม สื่ อมวลชน และสื่ อออนไลน์ ภำพรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง โดยเมื่อพิจำรณำ
แหล่งควำมรู ้แต่ละประเภท พบว่ำ ได้รับจำกสื่ อออนไลน์มำกกกว่ำสื่ ออื่น ๆ รองลงมำ คือ สื่ อกลุ่ม สื่ อบุคคล และสื่ อมวลชน
3. ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำควำมคิดเห็นแต่ละประเด็นหลักแล้วพบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อด้ำนสถำนที่และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกของศูนย์เรี ยนรู ้กำร
บริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี มำกที่สุด
4. ควำมต้องกำรของเกษตรกรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตรตลำดเกษตรกร โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรของเกษตรกรแต่ละประเด็นหลักแล้ว พบว่ำ ควำมต้องกำรด้ำนสถำนที่ต้ งั ศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำร
สิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี มำกที่สุด
การมีส่วนร่ วมและความพึงพอใจในการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้ าเกษตร ตลาดเกษตรกรของเกษตรกร
1. กำรมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี โดย
ภำพรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีส่วนร่ วมในกำรรับผลประโยชน์มำกที่สุด
2. ควำมพึงพอใจของเกษตรกรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจของเกษตรกรแต่ละประเด็นหลักแล้ว พบว่ำ ควำมพึงพอใจด้ำนสิ นค้ำมำกที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความพึงพอใจ ปัญหาและข้ อเสนอแนะของผู้ใช้ บริการศูนย์ เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้ าเกษตร ตลาดเกษตรกร
1. ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี โดย
ภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรแต่ละประเด็นหลักแล้ว พบว่ำ ควำมพึงพอใจด้ำนสิ นค้ำมำกที่สุด
2. ปั ญหำของผูใ้ ช้บริ กำรในกำรพัฒนำศู นย์เรี ยนรู ้ กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุ รี โดย
ภำพรวมมีระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจำรณำปั ญหำของผูใ้ ช้บริ กำรแต่ละประเด็นหลักแล้ว พบว่ำ ด้ำน Promotion มำกที่สุด
3. ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ กำร ได้แก่ (1) ด้ำนสิ นค้ำ Product ควรปรับปรุ งคุณภำพสิ นค้ำ ให้มีคุณภำพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ ควรเพิ่มอำหำรสดพร้อมรับประทำน อำทิ เนื้ อหมู เนื้ อปลำ เป็ นต้น เพื่อให้สินค้ำมีควำมหลำกหลำยและครบวงจร (2) ด้ำน
รำคำ Price ควรมีกำรติดป้ ำยรำคำให้ชดั เจน และ (3) ด้ำนกำรส่ งเสริ มกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ Promotion ควรจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้มำกขึ้น เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ปัญหา สภาพแวดล้ อมภายใน ภายนอก ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาศู นย์ เรี ยนรู้ การบริ หารจัดการสิ นค้ าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร
1. ปั ญหำในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร โดยภำพรวมเกษตรกรมีปัญหำ
ในระดับปำนกลำง
2. สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก ได้แก่ (1) จุดแข็ง ได้แก่ เกษตรกรยิม้ แย้มแจ่มใส มีจิตบริ กำร ปริ มำณสิ นค้ำเพียงพอสถำนที่
สะอำด เดิ นทำงสะดวก (2) จุดอ่อน ได้แก่ สมำชิ กไม่ปฏิ บัติตำมกฎระเบี ยบ เกษตรกรบำงรำยไม่มีใบรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร
คณะกรรมกำรมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในกำรบริ หำรงำนไม่เพียงพอ (3) โอกำส ได้แก่ มีลูกค้ำประจำ เช่น หน่ วยงำนรำชกำร กระแสรัก
สุขภำพ หน่วยงำนภำครัฐสนับสนุน และ (4) อุปสรรค ได้แก่ ลูกค้ำขำดควำมเชื่อมัน่ ในคุณภำพสิ นค้ำ
3. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรโดยภำพรวมเกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะ
แบ่งออกเป็ น 7 ด้ำน ดังนี้ (1) ด้ำนควำมรู ้ ได้แก่ อบรมเพิ่มเติมองค์ควำมรู ้ดำ้ นกำรพัฒนำคุณภำพสิ นค้ำ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน (2) ด้ำน
กฎระเบียบ ได้แก่ สมำชิกทุกคนควรมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ (3) ด้ำนคณะกรรมกำร ได้แก่ หน่วยงำนรำชกำร
ควรอบรมเพิ่มเติมควำมรู ้ให้แก่คณะกรรมกำร เพื่อให้สำมำรถบริ หำรจัดกำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร
จังหวัดกำญจนบุรีได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ (4) ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร ได้แก่ หน่วยงำนรำชกำรควรจัดให้มีกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำง
ในสิ นค้ำเกษตร อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อควบคุมคุณภำพสิ นค้ำให้มีคุณภำพและปลอดภัย (5) ด้ำนสมำชิก ได้แก่ สมำชิกทุกคนควร
มีส่วนร่ วมในกำรดำเนินงำนศูนย์เรี ยนรู ้ฯ มำกยิง่ ขึ้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (6) ด้ำนสิ นค้ำ ได้แก่ ควรมีกำรพัฒนำสิ นค้ำเกษตร
ให้มีอตั ลักษณ์ และ (7) ด้ำนสถำนที่และสิ่ งอำนวยควำมสะดวก ได้แก่ ควรเพิ่มพัดลมเพดำนเพื่อระบำยอำกำศ มีอ่ำงล้ำงมือให้เพียงพอ
อภิปรายผล
ความรู้ แหล่ งความรู้ ความคิดเห็น และความต้ องการในการพัฒนาศู นย์ เรี ยนรู้ การบริ หารจัดการสิ นค้ าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร

260

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. ควำมรู ้ในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร ผลกำรวิจยั พบว่ำ เกษตรกร
ตอบได้ถูกต้องเฉลี่ย 11.33 ข้อ จำก 15 ข้อ ซึ่ งจะเห็นได้วำ่ ประเด็นคำถำมที่เกษตรกรตอบผิดมำกที่สุด ได้แก่ บุคคลที่ ไม่ใช่เกษตรกร
สำมำรถนำสิ นค้ำมำจำหน่ำยในศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรได้ เป็ นประเด็นที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ มกำรเกษตร
ควรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องกับเกษตรกร ในเรื่ องหลักเกณฑ์กำรเป็ นสมำชิกศูนย์เรี ยนรู ้ฯ สอดคล้องกับ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตร (2557)
ในคู่มือโครงกำรตลำดเกษตรกร กำหนดคุ ณสมบัติของผูส้ มัครเป็ นสมำชิ กฯ ต้องเป็ นผูข้ ้ ึ นทะเบี ยนเป็ นเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ ม
กำรเกษตร
2. แหล่งควำมรู ้ในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรได้รับ
จำกสื่ อออนไลน์มำกที่ สุด ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และเว็บไซต์ ตำมลำดับ ทั้งนี้ เนื่ องจำกรัฐบำลมีนโยบำยที่จะนำพำประเทศไทยก้ำวสู่
“ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ำมำมีบทบำทสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจฐำนรำก
ของประเทศ ยกระดับคุณภำพเกษตรกรไทยให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับ เบญจมำศ อยู่ประเสริ ฐ และบำเพ็ญ เขียวหวำน (2558) พบว่ำ
เกษตรกรทั้งหมดมีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรติดต่อสื่ อสำร รองลงมำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ และเพื่อทรำบข้อมูล
ข่ำวสำร
3. ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมี
ควำมเห็นด้วยในระดับมำก โดยเห็นด้วยกับด้ำนสถำนที่และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกของศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำด
เกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี มำกที่ สุด ได้แก่ มีสำธำรณู ปโภคพื้นฐำนเพียงพอ เช่น ไฟฟ้ ำ น้ ำประปำ ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะเจ้ำหน้ำที่
ส่ งเสริ มกำรเกษตรและเกษตรกรให้ควำมสำคัญในกำรจัดกำรด้ำนสถำนที่ เนื่ องจำกกำรมีสถำนที่ ที่มีควำมพร้ อมในด้ำนต่ำง ๆ จะ
สำมำรถดึงดูดผูบ้ ริ โภคเข้ำมำซื้อสิ นค้ำภำยในศูนย์เรี ยนรู ้ฯ เพิ่มมำกขึ้น สอดคล้องกับ ปรำณี คูเจริ ญไพศำล และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545)
กล่ำวว่ำ สถำนที่บริ กำร กำรเข้ำถึงบริ กำรได้สะดวกเมื่อลูกค้ำมีควำมต้องกำร ย่อมก่อให้เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริ กำร
4. ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีควำม
ต้องกำรภำพรวมในระดับมำก โดยด้ำนสิ นค้ำมำกที่สุด ได้แก่ กำรแปรรู ปสิ นค้ำเกษตรให้มีควำมหลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภค พัฒนำมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตรเพื่อเป็ น GAP/เกษตรอินทรี ย ์ หรื อมำตรฐำนอื่น ๆ ที่ได้รับกำรยอมรับ สอดคล้องกับกำรสนทนำ
กลุ่มของเกษตรกรด้ำนข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้ฯ คือ อบรมเพิ่มเติมองค์ควำมรู ้ดำ้ นกำรพัฒนำคุณภำพสิ นค้ำให้มีคุณภำพ
การมีส่วนร่ วมและความพึงพอใจในการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้ าเกษตรตลาดเกษตรกรของเกษตรกร
1. กำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีส่วน
ร่ วมในระดับปำนกลำง โดยมีส่วนร่ วมในกำรรับผลประโยชน์จำกกำรดำเนิ นงำนของศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำด
เกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี มำกที่สุด ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะศูนย์เรี ยนรู ้ฯ เป็ นสถำนที่ ของหน่ วยงำนรำชกำร จึงมีหลำยหน่วยงำนในพื้น
ที่มำจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นอกจำกนี้ กรมส่ งเสริ มกำรเกษตรได้สนับสนุนงบประมำณส่ วนหนึ่ ง เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นกำร
ศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุ รี ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้ น โดยสมำชิ กทุกคนได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรดำเนิ นงำน เช่น กำรอบรมให้ควำมรู ้แก่สมำชิกในด้ำนกำรผลิต กำรตลำด สนับสนุ นวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์
เรี ยนรู ้ฯ สอดคล้องกับ Cohen (อ้ำงถึงใน สุนนั ท์ สี สงั ข์ และณรัฐ รัตนเจริ ญ, 2554) กำรได้รับและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็ นส่วนหนึ่ ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของกำรมีส่วนร่ วมในทรัพยำกร กำรได้รับผลประโยชน์ที่ดีตำมหลักกำรมีส่วนร่ วมคือ กำรแบ่งปั นให้สมำชิกได้รับผลประโยชน์เท่ำ
เทียมกัน
2. ควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีควำม
พึงพอใจในระดับปำนกลำง โดยด้ำนควำมรู ้ น้อยที่สุด โดยเฉพำะกำรอบรมเรื่ องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน ทั้งนี้ อำจ
เป็ นเพรำะหลักสูตรด้ำนกำรตลำดที่นำมำถ่ำยทอดควำมรู ้ อำจไม่ตรงกับควำมต้องกำรของเกษตรกร สอดคล้องกับ Kungwan Juntarashot
and Suchote Daosukho (1986) กำรส่ งเสริ มกำรเกษตรต้องเริ่ มต้นดำเนิ นกำรในระดับพื้นที่ คือ ศึกษำตัวเกษตรกรและชุมชน เพื่อจะได้
ทรำบถึงปั ญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริ งของเกษตรกร
ความพึงพอใจ ปัญหา และข้ อเสนอแนะของผู้ใช้ บริการศูนย์ เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้ าเกษตร ตลาดเกษตรกร
1. ควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร พบว่ำ ผูใ้ ช้บริ กำรมีควำมพึงพอใจ
ระดับมำก โดยด้ำนกำรส่งเสริ มกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ น้อยที่สุด โดยเฉพำะกำรจัดกิจกรรมโปรโมชัน่ ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริ มกำรเกษตรไม่ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรใช้เครื่ องมือสื่ อสำรทำงกำรตลำด ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สำคัญในกำรนำเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวกับตัวสิ นค้ำหรื อบริ กำรจำกเกษตรกรถึงผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับ ปรำณี คูเจริ ญไพศำล และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ควำม
พึงพอใจของผูร้ ับบริ กำร เกิดขึ้นจำกกำรได้ยนิ ข้อมูลข่ำวสำรเรื่ องคุณภำพของกำรบริ กำรในทำงบวก ซึ่ งหำกตรงกับควำมเชื่อที่มีอยูก่ ็จะ
รู ้สึกดีกบั บริ กำรดังกล่ำว
2. ปั ญหำของผูใ้ ช้บริ กำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผูใ้ ช้บริ กำรมีปัญหำใน
ภำพรวมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด โดยด้ำนกำรส่งเสริ มกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ มำกที่สุด ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะเกษตรกรมีส่วนร่ วมในกำร
จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลข่ำวสำรของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ค่อนข้ำงน้อย เนื่ องจำกขำดกำรวำงแผนในกำรดำเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน ดังนั้น
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ มกำรเกษตรและเกษตรกรควรมีกำรจัดเวทีถอดบทเรี ยนปั ญหำที่เกิดขึ้น เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำที่เหมำะสม สอดคล้อง
กับ กรมส่งเสริ มกำรเกษตร (2556) ในคู่มือกำรพัฒนำองค์กรเกษตร วิสำหกิจชุมชนและเครื อข่ำย กำรมีส่วนร่ วมในกำรค้นหำปั ญหำและ
สำเหตุของปั ญหำขององค์กร ถ้ำไม่ทรำบถึงปั ญหำและเข้ำใจถึงสำเหตุทำให้กำรแก้ปัญหำไร้ประโยชน์
3. ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ กำรศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร พบว่ำ ควรปรับปรุ งคุณภำพสิ นค้ำให้
มีคุณภำพและปลอดภัยมำกยิง่ ขึ้น เกษตรกรควรมีใบรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำแสดงให้ลูกค้ำเห็นอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ ควรเพิ่มอำหำรสด
พร้อมรับประทำน เพื่อให้สินค้ำมีควำมหลำกหลำยและครบวงจร ควรจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรให้มำกยิง่ ขึ้น
ปัญหาสภาพแวดล้ อมภายใน ภายนอก ข้ อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้ าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร
1. ปั ญหำของเกษตรกรในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง โดยด้ำนกฎระเบียบ มำกที่สุด ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะคณะกรรมกำรฯ ขำดควำมเข้มงวดในกำรบังคับใช้กฎระเบียบ อีกทั้ง
สมำชิกฯ ให้ควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่กำหนดไว้ค่อนข้ำงน้อย ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่นกั ส่ งเสริ มกำรเกษตรควรส่ งเสริ มให้
เกษตรกรมีส่วนร่ วมในกำรจัดทำกฎระเบียบของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ เพื่อตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ
สอดคล้องกับ Cohen (อ้ำงถึงใน สุ นนั ท์ สี สังข์ และณรัฐ รัตนเจริ ญ, 2554) กำรมีส่วนร่ วมตั้งแต่กำรวำงแผน คือ กำรนำเสนอแผน กำร
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จัดลำดับควำมสำคัญของสิ่ งที่ตอ้ งทำก่อนหลัง กำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจช่วยลดปั ญหำกำรทำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่ไม่ตรงกับควำม
ต้องกำรของบุคลำกรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรได้
2. สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก ได้แก่ (1) จุ ดแข็ง ได้แก่ เกษตรกรยิ้ม แย้มแจ่ มใส มี จิต บริ กำร เนื่ องจำกเกษตรกรให้
ควำมสำคัญและใส่ ใจในกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำเพื่อสร้ำงควำมประทับใจ (2) จุดอ่อน ได้แก่ เกษตรกรบำงรำยไม่มีใบรับรองมำตรฐำน
สิ นค้ำเกษตร อำจเป็ นเพรำะเกษตรกรเห็นว่ำ ระหว่ำงสิ นค้ำที่มีใบรับรองมำตรฐำนและไม่มีใบรับรองมำตรฐำนมีรำคำไม่แตกต่ำงกันมำก
จึงไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพสิ นค้ำมำกนัก (3) โอกำส ได้แก่ มีลูกค้ำประจำ เช่น หน่วยงำนรำชกำร หน่ วยงำนภำครัฐสนับสนุ น
เนื่ องจำกศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ตั้งอยู่ใกล้หน่ วยงำนรำชกำร ลูกค้ำส่ วนใหญ่จึงเป็ นเจ้ำหน้ำที่ ภำครัฐ และ (4) อุปสรรค ได้แก่ ลูกค้ำขำดควำม
เชื่ อมัน่ ในคุณภำพสิ นค้ำ อำจเป็ นเพรำะเกษตรกรไม่นำใบรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร มำติดแสดงให้ลูกค้ำเห็ นอย่ำงชัดเจน และ
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ มกำรเกษตรไม่ได้ทำป้ ำยข้อมูลผลกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำงในสิ นค้ำให้ผบู ้ ริ โภคได้ทรำบ
3. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู ้กำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ มีขอ้ เสนอแนะ
ได้แก่ ควรอบรมเพิม่ เติมองค์ควำมรู ้ดำ้ นกำรพัฒนำคุณภำพสิ นค้ำให้มีคุณภำพมำตรฐำน ด้ำนกำรแปรรู ปตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร
มำกยิ่งขึ้น สมำชิ กทุกคนควรมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดกฎระเบี ยบ กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรนำสิ นค้ำเข้ำมำจำหน่ำย ควรจัดกิ จกรรม
ประชำสัมพันธ์ศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ให้มำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ เอมอร จันทรสำ (2562) คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ควรร่ วมมือกันในกำร
กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรนำสิ นค้ำเข้ำมำจำหน่ำย กำรกำหนดรำคำสิ นค้ำ จัดกิจกรรมและสื่ อเพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
สรุปและข้ อเสนอแนะ
1. เกษตรกรบำงรำยไม่มีใบรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคขำดควำมเชื่อมัน่ ในคุณภำพสิ นค้ำ ดังนั้น เกษตรกร
ควรผลิตสิ นค้ำที่ มีคุณภำพมำตรฐำน และต้องได้รับใบรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำเกษตร เพื่อเป็ นเครื่ องหมำยกำรันตีคุณภำพสิ นค้ำของ
ตนเอง และเป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2. จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู ้ในกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่ อสำรและอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริ ม
กำรเกษตรควรประชำสัมพันธ์แนะนำให้เกษตรกร สื บค้นข้อมูลและเพิ่มเติมควำมรู ้ผ่ำนสื่ อออนไลน์ ซึ่ งสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก
และรวดเร็ ว เพื่อนำไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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แนวทางการส่ งเสริมการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกรในอาเภอแม่ สรวย จังหวัดเชี ยงราย
นฤมล กันหา1*
สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม2 และ บาเพ็ญ เขียวหวาน3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: narumol233@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การผลิตลาไยและการตลาดลาไยของเกษตรกร (2) ความรู ้ แหล่งความรู ้ ความ
คิดเห็ น และความต้องการในการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร (3) การใช้เทคโนโลยีในการผลิ ตลาไยคุ ณภาพของเกษตรกร
(4) การจัดการโซ่อุปทานลาไยคุณภาพของเกษตรกร (5) ปั ญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตลาไยคุณภาพของ
เกษตรกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรผูป้ ลูกลาไยในอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 199 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคัดเลือกเกษตรกร จานวน 20 ราย เพื่อสนทนากลุ่มในประเด็นการจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า (1) เกษตรกรปลูกลาไยพันธุ์อีดอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นเชิงเขา ปริ มาณผลผลิตเฉลี่ย 214.22 กิโลกรัมต่อ
ไร่ นาไปขายที่จุดรับซื้ อในท้องถิ่น เพื่ออบแห้ง (2) เกษตรกรมีความรู ้เกี่ ยวกับการผลิตลาไยคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ ออื่น ๆ ความคิดเห็นต่อการผลิตลาไยคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความต้องการด้านความรู ้ และด้านสนับสนุ นในระดับ มาก (3) การใช้เทคโนโลยีในการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกรโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (4) เกษตรกรมีการจัดการโซ่อุปทานลาไยที่สาคัญคือ การสนับสนุนแหล่งน้ า องค์ความรู ้ แหล่งเงินทุน
การแปรรู ป ศักยภาพแรงงาน และการประกันราคา (5) ปั ญหาของเกษตรกรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้านการตลาด
เกษตรกรเสนอแนะแนวทางการส่งเสริ มควรให้ความรู ้เรื่ องกระบวนการผลิต และการตลาด การควบคุมราคาปั จจัยการผลิต และการ
ประกันราคาผลผลิต
คาสาคัญ: แนวทางการส่งเสริ ม, การผลิตลาไย, ลาไยคุณภาพ
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Extension Guidelines for Quality Longan Production by Farmers in Mae Suai District,
Chiang Rai Province
Narumol Kanha1*
Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 and Bumpen Keowan3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: narumolkanha233@gmail.com
Abstract
The research objectives were to study (1) longan production and marketing of farmers (2) knowledge, knowledge sources,
opinions, and needs in quality longan production of farmers (3) the adoption of technology in quality longan production of farmers
(4) quality longan supply chain management of farmers (5) quality longan production problems and extension advices of farmers.
The population of this research was longan production farmers in Mae Suai district. Data were collected from 199
samples through simple random sampling method. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using
frequency distribution, percentage, mean, minimum value, maximum value, and standard deviation and by selecting 20 farmers to
participate in the focus group about supply chain management. Data were analyzed by using content analysis
The research results showed that (1) farmers grew E-dor longan in mostly foothill areas with the average productivity of
214.22 kilogram/Rai. They sold products in local selling spots for drying. (2) Farmers had knowledge about quality longan production at
the moderate level. They received knowledge from online media more than other sources with the opinions about quality longan
production, overall, at the moderate level and wanted the knowledge and support at the high level. (3) The adoption of technology
in quality longan production of farmers, overall, was at the moderate level. (4) Farmers managed important longan supply chain
like supporting for water resources, knowledge, funding resources, processing, labor potential, and pricing guarantee. (5) Problem
of farmers, overall, was at the high level especially about marketing. Farmers suggested that there should be knowledge giving on
production process and marketing, the control of factors of production price, and product price guarantee.
Keywords: Extension Guideline, Longan Production, Quality Longan
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บทนา
ลาไยเป็ นไม้ผลที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปั จจุบนั มีพ้นื ที่ปลูกลาไยทัว่ ประเทศทั้งสิ้น 1,724,364.50 ไร่
เป็ นพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้ว 1,581,590.25 ไร่ และมีปริ มาณผลผลิต 1,181,607.33 ตัน โดยมีปริ มาณการส่ งออกลาไยในปี 2563
จานวน 631,985.5 ตัน คิดเป็ นมูลค่าการส่ งออก จานวน 2,470.9 ล้านบาท ประเทศไทยสามารถผลิตและจาหน่ายลาไย ทั้งในรู ปผล
สดและแปรรู ป พื้นที่ปลูกลาไยส่ วนใหญ่อยูภ่ าคเหนื อ ซึ่ งมีพ้ืนที่ปลูกจานวน 1,281,691 ไร่ ลาไยที่ให้ผลแล้วจานวน 1,153,028 ไร่
ปริ มาณผลผลิต 815,975 ตัน รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ ตามลาดับ(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2564) สาหรับแหล่งปลูกลาไยที่สาคัญในเขต 8 จังหวัดภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชี ยงราย พะเยา ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ ตาก แพร่
และน่าน
ปั จจุบนั พื้นที่การปลูกลาไยมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่ งผลทาให้ปริ มาณผลผลิตลาไยออกสู่ ตลาดมาก โดยเฉพาะในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิ งหาคม เกิดการกระจุกตัวของปริ มาณผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลิต ทาให้เกษตรกรประสบปั ญหาราคาลาไย
ตกต่า ปั ญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยว และผลผลิตลาไยไม่ได้คุณภาพ ผลมีขนาดเล็ก ไม่สม่าเสมอ สี ผิวไม่สวย ทาให้จาหน่ายได้
ในราคาต่า ไม่คุม้ กับต้นทุนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปั ญหาการขาดทุน ลาไยจึงกลายเป็ นไม้ผลที่เป็ นปั ญหาทั้งใน
ด้านการผลิตและการตลาด เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และภาครัฐต้องให้การช่วยเหลือทุกปี (ธีรวรรณ วังใน, 2556)
แนวทางแก้ปัญหาลาไยภาคเหนือที่สาคัญ คือ การให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาผลิตลาไยคุณภาพ การปรับปรุ งผลผลิตลาไย
ให้ได้คุณภาพ ต้องเน้นความปลอดภัยของผลผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ให้สูง เลือกช่วงการผลิตให้เหมาะสม สร้างเครื อข่าย
การผลิตและการตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดผลลาไย และทาให้ผลมีขนาดที่สม่าเสมอ ตรงใจกับผูบ้ ริ โภคและความต้องการของตลาด
ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถทาราคาลาไยต่อกิโลกรัมที่สูงขึ้นในราคาเกรด AA เพื่อกระตุน้ การบริ โภคสดภายในประเทศ และ
ลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ (เสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธร, 2561)
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชี ยงราย มีพ้ืนที่ ปลูกลาไยจานวน 246,135 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วจานวน 219,137 ไร่ โดยมีผลผลิต
เฉลี่ย 435 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ผลิตลาไยเป็ นอันดับที่สาม รองจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาพูน สาหรับอาเภอแม่สรวย
มีพ้ืนที่ปลูกลาไยทั้งหมดจานวน 69,019 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วจานวน 61,077 ไร่ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่
ผลิตลาไยเป็ นอันดับที่หนึ่งของจังหวัดเชียงราย (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564)
การผลิตลาไยของเกษตรกรในอาเภอแม่สรวยที่ผ่านมา มักจะประสบปั ญหาผลผลิตลาไยออกสู่ ตลาดไม่สม่าเสมอ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศในแต่ละปี การปฏิบตั ิดูแลรักษาของเกษตรกร ภัยธรรมชาติ โรคแมลงศัตรู ลาไย และที่ สาคัญ คือ ปั ญหา
ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ผลผลิตต่อไร่ ต่า ช่อผลมีขนาดเล็ก มีผลผลิตเกรด AA ปริ มาณน้อย จาหน่าย
ได้ราคาถูก ซึ่งปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ มีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผูผ้ ลิตลาไย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการผลิตลาไยและการตลาดลาไยของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาความรู ้ แหล่งความรู ้ ความคิดเห็น และความต้องการการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาการจัดการโซ่อุปทานลาไยของเกษตรกร
5. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริ มการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1.1 ลักษณะทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพหลัก/อาชีพรอง
- จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
- ประสบการณ์การทาสวน
ลาไย
1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
- ขนาดพื้นที่ทาการเกษตร
- ขนาดพื้นที่ปลูกลาไย
- ลักษณะการถือครองที่ดิน
- แรงงานในการผลิตลาไย
- รายได้รวมของครัวเรื อน
- หนี้สินรวมของครัวเรื อน
- แหล่งเงินทุน
1.3. สภาพทางสั งคม
- การดารงตาแหน่งทางสังคม
- การเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม อาชี พ
ทางการเกษตร
- ประสบการณ์การได้รับความรู้

2. สภาพการผลิตลาไยและการตลาด
2.1 การผลิตลาไย
- ปัจจัยการผลิต
- การปลูกและการดูแลรักษา
- การเก็บเกี่ยว
2.2 การตลาด
- ลักษณะการขาย
- รู ปแบบการขาย

3. ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และ
ความต้ องการ
3.1 ความรู้
3.2 แหล่งความรู้
3.3 ความคิดเห็น
3.4 ความต้องการ

แนวทางการส่ งเสริมการผลิต
ลาไยคุณภาพในอาเภอ
แม่ สรวย จังหวัดเชียงราย

4. การใช้ เทคโนโลยีในการผลิตลาไย
คุณภาพ
4.1 การจัดการธาตุอาหารในดิน
4.2 การจัดการโรคและแมลงศัตรู ลาไย
4.3 การตัดแต่งกิ่งและช่อผล
4.4 การผลิตลาไยตามหลักการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดี

5. การจัดการโซ่ อุปทาน
5.1 การจัดการต้นน้ า
5.2 การจัดการกลางน้ า
5.3 การจัดการปลายน้ า
6. ปัญหา ข้ อเสนอแนะ
6.1 ปัญหา
- ด้านความรู้
- ด้านการผลิต
- ด้านการเก็บเกี่ยว
- ด้านการตลาด
6.2 ข้ อเสนอแนะ
- ด้านความรู้
- ด้านการผลิต
- ด้านการเก็บเกี่ยว
- ด้านการตลาด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ั ญา อธิ ปอนันต์ และคนอื่น ๆ (2556) กล่าวว่า แนวทางการส่ งเสริ มการเกษตรที่ นามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
สุ กญ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มี 6 แนวทาง คือ การพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืน การส่ งเสริ มการเกษตรแบบมี
ส่วนร่ วม การส่งเสริ มการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริ มการเกษตรแบบบูรณาการ การส่งเสริ มพัฒนาระบบฟาร์ ม
และการส่งเสริ มการเกษตรที่เน้นการตลาดนาการผลิต
การวัดความคิดเห็นตามแบบการวัดเจตคติของ Likert (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2555) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแสดง
ความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามที่เรี ยกว่า การจัดอันดับคุณภาพ (rating scales) โดยการใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ช่อง เพื่อ
ใช้วดั น้ าหนักของความคิดเห็น
ชุติเดช วิศาลกิตติ (2555) กล่าวว่า การจัดการโซ่อุปทาน จะประกอบด้วย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มี
ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งไม่เพียงแต่อยูใ่ นส่วนของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบเท่านั้น แต่รวมถึงส่ วนของผูข้ นส่ ง
คลังสิ นค้า พ่อค้าคนกลาง และลูกค้า
วิธีดาเนินการวิจยั
บทความฉบับนี้ ศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกรในอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ใช้รูปแบบ
ตามระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ ลูกลาไย ซึ่ งขึ้นทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร ปี 2563/64 ในอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย
จานวน 6,901ราย (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2563)
1. กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน ที่ค่าคลาดเคลื่อน 0.07 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 199 ราย
และทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับสลากตามสัดส่วนของประชากรที่ปลูกลาไยแต่ละตาบล
2. การสนทนากลุ่ม คัดเลือกสมาชิกจากศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร จานวน 20 ราย
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์ ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด ประกอบด้วยคาถาม 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐาน
ส่ วนบุคคล สภาพเศรษฐกิ จและสังคมของเกษตรกร ตอนที่ 2 สภาพการผลิตลาไยและการตลาดของเกษตรกร ตอนที่ 3 ความรู ้
แหล่งความรู ้ ความคิดเห็ น และความต้องการในการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร ตอนที่ 4 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตลาไย
คุณภาพของเกษตรกร ตอนที่ 5 ปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกร
2. ประเด็นสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานการผลิตลาไยคุณภาพ ในด้านทรัพยากร/กระบวนการผลิต และด้าน
การตลาด/การกระจายสิ นค้า ด้านการเพิ่มมูลค่า/คุณค่า/การแปรรู ป ในประเด็นสภาพที่พึงประสงค์ ปั ญหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไข
และพัฒนา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิ ติพรรณนาและการจัดอันดับ ส่ วนข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ใช้การจัด
หมวดหมู่ขอ้ มูล และวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทาน
ผลการศึกษา
1. สภาพการผลิตลาไยและการตลาดของเกษตรกร
1.1 สภาพการผลิตลาไย พบว่า เกษตรกรทั้งหมดปลูกลาไยพันธุ์อีดอ อายุตน้ ลาไยเฉลี่ย 14.10 ปี ปลูกในพื้นที่ เชิงเขา
แหล่งน้ าที่ ใช้มาจากน้ าฝน ใส่ ปุ๋ยในอัตราเฉลี่ย 31.62 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริ มาณผลผลิตเฉลี่ย 214.22 กิ โลกรัมต่อไร่ โดยมีปริ มาณ
ผลผลิตเฉลี่ยที่เก็บเกี่ยวได้ ขนาด AA เฉลี่ยเท่ากับ 575.80 กิโลกรัม ผลผลิตขนาด A เฉลี่ยเท่ากับ 823.46 กิโลกรัม ผลผลิตขนาด B
เฉลี่ยเท่ากับ 575.80 กิโลกรัม ผลผลิตขนาด C เฉลี่ยเท่ากับ 302.33 กิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด AA เฉลี่ยเท่ากับ 17.88 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด A ราคาเฉลี่ยเท่ากับ 6.27 บาทต่อกิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด B เฉลี่ยเท่ากับ 2.40 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
ผลผลิต เกรด C เท่ากับ 1 บาทต่อกิโลกรัม
1.2 สภาพการตลาด พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 97.5 ขายเอง ร้อยละ 30.2 ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง และร้อยละ 19.1 ขาย
เหมาสวน เกษตรกรส่วนใหญ่ขายเพื่ออบแห้ง
2. ความรู ้ แหล่งความรู ้ ความคิดเห็น และความต้องการ เกี่ยวกับการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร
2.1 ความรู ้ของเกษตรกรเกี่ ยวกับการผลิตลาไยคุณภาพ พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ในภาพรวมในระดับปานกลาง โดย
คาถามที่ตอบถูกมากที่สุด มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ ควรเลือกใช้สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชให้เหมาะสมกับชนิ ดของศัตรู พืช และควรเก็บ
เกี่ยวลาไยในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแต่ละพันธุ์ สาหรับข้อคาถามที่เกษตรกร ตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมื่อมีโรค
และแมลงศัตรู ระบาด ควรพ่นสารป้ องกันกาจัดโรคและแมลงตามคาแนะนาในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน (เฉลย: ก่อนเก็บเกี่ยว 1
เดือน) ลาไยที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยว ให้มีลกั ษณะทรงพุ่มเป็ นทรงกลม (เฉลย: ตัดกิ่งกลางทรงพุ่มที่ อยูใ่ น
แนวตั้งเหลือตอกิ่งเพื่อเปิ ดกลางทรงพุม่ ) และตัดผลลาไยที่มีขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐานในแต่ละช่อออก ตัดก้านช่อผลเหลือยาวไม่เกิน
20 ซม. (เฉลย: ไม่เกิน15 เซนติเมตร)
2.2 แหล่งความรู ้เกี่ยวกับการผลิตลาไยคุณภาพ พบว่า เกษตรกรมีแหล่งความรู ้และระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อ
บุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ จากหน่ วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมวิชาการ กรมพัฒนาที่ ดิน สถาบันการศึ กษา และ
ท้องถิ่น เป็ นต้น ผูน้ าชุมชน ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน อาสาสมัครเกษตร และปราชญ์ชาวบ้าน สื่ อกลุ่ม ได้แก่ การศึ กษาดูงาน การ
ฝึ กอบรม การสัม มนา การประชุ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และการสาธิ ต สื่ อ มวลชน ได้แ ก่ โทรทัศ น์ วิท ยุ หอกระจายเสี ย ง
หนังสื อพิมพ์/วารสาร และป้ ายประชาสัมพันธ์ สื่ อออนไลน์ ได้แก่ กูเกิล เฟสบุ๊ก ไลน์ และยูทูป ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาแหล่งความรู ้แต่ละประเภท พบว่า ได้รับจากสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ ออื่น ๆ รองลงมาคือ สื่ อมวลชน สื่ อบุคคล และสื่ อกลุ่ม
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตลาไยคุณภาพ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการผลิตลาไยคุณภาพ ในภาพรวมอยู่
ระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในระดับมากใน 3 ประเด็น คือ การตัดแต่งกิ่ง ทาให้สะดวกต่อการดูแลรักษา ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว
การผลิตลาไยคุณภาพทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น การตัดแต่งช่อผล ช่วยให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่
2.4 ความต้องการเกี่ ยวกับการผลิตลาไยคุณภาพ พบว่า เกษตรกรโดยภาพรวมมีความต้องการในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่า ด้านความรู ้ และด้านการสนับสนุน อยูใ่ นระดับมาก สาหรับด้านการส่ งเสริ มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยูใ่ นระดับปานกลาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. การใช้เทคโนโลยีในการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร
3.1 ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีในการผลิตลาไยคุณภาพ พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่า การผลิตลาไยตามแนวทางการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา การจัดการธาตุอาหารในดิน และ
การจัดการโรคและแมลงศัตรู ลาไย ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง การตัดแต่งกิ่งและช่อผล ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ตามลาดับ
3.2 การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีการยอมรับและปฏิบตั ิมากที่สุด 3 ประเด็น
ได้แก่ เก็บเกี่ยวลาไยในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การตัดแต่งกิ่งกลางทรงพุม่ และกิ่งในทรงพุ่มไม่แน่นทึบหลังเก็บเกี่ยวผลแล้ว เก็บ
ผลผลิตในสถานที่สะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก ยอมรับและปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด 3 ประเด็น ได้แก่ การใช้วิธีกล การตรวจวิเคราะห์ดิน
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
4. การจัดการโซ่อุปทานลาไยคุณภาพของเกษตรกร
4.1 ต้นน้ า (ทรัพยากร/กระบวนการผลิต) เกษตรกรมีความต้องการแหล่งน้ า องค์ความรู ้เรื่ องการผลิตลาไยที่ถูกต้อง การ
ควบคุมราคาปั จจัยการผลิต การประชาสัมพันธ์การป้ องกันกาจัดโรคและแมลงอย่างทันต่อสถานการณ์ และการสนับสนุนแหล่ง
เงินทุน ปั ญหาที่พบคือ แหล่งน้ าที่ไม่เพียงพอ ขาดองค์ความรู ้การผลิตลาไย ต้นทุนการผลิตสูง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สถานการณ์ โควิด -19 เสนอแนะให้หน่ วยงานและองค์กรที่ เกี่ ยวข้องมาส่ งเสริ มและให้ความรู ้ การผลิต การบริ หารจัดการ การ
วางแผน
4.2 กลางน้ า (การเพิ่มมูลค่า/คุณค่า/การแปรรู ป) เกษตรกรมีความต้องการ แรงงานฝี มือในการบรรจุ คัดแยก การแปรรู ป
ปั ญหาที่พบคือ แรงงานขาดความรู ้ในการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุ ขาดห้องเย็นในการเก็บรักษา เสนอแนะให้หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องฝึ กอบรมและขึ้นทะเบียนแรงงานลาไย ส่งเสริ มการแปรรู ป จัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์ลาไยอบแห้ง/ลาไยสด
4.3 ปลายน้ า (การตลาด/การกระจายสิ นค้า) เกษตรกรมีความต้องการ การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ การรวมตัวเพื่อต่อรองราคา
กับผูร้ ับซื้ อ การประกันราคา/รายได้ มาตรการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ตลาดใหม่ท้ งั ต่างประเทศและในประเทศ ปั ญหาที่ พบคือ
การกระจายสิ นค้า ข้อจากัด/กฎ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์การรับซื้ อ มาตรฐานสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาตรการช่วยเหลือ
ของรัฐล่าช้า ระบบขนส่ง ราคาผลผลิตตกต่า บรรจุภณั ฑ์ในการขนส่งราคาแพงกว่าค่าขนส่ง และสถานการณ์โควิด-19 เสนอแนะให้
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง วางแผนการผลิตสิ นค้าและปริ มาณการรับซื้อแต่ละช่วงเวลาเพื่อรองรับการกระจายสิ นค้า วางแผน
การกระจายสิ นค้าโดยใช้ระบบตลาดนาการผลิต จัดเทศกาลเพื่อประชาสัมพันธ์และรองรับผลผลิตในพื้นที่ ส่งเสริ มการบริ โภคลาไย
5. ปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกร
5.1 ปั ญหาการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีปัญหาการผลิตลาไยในภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า อยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านความรู ้ ด้านการผลิต อยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน
1 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเก็บเกี่ยว
5.2 เกษตรกรให้ขอ้ เสนอแนะในด้านความรู ้วา่ ควรมีการอบรมให้ความรู ้เรื่ องกระบวนการผลิตลาไย การแปรรู ป และ
จัด ให้มี การศึ กษาดู งาน ด้านปั จจัยการผลิ ต เสนอแนะให้มีการสนับสนุ นด้านแหล่ งน้ า และควบคุ มราคาปุ๋ ย ยา ไม่ ให้สู งเกิ นไป
สนับสนุนแหล่งเงินทุน ด้านการเก็บเกี่ยว ควรพัฒนาศักยภาพแรงงานในการเก็บเกี่ยว ด้านการตลาด รัฐควรมีนโยบายในการประกัน
ราคา/กาหนดราคากลางที่เหมาะสม และส่งเสริ มด้านตลาดส่งออกให้มากขึ้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผล
1. การผลิตลาไยและการตลาด เกษตรกรทั้งหมดปลูกลาไยพันธุ์อีดอ อายุตน้ ลาไยเฉลี่ย 14.10 ปี ซึ่ งพันธุ์อีดอเป็ นพันธุ์ที่
เกษตรกรนิ ยมปลูกมากที่สุด สอดคล้องกับ สมสวย ปั ญญาสิ ทธิ์ (2548) กล่าวไว้ในหนังสื อ เทคนิ คการผลิตลาไยนอกฤดู ประสบการณ์
ปฏิบตั ิจริ งเกี่ยวกับการปลูกลาไย ว่า ลาไยพันธุ์ดอหรื ออีดอ เป็ นลาไยพันธุ์เบา มีการออกดอกและเก็บผลก่อนพันธุ์อื่น ชาวสวนนิ ยม
ปลูกมากที่สุด ตลาดต่างประเทศนิยม สามารถจาหน่ายทั้งผลสดและแปรรู ปทาลาไยกระป๋ องและลาไยอบแห้ง นอกจากนี้ พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นภูเขาเกือบร้อยละ 90 จึงทาให้เกษตรกรปลูกลาไยในพื้นที่เชิงเขา แหล่งน้ าที่ใช้มาจากน้ าฝน สอดคล้องกับ เฉลิมพร ลาน้อย
(2560) ที่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกลาไยพันธุ์อีดอทั้งหมด ในพื้นที่ชายเขา เกษตรกรทั้งหมดอาศัยแหล่งน้ าฝน ไม่มีการให้น้ าลาไย
2. ความรู ้ แหล่งความรู ้ ความคิดเห็น และความต้องการในการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร
2.1 ความรู ้ เกษตรกรมีความรู ้ในภาพรวมในระดับปานกลาง อาจจะเป็ นเพราะว่า เกษตรกรยังขาดความรู ้ พ้ืนฐานในการ
ผลิตลาไยที่ถูกต้อง การอบรมการผลิตลาไยคุณภาพที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่เข้าร่ วมอบรมจานวนน้อยและไม่ต่อเนื่ อง สอดคล้องกับ
เฉลิมพร ลาน้อย (2560) และ เสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธร (2561) พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ในการผลิตลาไยคุณภาพในภาพรวมในระดับ
ปานกลาง เช่นกัน และได้รับความรู ้จากช่องทางการได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ในการผลิตลาไยคุณภาพจากสื่ อต่าง ๆ ภาพรวมระดับ
น้อย
2.2 แหล่งความรู ้ เกษตรกรมีแหล่งความรู ้และระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยได้รับ
ความรู ้ จ ากสื่ อ ออนไลน์ โดยเฉพาะยูทู ป มากกว่า สื่ อ มวลชน สื่ อ แบบกลุ่ ม และสื่ อ บุ ค คล ตามล าดับ อาจเป็ นเพราะปั จ จุ บัน
เทคโนโลยีค่อนข้างทันสมัย และเข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถค้นหาได้ดว้ ยตนเอง เกษตรกรมีการปรับตัว
กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันมากขึ้น สอดคล้องกับ เสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิ ธร (2561) พบว่า เกษตรกรได้รับ
ความรู ้จากช่องทางการได้รับการส่งเสริ มความรู ้ในการผลิตลาไยคุณภาพจากสื่ อต่าง ๆ ภาพรวมระดับน้อย โดยได้รับความรู ้จากสื่ อ
ต่าง ๆ ระดับน้อยในประเด็นการส่งเสริ มความรู ้จากหน่วยงานต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 ความคิ ด เห็ น จากการศึ ก ษาพบว่า เกษตรกรมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อการผลิ ต ลาไยคุ ณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเป็ นเพราะเกษตรกรยังคงมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม อีกทั้งสภาพพื้นที่ ปลูกเป็ นที่ลาดชัน การดูแลเพื่อให้ได้ผล
ผลิตที่ มีคุณภาพจึงต้องใช้เงิ นทุนและแรงงานคนจานวนมาก ไม่สอดคล้องกับ เฉลิมพร ลาน้อย (2557) พบว่า เกษตรกรมีความ
คิดเห็นในภาพรวมระดับมากทุกประเด็น และจันทร์เพ็ญ จาวงค์ (2558) พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก ในด้าน
กายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านเทคนิค
2.4 ความต้องการ จากการศึ ก ษาพบว่า เกษตรกรโดยภาพรวมมี ความต้องการในระดับมาก ในประเด็นด้านความรู ้
รองลงมา ด้านการสนับสนุน และด้านการส่งเสริ ม อาจเป็ นเพราะว่า เกษตรกรยังขาดความรู ้พ้นื ฐานในการผลิตลาไยที่ถูกต้องเพื่อให้
ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ซึ่ งเกษตรกรยังคงมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม โดยเป็ นการนาความรู ้จากเพื่อนบ้าน/ญาติพี่นอ้ ง มาปฏิบตั ิ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ กิริณี แก้วใส (2555) พบว่า เกษตรกรมีความต้องการส่งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการผลิตลาไยอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. การใช้เทคโนโลยีในการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ลาไยคุณภาพของเกษตรกร พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็น การตัดแต่งกิ่งและช่อผลอยูใ่ นระดับน้อย
แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วเกษตรกรมีการยอมรับและปฏิบตั ิในระดับมากที่สุด โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่จะทาการตัดแต่งกิ่งเปิ ดกลางทรง
พุม่ มีเพียงส่วนน้อยที่ตดั แต่งรู ปทรงฝาชีหงาย อาจเป็ นเพราะเกษตรกรเสี ยดายกิ่งและช่อผลที่ถูกตัดแต่งออกไป เกรงว่าจะได้ผลผลิต
น้อย อีกทั้งขาดแคลนแรงงานในการตัดแต่งกิ่งและช่อผล และค่าใช้จ่ายสูงในการตัดแต่งกิ่งและช่อผล สาหรับการยอมรับและปฏิบตั ิ
น้อยที่สุด มี 3 ประเด็นได้แก่ การใช้วิธีกล การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยเกษตรกรไม่ทราบว่า การตรวจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิเคราะห์ดินมีประโยชน์ในด้านลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ สอดคล้องกับ จันทร์เพ็ญ จาวงค์ (2558) พบว่า ประเด็น
ที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดและปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ การเก็บตัวอย่างดิน และน้ าไปวิเคราะห์อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อผล
4. ปั ญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริ มการผลิตลาไยคุณภาพของเกษตรกร
4.1 ปั ญหา จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีปัญหาในภาพรวมระดับมาก ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านความรู ้ ด้านการผลิต
และด้านการเก็บเกี่ ยว ตามลาดับ อาจจะเป็ นเพราะว่า ราคาผลผลิตลาไย ผูร้ ับซื้ อเป็ นผูก้ าหนดราคาตลาด ผลผลิตที่ ออกสู่ ตลาด
ค่อนข้างมากในฤดูกาล ทาให้ราคาผลผลิตตกต่า รัฐไม่มีนโยบายในการประกันราคาหรื อช่วยเหลือเกษตรกร อีกทั้งสภาพอากาศที่
แปรปรวน ขาดแรงงานในการผลิตและเก็บเกี่ยว เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่จาหน่ายได้ราคาถูก
4.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริ มการผลิตลาไยคุณภาพ ควรมีการอบรมให้ความรู ้เรื่ องกระบวนการผลิตลาไย การ
แปรรู ป และจัดให้มีการศึกษาดูงาน ด้านปั จจัยการผลิต เสนอแนะให้มีการสนับสนุนด้านแหล่งน้ า และควบคุมราคาปุ๋ ย ยา ไม่ให้สูง
เกินไป สนับสนุนแหล่งเงินทุน ด้านการเก็บเกี่ยว ควรพัฒนาศักยภาพแรงงานในการเก็บเกี่ยว ด้านการตลาด รัฐควรมีนโยบายในการ
ประกันราคา/กาหนดราคากลางที่เหมาะสม และส่งเสริ มด้านตลาดส่งออกให้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. ควรศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มในการผลิตและการจัดการด้านการตลาดลาไยของเกษตรกร เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลในการส่งเสริ มต่อไป
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบต้นทุนการผลิตลาไยทัว่ ไป และต้นทุนการผลิตลาไยคุ ณภาพ เพื่อนามาเป็ นข้อมูลให้เกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรับเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
และลดต้ นทุนการผลิตลาไยของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
คมสัน สุวรรณเลิศ1*
บำเพ็ญ เขียวหวำน2 และ เบญจมำศ อยูป่ ระเสริ ฐ3
แขนงวิชำส่งเสริ มและพัฒนำกำรเกษตร สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3
*ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: oic_tammy@hotmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) สภำพพื้นฐำนทัว่ ไป สภำพสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ควำมรู ้ แหล่ง
ควำมรู ้ ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรส่งเสริ มกำรผลิตลำไยของเกษตรกร (3) กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลด
ต้นทุนผลิตลำไยของเกษตรกร (4) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของ
เกษตรกร และ (5) ปั ญหำ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่ งเสริ มกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไย
ของเกษตรกร ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ เกษตรกรสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 31 กลุ่ม สมำชิ ก
รวม 1,981 รำย กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ ทำโร ยำมำเน ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 186 รำย สุ่ มตัวอย่ำงแบบง่ำยโดยกำรจับ
สลำกจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วธิ ีกำรสัมภำษณ์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ สถิติพรรณนำ และกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุแบบ
ปกติ
ผลกำรวิจ ัยพบว่ำ (1) เกษตรกรร้ อยละ 76.9 เป็ นเพศชำย อำยุเฉลี่ ย 58.44 ปี จบกำรศึ กษำระดับประถมศึ กษำ สมำชิ ก
ครัวเรื อนเฉลี่ย 3.75 คน ประสบกำรณ์ปลูกลำไยเฉลี่ย 18.31 ปี อบรมด้ำนกำรเกษตรเฉลี่ย 3.70 ครั้งต่อปี (2) เกษตรกรร้อยละ 45.2 มี
ควำมรู ้อยูใ่ นระดับมำก แหล่งที่ได้รับควำมรู ้จำกสื่ อกลุ่มมำก มีควำมคิดเห็นว่ำ เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยช่วยให้มีปริ มำณผลผลิตมำก
ขึ้น เกษตรกรมีควำมต้องกำรด้ำนควำมรู ้มำกที่สุด (3) เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีกำรผลิตลำไยมำกทั้ง 5 ประเด็น และมีกำรปฏิบตั ิ
ในระดับปำนกลำง (4) กำรเข้ำรับกำรอบรมด้ำนกำรเกษตร จำนวนแรงงำน ควำมรู ้ และแหล่งควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
และ (5) เกษตรกรมีปัญหำด้ำนกำรตลำดในเรื่ องรำคำผลผลิตไม่เป็ นธรรม กำรขนส่ งมีค่ำใช้จ่ำยสู ง และต้องกำรให้มีหน่ วยงำน
ตรวจสอบควำมเป็ นธรรมด้ำนรำคำมำกที่สุด โดยมีขอ้ เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริ มคือ ควรประสำนงำนหน่วยงำนเกี่ยวข้องเข้ำไป
ตรวจสอบด้ำนรำคำ และสนับสนุนกำรจำหน่ำยในรู ปแบบอื่น ๆ
คาสาคัญ: กำรยอมรับเทคโนโลยี, กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพและลดต้นทุน, กำรผลิตลำไย
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Factors Relating to the Adoption of Technology for Increasing Efficiency and Reduce the Cost
of Longan Production by Farmers in Chiang Mai Province
Komsan Suwannalert 1*
Bumpen Keowan 2 and Benchamas Yooprasert 3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: oic_tammy@hotmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic general, social, and economic conditions of farmers. (2) knowledge,
knowledge resources, opinions, and extension needs for longan production of farmers. (3) the adoption of technology in efficiency
increase and cost reduction of longan production of farmers. (4) factors relating to the adoption of technology in efficiency
increase and cost reduction of longan production of farmers. and (5) problems and extension guidelines suggestion in the
adoption of technology in efficiency increase and cost reduction of longan production of farmers. The population of this study
was 1,981 farmers who were members of 31 longan collective farming groups in Chiang Mai province. The sample size of 186
people was determined by using simple random sampling method. Data were collected by conducting interview and were
analyzed by using statistics such as descriptive statistics and multiple regression analysis.
The results of the research revealed that (1) 76.9 % of farmers were male with the average age of 58.44 years,
completed primary school education, and had the experience in longan production of 18.31 years. (2) 45.2% of farmers had
knowledge regarding harvesting technology at the high level. Know resources from group media was at the high level. Second to
that was personal media. They thought that longan production technology helped with higher productivity, their needs at most
level, especially knowledge. (3) Farmers had the opinion towards longan production technology at the high level and practiced at
the moderate level with the lesser practice on bouquet wrapping. (4) The acceptance of the agricultural training, the number of
labors, knowledge and knowledge resources in longan production were related to the adoption of technology in the efficiency
increase and cost reduction in longan production at statistically significant level. (5) Farmers faced with the problems regarding
marketing in the aspect of unfair product price. They wanted the agencies to investigate the price fairness at the highest level with
the suggestion in the extension guidelines that there should be the coordination among related agencies to come and investigate
the price and the support on the distribution in various forms.
Keywords: The Adoption of Technology, Efficiency Increase and Cost Reduction, Longan Production
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บทนา
ลำไยมีถิ่นกำเนิ ดในประเทศจีนตอนใต้ เนื่ องจำกประเทศจีนปลูกลำไยกันมำหลำยพันปี โดยปลูกกันมำกบริ เวณตอนใต้
ของจีน ส่วนประเทศไทยสันนิษฐำนว่ำ ลำไยได้แพร่ กระจำยพันธุ์และมีกำรปลูกตำมป่ ำ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรำยมีลำไย
พันธุ์พ้ืนเมืองขึ้นอยูท่ วั่ ไป ซึ่งลำไยเป็ นผลไม้ที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจอันดับหนึ่ งของภำคเหนื อตอนบน ผลผลิตลำไยสำมำรถ
ส่งออกจำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศ ทั้งผลสดและอบแห้ง แช่แข็ง และลำไยกระป๋ อง นำรำยได้เข้ำประเทศปี ละหลำยล้ำนบำท เพรำะ
เป็ นผลไม้ที่นิยมบริ โภคกันมำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (อนันต์ ดำรงสุข, 2547 )
พื้นที่ ปลูกลำไยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2537 เป็ นต้นมำ เนื่ องจำกรัฐบำลสนับสนุ นให้มีกำรปรับ
โครงสร้ำงระบบกำรผลิตกำรเกษตร ซึ่ งทำให้เกษตรกรนำมำปลูกลำไยทดแทนนำข้ำวเพรำะให้ผลตอบแทนสู งกว่ำ ประกอบกับ
ประสบผลสำเร็ จในกำรใช้สำรโพแทสเซี ยมคลอเรต และโซเดียมคลอเรต กระตุน้ ให้ลำไยออกดอกติดผลทั้งในฤดูและนอกฤดู จึง
ทำให้พ้นื ที่ปลูกลำไยกระจำยเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว (สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2564) นอกจำกนี้ รัฐบำลยังมีโครงกำรแปลงใหญ่
โดย กรมส่งเสริ มกำรเกษตร เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก สนับสนุนให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มบริ หำรจัดกำร เพื่อให้เกิดกำรร่ วมกันผลิต
ร่ วมกันจำหน่ำย สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตมีผลิตเพิ่มขึ้น ในปั จจุบนั โครงกำรส่งเสริ มกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ก็มีกำรนำไปใช้ใน
เกือบทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็ นหนึ่งที่ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรแปลงใหญ่ (สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2563)
จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่กำรปลูกลำไย จำนวน 451,723 ไร่ เป็ นเนื้ อที่ให้ผลผลิต จำนวน 406,183 ไร่ (สำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร, 2564) มีกลุ่มเกษตรกรที่ เข้ำร่ วมกำรเป็ นสมำชิ กแปลงใหญ่ลำไย จำนวน 1,981 รำย พื้นที่ รวม 11,198 ไร่ (สำนักงำน
เกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่, 2563) ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่ประสบปั ญหำด้ำนรำคำผลผลิตตกต่ ำ เนื่ องจำกไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีที่
เหมำะสมในกำรผลิตลำไยคุณภำพดี เมื่อผลผลิตออกมำในปริ มำณมำก จึงส่ งผลกระทบด้ำนรำคำ เนื่ องจำกเกษตรกรบำงส่ วนไม่
ยอมรับกำรส่งเสริ มกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไย จะใช้ประสบกำรณ์หรื อภูมิปัญญำดั้งเดิมในกำรผลิตลำไยเป็ นหลัก
จำกข้อมูลดังกล่ำว ผูว้ ิจยั มีควำมสนใจที่จะศึกษำปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลด
ต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษำสภำพพื้นฐำนทัว่ ไป สภำพเศรษฐกิจ และสังคม ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้
ควำมคิ ด เห็ น และควำมต้อ งกำรส่ ง เสริ ม ในกำรผลิ ต ล ำไย ควำมคิ ด เห็ น ต่ อ เทคโนโลยี แ ละกำรยอมรั บ เทคโนโลยีก ำรเพิ่ ม
ประสิ ทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไย เพื่อนำไปเป็ นแนวทำงในกำรส่งเสริ มให้เกษตรกร มีกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไย เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิตลำไยอย่ำงยัง่ ยืน ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

เกษตรกร

1. เพื่อศึกษำสภำพพื้นฐำนทัว่ ไป สภำพเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษำควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรส่งเสริ มในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นต่อเทคโนโลยีและกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของ

4. เพื่อศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
5. เพื่อศึกษำปั ญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรส่งเสริ มกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต
ลำไยของเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรอิสระ
(independent variables)

ตัวแปรตำม
(dependent variable)

1. สภำพทัว่ ไป สภำพเศรษฐกิจ และสังคม
-สภำพทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ในกำรปลูกลำไย
2. สภำพทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ จำนวนแรงงำนในกำร
ผลิตลำไย จำนวนพื้นที่ปลูกลำไย รำยได้เฉลี่ยใน
ภำคกำรเกษตร
3. สภำพทำงสังคม ได้แก่ กำรเป็ นผูน้ ำตำแหน่งใน
ชุมชน กำรเข้ำรับกำรอบรมทำงด้ำนกำรเกษตร
4. ควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
5. แหล่งควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
6. ควำมคิดเห็นในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
7. ควำมต้องกำรส่งเสริ มกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
6. ปั ญหำของกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ
และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร

กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพและกำร
ลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
5 ด้ำน
1. เทคโนโลยีกำรตัดแต่งกิ่ง
2. เทคโนโลยีกำรให้น้ ำ
3. เทคโนโลยีกำรปรับปรุ งคุณภำพลำไย
4. เทคโนโลยีกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน
5. เทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยว

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับนวัตกรรมของ Rogers (อ้ำงถึงใน หทัยกำญจน์ วรรธนสิ ทธิ โชค, 2551) กล่ำวว่ำ ลักษณะของ
บุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมได้ชำ้ หรื อเร็ ว ขึ้นอยูก่ บั สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภำพ และพฤติกรรมในกำรสื่ อสำรหำกสิ่ ง
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของบุคคลที่มีทศั นะคติที่ดี มีกำรเปิ ดรับสื่ อมำก ก็จะส่งผลต่อกำรยอมรับนวัตกรรมมำกขึ้น
หลักกำรวัดควำมคิดเห็น (ดวงเพ็ญ ทุคหิ ต, 2550) ได้กล่ำวถึงวิธีลิเคิร์ทสเกลว่ำ เป็ นวิธีสร้ำงมำตรวัดทัศนคติ หรื อควำม
คิดเห็นที่นิยมกันมำกที่สุด เพรำะเป็ นวิธีสร้ำงมำตรวัดที่ง่ำย ประหยัดเวลำ ผูต้ อบแบบสำมำรถแสดงทัศนคติ ในทำงที่ชอบหรื อไม่
ชอบ โดยยึดอันดับควำมชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่งอำจมีคำตอบให้เลือก 5 คำตอบ และให้คะแนนตำมลำดับ
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ (2553) กล่ำวถึงควำมสำคัญของกำรส่งเสริ มกำรเกษตรว่ำ กำรส่ งเสริ มกำรเกษตรมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง
ในด้ำนกำรผลิตของเกษตรกรเพื่อให้มีประสิ ทธิภำพสูงสุด โดยกำรนำวิทยำกำร และเทคโนโลยีที่เหมำะสมถ่ำยทอด แนะนำส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบตั ิ รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำย่อมจะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเกษตรไปในทิศทำงที่ดีข้ ึนได้

278

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
กำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นกำรศึกษำปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไย
ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวธิ ีดำเนินกำรวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิตลำไย ที่เป็ นสมำชิกแปลงใหญ่ที่มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปี
พ.ศ. 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,981 รำย กำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงคำนวณโดยใช้สูตร ทำโร ยำมำเน ที่ค่ำคลำดเคลื่อน
0.07 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 186 รำย และทำกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบง่ำย โดยกำรจับสลำกตำมสัดส่ วนของประชำกรที่ผลิตลำไยแต่ละ
ตำบล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสัมภำษณ์ ลักษณะคำถำมเป็ นแบบปลำยปิ ดและปลำยเปิ ด ประกอบด้วย คำถำม 4
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สภำพพื้นฐำนทัว่ ไป เศรษฐกิ จ และสังคม ของเกษตรกรสมำชิ กกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตอนที่ 2 ควำมรู ้ แหล่ง
ควำมรู ้ ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรส่งเสริ มในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นต่อเทคโนโลยีและกำรยอมรับ
เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลดต้นทุ นกำรผลิ ตลำไยของเกษตรกรกำรผลิ ตลำไยของเกษตรกร ตอนที่ 4 ปั ญหำและ
ข้อเสนอแนะของกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรวิจยั วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มำณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็ จรู ป โดยใช้สถิติพรรณนำ คื อ
ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรจัดอันดับ และข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้กำรจัดหมวดหมู่
ข้อมูล และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุแบบปกติ
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานทัว่ ไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
1. สภำพพื้นฐำนส่ วนบุ คคลของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 76.9 เป็ นเพศชำย มี อำยุเฉลี่ ย 58.44 ปี ส่ วนมำกจบ
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก มีอำชีพรองคือ รับจ้ำงทัว่ ไป มีจำนวนสมำชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย
3.75 คน มีประสบกำรณ์ปลูกลำไยเฉลี่ย 18.31 ปี
2. สภำพทำงเศรษฐกิ จของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีแรงงำนในครัวเรื อนเฉลี่ย 1.99 คน โดยจ้ำงแรงงำนประจำเฉลี่ย
5.18 คน มีพ้นื ที่ปลูกลำไยของตนเองเฉลี่ย 6.22 ไร่ พื้นที่เช่ำเฉลี่ย 5.32 ไร่ และมีพ้ืนที่ให้ญำติพี่นอ้ งทำเปล่ำเฉลี่ย 3.40 ไร่ รำยได้ใน
ภำคกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 90,355.65 บำทต่อปี รำยได้นอกภำคกำรเกษตรมีค่ำเฉลี่ย 91,405.88 บำทต่อปี มีภำระ
หนี้สินเฉลี่ย 150,849.83 บำทต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แหล่งเงินทุนของตนเอง
3. สภำพทำงสังคมของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่ไ ม่เป็ นผูน้ ำในชุ มชน ส่ วนใหญ่เ ป็ นสมำชิ ก กลุ่มแม่บ้ำ น
เกษตรกร มีกำรเข้ำรับกำรอบรมทำงกำรเกษตรเฉลี่ย 3.70 ครั้งต่อปี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตอนที่ 2 ความรู้ แหล่ งความรู้ ความคิดเห็น และความต้ องการส่ งเสริมในการผลิตลาไยของเกษตรกร
1. ควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่มีควำมรู ้อยูใ่ นระดับมำก ตอบคำถำมได้ถูกต้องเฉลี่ย
12.90 ข้อ จำก 20 ข้อ ส่วนคำถำมที่เกษตรกรตอบผิด 3 อันดับแรก ได้แก่ เทคโนโลยี “ปุ๋ ยสั่งตัด” มี 2 ขั้นตอน คือ วิเครำะห์ปริ มำณ
ธำตุอำหำร และแปลผลกำรวิเครำะห์ดิน (เฉลย: เทคโนโลยี “ปุ๋ ยสัง่ ตัด” มี 3 ขั้นตอน คือ วิเครำะห์ปริ มำณธำตุอำหำร ตรวจสอบ
ข้อมูลชุดดินจำกแผนที่ชุดดินรำยตำบล และแปลผลกำรวิเครำะห์ดิน) กำรเก็บเกี่ยวลำไย จะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวให้หมดทั้งต้นหรื อเก็บ
ไม่เกิน 5 ครั้ง (เฉลย: กำรเก็บเกี่ยวลำไยจะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวให้หมดทั้งต้นหรื อเก็บไม่เกิน 2 ครั้ง) และเกณฑ์มำตรฐำนขนำดของผล
ลำไยสดเพื่อกำรส่งออกที่กำหนด แบ่งเกรดหรื อขนำดของลำไยสดไว้ 5 ขนำด คือ AA, A, B, C และ D (เฉลย: เกณฑ์มำตรฐำนขนำด
ของผลลำไยสดเพื่อกำรส่งออกที่กำหนด แบ่งเกรดหรื อขนำดของลำไยสดไว้ 4 ขนำด คือ AA, A, B, C)
2. กำรได้รับควำมรู ้จำกแหล่งควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมี กำรได้รับควำมรู ้จำกแหล่ง
ควำมรู ้และระดับกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่ อต่ำง ๆ ในภำพรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำแหล่งควำมรู ้แต่ละประเภท
พบว่ำ ได้รับจำกสื่ อกลุ่มมำกกว่ำสื่ ออื่น ๆ รองลงมำคือ สื่ อบุคคล สื่ อออนไลน์ และสื่ อมวลชน
3. ควำมคิดเห็นในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรเห็นด้วยที่จะนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรผลิตลำไยโดยใน
ภำพรวมมีควำมคิดเห็ นในระดับมำกทั้งหมด ได้แก่ กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตลำไย ช่ วยให้มีผลผลิตลำไยเพิ่มสู งขึ้นได้ กำรใช้
เทคโนโลยีกำรผลิตลำไย ช่วยให้มีผลผลิตลำไยที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของตลำด และเทคโนโลยีกำรผลิตลำไย
สำมำรถนำมำปรับใช้และปฏิบตั ิในสวนของตนเองได้
4. ควำมต้องกำรส่ งเสริ มผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรมีควำมต้องกำรส่ งเสริ มผลิตลำไยในระดับ
มำก ทั้ง 3 ประเด็น เมื่ อพิจ ำรณำรำยประเด็น พบว่ำ เกษตรกรมีควำมต้องกำรส่ งเสริ มด้ำนควำมรู ้ ในประเด็นกำรใช้เทคโนโลยี
ปรับปรุ งคุณภำพลำไยมำกที่สุด ในด้ำนกำรส่ งเสริ ม เกษตรกรต้องกำรกำรส่ งเสริ มแบบสำธิ ตมำกที่ สุด และในด้ำนกำรสนับสนุ น
เกษตรกรมีควำมต้องกำรให้มีกำรสนับสนุนในด้ำนกำรตลำดมำกที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่ อเทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้ นทุนการผลิตลาไยของเกษตรกร
1. ควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้เทคโนโลยีใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำกทั้งหมด เมื่อพิจำรณำรำยประเด็นพบว่ำ โดยมีควำมคิดเห็ นเกี่ ยวกับเทคโนโลยีดำ้ นกำรให้น้ ำ มำกที่ สุด
รองลงมำ คือ เทคโนโลยีดำ้ นกำรตัดแต่งกิ่ง และเทคโนโลยีกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ตำมลำดับ
2. กำรยอมรั บและปฏิ บัติด้ำนเทคโนโลยีในกำรผลิ ตลำไยของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่มี กำรปฏิ บัติด้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตลำไยในระดับปำนกลำง แต่เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ เกษตรกรมีกำรปฏิ บตั ิ ดำ้ นกำรให้น้ ำอย่ำง
สม่ ำเสมอเพื่อเร่ งกำรแตกใบอ่อนเร็ ว เพื่อให้ผลผลิตมี ควำมอุดมสมบู รณ์ มี กำรปฏิ บตั ิ กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ ดินในอัตรำที่
เหมำะสม เพื่อเร่ งกำรแตกใบอ่อนลำไย และมีกำรปฏิ บตั ิ ดำ้ นกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว โดยมีกำรคัดขนำดผลผลิตตำมเกณฑ์ที่
มำตรฐำนกำหนด มำกที่สุด
ตอนที่ 4 ปัญหา ข้ อเสนอแนะของการใช้ เทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้ นทุนการผลิตลาไยของเกษตรกร
1. ปั ญหำของกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีปัญหำ
กำรผลิตลำไยในภำพรวมระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยประเด็น พบว่ำ อยูใ่ นระดับมำก จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ ด้ำนกำรตลำด
อยูใ่ นระดับปำนกลำง จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ ด้ำนควำมรู ้และด้ำนกำรผลิต และอยูใ่ นระดับน้อย จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ ด้ำนกำร
สนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่

280

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. เกษตรกรได้แสดงควำมคิดเห็นเป็ นข้อเสนอแนะในด้ำนกำรตลำดว่ำ ควรมีหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนกำรขนส่ งผลผลิต
เพื่อจำหน่ ำยและมีกำรส่ งเสริ มกำรให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรตลำดออนไลน์ ในด้ำนกำรผลิต เกษตรกรได้เสนอแนะว่ำ ควรจัดให้มีแหล่ง
จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์รำคำถูก หำซื้อได้ง่ำยในท้องถิ่น ด้ำนกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่เกษตรกรเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรให้คำปรึ กษำ
จำกเจ้ำหน้ำที่อย่ำงทันท่วงที เพื่อแก้ไขปั ญหำได้อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ และในด้ำนควำมรู ้ เกษตรกรเสนอแนะว่ำ ควร
พัฒนำศักยภำพโดยกำรจัดอบรมให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจมำกยิง่ ขึ้น
ปัจจัยทีม่ ปี ัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ กบั การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลาไยของเกษตรกร
จำกกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ พบว่ำ มี 2 ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ กำรเข้ำรับ
กำรอบรมทำงด้ำนกำรเกษตร และจำนวนแรงงำนในกำรผลิตลำไย ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทำงเชิ งลบ และมี 2 ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์
อย่ำงมีนยั สำคัญยิง่ ทำงสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยของเกษตรกรและแหล่งควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
ซึ่งเป็ นไปในทิศทำงเชิงบวก
อภิปรายผล
1. สภำพพื้นฐำนทัว่ ไป สภำพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรมีอำยุเฉลี่ย 58.44 ปี มีสถำนภำพสมรส สอดคล้องกับ วงค์ลกั ษณ์ วงค์ศิริ และคณะ (2564)
ที่พบว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่มีอำยุเฉลี่ย 59.92 ปี อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรอยูใ่ นวัยกลำงคนมีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำร
ผลิตลำไยหรื อกำรทำงำนมำกพอสมควร เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ยในภำคเกษตร 90,355.65 บำทต่อปี มีหนี้ สินเฉลี่ย 216,215.05 บำท
ต่อปี แตกต่ำงกับ ทิพวัลย์ ธรรมขันแก้ว (2563) ที่พบว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีหนี้ สินเฉลี่ย 145,972.72 บำท/ปี อำจจะเป็ นเพรำะ
เกษตรกรส่ วนใหญ่ทำอำชี พด้ำนกำรเกษตรเป็ นอำชี พหลัก ภำระหนี้ สินอำจเกิ ดขึ้นจำกกำรกูย้ ืมเงิ นจำกสถำบันกำรเงินเพื่อนำมำ
ลงทุนในด้ำนกำรผลิตลำไย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นผูน้ ำตำแหน่งทำงสังคม คิดเป็ นร้อยละ 64 แตกต่ำงกับ ธี รวรรณ วังใน (2556) ที่
พบว่ำ สัดส่วนจำนวนผูน้ ำทำงสังคมกับเกษตรกรทัว่ ไปมีสดั ส่วน 1 : 3 จะเห็นได้วำ่ กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรผลิตลำไยในปั จจุบนั
ผูน้ ำทำงสังคมหันมำให้ควำมสนใจในด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตลำไยเพิ่มมำกขึ้น จึงเป็ นแบบอย่ำงให้เกษตรกรในพื้นที่ ในส่ วนของ
กำรเข้ำรับกำรอบรมทำงกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 44.6 เข้ำรับกำรอบรมกำรผลิตลำไยคุณภำพ 2-3 ครั้ง สอดคล้องกับ ภำวิณี
ศรี ทองแท้ (2558) ที่พบว่ำ เกษตรกรทั้งผูป้ ลูกลำไยส่วนใหญ่มีกำรเข้ำร่ วมประชุมหรื ออบรมกำรปลูกลำไยมำกที่สุดคือ 2-3 ครั้ง
2. ควำมรู ้ แหล่งควำมรู ้ ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรส่งเสริ มในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
2.1 ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรผลิตลำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรมีควำมรู ้ในภำพรวมในระดับมำก อำจจะ
เป็ นเพรำะเกษตรกรให้ควำมสำคัญและสนใจกับกำรพัฒนำควำมรู ้ โดยกำรศึกษำด้วยตนเองผ่ำนระบบกำรสื่ อสำรในยุคปั จจุบนั ที่
ทันสมัยและแพร่ หลำยอย่ำงกว้ำงขวำง
2.2 แหล่งควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรผลิตลำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรได้รับควำมรู ้จำกแหล่งควำมรู ้ใน
ภำพรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง โดยได้รับควำมรู ้จำกสื่ อกลุ่ม โดยเฉพำะแปลงสำธิ ต มำกกว่ำสื่ อบุคคล สื่ อออนไลน์ และสื่ อมวลชน
ตำมลำดับ อำจเป็ นเพรำะเกษตรกรได้เห็นกำรสำธิ ตตัวอย่ำงกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเจ้ำหน้ำที่ในระหว่ำงกำรเข้ำรับกำร
อบรม สำมำรถจดจำและนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ำย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรผลิตลำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรมีควำมคิดเห็นต่อกำรผลิตลำไย ใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเฉพำะประเด็น กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิ ตลำไยช่ วยให้มีผลผลิ ตลำไยเพิ่มสู งขึ้ น อำจเป็ นเพรำะ
เกษตรกรส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับกำรนำเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรผลิตลำไย เกิ ดปั ญหำน้อยและเกิดผล
ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน
2.4 ควำมต้องกำรส่งเสริ มกำรผลิตลำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบว่ำ ภำพรวมเกษตรกรมีควำมต้องกำรส่ งเสริ มใน
ระดับมำก ในประเด็นด้ำนควำมรู ้ รองลงมำ ด้ำนกำรส่ งเสริ ม และด้ำนกำรสนับสนุน อำจเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ไม่มี
ควำมรู ้เกี่ ยวกับเทคโนโลยีกำรผลิตลำไยด้ำนต่ำง ๆ ที่ ถูกต้อง แต่ยงั คงใช้กระบวนกำรผลิตแบบดั้งเดิม หรื อมีกำรปฏิบตั ิตำมเพื่อน
บ้ำนที่อยูใ่ กล้เคียง
3. ควำมคิดเห็นและกำรปฏิบตั ิต่อเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำ
พบว่ำ เกษตรกรมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกำรให้น้ ำ
มำกที่สุด รองลงมำ คือ เทคโนโลยีดำ้ นกำรตัดแต่งกิ่ง แตกต่ำงกับ สวัสดิ์ กะรัตน์ (2546) ที่พบว่ำ เกษตรกรมีกำรยอมรับเทคโนโลยี
ในเชิงควำมคิดเห็นในด้ำนกำรตัดแต่งกิ่งมำกที่สุด รองลงมำเป็ นด้ำนกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต อำจเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรเห็นว่ำ กำรให้
น้ ำในระบบกำรผลิตลำไยมีควำมสำคัญในกำรสร้ำงผลและเนื้ อผล ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญในด้ำนกำรกำหนดรำคำผลผลิต ในด้ำนกำร
ปฏิ บตั ิเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรมีกำรปฏิ บตั ิดำ้ น
เทคโนโลยี กำรผลิ ตล ำไยอยู่ใ นระดับ ปำนกลำง สอดคล้อ งกับ ทิ พ วัล ย์ ธรรมขัน แก้ว และคณะ (2564) ที่ พ บว่ำ เกษตรกรน ำ
เทคโนโลยีจำกข้อคำถำมในระดับปำนกลำง อำจจะเป็ นเพรำะเกษตรกรส่ วนใหญ่มีกำรนำเทคโนโลยีกำรผลิตลำไยไปปรับใช้ตำม
ควำมเหมำะสมในแต่ละพื้นที่ แต่ในบำงท้องที่สภำพภูมิประเทศหรื อภูมิอำกำศอำจไม่เอื้ออำนวยสำหรับกำรปฏิบตั ิ
4. ปั ญหำ ข้อเสนอแนะของกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร
4.1 ปั ญหำเกี่ยวกับกำรผลิตลำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรมีปัญหำในภำพรวมระดับปำนกลำง โดยมี
ปั ญหำด้ำนกำรตลำดอยู่ในระดับมำก ในประเด็นรำคำผลผลิตไม่เป็ นธรรม สอดคล้องกับ ธี ร์ธวัช ปุรินทรำภิบำล (2562) ที่ พบว่ำ
ปั ญหำของเกษตรกร ได้แก่ ด้ำนรำคำผลผลิตตกต่ำ ซึ่งเกิดจำกกำรนำไปขำยให้พอ่ ค้ำคนกลำง ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภำพ
4.2 ข้อ เสนอแนะของกำรใช้เ ทคโนโลยีก ำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภำพ และลดต้น ทุ น กำรผลิ ต ล ำไย จำกกำรศึ ก ษำพบว่ำ
เกษตรกรได้แสดงควำมคิดเห็ นเป็ นข้อเสนอแนะด้ำนกำรตลำดว่ำ มีระดับควำมจำเป็ นมำก ในประเด็นที่วำ่ ควรมีหน่วยงำนเข้ำมำ
ตรวจสอบควำมเป็ นธรรมด้ำนรำคำผลผลิตมำกที่สุด อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรไม่มีอำนำจต่อรองด้ำนรำคำผลผลิต โดยถูกเอำรัด
เอำเปรี ยบจำกพ่อค้ำคนกลำงมำโดยตลอด
5. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
5.1 กำรเข้ำรับกำรอบรมทำงด้ำนกำรเกษตร มีควำมสัมพันธ์กบั กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลด
ต้นทุนกำรผลิ ตลำไยของเกษตรกร อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ .05 และมี ควำมสัมพันธ์ในทิ ศทำงเชิ งบวกกับกำรยอมรั บ
เทคโนโลยีกำรผลิตลำไย สอดคล้องกับ อัญชลี กุนุพงศ์ (2548) ที่พบว่ำ กำรรับกำรฝึ กอบรม มีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิติ กับ กำรปฏิบตั ิตำมระบบจัดกำรคุณภำพของเกษตรที่ดีเหมำะสมสำหรับลำไย อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เมื่อเกษตรกรมีควำมรู ้เพิ่มขึ้น
จำกกำรอบรม จึงมีแนวทำงปฏิบตั ิในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตลำไยคุณภำพเพิ่มมำกขึ้น
5.2 จำนวนแรงงำนในกำรผลิตลำไย มีควำมสัมพันธ์กบั กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลดต้นทุนกำร
ผลิตลำไยของเกษตรกร อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเชิงลบ กับ กำรยอมรับเทคโนโลยีกำร
ผลิตลำไย เนื่องจำกกำรที่มีจำนวนแรงงำนในกำรผลิตลำไยหำยำกและมีจำนวนน้อยลง เกษตรจึงหันมำพึ่งพำเทคโนโลยีในด้ำนกำร
ผลิตลำไยเพิ่มมำกขึ้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
5.3 ควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร มีควำมสัมพันธ์กบั กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพ และลดต้นทุน
กำรผลิตลำไยของเกษตรกร อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเชิงลบ กับ กำรยอมรับเทคโนโลยี
กำรผลิตลำไย อำจจะเป็ นเพรำะว่ำ เกษตรกรมีควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยโดยอำศัยประสบกำรณ์ของตนเอง ไม่เห็นควำมสำคัญของกำร
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำปรับใช้ เพรำะเห็นว่ำเป็ นสิ่ งไม่จำเป็ น มีควำมยุง่ ยำก เป็ นต้น
5.4 แหล่งควำมรู ้ในกำรผลิตลำไยของเกษตรกร มีควำมสัมพันธ์กบั กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ และลด
ต้นทุนกำรผลิตลำไยของเกษตรกร อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และมีควำมสัมพันธ์ในทิ ศทำงเชิ งบวก กับ กำรยอมรั บ
เทคโนโลยีกำรผลิตลำไย อำจเป็ นเพรำะว่ำ เมื่อเกษตรกรได้รับควำมรู ้จำกแหล่งควำมรู ้ที่มีควำมเชื่ อถือได้ ก็จะนำไปสู่ กำรยอมรับ
และนำเทคโนโลยีมำใช้มำกขึ้น เนื่องจำกเป็ นกำรประหยัดเวลำ ค่ำใช้จ่ำย และมีควำมคุม้ ค่ำกับกำรผลิตลำไยให้มีคุณภำพ
ข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. ควรทำกำรศึกษำกำรส่งเสริ มกำรทำกำรตลำดล่วงหน้ำ หรื อกำรทำกำรตลำดออนไลน์ของเกษตรกรผูผ้ ลิตลำไย เพื่อจะ
ได้ทรำบแนวทำงและวิธีกำรจำหน่ำยผลผลิต
2. ควรมีกำรศึกษำกำรส่งเสริ มควำมรู ้ เกี่ยวกับกำรปรับปรุ งคุณภำพผลผลิตลำไยให้เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด เพื่อเป็ นกำร
ถ่ำยทอดควำมรู ้สู่เกษตรกร ให้สำมำรถผลิตลำไยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ สำมำรถจำหน่ำยได้ในรำคำที่พึงพอใจทั้งผูผ้ ลิตและ
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แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุ มชนในอาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ชัยวัฒน์ อุยานันท์1*
สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม2 และ เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: waiivocalist@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืช
ชุมชน (2) การได้รับการส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (3) การดาเนิ นงานและความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนของสมาชิก (4) ปั ญหาในการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (5) แนวทางการพัฒนาการ
ดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ประชากรที่ ศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิ กศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนในอาเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 จานวน 240 ราย กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน ที่ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 150
ราย การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบง่ าย ด้วยการจับสลากตามสัดส่ วนจานวนตัวอย่างของเกษตรกรในแต่ละศูนย์จัดการ
ศัตรู พืชชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรสมาชิ กศูนย์จัดการศัตรู พืชชุมชน ร้อยละ 58 เป็ นเพศหญิ ง อายุเฉลี่ย 55.93 ปี ร้อยละ 62
จบชั้นประถมศึกษา จานวนสมาชิกในครัวเรื อน เฉลี่ย 3.08 คน ทุกคนเป็ นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร มีระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก
ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เฉลี่ย 8.31 ปี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา รายได้ของครัวเรื อนจากภาคการเกษตร เฉลี่ย 169,453.33 บาท/ปี
มีหนี้สินเฉลี่ย 142,826.09 บาท มีพ้นื ที่ตนเอง เฉลี่ย 19.74 ไร่ (2) เกษตรกรได้รับการส่งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงานศูนย์จดั การ
ศัตรู พืชชุมชนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้รับความรู ้จากสื่ อบุคคลมากที่สุด โดยได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมากที่สุด
(3) การดาเนิ นงานของศู นย์จัดการศัตรู พืชชุ มชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี การดาเนิ นงานน้อยที่ สุด คือ มี บริ การตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างแก่เกษตรกร และมีความพึงพอใจในต่อการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ประเด็นที่ มีความพึงพอใจมากที่ สุดคื อ ศูนย์มีการกาหนดให้คดั เลือกสมาชิ กศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เป็ นเกษตรกรที่ อยู่ในพื้นที่
ชุมชนเดียวกัน (4) ปั ญหาในการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย โดยประเด็นที่เป็ นปัญหามากที่สุด คือ
ขาดการบริ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างแก่เกษตรกร (5) เกษตรกรเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานของศูนย์จดั การ
ศัตรู พืชชุมชน ในภาพรวมในระดับมาก โดยประเด็นเห็ นด้วยมากที่สุด คือ ควรมีการเก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตั รู พืช
อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา, ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน, การดาเนินงาน
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Guidelines on Operational Development of Community Pest Management Centers
in Nong Ya Sai District of Suphan Buri Province
Chaiwat Uyanun1*
Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 and Benchamas Yooprasert3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: waiivocalist@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic personal, social, and economic conditions of farmers who were members
of community pest management center (2) knowledge extension receiving about the operation of community pest management
center (3) the operation and satisfaction on the operation of the community pest management center of the members (4) problems in the
operation of community pest management center (5) development guidelines of the operation of community pest management center. The
population of this study was 240 farmers who were members of Nong Ya Sai district community pest management center, Suphan
Buri province in 2021. The sample size of 150 people was determined by using Taro Yamane formula with the error value of .05 and
simple random sampling method through lotto picking according to the sample proportion of farmers in each community pest
management center. Data were collected by conducting structured interview and were analyzed by using descriptive statistics.
The results of the research revealed that (1) 58% of farmers who were members of community pest management center
were female with the average age of 55.93 years old and 62% completed primary school education. The average number of member
in the household was 3.08 persons. They were members of agricultural group/institution with the average membership period of
community pest management center of 8.31 years. Most of them were farmers. The average household income from the agricultural
sector was 169,453.33 baht/year. The average debt was 142,826.09 baht. The average self-owned land was 19.74 Rai. (2) Farmers
received knowledge extension about the operation of community pest management centers, overall, at the moderate level. The most
knowledge was received from personal media by agricultural extension officers. (3) The operation of community pest management
center, overall, was at the highest level. The least operated aspect was on the contaminant analysis service for farmers. The satisfaction in
the operation of the community pest management center, overall, was at the moderate level. The aspect with the most satisfying
level was that the center determined the selection of the members by choosing the farmers in the same community. (4) Problems
in the operation of the community pest management center, overall, was at the low level. The most problematic issue was the lack
of contaminant analysis service for farmers. (5) Farmers agreed with the development guidelines of the operation of community
pest management center, overall, at the high level. The most agreeable aspect was on continuous data collection of pest situation
crop follow-up.
Keywords: Development Guideline, Community Pest Management Center, Operation
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บทนา
ในปั จจุบนั สถานการณ์การระบาดของศัตรู พืชในประเทศไทยทวีความรุ นแรงมากขึ้น ทั้งชนิ ดของศัตรู พืช และการแพร่ กระจาย
ปริ มาณอย่างรวดเร็ ว ไม่สามารถที่จะป้ องกันและกาจัดศัตรู พืชได้ทนั ท่วงที ส่งผลทาให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเสี ยหาย
เป็ นจานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริ มการเกษตร จัดตั้งศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
ในการแก้ไขปั ญหาศัตรู พืชของชุมชน ลดความเสี่ ยงการระบาดของศัตรู พืช เป็ นจุดเฝ้ าระวังและแจ้งเตือนการระบาดของศัตรู พืช ตาม
แนวคิดชุมชนจะเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน ต้องปฏิบตั ิโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร (กองส่ งเสริ มการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย, 2561)
ปั จจุบนั ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน มีจานวน 1,764 ศูนย์ ครอบคลุม 882 อาเภอ ทุกพื้นที่ 77 จังหวัด ของประเทศไทย (กองส่ งเสริ ม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย, 2564) โดยมีนโยบายการพัฒนาศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน โดยพัฒนาศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนให้
เป็ นแหล่งความรู ้ พัฒนาแปลงตัวอย่างเป็ นจุดเรี ยนรู ้ ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั ของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมาเรี ยนรู ้และ
ใช้บริ การ สนับสนุนองค์ความรู ้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้
หลากหลาย และเน้นการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุ พรรณบุรี ดาเนิ นการ
จัดตั้งศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ตั้งแต่ปี 2552-2564 รวมจานวน 8 ศูนย์ โดยแบ่งตามชนิดพืชหลักของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ดังนี้
ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนที่มีชนิดพืชหลักเป็ นข้าว จานวน 6 ศูนย์ และศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนที่มีชนิ ดพืชหลักเป็ นมันสาปะหลัง
จานวน 2 ศูนย์ โดยทั้ง 8 ศูนย์ ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรและชุมชนจากภัยศัตรู พืช จากการดาเนิ นงานของศูนย์จดั การศัตรู พืช
ชุมชนที่ผา่ นมา พบว่า การดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน มีองค์ประกอบของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนไม่สมบูรณ์ การให้บริ การ
แก่สมาชิกและเกษตรกรในชุมชนไม่ทวั่ ถึง การบริ หารจัดการศูนย์ยงั ไม่ชดั เจน รวมถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์ยงั ขาดความต่อเนื่ อง
ส่งผลให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนขาดประสิ ทธิ ภาพ มีการแก้ไขปั ญหาการระบาดของศัตรู พืชผิด
วิธี และไม่ทนั สถานการณ์ ซึ่ งจะทาให้ผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนเกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงจากการเข้าทาลายของศัตรู พืช
(สานักงานเกษตรอาเภอหนองหญ้าไซ, 2563)
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว จึงมีความสาคัญที่จะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงาน
ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนในอาเภอหนองหญ้า ไซ จังหวัดสุ พรรณบุรี ทั้งในด้านการได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ การดาเนิ นงาน และ
ความพึงพอใจในการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน รวมถึงปั ญหาในการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ในด้าน
องค์ประกอบของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) การให้บริ การของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) การบริ หารจัดการของศูนย์จดั การ
ศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) และกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาศูนย์จดั การศัตรู พืช
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถบริ หารจัดการศัตรู พืชได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พชื ชุมชน
2. เพื่อศึกษาการได้รับการส่งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
3. เพื่อศึกษาการดาเนินงานและความพึงพอใจต่อการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนของสมาชิก
4. เพื่อศึกษาปั ญหาในการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

287

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดการวิจยั
1. สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
สังคม และเศรษฐกิจ
1.1 สภาพส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพสมรส
4) ระดับการศึกษา
5) ประสบการณ์ใน
การทาการเกษตร
6) จานวนสมาชิกใน
ครัวเรื อน
1.2 สภาพทางสังคม
1) การเป็ นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร
2) ระยะเวลาการเป็ น
สมาชิก ศจช.
3) จานวนครั้งที่เข้ารับ
การอบรม/ประชุม/
สัมมนาใน ศจช.
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ
ของครัวเรื อน
2) รายได้ของครัวเรื อน
3) หนี้สินของ
ครัวเรื อน
4) จานวนพื้นที่ทา
การเกษตร

2. การได้ รับการส่ งเสริมความรู้
เกีย่ วกับการดาเนินงานของ
ศจช.
2.1 สื่ อบุคคล
2.2 สื่ อสิ่ งพิมพ์
2.3 สื่ อออนไลน์
5. แนวทางการพัฒนาการ
ดาเนินงานของ ศจช.
ในด้ าน
5.1 องค์ประกอบของ ศจช.
5.2 การให้บริ การของ ศจช.
5.3 การบริ หารจัดการของ
ศจช.
5.4 กระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ศจช.

3. การดาเนินงานและความ
พึงพอใจ ต่ อการดาเนินงาน
ของ ศจช. ของ ในด้ าน
3.1 องค์ประกอบของ ศจช.
3.2 การให้บริ การของ ศจช.
3.3 การบริ หารจัดการของ
ศจช.
3.4 กระบวนการเรี ยนรู ้
ของ ศจช.

4. ปัญหาในการดาเนินงานของ
ศจช. ในด้ าน
1. องค์ประกอบของ ศจช.
2. การให้บริ การของ ศจช.
3. การบริ หารจัดการของ
ศจช.
4. กระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ศจช.

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการองค์กร
พัชสิ ริ ชมพูคา (2552) อธิบายว่า การจัดการในองค์กรประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 4 หน้าที่ ดังนี้
1. การวางแผน (planning) หมายถึง การกาหนดเป้ าหมายที่องค์กรต้องการบรรลุในอนาคต พร้อมกับวิธีการที่ จะทาให้
องค์กรบรรลุเป้ าหมายนั้น
2. การจัดองค์กร (organizing) เป็ นการประสานทรัพยากร ทั้งทางด้านการเงิ น สิ นทรัพย์ถาวร ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์
รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ให้ทางานประสานกัน อันจะทาให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
3. การนา (leading) หมายถึง การจูงใจหรื อกระตุน้ พนักงานให้ทางานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร
4. การควบคุม (controlling) หมายถึง การติดตามตรวจสอบผลการทางานและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาการดาเนินงานและความพึงพอใจในการดาเนินงาน
กรมส่งเสริ มการเกษตร (2556) อธิบายว่า กระบวนการพัฒนาองค์กรเกษตรกร มี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมินสถานการณ์
2. การกาหนดเป้ าหมาย
3. การวางแผนพัฒนา
4. การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
5. การประเมินผล
สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม (2560) กล่าวว่า ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮิร์ซเบิร์ก เป็ นปั จจัยที่ทาให้คนเกิดความพึงพอใจใน
การทางาน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ปั จจัย ดังนี้
1. ปั จจัยอนามัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการทางาน และวิธีการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน ถ้าหากไม่เหมาะสม หรื อ
บกพร่ องไป จะทาให้บุคคลรู ้สึกไม่พอใจในงาน ไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งเสริ มให้คนทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ปั จจัยจู งใจ ได้แก่ ปั จจัยที่ เกี่ ยวเนื่ องกับเนื้ อหาของงาน และทาให้ผูป้ ฏิ บัติมีความพอใจในงาน ใช้ความพยายาม และ
ความสามารถทุ่มเทในการทางานมากขึ้น เช่น ความสาเร็ จ การได้รับการยกย่อง
แนวคิดเกีย่ วกับการดาเนินงานศูนย์ จดั การศัตรูพชื ชุมชน
กองส่งเสริ มการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย (2561) อธิบายองค์ประกอบของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ประกอบด้วย
1. สมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เป็ นเกษตรกรที่อยูใ่ นพื้นที่ชุมชนเดียวกัน และมีปัญหาศัตรู พืชและหรื อมีความต้องการ
เรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการศัตรู พืช สมัครใจเป็ นสมาชิ กอย่างน้อย 30 คน และสามารถมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และทากิ จกรรมด้วยกันได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการบริ หารศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน สมาชิกศูนย์ร่วมคัดเลือกผูท้ าหน้าที่ประธาน รองประธานกรรมการ เลขานุการ
เหรัญญิก ซึ่งอาจมอบหมายคณะกรรมการให้เป็ นคณะทางานย่อยแต่ละด้าน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์จุลินทรี ย ์ ด้านผลิตแมลงศัตรู ธรรมชาติ
3. สถานที่ต้ งั ศูนย์ ควรอยูใ่ นแหล่งชุมชน หรื อสถานที่ที่เกษตรกรเดินทางได้สะดวก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. แปลงติ ดตามสถานการณ์ ศตั รู พืช เป็ นแปลงที่ ใช้สาหรับการเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิ บตั ิ การสารวจสถานการณ์ศตั รู พืช ศัตรู
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมให้แก่เกษตรกรหรื อชุมชน และมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก โดยนาข้อมูลที่เก็บได้ไปใช้เตือนภัยการระบาดศัตรู พืชให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ขา้ งเคียงทราบ
กองส่งเสริ มการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย (2561) กล่าวว่า การจัดการศัตรู พืชและการให้บริ การของศูนย์จดั การศัตรู พืช
ชุมชน มีอยู่ 4 ด้าน ดังนี้
1. การเตือนการระบาด โดยนาข้อมูลที่บนั ทึกได้จากแปลงติดตามสถานการณ์และแปลงของเกษตรกรข้างเคียง มาวิเคราะห์
และใช้เตือนการระบาดศัตรู พืช
2. ให้บริ การวินิจฉัยศัตรู พืชแก่เกษตรกรและชุมชนที่มีปัญหาการระบาดศัตรู พืช
3. การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง โดยเจ้าหน้าที่จงั หวัดรวมกลุ่มเกษตรกรเป้ าหมายให้สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อมาขอรับบริ การ
4. การบริ การข้อมูลเกี่ยวกับศัตรู พืช
กองส่งเสริ มการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย (2561) กล่าวว่า การบริ หารจัดการศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนให้มีความต่อเนื่ อง
มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การจัดทาแผนการดาเนินงานของศูนย์ศตั รู พืชชุมชน
2. การจัดการศัตรู พืชและการให้บริ การของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
3. การสร้างและเชื่อมโยงเครื อข่าย
4. การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
กองส่งเสริ มการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย (2561) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ของสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนจะเกิดประสิ ทธิภาพ
และเรี ยนรู ้ได้จริ งสาคัญคือ ต้องเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติจริ งและอย่างต่อเนื่ อง โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยเป็ นพี่เลี้ยงและให้คาแนะนาวิธีการที่
เหมาะสม โดยใช้ระบบการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมตามกระบวนการโรงเรี ยนเกษตรกร
สถานการณ์ ศูนย์ จดั การศัตรูพชื ชุมชนในอาเภอหนองหญ้ าไซ จังหวัดสุ พรรณบุรี
สานักงานเกษตรอาเภอหนองหญ้าไซ (2563) กล่าวว่า ในปี 2559 กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้กาหนดกิจกรรมพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการศัตรู พืชให้แก่สมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนและ
สามารถเป็ นมาตรฐานให้กบั ศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนอื่นในพื้นที่ได้ อาเภอละ 1 ศูนย์ โดยพัฒนาเป็ นศูนย์หลักระดับอาเภอ และ
ขยายศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนจัดตั้งเป็ นศูนย์ขยาย เพิม่ อีก จนปั จจุบนั มีศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนในอาเภอหนองหญ้าไซ จานวน 8 ศูนย์
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ โดยผูว้ ิจยั มีการกาหนด
วิธีการวิจยั เกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ ศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนในอาเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุ พรรณบุรี ปี 2564 จานวน 240 ราย กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน ที่ ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 150 ราย โดยใช้วธิ ีการสุ่มแบบง่าย ด้วยการจับสลากตามสัดส่วนจานวนตัวอย่างของเกษตรกรในแต่ละ ศจช.
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั การทดสอบเครื่ องมือ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา โดยใช้วิธีการทางสถิติตรวจสอบค่าความ
เที่ยงตรง คือ ค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence--IOC) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ค่าดัชนี ความสอดคล้องที่คานวณได้เท่ากับหรื อมากกว่า .50 แสดงว่า ข้อคาถามนั้น วัดตรงกับเนื้ อหาที่
กาหนด สามารถนาข้อคาถามนั้นไปใช้ได้ ถ้าค่าดัชนี ความสอดคล้องที่ คานวณต่ ากว่า .50 แสดงว่า ข้อคาถามนั้น วัดไม่ตรงกับ
เนื้ อหาที่ กาหนด ผูส้ ร้างเครื่ องมือวิจยั จะต้องปรับปรุ งแก้ไขจนข้อความมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ (2561)
โดยได้ค่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้ อหารวม เท่ากับ .99 แสดงว่า ข้อคาถามเหล่านั้น วัดตรงกับเนื้ อหาที่กาหนด สามารถนา
ข้อคาถามนั้นไปใช้ได้ ดาเนิ นการก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการทดสอบความเชื่อมัน่ (reliability) โดยการนาแบบ
สัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ ไปทาการทดสอบกับกลุ่มเป้ าหมาย
จานวน 30 คน โดยสาหรับเกณฑ์ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวิจยั ควรมีค่าสู งกว่า .70 จึงจะถือว่าเครื่ องมือวิจยั นั้น มีผลการวัดที่ มี
ความเชื่ อมัน่ และน่าเชื่ อถือได้ จากการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ แบบสัมภาษณ์มีค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า .70 ดังนั้น แบบสัมภาษณ์มี
ความเชื่อมัน่ และสามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, 2561) และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหา
ความเที่ยง ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
ตอนที่ 1 การได้รับการส่งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เท่ากับ 0.851
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืช เท่ากับ 0.827
ตอนที่ 3 ปั ญหาในการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เท่ากับ 0.822
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เท่ากับ 0.967
จากการวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ แบบสัมภาษณ์มีค่าความเชื่ อมัน่ มากกว่า .70 ดังนั้น แบบสัมภาษณ์มีความเชื่ อมัน่ และ
สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นรายบุคคลด้วยตนเอง กาหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล กาหนดแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บข้อมูลตามแผน เตรี ยม
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เตรี ยมแบบสัมภาษณ์ เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละครั้งตามแผน การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องใช้เพื่อการสัมภาษณ์และการเดินทาง และการประสานงานก่อนการเก็บข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าต่าสุ ด (minimum)
ค่าสู งสุ ด (maximum) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) และการจัดอันดับ (ranking) แล้วนามาจัดช่วง
คะแนน โดยใช้ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยโดยกาหนดความหมาย ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.80 = น้อยที่สุด, 1.81-2.60 = น้อย 2.61-3.40 = ปานกลาง
3.41-4.20 = มาก และ 4.21-5.00 = มากที่สุด โดยการนาผลของค่าสถิติที่ได้นามาสรุ ปและอภิปรายผลโดยตรงจากค่าที่ได้
ผลการวิจยั
สภาพส่ วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
1. สภาพส่วนบุคคล เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ร้อยละ 58.0 เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 55.93 ปี ร้อยละ 68.7
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.0 จบชั้นประถมศึกษา มีประสบการณ์ทาการเกษตรเฉลี่ย 29.63 ปี และมีสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.08 คค
2. สภาพสังคม เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ทุกคนเป็ นสมาชิกกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร มีระยะเวลาในการเป็ น
สมาชิก ศจช. เฉลี่ย 8.31 ปี และจานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาในศูนย์จดั การจัดการศัตรู พืชชุมชนเฉลี่ย 4.39 ครั้ง/ปี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. สภาพเศรษฐกิ จ ร้อยละ 74.0 ประกอบอาชี พหลัก คือ ทานา ร้อยละ 53.3 มีอาชี พรอง ร้อยละ 25.3 ประกอบอาชี พรอง คือ
ทาไร่ รายได้ของครัวเรื อนจากภาคการเกษตร เฉลี่ย 169,453.33 บาท/ปี ร้อยละ 86.0 ไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตร โดยเกษตรกรที่ มี
รายได้นอกภาคการเกษตร มีรายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 59,047.62 บาท/ปี มีหนี้สินเฉลี่ย 142,826.09 บาท ร้อยละ 74.7 ไม่มีหนี้ สิน
นอกภาคการเกษตร โดยเกษตรกรที่มีหนี้สินนอกภาคการเกษตรมีหนี้สินเฉลี่ย 81,315.79 บาท มีพ้ืนที่ตนเองเฉลี่ย 19.74 ไร่ ร้อยละ
56.7 ไม่มีพ้นื ที่เช่า โดยเกษตรกรที่มีพ้นื ที่เช่ามีพ้นื ที่เช่าเฉลี่ย 13.98 ไร่
การได้ รับการส่ งเสริมความรู้เกีย่ วกับการดาเนินงานศูนย์ จดั การศัตรูพชื ชุมชน
เกษตรกรสมาชิ กศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนได้รับการส่ งเสริ มความรู ้จากสื่ อบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การได้รับการ
ส่งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนที่ได้รับในระดับมากที่สุด 1 แหล่ง คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
และการได้รับการส่ งเสริ มความรู ้เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนที่ ได้รับในระดับน้อย 1 แหล่ง คือ ผูน้ าท้องที่ /
ท้องถิ่น
การดาเนินงานและความพึงพอใจต่ อการดาเนินงานศูนย์ จดั การศัตรูพชื ชุมชนของสมาชิก
1. การดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ร้อยละ 88.0
มีระดับการดาเนิ นงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนในระดับมากที่ สุด 25.00-30.00 คะแนน รองลงมาร้ อยละ 12.0 มีระดับการ
ดาเนิ นงานของศู นย์จัดการศัตรู พืชชุ มชนในระดับปานกลาง 13.00-18.99 คะแนน โดยประเด็นการดาเนิ นงานของศู นย์จัดการ
ศัตรู พืชชุมชนน้อยที่สุด 1 อันดับ คือ มีบริ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างแก่เกษตรกร
2. ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนของสมาชิก ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การ
ศัตรู พืชชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยประเด็นความพึงพอใจต่อการ
ดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนในระดับมากที่สุด คือ ศูนย์มีการกาหนดให้คดั เลือกสมาชิก ศจช. เป็ นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่
ชุมชนเดี ยวกัน ในขณะประเด็นที่ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนน้อยที่สุด คือ มีบริ การตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างแก่เกษตรกร
ปัญหาในการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
ปั ญหาในการดาเนิ นงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมปั ญหาในการดาเนิ นงานของศูนย์
จัดการศัตรู พืชชุมชนอยู่ในระดับน้อย โดยประเด็นปั ญหาในการดาเนิ นงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนมากที่ สุด คือ ขาดการ
บริ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างแก่เกษตรกร ในขณะที่ประเด็นปั ญหาในการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนน้อยที่สุด
คือ สมาชิก ศจช. ไม่ได้เป็ นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานศูนย์ จดั การศัตรูพชื ชุมชน
แนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวม เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การ
ศัตรู พืชชุมชนเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนอยูใ่ นระดับมาก โดยเกษตรกรสมาชิกศูนย์
จัดการศัตรู พืชชุมชนมีประเด็นที่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนมากที่สุด คือ ควรมีการ
เก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตั รู พืชอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเด็นที่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานของศูนย์
จัดการศัตรู พืชชุมชนน้อยที่สุด คือ ควรมีการแจ้งเตือนการระบาดที่แปลงติดตามสถานการณ์ศตั รู พืช

292

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะการวิจยั
1. การได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานศู นย์จัดการศัตรู พืชชุมชน พบว่า เกษตรกรสมาชิ กศู นย์จดั การ
ศัตรู พืชชุมชนได้รับความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ มากที่สุด คือ สื่ อบุคคล โดยได้รับความรู ้แบบสื่ อบุคคลจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมาก
ที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีความใกล้ชิดเกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนมากที่สุด และมีอตั รากาลังครอบคลุมใน
การดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนทุกตาบลในพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พนิ ดา นันต๊ะหน้อย (2558) ที่
ได้ศึกษาการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานของสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนจังหวัดพะเยา พบว่า เกษตรกรได้รับความรู ้จากสื่ อ
แบบบุคคลในระดับมาก คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ในส่ วนของการได้รับความรู ้แบบสื่ อบุคคลน้อยที่สุด คือ ผูน้ าท้องที่ /ท้องถิ่น
เนื่องมาจากผูน้ าท้องที่/ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้และไม่เคยผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน
2. การดาเนิ นงานของศู นย์จัดการศัตรู พืชชุ มชน พบว่า ประเด็นที่ มีการดาเนิ นการน้อยที่ สุด ได้แก่ มีบริ การตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างแก่เกษตรกร อาจเนื่องมาจากเกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนขาดความรู ้ในเรื่ องการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้าง เพราะส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และขาดการส่ งเสริ มถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างให้แก่
เกษตรกรอย่างสม่าเสมอ
3. ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนของสมาชิ ก พบว่า ประเด็นที่ มีความพึงพอใจมากที่ สุดคื อ
สมาชิ ก ศจช. เป็ นเกษตรกรที่อยูใ่ นพื้นที่ชุมชนเดี ยวกัน กองส่ งเสริ มการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย (2561) กล่าวว่า ในการจัดตั้งศูนย์
การศัตรู พืชชุมชนส่ วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรภายในตาบลเดียวกัน ที่มีปัญหาการระบาดของศัตรู พืช เพื่อแก้ไข
ปั ญหาการระบาดของศัตรู พืชร่ วมกัน
4. ปั ญหาในการดาเนิ นงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุ มชน พบว่า มี 3 ประเด็น ที่ เป็ นปั ญหาในการดาเนิ นงานของศูนย์
จัดการศัตรู พืชชุมชนในระดับมาก คือ ขาดการบริ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างแก่เกษตรกร ซึ่ งเป็ นประเด็นที่มีการดาเนิ นงานและมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดด้วย เนื่ องจากเกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และขาดการ
ส่งเสริ มถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างให้แก่เกษตรกรอย่างสม่าเสมอ ในส่ วนของไม่มีระบบการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการ
โรงเรี ยนเกษตรกร เนื่ องจากยังขาดการส่ งเสริ มความรู ้ในระบบโรงเรี ยนเกษตรกร ประกอบกับปั ญหาขาดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดฤดูกาลผลิต เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลาในการเรี ยนรู ้ตลอดฤดูกาล
5. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน พบว่า เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนเห็น
ด้วยกับประเด็น ควรมีการเก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตั รู พืชอย่างต่อเนื่ องมากที่สุด เนื่ องจากจะทาให้ทราบถึงสถานการณ์ของ
ศัตรู พืชและแมลงศัตรู ธรรมชาติภายในแปลง ทาให้สามารถบริ หารจัดการแปลงของเกษตรกรได้เอง ก่อนที่จะเกิดการระบาดของ
ศัตรู พืช
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านการส่ งเสริ มความรู ้เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุ มชน จากการค้นพบงานวิจยั นี้ พบว่า เกษตรกร
สมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนยังได้รับความรู ้จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทวารสารในระดับน้อย และสื่ อออนไลน์ในระดับปานกลาง
ซึ่ งยังเข้าถึ งสื่ อดังกล่าวได้ไม่มากนัก ในส่ วนของสื่ อสิ่ งพิมพ์น้ ัน เจ้าหน้าที่ ควรเข้าไปเผยแพร่ สื่อประเภทวารสารและอื่น ๆ ให้
เกษตรกรเข้าถึงมากขึ้น และในส่ วนของสื่ อออนไลน์ เจ้าหน้าที่ ควรเข้าไปส่ งเสริ มวิธีการสื บค้นองค์ความรู ้ผ่านบล็อก (Blog) เฟซบุ๊ก
(Facebook) และยูทูป (YouTube) ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงสื่ อดังกล่าวได้มากขึ้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ด้านการดาเนินงานและความพึงพอใจต่อการดาเนินงานศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนของสมาชิก จากการค้นพบงานวิจยั นี้
พบว่า เกษตรกรสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนมีการดาเนิ นงานและความพึงใจในประเด็นการให้บริ การตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างแก่เกษตรกรน้อยที่ สุด เจ้าหน้าส่ งเสริ มการเกษตรที่ควรเข้าไปส่ งเสริ มความรู ้เรื่ องการตรวจวิเ คราะห์สารพิษตกค้างให้แก่
เกษตรกรหรื อประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู ้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้อง
3. ด้านปั ญหาในการดาเนิ นงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน จากการค้นพบงานวิจยั นี้ พบว่า ปั ญหาในการดาเนิ นงาน
ของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชนในระดับมาก คือ ขาดการบริ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างแก่เกษตรกร เนื่ องจากขาดการส่ งเสริ ม
ถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างให้แก่เกษตรกรสมาชิ กศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรควร
ส่ งเสริ มความรู ้เรื่ องการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างให้แก่เกษตรกร หรื อประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ ยวชาญมาให้ความรู ้แก่
เกษตรกรอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพื้นที่
4. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน จากการค้นพบงานวิจยั นี้ พบว่า เกษตรกรสมาชิกศูนย์
จัดการศัตรู พืชชุมชนเห็นด้วยกับ ประเด็นควรมีการเก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตั รู พืชอย่างต่อเนื่ อง มากที่สุด เจ้าหน้าที่ ควร
ส่งเสริ มในส่วนของการสารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศตั รู พืชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้ นทุนการผลิตข้ าวของเกษตรกรสมาชิ กนาแปลงใหญ่
อาเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
จิตสุภา บิดาทอง1*
สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม2 และ พลสราญ สราญรมย์3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: frameas35@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพส่วนบุคคล สภาพทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ระดับ
ความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว (3) การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว (4) ปั ญหา
และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว และ (5) ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ขา้ วในอาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 จานวน 222 ราย กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน ที่ ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 143 ราย ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับสลาก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.75 ปี จบการศึ กษาระดับประถมศึ กษา อาชี พทานา
ผลิตข้าวปี ละ 1 ครั้ง ไม่มีตาแหน่งทางสังคม เป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและได้รับข่าวสารความรู ้จากการเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน
ต้นทุนการผลิตข้าวก่อนเข้าร่ วมโครงการ เฉลี่ย 3,229.50 บาทต่อไร่ หลังเข้าร่ วมโครงการ 2,447.10 บาทต่อไร่ (2) เกษตรกรมีความรู ้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีทศั นคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (3) เกษตรกรมีการยอมรับเชิงความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดและมีการยอมรับ
ไปปฏิบตั ิในระดับมาก (4) เกษตรกรมีปัญหาภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย และเกษตรกรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (5) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ คือ ระดับความรู ้ ที่ระดับนัยสาคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การยอมรับ, เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว, นาแปลงใหญ่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

Factors Related Adoption of Technology for Reducing Rice Production Cost by
Collaborative Farming Farmers in Ban Lat District, Phetchaburi Province
Jidsupa Bidathong1*
Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 and Ponsaran Saranrom3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: frameas35@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) personal, social, and economic conditions (2) knowledge level and
attitudes towards technology for reducing rice production cost (3) the adoption of technology for reducing rice production cost
(4) problems and suggestions about the adoption of technology for reducing rice production cost (5) factors relating to the
adoption of technology for reducing rice production cost. The population of this study was 222 farmers who were members of
collective rice farming in Ban Lat district, Petchaburi province in 2018. The sample size of 143 people was determined by using
Taro Yamane formula and simple random sampling method through lotto picking. Data were collected by conducting structured
interview and were analyzed by using descriptive statistics and multiple regression analysis.
The results of the research found out that (1) Most of the farmers are male, average age 54.75 years old, graduated
primary school, farming occupation, produce rice once a year, no social position, Become a member of a farmer's group and
received knowledge from attending the training/field trips. The average rice production cost before and after participating in the
project was 3,229.50 Baht/Rai and 2,447.10 Baht/Rai respectively. (2) Farmers had knowledge about technology for reducing rice
production cost, overall, at the highest level. Farmers had attitude towards technology for reducing rice production cost, overall,
at the strongly agreeable level. (3) Farmers adopted in theory, overall, at the highest level and adopted in practice at the high
level. (4) Farmers faced with the problems, overall at the low level. Farmers agreed with suggestions, overall, at the highest level.
(5) Factor which related to the adoption was the level of knowledge at a statistically significant level of .05.
Keywords: Adoption, Technology for Reducing Rice Production Cost, Collaborative Rice Farming
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
สถานการณ์การผลิตข้าวของไทย ยังประสบปั ญหาต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
ขาดการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูอย่างเป็ นระบบ ทาให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในประเทศไทยมีปัญหาค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสู งขึ้นทุกปี
เพราะฉะนั้น เกษตรกรจึงต้องเร่ งพัฒนาระบบการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสู งมากขึ้น และปรับลดต้นทุนการผลิตให้ต่าลง ก็จะทาให้
ได้ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น ทั้งยังไม่เป็ นการทาลายธรรมชาติอีกด้วย กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาเนิ นการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและปรับปรุ งคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้ตน้ ทุนการผลิตต่ าลง รักษาระดับผลผลิตให้มีปริ มาณ
และคุ ณภาพสมดุลกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การดาเนิ นงานของ
โครงการระบบส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรื อนาแปลงใหญ่ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2562) เทคโนโลยีการลดต้นทุน
การผลิตข้าวจึงเป็ นวิธีที่สาคัญในสถานการณ์ปัจจุบนั เนื่ องจากเป็ นวิธี การที่จะลดการพึ่งพาปั จจัยภายนอกและเป็ นวิธีการที่พ่ ึงพา
ตนเองอย่างแท้จริ ง โดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้กาหนดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิ ตข้าวทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ด้านการเตรี ยมดิน ด้านการจัดการวัชพืช ด้านการจัดการน้ า ด้านการจัดการศัตรู พืช ด้านการเก็บเกี่ยว
เหมาะสมและด้านการจัดทาบัญชี ตน้ ทุน (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2558) เกษตรกรในพื้นที่ อาเภอบ้านลาด ส่ วนมากพบปั ญหา
ต้นทุนในการผลิตข้าวผลิตข้าวที่สูง โดยมีสภาพต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร เฉลี่ย 7,495.29 บาทต่อไร่ ซึ่ งเป็ นต้นทุนการผลิต
ข้าวที่ สูง (สานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี , 2559) ดังนั้น ถ้าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในส่ วนดังกล่าวข้างต้นได้ จะส่ งผลให้
เกษตรกรสามารถกาหนดแนวทางในการบริ หารต้นทุ นการผลิ ต และนาข้อมูลไปประกอบการวางแผนทางการเงิ นได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดต้นทุนปั จจัยการผลิตข้า วที่สูง ยังคงเข้าถึง
เพียงเกษตรกรบางกลุ่มเท่านั้น มีท้ งั ยอมรับและไม่ยอมรับ อีกทั้งยังมีบางกลุ่มที่ ไม่เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีการลด
ต้นทุนการผลิต
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสาคัญที่จะต้องศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร
โดยจะศึกษาสภาพทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวของ
เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว ว่า มีการยอมรับที่จะนาเทคโนโลยีการลดต้นทุนไปใช้ประกอบการวางแผนมากน้อยเพียงใด
และศึ กษาปั ญหารวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งในการส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิตข้าวให้มีผลผลิตเพียงพอ มี
คุณภาพดีตรงต่อความต้องการของตลาดอย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพส่วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรในอาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความรู ้และทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในอาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
5. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในอาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

1. สภาพส่ วนบุคคล สภาพทางสังคมและ
สภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
1.1 สภาพส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) ระดับการศึกษา
5) จานวนสมาชิกในครัวเรื อนที่เป็ นแรงงาน
ในการทานา
6) การประกอบอาชีพ
7) จานวนพื้นที่ในการปลูกข้าว
8) ประสบการณ์ในการปลูกข้าว
9) ข้อมูลการผลิตข้าว
1.2 สภาพสังคม
1) ตาแหน่งทางสังคมในปั จจุบนั
2) การเป็ นสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ
3) ช่องทางการรับข่าวสาร
1.3 สภาพเศรษฐกิจ
1) รายได้ภาคการเกษตร
2) รายได้นอกการเกษตร
3) ต้นทุนการผลิตข้าว
2. ระดับความรู้และทัศนคติเกีย่ วกับเทคโนโลยี
การลดต้ นทุนการผลิตข้ าว
2.1 ระดับความรู ้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุน
การผลิตข้าวทั้ง 7 ด้าน
2.2 ทัศนคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการ
ผลิตข้าวทั้ง 7 ด้าน

3. การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต
ข้ าวของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อาเภอ
บ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในเชิงความคิดเห็น
และในเชิงปฏิบตั ิ ทั้ง 7 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้านการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
2. ด้านการเตรี ยมดิน
3. ด้านการกาจัดวัชพืช
4. ด้านการจัดการน้ า
5. ด้านการจัดการศัตรู พืช
6. ด้านการเก็บเกี่ยวเหมาะสม
7. ด้านการจัดทาบัญชีตน้ ทุน

4. ปัญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกรเกีย่ วกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้ าว
1. ด้านการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
2. ด้านการเตรี ยมดิน
3. ด้านการกาจัดวัชพืช
4. ด้านการจัดการน้ า
5. ด้านการจัดการศัตรู พืช
6. ด้านการเก็บเกี่ยวเหมาะสม
7. ด้านการจัดทาบัญชีตน้ ทุน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยทางสภาพส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิ ก
ในครัวเรื อนที่เป็ นแรงงานในการทานา การประกอบอาชี พ จานวนพื้นที่ในการปลูกข้าว ประสบการณ์ในการปลูกข้าว และข้อมูล
การผลิตข้าว รายได้ภาคการเกษตร รายได้นอกภาคการเกษตร ต้นทุนการผลิต ตาแหน่งทางสังคมในปั จจุบนั การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
องค์ก รต่ า ง ๆ และช่ อ งทางการรั บข่ า วสารเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีก ารลดต้น ทุ น การผลิ ตข้า ว ระดับความรู ้ และทัศ นคติ เกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว มีอย่างน้อย 1 ปั จจัย ที่ เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของ
เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับการยอมรับ
ดิเรก ฤกษ์หร่ าย (2538) กล่าวถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ สภาวการณ์ ทั่ว ไป คื อ สภาพทางเศรษฐกิ จ สภาพทางสัง คมและวัฒ นธรรม สภาพทางภูมิ ศ าสตร์ และ
สมรรถภาพในการทางานของสถาบันหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง คื อ พื้นฐานทางสังคม พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ พื้นฐานในการติดต่อสื่ อสารของเกษตรกร และพื้นฐานอื่น ๆ ของเกษตรกรที่มีความพร้อมทางจิตใจ มีทศั นคติที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับความรู้
ชวาล แพรัตกุล (2526) กล่าวว่า การวัดความรู ้ คือ การวัดสมรรถภาพของสมองด้านการระลึกออกของความจา นั่นเอง
เป็ นการวัดเกี่ ยวกับเรื่ องราวที่ เคยมีประสบการณ์ที่เคยรู ้เห็ นมาก่ อนทั้งสิ้ น เครื่ องมือที่ ใช้วดั ความรู ้ คื อ แบบทดสอบ มี ลกั ษณะ
แตกต่างกันมากทั้งในรู ปแบบการนาไปใช้และจุดมุ่งหมายในการสร้างเครื่ องมือ (บุญธรรม กิ จปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2535) ได้แบ่งการ
ทดสอบออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. แบบทดสอบความเรี ยง เป็ นแบบที่กาหนดคาถามให้ผสู ้ อบจะต้องเรี ยบเรี ยงคาตอบเอง
2. แบบทดสอบแบบตอบสั้น เป็ นแบบที่กาหนดให้และให้ตอบสั้น ๆ ผูต้ อบต้องหาคาตอบเองเหมือนกับความเรี ยงแต่มี
การจากัดคาตอบให้
3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็ นแบบที่กาหนดให้ท้ งั คาถามและคาตอบผูต้ อบจะต้องเลือกคาถามที่กาหนดให้
แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
เชิดศักดิ์ โฆวาสิ นธุ์ (2522) กล่าวไว้วา่ ในการวัดทัศนคติจะมีขอ้ ตกลงเบื้องต้น ดังนี้
1. การศึกษาทัศนคติเป็ นการศึกษาความคิดเห็นและความรู ้สึกของบุคคลที่มีลกั ษณะคงเส้นคงวา
2. ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถวัดได้หรื อการสังเกตได้โดยตรง
3. การศึกษาทัศนคติของบุคคลนั้น ไม่ใช่เป็ นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทางของทัศนคติของบุคคลเท่านั้น แต่จะต้องศึกษาถึง
ระดับความมากน้อยหรื อความเข้มของทัศนคติน้ นั ๆ ด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การวัดทัศนคติสามารถทาได้หลายวิธี ในที่น้ ีจะขอนาเสนอมาตรวัดทัศนคติที่นิยมใช้ 3 ชนิด (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ได้แก่
1. มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert scale) เป็ นการวัดความคิดเห็นของบุคคล แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
เฉย ๆ หรื อปานกลาง ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2. มาตรวัดออสกูด (osgood scale) เป็ นมาตรวัดที่ใช้คาคุณศัพท์มาอธิ บายความหมายของสิ่ งเร้า โดยมีคุณสมบัติตรงข้าม
กัน เป็ นขั้ว ของมาตรวัด ค าคุ ณศัพ ท์ ที่ ใ ช้ใ นการอธิ บ ายคุ ณ ลัก ษณะของสิ่ ง เร้ า นี้ สามารถอธิ บ ายได้ 3 องค์ป ระกอบ คื อ (1)
องค์ประกอบทางด้านการประเมินค่า เช่น ดี -เลว ขม-หวาน ชอบ-ไม่ชอบ เป็ นต้น (2) องค์ประกอบทางด้านศักยภาพจะเกี่ ยวกับ
ทางด้านศักยภาพกาลังงาน เช่น หนัก-เบา แข็งแรง-อ่อนแอ หยาบ-ละเอียด หนา-บาง เป็ นต้น (3) องค์ประกอบทางด้านการกระทา
จะเกี่ยวกับปฏิกิริยากิจกรรมการเคลื่อนไหว เช่น รวดเร็ ว เชื่องช้า ร่ าเริ ง หงอยเหงา เป็ นต้น
3. มาตรวัดเทอร์ สโตน (thurstone’s type scale) เป็ นการกาหนดช่วงความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเป็ น 11 ช่วง
จากน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด โดยให้แต่ละช่วงมีระยะห่ างเท่า ๆ กัน ข้อความที่ใส่ ลงไปในมาตรวัดนี้ จะต้องนาไปให้ผตู ้ ดั สิ นใจ
เลือกว่า ควรอยูต่ าแหน่งใด ของมาตรวัดแต่ละข้อความ
เทคโนโลยีการลดต้ นทุนการผลิตข้ าว
กรมส่งเสริ มการเกษตร (2562) ได้กาหนดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสม 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วมีคุณภาพเหมาะสมกับพื้นที่ ใช้ในอัตราที่เหมาะสมและการผลิต
เมล็ดพันธุ์ขา้ วไว้ใช้เอง
2. ด้านการเตรี ยมดิน เตรี ยมดินให้ดี เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้ปุ๋ยอินทรี ยห์ รื อปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ของดิน และ
ใส่ปุ๋ยเคมีให้ตรงกับความต้องการของข้าว
3. ด้านการกาจัดวัชพืช เลือกใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชให้ถูกชนิ ด ถูกวิธีตามคาแนะนา กาจัดวัชพืชและข้าววัชพืช ก่อนหว่าน
ปุ๋ ย ให้ใช้สารกาจัดวัชพืชช่วงก่อนวัชพืชงอกหรื อหลังหว่านข้าวทันที แต่ไม่เกิน 4 วัน เพื่อเป็ นการควบคุมวัชพืชและประเมินวัชพืช
ระบาดในนาข้าว หากเกินร้อยละ 20 ของพื้นที่นาทั้งหมด ถึงจะใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
4. ด้านการจัดการน้ า แนะนาวิธีการให้น้ าแบบเปี ยกสลับแห้ง คือ ไม่ตอ้ งปล่อยน้ าแช่ไว้ในแปลงนาตลอดเวลา วิธีน้ ี จะช่วย
ทาให้ประหยัดน้ าเข้านาที่เกินความจาเป็ น ช่วยให้รากข้าวเจริ ญเติบโตให้ดีข้ ึน
5. ด้านการจัดการศัตรู ขา้ ว หมัน่ สารวจแมลงศัตรู ขา้ วในแปลงนาอย่างสม่ าเสมอ ป้ องกันกาจัดศัตรู ขา้ ววิธีผสมผสาน
โดยใช้วธิ ีกล เช่น การปล่อยน้ าแห้งสลับเปี ยก ชีววิธี เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ (น้ าสกัดชีวภาพ เชื้อจุลินทรี ย ์ เป็ นต้น) หากพบศัตรู ขา้ ว
ระบาดรุ นแรง เพื่อรักษาผลผลิตควรเลือกใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัดเมื่อจาเป็ น
6. ด้านการเก็บเกี่ยวเหมาะสม เก็บเกี่ยวข้าวที่ระยะสุกแก่เหมาะสม ลดการสูญเสี ยระหว่างเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
7. ด้านการจัดทาบัญชีตน้ ทุน ทาบัญชีตน้ ทุนการทานาเพื่อควบคุมการใช้จ่ายที่ ไม่จาเป็ น โดยบันทึ กรายละเอียดรายรับ
รายจ่ายทั้งหมดในครัวเรื อน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ใช้จ่ายเพื่อนาไปวิเคราะห์และหาทางลดต้นทุนการผลิตในฤดูต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดตัวแปรเพื่อนามาทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพ 1
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยผูว้ ิจยั มีการกาหนด
วิธีการวิจยั เกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ขา้ วในอาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 จานวน 222 ราย กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน ที่ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
143 ราย ใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับสลาก
2. เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 5 ตอน
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั การทดสอบเครื่ องมือดาเนิ นการ ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา โดยใช้วิธีการทางสถิติตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง คือ ค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์
(Index of Item-Objective Congruence--IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้องที่คานวณได้เท่ากับหรื อมากกว่า
0.50 แสดงว่า ข้อคาถามนั้น วัดตรงกับเนื้ อหาที่กาหนด สามารถนาข้อคาถามนั้นไปใช้ได้และการทดสอบความเชื่อมัน่ (reliability)
โดยการนาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญ ไปทาการ
ทดสอบกับกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 30 คน จากนั้น นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความชื่ อมัน่ ตามวิธีการของ Cronbach’s
Alpha โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์ คือ 0.884 ทั้งนี้ ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวิจยั
ควรมีค่าสูงกว่า 0.70 จึงจะถือว่า เครื่ องมือวิจยั นั้น มีผลการวัดที่มีความเชื่อมัน่ และน่าเชื่อถือได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเอง กาหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล กาหนดแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บข้อมูลตามแผน เตรี ยมเครื่ องมือที่ ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เตรี ยมแบบสัมภาษณ์ ให้ เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละครั้งตามแผน การจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้
เพื่อการสัมภาษณ์และการเดินทาง และการประสานงาน ก่อนการเก็บข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าต่าสุด (minimum)
ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) การจัดอันดับ (ranking) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากร โดยการนาผลของค่าสถิติ
ที่ได้นามาสรุ ปและอภิปรายผลโดยตรงจากค่าที่ได้
ผลการวิจยั
1. สภาพส่ วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร
1.1 สภาพส่ วนบุ คคล เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 56.6) อายุเฉลี่ย 54.75 ปี สมรสแล้ว (ร้อยละ 66.4)
จบการศึกษาระดับประถมศึ กษา (ร้อยละ 45.4) จานวนสมาชิ กในครัวเรื อนที่ เป็ นแรงงานในการทานา เฉลี่ย 1.87 ราย ประกอบ
อาชี พทานา (ร้อยละ 70.6) มีจานวนพื้นที่ในการปลูกข้าวเป็ นของตนเอง เฉลี่ย 13.55 ไร่ พื้นที่เช่า เฉลี่ย 11.13 ไร่ มีประสบการณ์
ในการปลูกข้าว เฉลี่ย 35.99 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ ผลิตข้าวปี ละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 82.5) ปริ มาณผลผลิตข้าวที่ได้เฉลี่ย 711.48 กิโลกรัม
ต่อไร่ ราคาจาหน่ายข้าว เฉลี่ย 7,204.20 บาทต่อตัน
1.2 สภาพสังคม เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีตาแหน่งทางสังคม (ร้อยละ 60.8) เป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 76.9) และ
ได้รับข่าวสารความรู ้จากการเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน (ร้อยละ 89.5)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1.3 สภาพเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตข้าวในรอบปี ที่ผา่ นมาเฉลี่ย 42,906.23 บาท รายได้จากภาคการเกษตร
อื่น ๆ เฉลี่ย 34,710.53 บาท รายได้นอกภาคการเกษตรในรอบปี ที่ ผ่านมาเฉลี่ย 75,210.99 บาท มีตน้ ทุนการผลิตข้าวก่อนเข้าร่ วม
โครงการ เฉลี่ย 3,229.50 บาทต่อไร่ และหลังเข้าร่ วมโครงการ เฉลี่ย 2,447.10 บาทต่อไร่
2. ระดับความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เกษตรกรมีความรู ้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยประเด็นที่ เกษตรกรตอบถูกมากที่ สุด คือ การเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ ว
ที่เหมาะสม มีความบริ สุทธิ์ และตรงตามพันธุ์ สามารถต้านทานต่อโรคและแมลงได้ ประเด็นที่เกษตรกรตอบถูกน้อยที่สุด คือ การ
ใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ขา้ วในปริ มาณมาก จะทาให้ตน้ ข้าวหนาแน่น ช่วยลดการเกิดโรคและศัตรู พืชได้
3. ทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เกษตรกรมีทศั นคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเกษตรกร
มีทศั นคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เป็ นอันดับหนึ่ ง คือ เทคโนโลยีดา้ นการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ช่วยให้ท่าน
สามารถลดต้นทุ นการผลิ ตข้าวได้ และเทคโนโลยีด้านการเตรี ยมดิ นช่ วยให้ท่านสามารถลดต้นทุ น การผลิ ตข้าวได้ ในขณะที่
เกษตรกรมีทศั นคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว อันดับน้อยที่สุด คือ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวจะช่วย
ลดต้นทุนด้านแรงงานได้
4. การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเชิงความคิดเห็นและในเชิงปฏิบตั ิ
4.1 การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในเชิงความคิดเห็ น ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมี
การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุ นการผลิตข้าวในเชิ งความคิ ดเห็ น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยเกษตรกรมี การยอมรั บ
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เป็ นอันดับหนึ่ ง คือ ด้านการจัดการน้ า ในขณะที่ เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว อันดับน้อยที่สุด คือ ด้านการทาบัญชีตน้ ทุน
4.2 การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในเชิ งปฏิ บตั ิ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาไปปฏิบตั ิ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยประเด็นเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต
ที่ นาไปปฏิ บัติมากที่ สุด คือ ใช้สารกาจัดวัชพืชในขณะที่ ไม่มีฝนตก ไม่มีน้ าขังและใช้ในอัตราที่ เหมาะสม ประเด็นเทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิตที่นาไปปฏิบตั ิ น้อยที่สุด คือ ผสมปุ๋ ยสัง่ ตัดตามค่าการวิเคราะห์ดินไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการซื้อปุ๋ ยเคมี
5. ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
5.1 ปั ญหาที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย โดยเกษตรกรมีประเด็น
ปั ญหาเกี่ ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว มากที่ สุด คือ ไม่มีเวลาในการทาบัญชี ตน้ ทุนการทานา ในขณะที่เกษตรกร
มีประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว น้อยที่สุด คือ เผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว เกษตรกรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเกษตรกรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่
ควรอบรมให้ความรู ้ เรื่ อง พันธุ์ขา้ วที่ตา้ นทานโรคและแมลงศัตรู พืช
6. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์
การตัดสิ นใจเชิ งพหุ ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.032 หมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมด อธิ บายการผันแปรของตัวแปรตาม คือ
การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรในเชิ งปฏิบตั ิ ได้ร้อยละ 32.0 และพบว่า มี 1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร คือ ระดับความรู ้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ดังตาราง 1
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
การวิ เคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ การยอมรั บเทคโนโลยี การลดต้ นทุ นการผลิ ตข้ าวของเกษตรกรในเชิ งปฏิ บัติ
ตัวแปร
ค่าคงที่
X8 ระดับความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว
R2 = 0.032 SEE = 1.704 F = 4.596 Sig. of F = 0.034
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอย (b)
13.036
0.199

t
10.344
2.144

n = 143
Sig.
0.000
0.034*

อภิปรายผล
การวัดระดับ ความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีการลดต้น ทุ น การผลิ ต ข้า วของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรตอบผิ ด มากที่ สุด
ในประเด็นการใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ขา้ วในปริ มาณมาก จะทาให้ ตน้ ข้าวหนาแน่ น ช่วยลดการเกิ ดโรคและศัตรู พืชได้ ซึ่ งตามหลัก
วิชาการ คือ การใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ขา้ วในปริ มาณมาก จะทาให้ตน้ ข้าวหนาแน่น ทาให้การเกิดโรค และศัตรู พืชได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
กรมส่งเสริ มการเกษตร (2558) กล่าวไว้วา่ ควรใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อลดการแน่นของข้าว เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค
ต่าง ๆ และแมลงศัตรู พืชรบกวนได้ เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรควรให้ความรู ้ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรคและ
แมลงศัตรู พืชในนาข้าว วิธีการป้ องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช รวมทั้งให้ความรู ้พนั ธุ์ขา้ วที่ตา้ นทานโรคและแมลงศัตรู พืชเพื่อ
ลดการเกิดโรคและแมลงศัตรู พืชได้
การวัดระดับทัศนคติเกี่ ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเห็ นด้วย
น้อยที่ สุด ในประเด็นเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว จะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานได้ เนื่ องจากเกษตรกรไม่มีตน้ ทุนจาก
การจ้างแรงงาน จึงยังเห็นว่า เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตไม่มีผลกระทบกับต้นทุนด้านแรงงาน เนื่ องมาจากเกษตรกรส่ วนใหญ่
มีแรงงานที่ ช่วยในการทานา เฉลี่ย 1.87 ราย ซึ่ งเพียงพอต่อการผลิตข้าวในพื้นที่ ของตนเองและไม่มีตน้ ทุนจากการจ้างแรงงาน
เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ควรส่งเสริ มเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้แรงงาน
ในการทานา เช่น การส่ งเสริ มนวัตกรรมทางการเกษตร การใช้เครื่ องจักรกลทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดแรงงาน
ในการทานา
การยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเชิ งความคิดเห็ นและเชิ งปฏิ บตั ิ ของเกษตรกร พบว่า การยอมรั บ
ในเชิงความคิดเห็นและนาไปปฏิบตั ิ น้อยที่สุด อีกทั้งมีระดับปั ญหามากที่สุด ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ด้านการจัดทาบัญชี
ต้นทุ น สอดคล้องกัน เนื่ องจากปั จจัย และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ เช่ น ไม่มีเวลา อายุของเกษตรกร การศึ กษา เป็ นต้น เพราะฉะนั้น
เกษตรกรควรจัดสรรเวลาและให้ความสาคัญกับการจัดทาบัญชี ตน้ ทุน ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ ควรสร้างการรับรู ้ให้เกษตรกรเห็ น
ประโยชน์ และสามารถจัดทาบัญชีตน้ ทุนในการวางแผนการผลิต
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว พบว่า เกษตรกรเห็นด้วยมากที่ สุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ ควร
อบรมให้ความรู ้ เรื่ อง พันธุ์ขา้ วที่ตา้ นทานโรคและแมลงศัตรู พืช เนื่องจากเกษตรกรมากกว่าครึ่ ง มีตน้ ทุนจากการซื้ อยาสารเคมีกาจัด
ศัตรู พืช เพราะหาซื้อง่าย และเกษตรกรต้องการมีความรู ้เรื่ องพันธุ์ขา้ วที่ตา้ นทานโรคและแมลงศัตรู พืช ควบคู่ไปกับการกาจัดศัตรู พืช
ด้วยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนจากการซื้อสารเคมีและปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่ งแวดล้อม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านต้นทุนการผลิต จากการค้นพบงานวิจยั นี้ พบว่า ด้านการเตรี ยมดิ น รายจ่ายในการผลิตข้าวหลังเข้าร่ วมโครงการ
ในเรื่ องค่าปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ น้ าหมักชีวภาพมีตน้ ทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น มีรายจ่ายจากการ
ซื้ อปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ น้ าหมักชี วภาพ เนื่ องจากเกษตรกรยังไม่มีการผลิตปุ๋ ยไว้ใช้เอง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร หรื อ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมี การให้ความรู ้และส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยแ์ ทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในขณะที่ เกษตรกรก็ควรหันมาผลิ ต
ปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ว้ใช้เองหรื อการรวมกลุ่มในการทาปุ๋ ยอินทรี ยภ์ ายในชุมชน
2. ด้านความรู ้ จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรขาดความรู ้ดา้ นการจัดการศัตรู พืช ในเรื่ องของการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วในอัตรา
ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดความแน่นของข้าว เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ และแมลงศัตรู พืชรบกวนได้ ซึ่ งในประเด็นนี้ เกษตรกร
ไม่มีความรู ้ถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรควรมีการส่ งเสริ ม ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่
ต้านทานโรคและแมลงศัตรู พืช การจัดการศัตรู พืชด้วยวิธีผสมผสาน รวมทั้งการจัดการแปลงอย่างถูกวิธี ในขณะที่เกษตรกรเองควร
ใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วในอัตราที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการกาหนดและการหมัน่ สารวจแปลงนาของตนเองอยูเ่ สมอ
3. ด้านการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตในเชิงความคิดเห็นและเชิงปฏิบตั ิ จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตในเชิงความเห็นและเชิงปฏิบตั ิ ในด้านการทาบัญชีตน้ ทุน น้อยที่สุด เนื่ องจากเกษตรกรไม่
มีเวลาในการจดบันทึกและไม่มีความรู ้ในเรื่ องของการวางแผนการผลิต ดังนั้น หากมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมการข้าว สานักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู ้วิธีการบันทึกต้นทุนการผลิตที่
ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะปั จ จุ บันเกษตรกรส่ วนมากมี อายุเยอะ จึ งต้องให้ความสาคัญมากขึ้ นด้วย และเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตรควรถ่ายทอดความรู ้การทาปฏิทินการผลิต เพื่อวางแผนสถานการณ์การผลิตในรอบต่อไป ในขณะที่ เกษตรกรเองต้อง
จัดสรรเวลาในการจดบันทึกต้นทุนการผลิต และวางแผนการผลิตก่อนการผลิตข้าว
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุ มชนในอาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พรศิริ ลายไม้1*
สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม2 และ บาเพ็ญ เขียวหวาน3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*ผูร้ ับผิดชอบบทความ: pornsiri.aey@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนในด้าน (1) สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล สังคมและ
เศรษฐกิจ (2) การจัดการ (3) ปั ญหา และ (4) แนวทางการพัฒนา ประชากรที่ศึกษา คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในอาเภอเมือง
จังหวัดราชบุ รี จานวน 185 คน กลุ่มตัว อย่าง 127 คน ใช้วิธีก ารสุ่ มกลุ่ม ตัวอย่างแบบง่ ายด้วยการจับสลาก เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า (1) คณะกรรมการร้อยละ 59.8 เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 53.52 ปี ร้อยละ 29.9 จบปริ ญญาตรี ร้อยละ 73.2
ไม่มีตาแหน่งทางสังคม ร้อยละ 63.0 ไม่เป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกรอื่น ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ย 6.00 ปี ร้อยละ 48.0
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม มี รายได้ครั วเรื อ นเฉลี่ ย 280,105.98 บาทต่ อปี (2) ด้านประเด็ นการจัดการ มี การจัด การด้านการ
ประสานงานสู งที่ สุด ด้านวิธีการส่ งเสริ ม มีการประสานการส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรสู งที่สุด ด้านการสนับสนุ น
ได้รับการสนับสนุนมากที่สุด คือ ด้านการให้คาปรึ กษา/แนะนา (3) ปั ญหาด้านประเด็นการจัดการ มีปัญหาด้านการวางแผนสู งที่สุด
ด้านวิธีการส่งเสริ ม มีปัญหาสูงที่สุด คือ คณะกรรมการขาดทักษะในการใช้แพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ด้านการสนับสนุน มีปัญหา
สู งที่ สุด คือ เงื่ อนไขในการเข้าถึ งงบประมาณจากภาครัฐมี ขอ้ กาหนดมาก และ (4) แนวทางการพัฒนา ด้านประเด็นการจัดการ
คณะกรรมการ และสมาชิ กควรให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิงานของกลุ่มทุ กครั้ง ด้านวิธีการส่ งเสริ ม เจ้าหน้าที่ ควรให้ความรู ้
คาแนะนา ปรึ กษา และด้านการสนับสนุ น คณะกรรมการควรมี ความเสี ยสละ อุทิศตน อุทิศเวลา ทุ่มเท ให้ความสาคัญกับการ
มีส่วนร่ วม
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา, การจัดการ, วิสาหกิจชุมชน
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Development Guidelines for Community Enterprise Management in
Mueang Ratchaburi District, Ratchaburi Province
Pornsiri Laimai1*
Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 and Bumpen Keowan3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: pornsiri.aey@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study community enterprise committees (1) basic personal, social, and economic
conditions (2) community enterprise management (3) problems and (4) development guidelines. The population was 185
committees in Mueang district, Ratchaburi province. The sample size of 127 people and simple random sampling method through
lotto picking. Data were collected by conducting structured interview and were analyzed by using descriptive statistics.
The results of the research found out that (1) 59.8% of the committees were female with the average age of 53.52 years
old, 29.9% graduated with bachelor degree, 73.2% held no social position, 63.0% were not member of other agricultural
institutions. The average membership duration was 6.00 years, 48.0% of them were farmers, and the average household income
was 280,105.98 Baht/year. (2) The management regarding the coordination was at the highest level. The extension coordination
from the agricultural extension officers was at the highest level regarding the support with the highest support on
consultation/suggestions. (3) Problems in regards to management. The most problematic issue regarding the planning was at the
highest level. For the extension method. The most problematic issue was on the lack of skill of the committees in using various
learning platforms. Regarding the support, the most problematic issue on the conditions in accessing governmental funding which
had a lot of limitations. (4) Development guideline in regards to management, the committees and members should cooperate
with the operation of the group in every occasion. In regards to the extension method, officers should give knowledge,
suggestions, and consultation. Regarding the support aspect, the committees should be dedicate time and self and emphasize the
participation.
Keywords: Development Guideline, Management, Community Enterprise
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บทนา
ในอดีตที่ผา่ นมา ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยูม่ ากมาย ส่ วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดเล็ก
การรวมตัวมักจะอยู่ในลักษณะกลุ่มกิ จกรรม โดยยังมีปัญหาที่ ประสบอยู่ คือ ยังไม่เป็ นที่ยอมรับของหน่ วยงานภาครัฐหรื อเอกชนอื่น ๆ
เนื่ องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และการได้รับสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง เนื่ องจากข้อมูลกลุ่มเป้ าหมาย
และความต้องการไม่ชดั เจน (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุมชน, 2564) จึงได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
วิสาหกิ จชุมชนในปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้มีการส่ งเสริ มและพัฒนากิ จการของวิสาหกิ จชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ (กรมส่งเสริ มการเกษตร, กองส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2562) การดาเนินงานตาม “พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548” เป็ นหนึ่ งในภารกิ จหลักที่ กรมส่ งเสริ มการเกษตรต้องดาเนิ นการ คือ “การรับรองสถานภาพวิสาหกิ จชุมชน” โดยทา
หน้าที่เป็ นนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ เศรษฐกิจชุมชนในปั จจุบนั จานวนหนึ่ง ยังอยูใ่ นระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ทั้งในระดับภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริ มความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารู ป แบบของวิสาหกิ จ ชุ มชน อันจะทาให้ชุม ชนพึ่ งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต ไม่วา่ ในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิ จ
ชุมชนไปสู่การเป็ นผูป้ ระกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป (กรมส่งเสริ มการเกษตร, กองส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2562)
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนในอาเภอเมืองราชบุรี มีกิจการที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นในด้านการผลิตพืช ด้านปศุสัตว์
ด้านประมง ด้านการแปรรู ป และการให้บริ การ ทาให้การจัดการค่อนข้างแตกต่างกัน และขึ้นอยูก่ บั บริ บทของแต่ละชุมชน อีกทั้ง
เป็ นพื้นที่ ที่อยูใ่ นเขตเมือง คณะกรรมการหลายกลุ่มประกอบธุรกิจส่ วนตัว ในรู ปแบบของบริ ษทั ห้างร้าน ทาให้ไม่มีเวลาในการ
จัดการกลุ่ม บางกลุ่มที่จดั ตั้งมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว ไม่ประสบความสาเร็ จ ก็ไม่ค่อยเห็นความสาคัญในการจัดการ ส่วนกลุ่มที่เริ่ ม
ดาเนิ นกิจการก็ยงั ไม่มีความเข้าใจในเรื่ องของการจัดการกลุ่มเท่าที่ควร ส่ งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีการจัดการที่ไม่เป็ นระบบ ทาให้
กลุ่มไม่เข้มแข็ง การดาเนิ นงานที่ ผ่านมายังไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ ควร ส่ งผลให้เกิ ดอุปสรรคต่อการพัฒนาการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนจากภาครัฐ
ดัง นั้น จากเหตุ ผลและความสาคัญ ดัง กล่ าวข้า งต้น จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วามสาคัญ อย่างมาก ในการศึ ก ษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนในอาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ว่า มีแนวทางอย่างไรบ้าง ที่ทาให้วิสาหกิจชุมชนมีการจัดการ
อย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการของวิสาหกิ จชุมชนในอาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น สร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สามารถพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง
ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและกาหนดนโยบายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปได้
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ
3. เพื่อศึกษาปั ญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

1. สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สังคมและ
เศรษฐกิจ
1.1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) ระดับการศึกษา
1.2 สภาพทางสังคม
1) การดารงตาแหน่งทางสังคม
2) การเป็ นสมาชิกสถาบัน
เกษตรกรอื่น
3) ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพของ
ครัวเรื อน
2) รายได้ของครัวเรื อน
3) จานวนสมาชิกในครัวเรื อน

4. แนวทางการพัฒนาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน
4.1 ด้านประเด็นการจัดการ
1) ด้านการวางแผน
2) ด้านการจัดองค์กร
3) ด้านการประสานงาน
4) ด้านการควบคุม
4.2 ด้านวิธีการส่งเสริ ม
1) แบบบุคคล
2) แบบกลุ่ม
3) แบบสื่ อมวลชน
- สื่ อสิ่ งพิมพ์
- สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.3 ด้านการสนับสนุน
3. ปัญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชน
3.1 ด้านประเด็นการจัดการ
1) ด้านการวางแผน
2) ด้านการจัดองค์กร
3) ด้านการประสานงาน
4) ด้านการควบคุม
3.2 ด้านวิธีการส่งเสริ ม
1) แบบบุคคล
2) แบบกลุ่ม
3) แบบสื่ อมวลชน
- สื่ อสิ่ งพิมพ์
- สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3.3 ด้านการสนับสนุน

2. การจัดการวิสาหกิจชุมชน
2.1 ด้านประเด็นการจัดการ
1) ด้านการวางแผน
2) ด้านการจัดองค์กร
3) ด้านการประสานงาน
4) ด้านการควบคุม
2.2 ด้านวิธีการส่งเสริ ม
1) แบบบุคคล
2) แบบกลุ่ม
3) แบบสื่ อมวลชน
- สื่ อสิ่ งพิมพ์
- สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 ด้านการสนับสนุน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดการ เป็ นความสามารถในการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารขององค์กร โดยองค์ประกอบของการจัดการตามแนวคิดของ
อองรี ฟาโยล (สมคิด บางโม, 2552) มี 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการบังคับบัญชา การประสานงาน และการ
ควบคุม แต่องค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการของวิสาหกิจชุมชนมี 4 ประการ (สมคิด บางโม, 2546) คือ การวางแผน การจัด
องค์กร การประสานงาน และการควบคุม เนื่องจากด้านการสัง่ การบังคับบัญชา เป็ นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรื อหน่วยงาน
โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบแรก การวางแผน ถือเป็ นองค์ประกอบอันดับแรก ในการจัดการด้านต่าง ๆ
ภายในองค์กร เพราะเป็ นการกาหนดแนวทางที่จะปฏิบตั ิไว้เป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้การดาเนินการต่าง ๆ มีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่า ต้อง
ทาอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร องค์ประกอบที่ 2 การจัดองค์กร เป็ นการแบ่งงานหรื อกิจกรรมออกเป็ นส่ วน ๆ และหมวดหมู่ อย่างเป็ น
ระเบียบ และจัดสรรคนเข้าทางานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัดหรื อความชานาญเฉพาะด้าน องค์ประกอบที่ 3 การประสานงาน
เป็ นการสื่ อสารระหว่างผูน้ ากับสมาชิกกลุ่ม ซึ่งมีความสาคัญในการช่วยให้เกิดการเข้าใจและร่ วมมือกันมากขึ้น ทาให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและราบรื่ น ไม่ทางานซ้ าซ้อนหรื อขัดแย้งกัน และองค์ประกอบสุดท้าย การควบคุม เป็ นการตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ใช้เพื่อติดตามการปฏิบตั ิและผลผลิตภายในขอบเขตที่มีการพิจารณาไว้
โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาแนวคิ ดที่ ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการข้างต้น มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดประเด็นศึ กษา
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนตามความต้องการของคณะกรรมการ ซึ่งมีในส่วนของการจัดทาแบบสัมภาษณ์
ในประเด็ น ค าถามเกี่ ย วกับ การจัด การวิ สาหกิ จ ชุ ม ชนของคณะกรรมการ ในด้า นการวางแผน ด้า นการจัด องค์ก ร ด้า นการ
ประสานงาน และด้านการควบคุม เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาไปสู่ แนวทางในการพัฒนาการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในอาเภอเมืองราชบุรีต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ศึกษา คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับอนุมตั ิการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิ จชุมชน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปั จจุบนั จานวน 185 คน การกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 127 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) มีท้ งั
ปลายปิ ดและปลายเปิ ด แบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่ (1) สภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจ (2) สภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชน
(3) ปั ญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชน และ (4) แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน การตรวจสอบความเที่ยง (reliability)
ทดลองสัมภาษณ์ประชากรที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 คน ในอาเภอเมืองราชบุรี เพื่อมาวิเคราะห์ทาง
สถิติ หาค่าความเที่ยงตามวิธีการของ Cronbach’s alpha ได้ค่า alpha อยูร่ ะหว่าง 0.706-0.917 โดยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ปราณี
มีหาญพงษ์ และกรรณิ การ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, 2561) จึงสรุ ปว่า แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นสาหรับงานวิจยั นี้ มีค่าความเที่ยงที่เหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และใช้ค่าน้ าหนัก
คะแนนเฉลี่ยโดยกาหนดความหมาย ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด 1.81-2.60 = น้อย 2.61-3.40 = ปานกลาง 3.4-4.20 = มาก
และ 4.2-5.00 = มากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
1. สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน พบว่า คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
ร้อยละ 59.8 เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 53.52 ปี ร้อยละ 69.3 สมรสแล้ว ร้อยละ 29.9 จบปริ ญญาตรี ร้อยละ 73.2 ไม่มีตาแหน่งทาง
สังคม ร้อยละ 63.0 ไม่เป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกรอื่น ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ย 6.00 ปี ร้อยละ 48.0 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก มีรายได้ของครัวเรื อนต่อปี เฉลี่ย 280,105.98 บาท และมีจานวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.30 คน
2. การจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบว่า คณะกรรมการมีการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้า นประเด็ น การจัด การ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย = 3.27) เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ด พบว่ า
คณะกรรมการมีการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านประเด็นการจัดการในระดับมาก 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านการประสานงาน (ค่าเฉลี่ย =
3.57) และคณะกรรมการมีการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านประเด็นการจัดการในระดับปานกลาง 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร
(ค่าเฉลี่ย = 3.29) รองลงมา ด้านการวางแผน (ค่าเฉลี่ย = 3.19) และด้านการควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 3.03) ตามลาดับ
2.2 ด้านวิธีการส่งเสริ ม ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.52) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า คณะกรรมการมีการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านวิธีการส่ งเสริ มในระดับปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ แบบบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 2.83) และคณะกรรมการมี
การจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านวิธีการส่งเสริ มในระดับน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ แบบกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย = 2.59) และแบบมวลชน (ค่าเฉลี่ย
= 2.14) ตามลาดับ
2.3 ด้านการสนับสนุน พบว่า กลุ่มได้รับการสนับสนุนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.98) เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า กลุ่มได้รับการสนับสนุนในระดับปานกลาง 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านการให้คาปรึ กษา / แนะนา (ค่าเฉลี่ย = 3.28)
รองลงมาด้านองค์ความรู ้ (ค่าเฉลี่ย = 3.24) ด้านการติดตามเยีย่ มเยียน (ค่าเฉลี่ย = 3.10) และด้านการตลาดจาหน่ายสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย =
2.77) และกลุ่มได้รับการสนับสนุนในระดับน้อย 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย = 2.45) ตามลาดับ
3. ปั ญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบว่า มีปัญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านประเด็นการจัดการ ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.29) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า มีปัญหาในการ
จัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านประเด็นการจัดการ ในระดับน้อยทุกประเด็น ได้แก่ ด้านการวางแผน (ค่าเฉลี่ย = 2.44) รองลงมา ด้านการ
ควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 2.41) ด้านการจัดองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 2.27) และด้านการประสานงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.03) ตามลาดับ
3.2 ด้านวิธีการส่ งเสริ ม ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.35) เมื่ อพิจารณารายละเอียด พบว่า มี ปัญหาในการ
จัดการวิสาหกิ จชุมชน ด้านวิธีการส่ งเสริ ม ในระดับน้อยทุกประเด็น ได้แก่ แบบบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 2.52) รองลงมา แบบมวลชน
(ค่าเฉลี่ย = 2.40) และแบบกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย = 2.09) ตามลาดับ
3.3 ด้านการสนับสนุน พบว่า มีปัญหาในการจัดการวิสาหกิ จชุมชน ด้านการสนับสนุ น ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
(ค่าเฉลี่ย = 2.44) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า มีปัญหาในการจัดการวิสาหกิ จชุมชน ด้านการสนับสนุ น ในระดับปานกลาง 1
ประเด็น ได้แก่ เงื่อนไขในการเข้าถึงงบประมาณจากภาครัฐมีขอ้ กาหนดมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.18) และมีปัญหาในการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน ด้านการสนับสนุ น ในระดับน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ การติ ดตาม เยี่ยมเยียนจากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรไม่สม่ าเสมอ
(ค่าเฉลี่ย = 2.18) และองค์ความรู ้ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรไม่ตรงตามความต้องการของคณะกรรมการ (ค่าเฉลี่ย =
1.95) ตามลาดับ
4. แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนด้านต่าง ๆ ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4.1 ด้านประเด็ น การจัด การ ในส่ วนของคณะกรรมการ ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.86) เมื่ อพิ จ ารณา
รายละเอียด พบว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านประเด็นการจัดการ ในระดับมาก
ทุกประเด็น ได้แก่ ด้านการจัดองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.97) รองลงมา ด้านการประสานงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ด้านการควบคุม (ค่าเฉลี่ย =
3.83) และด้านการวางแผน (ค่าเฉลี่ย = 3.70) ตามลาดับ ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.31)
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านประเด็นการจัดการ
ในระดับมาก 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านการประสานงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.66) และคณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ด้านประเด็นการจัดการ ในระดับปานกลาง 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านการควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 3.39) รองลงมา ด้านการ
วางแผน (ค่าเฉลี่ย = 3.34) และด้านการจัดองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 2.83) ตามลาดับ
4.2 ด้านวิธีการส่งเสริ ม ในส่วนของคณะกรรมการ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านวิธีการส่ งเสริ ม ในระดับมากทุกประเด็น ได้แก่
แบบบุ คคล (ค่าเฉลี่ ย = 3.82) รองลงมา แบบกลุ่ม (ค่าเฉลี่ ย = 3.78) และแบบมวลชน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ตามลาดับ ในส่ วนของ
เจ้าหน้าที่ ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.71) เมื่ อพิจารณารายละเอี ยด พบว่า คณะกรรมการเห็ นด้วยกับ แนวทางการ
พัฒนาการจัดการวิสาหกิ จ ชุ มชน ด้านวิธีการส่ งเสริ ม ในระดับมากทุ กประเด็น ได้แก่ แบบบุคคล (ค่าเฉลี่ ย = 3.93) รองลงมา
แบบกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย = 3.68) และแบบมวลชน (ค่าเฉลี่ย = 3.59) ตามลาดับ
4.3 ด้านการสนับสนุ น ในส่ วนของคณะกรรมการ พบว่า คณะกรรมการเห็ นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน ด้านการสนับสนุน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.98) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า คณะกรรมการเห็น
ด้วยกับแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านการสนับสนุน ในระดับมากทุกประเด็น ได้แก่ คณะกรรมการควรมีความ
เสี ยสละ อุทิศตน อุทิศเวลา ทุ่มเท ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย = 4.13) และคณะกรรมการ
ควรมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ตามลาดับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ พบว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับแนว
ทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านการสนับสนุน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านการสนับสนุน ในระดับมากทุกประเด็น ได้แก่
เจ้าหน้าที่ควรประสานด้านงบประมาณในการดาเนิ นงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.13) และเจ้าหน้าที่ควรสนับสนุนความรู ้
ในการพัฒนาการดาเนินงานของกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย = 4.02) ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. การจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบว่า
1.1 ด้านประเด็นการจัดการ มีการจัดการน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการควบคุม คือ การทบทวนผลการปฏิ บตั ิงานระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิก เพื่อนาผลไปปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานกลุ่มอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากว่า เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับเอกสาร บัญชี
คณะกรรมการไม่ มี เ วลาในการจัด ท า อี ก ทั้ง ไม่ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ และประโยชน์ ข องการน าผลการปฏิ บัติ ง านมาทบทวน
เพื่อปรับปรุ งการดาเนิ นงานของกลุ่ม ซึ่ งแตกต่างจาก อุษา เหล่าต้น (2559) พบว่า ด้านการควบคุม มีการจัดการมากที่สุด ในเรื่ อง
คณะกรรมการ มีการดูแลควบคุมการจดบันทึกการเงิน และจัดทาบัญชีรับ-จ่าย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.2 ด้า นวิ ธีก ารส่ ง เสริ ม มี การจัด การมากที่ สุด ได้แ ก่ แบบบุ ค คล คื อ เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร เนื่ อ งจากว่า
กรมส่งเสริ มการเกษตรเป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีบทบาทและมีความใกล้ชิด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กับกลุ่มมากที่สุด ในการส่งเสริ ม ประสานงาน ให้คาแนะนาเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน รองลงมา ได้แก่ แบบมวลชน
คือ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่ อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูป เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนไปในการติดต่อสื่ อสาร ความสะดวก
และความคุน้ เคยในการใช้สื่อ สังคมออนไลน์มากขึ้น และการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐต่าง ๆ ในปั จจุบนั จะต้องผ่านช่องทางเหล่านี้
เป็ นส่วนใหญ่
1.3 ด้านการสนับสนุน มีการจัดการมากที่สุด ได้แก่ ด้านการให้คาปรึ กษา / แนะนา เนื่องจากว่า การดาเนิ นงานวิสาหกิจ
ชุมชนต้องมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้เกิดความยัง่ ยืน เช่น การขอการรับรองมาตรฐานการผลิต
สิ นค้า ด้านการตลาด ซึ่ งคณะกรรมการอาจไม่ทราบว่า ต้องติ ดต่อหน่ วยงานใด และมีข้ นั ตอนวิธีการปฏิ บัติอย่างไร จึ งต้องขอ
คาปรึ กษา / แนะนาจากเจ้าหน้าที่
2. ปั ญหาในการจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบว่า
2.1 ด้านประเด็นการจัดการ มีปัญหามากที่ สุด ได้แก่ ด้านการวางแผน คือ การจัดทาแผนปฏิ บตั ิงานร่ วมกันระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิก เพื่อกาหนดเป้ าหมายและทิศทางของกลุ่มไม่ชดั เจน เนื่องจากว่า คณะกรรมการไม่เห็นความสาคัญในการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน มองว่า การจัดทาแผนเป็ นเรื่ องที่ไกลและเสี ยเวลา ส่ วนใหญ่จะคิดและลงมือปฏิบตั ิเลย ต่างมุ่งเน้นแค่การทา
กิจกรรมร่ วมกันเพื่อสร้างรายได้เท่านั้น และด้านการควบคุม คือ การเก็บเอกสารหลักฐานไม่เป็ นระบบ เนื่ องจากว่า คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักของตนเองด้วย จึงไม่มีเวลา ส่วนใหญ่จะเก็บรวมอยูใ่ นแฟ้ มเดียว ไม่มีการจัดแยกให้เป็ นระบบระเบียบ และไม่
มีการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้ยากต่อการค้นหาหรื อนาไปใช้ประโยชน์
2.2 ด้านวิธีการส่งเสริ ม มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ แบบมวลชน คือ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คือ คณะกรรมการขาดทักษะในการ
ใช้แพลตฟอร์ มการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่ น อิเลิร์นนิ ง เนื่ องจากว่า สื่ อดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อน ทาให้เข้าถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ
วิสาหกิจชุมชนได้ยาก และเป็ นสื่ อที่คณะกรรมการไม่คุน้ เคย
2.3 ด้านการสนับ สนุ น มี ปั ญ หามากที่ สุด ได้แ ก่ เงื่ อ นไขในการเข้า ถึ ง งบประมาณจากภาครั ฐ มี ข ้อ ก าหนดมาก
เนื่องจากว่า โครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็ นโครงการเร่ งด่วนที่มีระยะเวลาในการจัดทาโครงการเพื่อเสนอ
ขอรั บ งบประมาณค่ อ นข้า งจ ากัด ซึ่ ง บางกลุ่ ม ไม่ มี ศัก ยภาพและความพร้ อ มในการจัด ท าแผนพัฒ นากิ จ การ อี ก ทั้ง เมื่ อ ได้รั บ
งบประมาณแล้ว กลุ่มจะต้องมีการบริ หารจัดการงบประมาณที่ได้มาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และยัง่ ยืน
3. แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบว่า
3.1 ด้านประเด็นการจัดการ คณะกรรมการเห็ นด้วยมากที่ สุด ได้แ ก่ ด้านการจัดองค์การ แต่เมื่ อ พิจารณาในแต่ล ะ
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่คณะกรรมการเห็นด้วยมากที่สุด คือ คณะกรรมการและสมาชิกควรให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของ
กลุ่มทุ กครั้ ง เนื่ องจากว่า คณะกรรมการและสมาชิ กยังไม่มีความใกล้ชิดในการทางานร่ วมกัน หรื อเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
คณะกรรมการก็ทาในส่วนของการจัดการ สมาชิกก็ทาในส่วนของการผลิต รอการตัดสิ นใจจากคณะกรรมการ คอยนากลุ่มให้ดาเนิน
กิ จการต่อไปได้ และด้านการประสานงาน คื อ เจ้าหน้าที่ ควรแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานวิสาหกิ จชุมชนแก่
คณะกรรมการสม่าเสมอ เนื่องจากว่า วิสาหกิจชุมชนเป็ นกลุ่มที่มีกฎหมายรับรอง ดังนั้น ข้อระเบียบที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนมีการ
ปรั บปรุ งหรื อเพิ่มเติ มอยู่เสมอ เห็ นควรที่ เจ้าหน้าที่ จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการได้ทราบสม่ าเสมอและรวดเร็ ว
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน
3.2 ด้านวิธีการส่ งเสริ ม คณะกรรมการเห็ นด้วยมากที่ สุด ได้แก่ แบบบุ คคล คื อ คณะกรรมการควรประสานข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เนื่ องจากว่า ในการดาเนิ นงานวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการประสานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรื อประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ความรู ้ งบประมาณ เพื่อพัฒนากลุ่มให้ประกอบกิจการได้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ควรให้ความรู ้ คาแนะนา ปรึ กษา เกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนแก่คณะกรรมการ เนื่ องจากว่า คณะกรรมการเห็นความสาคัญของเจ้าหน้าที่ มองว่า สามารถติดต่อได้สะดวก
ง่าย และรวดเร็ ว เป็ นการสื่ อสารกันโดยตรง เข้าใจ ชัดเจน และลึกกว่าแบบอื่น คุณภาพที่ได้ดีกว่า เพราะสามารถตอบโต้ได้ทนั ทีเมื่อ
ไม่เข้าใจ
3.3 ด้านการสนับสนุน คณะกรรมการเห็ นด้วยมากที่ สุด ได้แก่ คณะกรรมการควรมีความเสี ยสละ อุทิศตน อุทิศเวลา
ทุ่มเท ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของกลุ่ม เนื่ องจากว่า ในการดาเนิ นงานวิสาหกิจชุมชนต้องมีโครงสร้าง
ของกลุ่ม ซึ่งมีคณะกรรมการขับเคลื่อนให้วสิ าหกิจชุมชนดาเนิ นกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของกลุ่ม และคณะกรรมการที่ ได้รับคัดเลือกและไว้วางใจจากสมาชิ ก จะต้องเป็ นตัวแทนกลุ่มในการประสานงานหรื อเข้าร่ วม
ประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ และประสานกับกลุ่มเครื อข่าย เพื่อนามาพัฒนาและเชื่อมโยงกิจการได้ และเจ้าหน้าที่ควรประสานด้าน
งบประมาณในการดาเนิ นงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ เนื่ องจากว่า การดาเนิ นกิ จการวิสาหกิ จชุ มชนจะต้องมี ทุนประกอบการ ซึ่ ง
วิสาหกิจชุมชนเป็ นกลุ่มที่รวมตัวกันจากคนในชุมชน ดาเนิ นกิจการแบบไม่ใช่เชิงธุรกิจ ทุนเริ่ มต้นมาจากการระดมทุนของสมาชิก
เมื่อกลุ่มต้องการขยายกิจการ จึงจาเป็ นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน ซึ่ งกลุ่มไม่ทราบถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ว่า ต้อง
ประสานกับหน่วยงานใด หรื อต้องปฏิบตั อิ ย่างไร
ข้ อเสนอแนะการวิจยั
ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจยั ไปใช้
ด้ านวิธีการส่ งเสริม

ด้ านการจัดการ

ด้ านการสนับสนุน

แบบบุคคล
- ควรเสริ มศักยภาพ พัฒนา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรให้ดี
ยิง่ ขึ้น เพราะเป็ นหน่วยงานหลักที่
สาคัญ ที่รับผิดชอบวิสาหกิจ
ชุมชน

ด้ านการวางแผน
- เจ้าหน้าที่ควรลงไปร่ วมทาแผน
ทุกสิ้นปี และสร้างความเข้าใจกับ
คณะกรรมการ ถึงประโยชน์ของการทา
แผนปฏิบตั ิงาน

เจ้ าหน้ าที่
- เจ้าหน้าที่ควรร่ วมทาแผนพัฒนา
กิจการ แผนธุรกิจกับกลุ่ม เพื่อให้
มีความพร้อมในการเข้าถึง
งบประมาณได้ตามกาหนด
ระยะเวลา

แบบกลุ่ม
- เจ้าหน้าที่ควรใช้สื่อผสมผสาน
ในการประชุม อบรม / สัมมนา
เช่น ร่ วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์

ด้ านการจัดองค์ กร
- คณะกรรมการควรมีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละ
ตาแหน่งให้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และติดประกาศไว้ที่ต้ งั กลุ่มอย่างชัดเจน
มีค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตาม
มติขอ้ ตกลงของกลุ่ม
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หน่ วยงาน
- แต่ละหน่วยงานควรมีการ
บูรณาการร่ วมกัน เพื่อให้กลุ่มได้
เข้าถึงงบประมาณตรงตามความ
ต้องการของกลุ่ม

313

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจยั ไปใช้ (ต่อ)
ด้ านการจัดการ

ด้ านวิธีการส่ งเสริม
แบบมวลชน
- เจ้าหน้าที่ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูป ในการติดตาม
กระตุน้ การดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
- เจ้าหน้าที่ควรลงไปสอนการเข้าถึง
แพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น
อีเลิร์นนิง สร้างแพลตฟอร์มที่ไม่
ซับซ้อน ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน
ที่สามารถเรี ยนรู ้และนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ ง

ด้ านการประสานงาน
- คณะกรรมการควรจัดทากฎระเบียบข้อตกลงร่ วมกับสมาชิก ในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกมีความใกล้ชิดในการ
ทางานร่ วมกันมากขึ้น
ด้ านการควบคุม
- เจ้าหน้าที่ควรเป็ นพี่เลี้ยง ลงไปติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้คาแนะนา
อย่างใกล้ชิด ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการนาผลการปฏิบตั ิงานมาทบทวน
มีการควบคุมให้วสิ าหกิจชุมชนรายงานผลการดาเนินงานทุกสิ้นปี และ
แนะนาในการจัดเก็บเอกสารแต่ละประเภทให้เป็ นระบบ ปัจจุบนั ง่ายต่อ
การนาไปใช้ โดยเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีการลงไปติดตามต่อเนื่อง

ภาพ 2 แนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนในอาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เอกสารอ้ างอิง
กรมส่งเสริ มการเกษตร, กองส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน. (2562). คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชน
ปี 2562. กรุ งเทพมหานคร: ผูแ้ ต่ง.
ปราณี มีหาญพงษ์ และกรรณิ การ์ ฉัตรดอกไม้ไพร. (2561). การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ทางการพยาบาล. วารสาร
พยาบาลทหารบก, 19(1), 9-15.
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน. (2564). ความเป็ นมาพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน. ค้นเมื่อ
8 สิ งหาคม 2564, จาก http://www.sceb.doae.go.th/Ssceb2.htm#TOP
สมคิด บางโม. (2546). องค์ การ และการจัดการ. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์วทิ ยพัฒน์.
สมคิด บางโม. (2552). องค์ การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์วทิ ยพัฒน์.
อุษา เหล่าต้น. (2559). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขตอาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. ค้นเมื่อ 26 กันยายน 2564,
จาก https://vpn.stou.ac.th/+CSCO+0075676763663A2F2F6771702E67756E767976662E62652E6775++/tdc/-CSCO3h--browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=20031
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การส่ งเสริมการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร
โครงการระบบส่ งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มันสาปะหลัง
ในอาเภอลานสั ก จังหวัดอุทยั ธานี
ธนบรรณ รอดเพชร1*
สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม2 และ เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Tanaban312514@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู ้
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร (3) ความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
มันสาปะหลังของเกษตรกร (4) ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตมันสาปะหลังของ
เกษตรกร ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่มนั สาปะหลัง อาเภอลานสัก ปี 25592564 จานวน 250 ราย ขนาดตัวอย่าง 154 ราย เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า (1) เกษตรกร อายุเฉลี่ ย 58.98 ปี มีประสบการณ์ในการปลูกมันสาปะหลังเฉลี่ย 16.81 ปี โดยร้อยละ
81.8 ได้รับความรู ้ จากเพื่อนบ้านและร้อยละ 72.7 ได้รับจากนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร มีตน้ ทุนการผลิตมันสาปะหลังเฉลี่ ย
5,863.51 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,346 กิโลกรัมต่อไร่ (2) เกษตรกรมีความรู ้ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง
ในระดับมากที่สุด (3) เกษตรกรเห็นด้วย และมีการปฏิบตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ทั้ง 3 ประเด็นในระดับมาก
ดังนี้ ประเด็นการวิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต เห็นด้วยสู งสุ ดในเรื่ องการมีแหล่งเงินทุน มีการปฏิบตั ิสูงสุ ดเรื่ องการจัดทาแผนการ
ผลิตรายแปลง ประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต เห็นด้วยสู งสุ ดในเรื่ องการมีเครื่ องจักรกลการเกษตร
มีการปฏิบตั ิสูงสุดเรื่ องใช้ท่อนพันธุ์สะอาด ประเด็นการเชื่อมโยงตลาด เห็นด้วยสู งสุ ดในเรื่ องการทาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการ
ปฏิ บตั ิสูงสุ ดเรื่ องการบริ หารปั จจัยการผลิตร่ วมกันในรู ปแบบกลุ่ม (4) เกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อย โดยมีขอ้ เสนอแนะ คื อ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรควรเน้นการจัดอบรมการจัดทาแผนการผลิตและการจัดทาแผนฉุกเฉิ น
คาสาคัญ: การส่งเสริ มการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิต, การผลิตมันสาปะหลัง, ระบบส่งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่
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An Extension for Improving Cassava Production of Cassava Collaborative Farming Farmers
in Lansak District of Uthai Thani Province
Tanaban Rodphet1*
Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 and Benchamas Yooprasert3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*
Corresponding author: Tanaban312514@gmail.com
Abstract
The objectives were to study (1) general, social, and economic conditions of farmers. (2) knowledge about efficiency
enhancing of cassava production of farmers (3) opinion and practice in cassava production efficiency enhancing of farmers.
(4) problems and suggestions about an extension for improving cassava production of farmers. The population of this study was
250 farmers who participated in cassava collaborative farming extension system project in Lansak district in 2016-2021. The
sample size of 154 people. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics.
The results of the research found out that (1) Farmers had average age of 58.98 years old and had the average
experience in cassava production of 16.81 years. 81.8% received the knowledge from the neighbors, and 72.7% received the
knowledge from agricultural extension officers. They had the average cassava production cost 5,863.51 Bath/Rai, the average
productivity was 3,346 kilogram/Rai. (2) Farmers had knowledge about efficiency enhancing of cassava production of far at the
highest level. (3) Farmers agreed and practiced cassava production efficiency enhancing in all 3 aspects at the high level: The
production planning analysis aspect agreed at the highest level on the funding source with the highest practice level on crop
production planning creation. In regards to technology transfer for cassava production efficiency enhancing, they agreed at the
highest level on agricultural machines with the highest practice on clean shoots. For the aspect of market connect, they agreed the
most on standardized productivity with the highest practice level on co-management of factors of production in the form of group.
(4) Farmers faced with the problems at the low level. The aspect of technology transfer for cassava production efficiency
enhancing had the most problematic issue in the lack of agricultural machines. For market connection, the most problematic issue
was on creating quality products. Farmers’ suggestion included that agricultural extensionist should emphasize on production
planning and emergency planning creation training.
Keywords: Production Efficiency Enhancing Extension, Cassava Production, Agricultural Extension System
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บทนา
กรมส่ งเสริ มการเกษตร จัดทาโครงการระบบส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริ หารจัดการร่ วมกัน โดยให้
เกษตรกรเป็ นศูนย์กลางในการดาเนิ นงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่ วมกันจัดหาปั จจัยการผลิตที่ มีคุณภาพดี
ราคาถูก และส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้าน
การตลาด โดยหน่ วยงานภาครัฐให้การสนับสนุ นและอานวยความสะดวก พื้นที่ อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี เป็ นแหล่งปลูก
มันสาปะหลัง ที่สาคัญของจังหวัดอุทยั ธานี จากข้อมูลในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2564)
พบว่า ปี การผลิต 2563/64 อาเภอลานสัก มีพ้นื ที่ปลูกมันสาปะหลัง 167,915.75 ไร่ จากพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังทั้งหมดของจังหวัด
อุทยั ธานี 298,423 ไร่ ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริ มการรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่ มันสาปะหลัง เมื่อปี 2559 ซึ่ งการส่ งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่
มันสาปะหลัง มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ (1) ลดต้นทุนการผลิต (2) เพิม่ ผลผลิต 20% (3) การบริ หารจัดการตั้งคณะกรรมการ (4) เชื่อมโยง
การตลาด และได้ดาเนินการส่งเสริ มในกิจกรรม (1) วิเคราะห์ จัดทาแผนการผลิต (2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิต (3) การเชื่อมโยงการตลาด (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2564) และจากการดาเนิ นกิจกรรมโครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแปลง
ใหญ่มนั สาปะหลัง พบว่า เกษตรกรยังคงประสบปั ญหาการผลิตตามแนวทางแปลงใหญ่ การมีส่วนร่ วมของสมาชิกยังน้อย ราคา
ผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ เกษตรกรจาเป็ นอย่างยิ่งต้องปรับตัวในเรื่ องการลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
หรื อกาไรต่อไร่ สูงขึ้น ดังนั้น จึ งมี ความสาคัญในการศึ กษา เรื่ อง การส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตมันสาปะหลังของ
เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่มนั สาปะหลังในอาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี เกี่ยวกับสภาพทัว่ ไป สภาพทาง
สังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ความรู ้ ความคิดเห็น การปฏิบตั ิ ปั ญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนในการปฏิบตั ิงานการส่ งเสริ มการเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกรมากที่สุด เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแปลง
ใหญ่มนั สาปะหลัง
2. เพื่อศึกษาความรู ้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. สภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม และ
สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลง
ใหญ่ มนั สาปะหลัง
1.1 สภาพทัว่ ไป
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) ประสบการณ์ในการปลูกมัน
สาปะหลัง
1.2 สภาพทางสังคม
1) ตาแหน่งในกลุ่มแปลงใหญ่มนั
สาปะหลัง
2) การได้รับการส่งเสริ มการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
3) แหล่งความรู ้การเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
1) จานวนแรงงานในครัวเรื อน
2) พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังทั้งหมด
3) ผลผลิตมันสาปะหลัง/ไร่
4) ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง/ไร่
5) รายได้จากการผลิต
มันสาปะหลัง/ไร่
6) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการผลิต
มันสาปะหลัง

2. ความรู้ เกีย่ วกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของ
เกษตรกรโครงการระบบส่ งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มนั สาปะหลัง
2.1 วิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต
2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
2.3 การเชื่อมโยงการตลาด

การส่ งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลังของ
เกษตรกรโครงการระบบส่ งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ มนั สาปะหลัง
ในอาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี

3. ความคิดเห็นและการปฏิบัตใิ น
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลังของเกษตรกร
โครงการระบบส่ งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ มนั สาปะหลัง
3.1 วิเคราะห์จดั ทาแผน
การผลิต
3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
3.3 การเชื่อมโยงการตลาด

4. ปั ญหาและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรโครงการระบบส่ งเสริ มเกษตร
แปลงใหญ่ มนั สาปะหลัง
4.1 วิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต
4.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิต
4.3 การเยงการตลาด
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เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการส่ งเสริมและการส่ งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
1. แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริ มการเกษตร
1.1 ความหมายและความสาคัญของการส่งเสริ ม
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ (2554) ได้สรุ ปการส่ งเสริ มการเกษตรว่า เป็ นกระบวนการพัฒนาความรู ้ของเกษตรกรจากการนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งพัฒนาผลผลิตที่เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการ
พัฒนารายได้ เศรษฐกิจ ทาให้ชีวิตครอบครัวเกษตรกร อยูพ่ อดี กินพอดี และมีความสุ ข อันเป็ นผลต่อการพัฒนาชุมชนชนบทให้มี
ความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ในที่สุดได้รับความรู ้นาไปปฏิบตั ิดว้ ยตัวของเขาเอง จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
1.2 วิธีการส่งเสริ มการเกษตร
ชัยชาญ วงศ์สามัญ (อ้างถึงใน แดนดอย พิกลุ ทอง, 2553) ได้แบ่งรู ปแบบของวิธีการส่งเสริ มการเกษตร แบ่งออกเป็ น
3 รู ปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ รายบุคคล แบบกลุ่ม และแบบมวลชน รู ปแบบ ได้แก่ (1) วิธีการส่งเสริ มแบบบุคคล (2) วิธีการส่ งเสริ มแบบ
กลุ่ม และ (3) วิธีการส่งเสริ มแบบมวลชน
2. การส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่
กรมส่งเสริ มการเกษตร (2564) กล่าวถึง โครงการระบบส่งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ ระบบส่ งเสริ มเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เป็ นการดาเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริ หารจัดการในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบาย
การตลาดน าการผลิ ต โดยเกษตรกรสมาชิ กแปลงใหญ่ จ ะร่ ว มกัน ก าหนดเป้ าหมายการผลิ ต การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (2564) กล่าวถึง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลังด้วย
เทคโนโลยี มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการดิน การเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ แก้ไขดินที่มีปัญหา ดินดาน ดินด่าง ดินกรด การเตรี ยมดิน อย่างถูกวิธี
2. การเตรี ยมท่อนพันธุ์ที่ปราศจากโรคและแมลง เลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับประเภทของดิน
3. การปลูก ระยะปลูกที่เหมาะสม
4. การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. การให้น้ ามันสาปะหลังให้เพียงพอกับความต้องการ เลือกระบบน้ าที่เหมาะสม
6. การดูแลโรคและแมลงศัตรู พืช
7. การกาจัดวัชพืชให้ทนั เวลา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแปลง
ใหญ่มนั สาปะหลัง ในระหว่างปี 2559-2564 จานวน 250 ราย กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรคานวณของ ทาโร่ ยามาเน ที่มี
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 154 ราย
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย คาถามแบบปลายเปิ ด และคาถามปลายปิ ด
แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลงใหญ่มนั สาปะหลัง ตอนที่ 2
ความรู ้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรโครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่มนั สาปะหลัง ตอนที่ 3
ความคิดเห็ นและการปฏิ บตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรโครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่มนั
สาปะหลัง และตอนที่ 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรโครงการระบบส่ งเสริ ม
เกษตรแปลงใหญ่มนั สาปะหลัง การตรวจสอบความเที่ ยง (reliability) ทดลองสัมภาษณ์ประชากรที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั จานวน 30 คน เพื่อมาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าความเที่ยง ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha ได้ค่า Alpha อยูร่ ะหว่าง 0.820-0.808
โดยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (อารยา องค์เอี่ยม และพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, 2561) จึงสรุ ปว่า แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นสาหรับงานวิจยั นี้
มีค่าความเที่ยงที่เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจยั นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และใช้ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ย โดยกาหนดความหมาย ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = น้อยที่สุด,
1.81-2.60 = น้อย 2.61-3.40 = ปานกลาง 3.41-4.20 = มาก และ 4.21-5.00 = มากที่สุด
ผลการวิจยั
1. สภาพทัว่ ไป สภาพทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลงใหญ่มนั สาปะหลัง
1.1 สภาพทั่ว ไปของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุเ ฉลี่ ย 58.98 ปี จบการศึ กษาระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 4 และระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ประสบการณ์ในการปลูกมันสาปะหลัง มีค่าเฉลี่ย 16.81 ปี
1.2 สภาพทางสังคมของเกษตรกร พบว่า การดารงตาแหน่งในกลุ่มเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ การ
ได้รับการส่งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ส่วนใหญ่จากการอบรมให้ความรู ้ แหล่งความรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง ส่วนใหญ่จากเพื่อนบ้าน และนักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร ส่ วนสื่ ออินเทอร์ เน็ต ตารา/เอกสาร จะมีการรับรู ้
น้อย
1.3 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า จานวนแรงงานในครอบครัวเฉลี่ย 2.87 คน พื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง เฉลี่ย
16.24 ไร่ ผลผลิตมันสาปะหลังเฉลี่ย 3,346 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตมันสาปะหลังต่อไร่ 5,863.51 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ค่าท่อนพันธุ์ เฉลี่ย 469.05 บาท ค่าสูบน้ า เฉลี่ย 75.58 บาท ค่าเตรี ยมดิน เฉลี่ย 603.97 บาท ค่าจ้างปลูกเฉลี่ย 423.54 บาท ค่าฉี ด
ยากาจัดศัตรู พืช ยาคุมหญ้า เฉลี่ย 982.55 บาท ค่าเช่าที่ดิน เฉลี่ย 572.08 บาท ค่าปุ๋ ย เฉลี่ย 1,315.05 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 597.51 บาท ค่า
ขนส่ ง 266.07 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 263.12 บาท รายได้จากการผลิตมันสาปะหลัง เฉลี่ย 10,800 บาทต่อไร่ แหล่งเงินทุน ส่ วนใหญ่
ของตนเอง และกูจ้ าก ธ.ก.ส.
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ความรู ้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
ในภาพรวม ความรู ้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 80.5 มีความรู ้ใน
ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 18.78 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
3. ความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
3.1 ความคิดเห็นในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1) วิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต พบว่า เกษตรกรเห็นว่า การวิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิตมีระดับความสาคัญในการ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังอยูใ่ นระดับมาก โดยประเด็นที่มีระดับความสาคัญสู งสุ ด คือ การมีแหล่งเงินทุน รองลงมา
คือ การจัดทาแผนฉุกเฉิ น
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต พบว่า เกษตรกรเห็ นว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตมีระดับความสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลังอยูใ่ นระดับมาก โดยประเด็นที่ มีระดับ
ความสาคัญสูงสุด คือ การมีเครื่ องจักรกลการเกษตร และการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ
3) การเชื่อมโยงตลาด พบว่า เกษตรกร เห็นว่า การเชื่อมโยงตลาดมีระดับความสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตมันสาปะหลังอยูใ่ นระดับมาก โดยมีประเด็นที่มีระดับความสาคัญสู งสุ ด คือ การทาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน รองลงมา คือ การ
เชื่อมโยงเครื อข่ายแปลงใหญ่
3.2 การปฏิบตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1) วิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.3 มีการจัดทาแผนการผลิตรายแปลง รองลงมา
ร้อยละ 82.5 มีส่วนร่ วมในการวางแผนการดาเนินงานของกลุ่ม มีการปฏิบตั ินอ้ ย ร้อยละ 7.8 ในเรื่ อง การจัดทาแผนฉุกเฉิ น
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 98.1 มีการใช้ท่อนพันธุ์
สะอาด ปราศจากโรค และแมลง จากแหล่ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ รองลงมา ร้ อ ยละ 96.1 มี ก ารใส่ ปุ๋ ยตรงตามระยะเวลาที่ เ หมาะสม
ประสิ ทธิภาพสูงสุด 1-3 เดือน และมีการปฏิบตั ินอ้ ย ร้อยละ 53.2 มีการจัดการระบบน้ าในแปลงมันสาปะหลัง
3) การเชื่ อมโยงตลาด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 94.2 มีการบริ หารปั จจัยการผลิตร่ วมกันในรู ปแบบกลุ่ม รองลงมา
ร้อยละ 91.6 ผลผลิตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีการปฏิบตั ินอ้ ย ร้อยละ 34.4 ในเรื่ อง มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่อื่น
4. ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
4.1 ปั ญหาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1) วิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาสู งสุ ด คือ ขาดการทาแผน
ฉุกเฉิ น รองลงมา คือ ขาดการทบทวนแผนแต่ละปี และหาแนวทางพัฒนากลุ่ม
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อย โดยมีปัญหาสู งสุ ด คือ
ขาดเครื่ องจักรกลการเกษตร รองลงมา คือ ไม่มีแปลงต้นแบบในการศึกษาดูงาน
3) การเชื่อมโยงตลาด พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาสู งสุ ด คือ ขาดการทาผลผลิตให้ได้
คุณภาพ รองลงมา คือ ขาดความรู ้ดา้ นการตลาด และการบริ หารจัดการกลุ่ม
4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
1) ด้านการวิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต เกษตรกรต้องการความรู ้ในการจัดทาแผนฉุ กเฉิ น และต้องการสนับสนุ น
สิ นเชื่อเพื่อจัดทาระบบน้ า
2) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต เกษตรกรต้องการสนับสนุนเครื่ องจักรกลการเกษตร
ในการปรับปรุ งบารุ งดิน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3) การเชื่อมโยงตลาด เกษตรกรต้องการเชื่อมโยงตลาดกับกลุ่มแปลงใหญ่อื่น ๆ
อภิปรายผล
1. การได้รับการส่งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับจากการอบรมให้ความรู ้ แหล่งความรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง ส่ วน
ใหญ่ได้รับจากเพื่อนบ้าน และนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร ส่ วนสื่ ออินเทอร์ เน็ต ตารา/เอกสาร จะมีการรับรู ้น้อย สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ จิตรา นิ ธิยานันท์ (2555) ศึกษาเรื่ อง ความต้ องการการส่ งเสริ มการเกษตรของเกษตรกรผู้ทานาบ้ านหนองสาหร่ าย
ตาบลพะยอม อาเภอท่ าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 50.48 ปี เกษตรกรต้องการสื่ อบุคคลทางราชการในระดับ
มากที่สุด ต้องการสื่ ออินเทอร์ เน็ต ระดับน้อย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศันสนี ย ์ ศรี วิชยั (2557) ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคนิคของการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา พบว่า ร้อยละ 53.57 เกษตรกรได้เรี ยนรู ้การปลูกมันสาปะหลังจาก
เกษตรกรรายที่ ประสบความสาเร็ จ มีการเรี ยนรู ้การปลูกมันสาปะหลังด้วยตัวเอง และร้อยละ 22.14 ได้รับความรู ้จากเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และร้อยละ 10 ได้รับความรู ้ในเรื่ องของการผลิตมันสาปะหลังจากแหล่งอื่น ๆ เช่น จากสื่ อทางโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่ งพิมพ์
ต่าง ๆ ควรเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับเกษตรกร
2. ความรู ้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรมีความรู ้เกี่ ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปฏิมา ทองสิ งหา (2556) ศึ กษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลังตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม
ของเกษตรกรในตาบลหั วเรื อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เกษตรกรได้ความรู ้จากการฝึ กอบรม ในระดับมากที่สุด
3. ความคิดเห็นและการปฏิบตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรในแต่ละด้าน
3.1 วิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต
พบว่า เกษตรกรเห็ นว่า วิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิตมีระดับความสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง
ระดับมาก โดยประเด็นที่ มีระดับความสาคัญสู งสุ ด คือ การมีแหล่งเงิ นทุน ควรจัดหาแหล่งเงิ นกู้สินเชื่ อดอกเบี้ ยราคาถูกให้เกษตรกร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปณิ ตา ฮวบเจริ ญ (2562) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในข้ าวของเกษตรกร
เกษตรกรเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ในเรื่ องการจัดทาแผนรายแปลงและแผนธุ รกิจรายแปลง สามารถทาให้เกษตรกรสมาชิ กวาง
แผนการผลิตได้อย่างแม่นยา
3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิต
พบว่า เกษตรกรเห็ นว่า การถ่า ยทอดเทคโนโลยีการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต มี ระดับ ความสาคัญ ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง อยูใ่ นระดับมาก โดยประเด็นที่ มีระดับความสาคัญสู งสุ ด คือ การมีเครื่ องจักรกลการเกษตร
โดยในปี 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดอุทยั ธานี ขอเข้าร่ วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่ อมโยงตลาด
จานวน 23 แปลง และได้จดั ซื้อเครื่ องจักรกลการเกษตร ได้แก่ รถไถเตรี ยมดิน อากาศยานไร้คนขับ ลานและเครื่ องชัง่ มันสาปะหลัง
ซึ่งสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่มนั สาปะหลังสามารถใช้บริ การได้ เกษตรกรมีปัญหาขาดเครื่ องจักรกรการเกษตร รองลงมา ไม่มีแปลง
ต้นแบบในการศึกษาดูงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรวุฒ มงคล (2557) ศึกษาเรื่ อง ความต้ องการการส่ งเสริ มการเกษตรแปลง
ใหญ่ ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร เกษตรกรมีความต้องการส่งเสริ มแบบรายกลุ่ม เน้นการจัดทาแปลงเรี ยนรู ้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. การปฏิบตั ิในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังของเกษตรกรในแต่ละด้าน
4.1 วิเคราะห์จดั ทาแผนการผลิต
พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 88.3 มีการจัดทาแผนการผลิตรายแปลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนนิ ภา ทองรอด
(2560) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการบริ หารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านทับยา จังหวัดสิ งห์ บุรี พบว่า สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บา้ นทับยา
จังหวัดสิ งห์บุรี มีการจัด ทาแผนการผลิตรายแปลงเพื่อวางแผนการเพาะปลูกให้ตรงช่วงเวลา และความต้องการของตลาด มีการ
ปฏิ บตั ิ น้อย ร้อยละ 7.8 ในเรื่ อง การจัดทาแผนฉุ กเฉิ น สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ ที่ พบปั ญหาในเรื่ องขาดการทาแผนฉุ กเฉิ น แต่มีความ
คิดเห็ นด้วยกับการทาแผนฉุ กเฉิ นในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมันสาปะหลัง สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ และ
ธ.ก.ส. ควรเข้ามาสอนการทาแผนฉุ กเฉิ น
4.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.1 มีการใช้ท่อนพันธุ์สะอาด ปราศจากโรค และแมลง จากแหล่งที่เชื่อถือได้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั นี้ เกษตรกรมีความรู ้ เรื่ องโรคใบด่างมันสาปะหลัง มีแมลงหวี่ขาวเป็ นพาหะ รองลงมา ร้อยละ 96.1 มีการใส่ ปุ๋ยตรงตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม ประสิ ทธิภาพสูงสุด 1-3 เดือน สอดคล้องกับงานวิจยั นี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ ในเรื่ องการใช้ปุ๋ย สามารถ
ตอบคาถามเรื่ องระยะเวลาการใส่ ปุ๋ยได้ถูกต้อง การให้ปุ๋ย ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ในช่วง 1-3 เดือนแรก ช้าสุ ดไม่เกิน 4-5 เดือน ระดับ
มาก เรื่ องการทาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.08) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ รินาถ อินภูวา (2560) ศึกษาเรื่ อง ความต้ องการ
การส่ งเสริ มการผลิตข้ าวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรสมาชิ ก นาแปลงใหญ่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ใน
ภาพรวม เกษตรกรมีความต้องการด้านวิธีการส่งเสริ มแบบกลุ่ม ในการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ในระดับมากที่สุด
ต้องการด้านความรู ้ ในระดับมากที่สุด 5 ประเด็น คือ ด้านพื้นที่ปลูก ด้านการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล ด้านการจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การขนส่ ง ด้านขนย้าย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลิตผล และด้านการใช้วตั ถุอนั ตรายทาง
การเกษตร ควรมีการอบรมให้ความรู ้ เรื่ องการทาผลผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
4.3 การเชื่อมโยงตลาด
พบว่า เกษตรกรส่วนน้อย ร้อยละ 34.4 มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่อื่น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนนิภา ทองรอด
(2562) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการบริ หารจั ดการกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านทั บยา จั งหวัดสิ งห์ บุรี พบว่า สมาชิ กกลุ่มนาแปลงใหญ่บา้ นทับยา
จังหวัดสิ งห์บุรี สมาชิกมีการเชื่อมโยงตลาด ทาข้อตกลงการซื้ อข้าวเปลือกกับโรงสี มีการจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ ออกบู๊ธ/งานแสดง
สิ นค้า เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้า เปิ ดเพจทางเฟสบุ๊คภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรี ย ์ ลาแม่ลา” ขัดแย้งกับ
งานวิจยั นี้ ที่มีความคิดเห็นด้วยในเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่ายแปลงใหญ่ ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับเกษตรกร
จากผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตเฉลี่ย 5,863.51 บาทต่อไร่ ซึ่ งเป็ นต้นทุนค่อนข้างสู ง ดังนั้น เกษตรกร
ควรมีการลดต้นทุน โดยการรวมกลุ่มกันซื้ อปั จจัยการผลิต ปรับปรุ งบารุ งดินให้พร้อมก่อนการปลูกพืช และใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง
ตามความต้องการของพืช
2. ข้อเสนอแนะสาหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
2.1 จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรอายุ 58.95 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 และระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ได้รับการส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตมันสาปะหลัง ส่ วนใหญ่จากการอบรมให้ความรู ้ แหล่งความรู ้ การเพิ่ม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ส่วนใหญ่จากเพื่อนบ้าน และนักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร ส่ วนสื่ ออินเทอร์ เน็ต ตารา/เอกสาร
จะมีการรับรู ้นอ้ ย เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรควรเลือกใช้สื่อ ให้ตรงกับความสามารถในการรับรู ้ของเกษตรกร
2.2 จากผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรมี ความรู ้ เกี่ ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตมันสาปะหลัง แต่ขอ้ คาถามที่
เกษตรกรตอบถูกน้อยที่สุด คือ เมื่อมันสาปะหลังอายุ 6 เดือน ควรใส่ ปุ๋ยสู ต 15-15-15 และดินด่าง คือ ดินที่มีความความเป็ น กรดด่างน้อยกว่า 4 ควรปรั บปรุ งบารุ งดิ นด้วยปู นขาว เจ้าหน้า ที่ ส่งเสริ มการเกษตรควรอบรมให้ความรู ้ ในเรื่ องการใช้ปุ๋ย และการ
ปรับปรุ งบารุ งดิน
2.3 จากผลการวิ จ ัย พบว่ า เกษตรกรเห็ น ว่า ในการท าผลผลิ ต ให้ ไ ด้ม าตรฐานมี ร ะดับ ความส าคัญ ในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต มัน สาปะหลัง อยู่ใ นระดับมาก ดัง นั้น เจ้า หน้าที่ ส่ง เสริ มการเกษตรควรอบรมให้ค วามรู ้ เรื่ อ งการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง การจัดทาแปลงเรี ยนรู ้ เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มีความเข้มแข็งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 จากผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรเห็นว่า ในเรื่ องการบูรณาการของหน่ วยงานภาครัฐมีระดับความสาคัญในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรบูรณาการสนับสนุนกลุ่มร่ วมกัน โดยสนับสนุน
ปั จจัยการผลิต เครื่ องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มีความเข้มแข็งขึ้น
3.2 จากผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรเห็นว่า ในเรื่ องการมีแหล่งเงินทุนมีระดับความสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
มันสาปะหลัง อยูใ่ นระดับมากที่สุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
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ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรับการใช้ ปุ๋ยตามค่ าวิเคราะห์ ดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนา้ มัน
ตาบลห้ วยลึก อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ณิ ชาภา บางพงษ์1*
บาเพ็ญ เขียวหวาน2 และ สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม3
แขนงวิชาส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Nidchapa_Bangpong@hotmai.com
บทคัดย่ อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษา (1)สภาพพื้ นฐานส่ ว นบุ คคล สภาพทางสัง คม และเศรษฐกิ จ ของเกษตรกร
(2) สภาพการผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกร (3) ความรู ้ แหล่งความรู ้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร (4) ปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร และ (5) ปั ญหา ข้อเสนอแนะ และ
ความต้องการในการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร ประชากรในการวิจยั คือ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันใน
ตาบลห้วยลึก จานวน 358 ราย กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 190 ราย สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา จัดอันดับ และการวิเคราะห์ Chi-square
ผลการวิจยั พบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 55.3 เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.42 ปี จานวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 10.82ไร่
(2) เกษตรกรมีสภาพพื้นที่ทาการเกษตรร้อยละ 73.2 เป็ นที่ลุ่ม (3) เกษตรกรที่ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
ความรู ้อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ตามลาดับ ความรู ้ที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเฉพาะได้รับ
ความรู ้จากสื่ อบุคคลมากกว่าสื่ ออื่น ๆ ความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรที่ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และปานกลาง ตามลาดับ ความคิดเห็นต่อการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรที่ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และปานกลาง ตามลาดับ แรงจูงใจ
ต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรที่ยอมรับ และไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก และ
ปานกลาง ตามลาดับ (4) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า อายุ ประสบการณ์ในการทาสวนปาล์ม
น้ ามัน จานวนผลผลิตของปาล์มน้ ามัน ความรู ้ แหล่งความรู ้ ความคิดเห็ นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดิน ความคิ ดเห็ นต่อการ
ส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และแรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติที่
ระดับ .01 (5) ปั ญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในการส่งเสริ มของเกษตรกรที่ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
คาสาคัญ: การยอมรับ, การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน, ปาล์มน้ ามัน
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Factors Relating to the Adoption of Fertilizers Based on Soil Analysis of Oil Palm Farmers
in Huai Luek Sub-district, Khuan Niang District, Songkhla Province
Nidchapa Bangpong1*
Bumpen Keowan2 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm3
Agricultural Extension and Development, School of Agriculture and Cooperatives,
Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand1, 2, 3
*Corresponding author: Nidchapa_Bangpong@hotmai.com
Abstract
The objectives of this research were to study (1) basic personal, social, and economic conditions of farmers (2) oil palm
production conditions of farmers (3) knowledge, knowledge resources, and motivations in the adoption of fertilizer based on soil
analysis of farmers (4) factors relating to the adoption of fertilizers based on soil analysis of farmers and (5) problems, suggestions, and
needs in the extension of fertilizer application based on soil analysis of farmers. The population in this research was 358 oil palm
production farmers in Huai Luek sub-district. The sample size of 190 people and simple random sampling method through lotto
picking. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using statistics such as descriptive statistics, ranking,
and Chi-square.
The results of the research found out that (1) 55.3% of farmers were male with the average age of 54.42 years old, the
average area of oil palm production of 10.82 Rai. (2) 73.2% of them grew them in the lowland area. (3) Farmers who adopted and
not adopted the fertilizer application based on soil analysisเ had the knowledge at the high and moderate level respectively.
Knowledge received from various sources, overall, was at the moderate level especially the knowledge received from personal
media which was more than other types of media. Opinions toward the adoption of fertilizers based on soil analysis of farmers
who adopted and did not adopt the use of fertilizers based on soil analysis were at the high and moderate level accordingly.
Motivations on the adoption of fertilizers according to soil analysis of farmers who adopted and not adopted the fertilizer
application based on soil analysis were at the high and moderate level respectively. (4) Factors relating to the adoption of
fertilizers application based on soil analysis found that that age, experience in oil palm production, oil palm productivity,
knowledge, knowledge resources, opinions toward the application of fertilizers according to soil analysis, and motivations of
farmers who adopted the fertilizer application based on soil analysis were related at statistically significant level of .01. (5) Problems,
suggestions and needs for extension in fertilizer application based on soil analysis of farmers who did not adopt the application
fertilizers based on soil analysis, overall.
Keywords: Adoption, Fertilizer Application Based on Soil Analysis, Oil Palm
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บทนา
ดิน เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ มีความสาคัญต่อการผลิตสิ นค้าเกษตรที่สาคัญ ซึ่ งประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศไทย มีอาชี พ
หลักในการทาการเกษตร เมื่อประชากรมีจานวนเพิ่มขึ้น ความต้องการผลผลิตทางการเกษตร ก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่ งสถานการณ์ดิน
ในช่วงหลาย ๆ ปี ที่ผ่านมา ประสบปั ญหาหลายอย่าง ซึ่ งความเสื่ อมโทรมของดิน ก็เป็ นปั ญหาหนึ่ งที่มีความสาคัญ และสาเหตุของ
ดินเสื่ อมโทรม สาเหตุหนึ่ งมาจากการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง และไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี เพื่อปรับปรุ งโครงสร้างของดิ น
ส่ งผลให้ดินแน่นทึบ การระบายน้ า การถ่ายเทอากาศไม่ดี (ภรณี ต่างวิวฒั น์, 2561) ซึ่ งการใส่ ปุ๋ยเคมีเกินความต้องการของพืช จะ
ทาให้ตน้ ทุนในการผลิตสูง และยังส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ความต้านทานต่อโรคแมลงศัตรู พืชต่า ทาให้ได้รับความ
เสี ยหายอย่างรุ นแรงได้ง่าย จนกระทบต่อการให้ผลผลิตของพืช จึงทาให้เกิดความจาเป็ นต้องใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
ซึ่งทาให้มีตน้ ทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปอีก (ทัศนีย ์ อัตตะนันท์ และประทีป วีระพัฒนนิรันดร์, 2558)
จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันจานวน 83,043 ไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่
ประสบปั ญหาเรื่ องต้นทุนการผลิต และผลผลิตที่ยงั ไม่ได้ประสิ ทธิภาพ สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ใน
ปี 2557 กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้มีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต โดยการส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน โครงการส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในปี 2557-2558 เพื่อยกระดับความรู ้ดา้ นดิน
ปุ๋ ยให้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและปุ๋ ยอย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้ดว้ ย
ตนเอง (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน้ ามัน ตาบลห้วยลึก อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ
สภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ความรู ้ แหล่งความรู ้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจของเกษตรกร เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มให้
เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตปาล์มน้ ามันของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาความรู ้ แหล่งความรู ้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร
5. เพื่อศึกษาปั ญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในการส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. อายุ
2. ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ ามัน
3. จานวนผลผลิตปาล์มน้ ามัน
4. ความรู ้ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
5. แหล่งความรู ้ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
6. ความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
7. ความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
8. แรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
1. การยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. การไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการยอมรับ
Rogers (อ้างถึงใน เฉลิมศักดิ์ ตุม้ หิ รัญ, 2560) กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นหาความรู ้ ในขั้นนี้ บุคคลรับรู ้วา่ นวัตกรรมนั้นมีอยู่ และพยายามหาความรู ้และพยายามทาความเข้าใจการใช้งานหรื อ
ทางาน
2. ขั้นโน้มน้าวใจ ในขั้นนี้ บุคคลมีทศั นคติพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ บุคคลจะเริ่ มหาข้อมูลอย่างกระตือรื อร้น เริ่ มสนใจหา
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม
3. ขั้นการตัดสินใจ มีแนวทางการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
4. ขั้นการนานวัตกรรมไปใช้ โดยเป็ นการทดลองเพื่อดูผลดี และเพื่อดูวา่ ประโยชน์ที่ได้รับนั้น มากพอที่ จะยอมรับไป
ปฏิบตั ิอย่างเต็มที่หรื อไม่
5. ขั้นการยืนยัน เป็ นขั้นที่บุคคลจะพยายามหาข่าวสารมากขึ้น เพื่อรับรองหรื อยืนยันการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้ไป
ในขั้นนี้ บุคคลอาจเปลี่ยนใจไปในทางตรงข้ามได้ ถ้าได้รับข้อมูลใหม่ที่ขดั แย้งกับข้อมูลที่ได้รับมา โดยบุคคลใกล้ชิดจะมีบทบาท
มาก
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
สิ นีนุช ครุ ฑเมื อง แสนเสริ ม (2560)ได้แบ่ งประเภทของแรงจูงใจเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) แรงจูงใจภายใน เป็ นสิ่ งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่ งอาจจะเป็ นเจตคติ ความ
คิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ เป็ นต้น ดังที่กล่าวมาเหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ค่อนข้างถาวร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอก เป็ นสิ่ งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
อาจจะเป็ นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสี ยง คาชม การได้รับการยอมรับยกย่อง เป็ นต้น แรงจูงใจนี้ จะไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม
บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองสิ่ งจูงใจดังกล่าว
แนวคิดเกีย่ วกับการส่ งเสริมการเกษตร
พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิ ทธิ์ (2561) ได้อธิ บายว่า การส่ งเสริ มการเกษตร หมายความถึง กระบวนการพัฒนาความรู ้ของเกษตรกร
จากการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งพัฒนาผลผลิตที่เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ก่อให้เกิดการพัฒนารายได้เศรษฐกิจ ทาให้ชีวติ ครอบครัวเกษตรกร อยูพ่ อดี กินพอดี และมีความสุ ขอันเป็ นผลต่อการพัฒนาชุมชน
ให้มีความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ในที่สุด
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร คื อ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ ตาบลห้วยลึ ก อาเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา ที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกับกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร ในปี 2563 จานวน 358 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรการคานวณของทาโร ยามาเน โดยกาหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 190 ราย ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายโดยจับสลาก โดยแยกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มตัวอย่างที่ ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จานวน 95 ราย และกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
จานวน 95 ราย ตามสัดส่วนของหมู่บา้ น
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย คาถามปลายปิ ด และคาถามปลายเปิ ด แบ่งเป็ น
5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิ จของเกษตรกร ตอนที่ 2 สภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน
ของเกษตรกร ตอนที่ 3 ความรู ้ แหล่งความรู ้ และแรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร ตอนที่ 4 ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร และตอนที่ 5 ปั ญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การจัดอันดับ และการวิเคราะห์ Chi-square
ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
1. สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล พบว่า เกษตรกรที่ ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุค่าเฉลี่ย
52.20 ปี ส่ วนมากนับถือศาสนาพุทธ จบการศึ กษาประถมศึ กษา มากที่ สุด ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นอาชี พหลัก
อาชีพรอง ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวนสมาชิกในครัวเรื อนทั้งหมดเฉลี่ย 4.18 คน ประสบการณ์ในการทาสวนปาล์มน้ ามัน
เฉลี่ย 7.91 ปี ส่วนเกษตรกรที่ไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุค่าเฉลี่ย 56.63 ปี ส่ วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาประถมศึ กษา มากที่ สุด ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก อาชีพรอง ประกอบอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป จานวนสมาชิกในครัวเรื อนทั้งหมดเฉลี่ย 4 คน ประสบการณ์ในทาสวนปาล์มน้ ามัน เฉลี่ย 6.23 ปี
2. สภาพพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่ วนมาก
ไม่มีการดารงตาแหน่งทางสังคม ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกสถาบันการเกษตรโดยเป็ นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร มากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิ จของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีจานวนพื้นที่ ทา
การเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 17.69 ไร่ จานวนพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ ามัน เฉลี่ย 17.69 ไร่ จานวนผลผลิตของปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 2,168.42
กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี ส่ ว นมากพื้ น ที่ ถื อ ครองมี เ อกสารสิ ท ธิ์ เป็ นโฉนด น.ส.4จ มากที่ สุด รายได้ใ นภาคการเกษตรเฉลี่ ย ต่ อ ปี
122,842.11 บาทต่อปี รายจ่ายภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปี 56,884.21 บาทต่อปี จานวนแรงงานในครั วเรื อนทั้งหมดเฉลี่ย 3.02 คน
ส่ วนใหญ่จานวนแรงงานในภาคการเกษตรทั้งหมด เป็ นเพศชาย ภาระหนี้ สินภาคการเกษตรส่ วนใหญ่เป็ นหนี้ สินในระบบ แหล่ง
เงินทุนจะมาจาการกูย้ มื จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ส่วนใหญ่มีจานวนพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด เฉลี่ย 15.00 ไร่ จานวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน เฉลี่ย 10.17 ไร่ จานวนผลผลิตของปาล์ม
น้ ามันเฉลี่ ย 1,730.53 กิ โลกรัมต่อไร่ ต่อปี ส่ วนมากมี เอกสารสิ ทธิ์ ในพื้นที่ ถือครองเป็ นโฉนด น.ส.4จ มากที่ สุด รายได้ในภาค
การเกษตรเฉลี่ยต่อปี 53,052.63 บาทต่อปี รายจ่ายภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปี 30,357.89 บาทต่อปี จานวนแรงงานในครัวเรื อนทั้งหมด
เฉลี่ย 2.80 คน ส่วนใหญ่จานวนแรงงานในภาคการเกษตรทั้งหมด เป็ นเพศชาย ภาระหนี้ สินภาคการเกษตรส่ วนใหญ่เป็ นหนี้ สินใน
ระบบ ซึ่งแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตปาล์มน้ามันของเกษตรกร
เกษตรกรที่ ยอมรับและไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่ วนมากปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์เทเนอรา สภาพพื้นที่ ทา
การเกษตรส่วนใหญ่เป็ นที่ลุ่ม และมีลกั ษณะเป็ นดินเหนียว มากกว่าครึ่ งหนึ่ งจะเป็ นแรงงานในครัวเรื อน ส่ วนจานวนความถี่ในการ
ใส่ปุ๋ย พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 2.59 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
เฉลี่ ย 21.56 วันต่อรอบ แต่เกษตรกรที่ ไม่ยอมรั บการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดินส่ วนใหญ่ใส่ ปุ๋ยเฉลี่ ย 1.79 ครั้ งต่อปี ส่ วนมากมี
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 41.68 วันต่อรอบ
ตอนที่ 3 ความรู้ แหล่ งความรู้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใช้ ปุ๋ยตามค่ าวิเคราะห์ ดนิ ของเกษตรกร
1. ความรู ้เกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้ ามัน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า ตอบถูกเฉลี่ย 15.68 ข้อ จาก 25 ข้อ ส่วนคาถามที่เกษตรกรตอบผิดมากที่สุด คือ คุณสมบัติของดินที่เหมาะ
ในการปลูกปาล์มน้ ามัน ควรเป็ นดินร่ วน ถึงดินเหนียวที่มีความลึกของชั้นหน้าดินน้อยกว่า 75 ซม. (เฉลย คือ มีความลึกของชั้นหน้า
ดินมากกว่า 75 ซม.) ส่วนเกษตรกรไม่ที่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า ตอบถูกเฉลี่ย 14.70 ข้อ ส่ วนคาถามที่เกษตรกร
ตอบผิดมากที่สุด คือ คุณสมบัติของดินที่เหมาะในการปลูกปาล์มน้ ามัน ควรเป็ นดินร่ วน ถึงดินเหนี ยวที่มีความลึกของชั้นหน้าดิ น
น้อยกว่า 75 ซม. (เฉลย คือ มีความลึกของชั้นหน้าดินมากกว่า 75 ซม.)
2. แหล่งความรู ้เกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้ ามัน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า มีแหล่งความรู ้ และได้รับข้อมูลข่าวสารอยูใ่ นระดับปานกลาง และได้รับจากซื้ อบุคคลมากว่าสื่ ออื่น ๆ
รองลงมาคือ สื่ อมวลชน สื่ อออนไลน์ และสื่ อกลุ่ม ตามลาดับ ส่วนเกษตรกรที่ไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า มีแหล่ง
ความรู ้ และได้รับข้อมูลข่าวสาร อยูใ่ นระดับปานกลาง และได้รับจากสื่ อบุคคลมากว่าสื่ ออื่น ๆ รองลงมาคือ สื่ อกลุ่ม สื่ อออนไลน์
และสื่ อมวลชน ตามลาดับ
3. ความคิดเห็ นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อยูใ่ นระดับมากทั้งหมด คือ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทาให้เกษตรกรมี
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของปุ๋ ยเพิ่มมากขึ้น รองลงมา การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทาให้เกษตรกรรู ้จกั ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยสั่งตัดเพิ่ม
มากขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอยู่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ในระดับปานกลาง คือ การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง จะมีผลต่อการแปลผล และการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง รองลงมา การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน จะทาให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามลาดับ
4. ความคิดเห็นต่อการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
พบว่า ส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการส่ งเสริ มอยูใ่ นระดับมาก คือ มีการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการใช้ปุ๋ยเคมี
อย่างมีประสิ ทธิภาพ รองลงมา คือ มีการส่ งเสริ มให้มีการใช้ปุ๋ยในอัตราส่ วนที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิ ด และมี
การส่งเสริ มให้เกษตรกรเข้าไปรับบริ การตรวจวิเคราะห์ดิน ที่ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน ตามลาดับ ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ยอมรับการใช้
ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า ส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ ม อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรเข้าไปรับ
บริ การตรวจวิเคราะห์ดิน ที่ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน รองลงมา คือ หน่วยงานของภาครัฐให้บริ การรับตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างดิน และ
แปลผลให้กบั เกษตรกร และมีการส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามลาดับ
5. แรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดิน พบว่า
ส่วนมากมีแรงจูงใจ อยูใ่ นระดับมาก คือ เกษตรกรตัดสิ นใจใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพราะทราบข้อมูลว่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
รองลงมา คือ เกษตรกรตัดสิ นใจใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพราะคิดว่า ทาให้มีรายได้ หรื อผลกาไรเพิ่มมากขึ้น หลังจากการใช้ปุ๋ยสั่ง
ตัด หรื อปุ๋ ยผสม ส่วนเกษตรกรที่ไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า ส่วนมากมีแรงจูงใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีการ
รับตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างดินของหน่วยงานจากภาครัฐ ซึ่ งบริ การให้กบั เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รองลงมาคือ มีการสนับสนุน
ด้านการให้ขอ้ มูลความรู ้ต่าง ๆ จากภาครัฐ ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ตอนที่ 4 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยอมรับการใช้ ปุ๋ยตามค่ าวิเคราะห์ ดนิ ของเกษตรกร
การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของอายุ ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ ามัน จานวนผลผลิตปาล์มน้ ามัน ความรู ้ แหล่งความรู ้ และ
ความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่ งเสริ ม และแรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินของเกษตร
จากการวิเคราะห์ความเกี่ ยวข้อง พบว่า อายุ ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ ามัน จานวนผลผลิตปาล์มน้ ามัน ความรู ้
แหล่งความรู ้ และความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่งเสริ ม และแรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตร มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับ .01 กับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร
ตอนที่ 5 ปัญหา ข้ อเสนอแนะ และความต้ องการในการส่ งเสริมการใช้ ปุ๋ยตามค่ าวิเคราะห์ ดนิ ของเกษตรกร
1. ปั ญหาเกี่ ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดินของเกษตรกร โดยในภาพรวม เกษตรกรมี ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
(1) ด้านความรู ้ความเข้าใจ พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่ วนใหญ่มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ขาด
ความรู ้เกี่ ยวกับการเก็บตัวอย่างดิ น รองลงมาคือ ขาดความรู ้เกี่ ยวกับความต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิ ด และขาดความรู ้
เกี่ยวกับการคานวณปุ๋ ย ตามลาดับ ส่ วนเกษตรกรที่ไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่ วนมากมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งหมด คือ ขาดความรู ้เกี่ ยวกับการคานวณปุ๋ ย รองลงมาคือ ขาดความรู ้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดิน และขาดความรู ้เกี่ยวกับความ
ต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิ ด ตามลาดับ และ (2) ด้านการผลิต พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
ปั ญหาทั้งหมดอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ขาดแรงงานในการผสมปุ๋ ย รองลงมาคือ ขาดสถานที่ในการผสมปุ๋ ย และขั้นตอนการผสม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปุ๋ ยมีความยุง่ ยากไม่สะดวก ตามลาดับ ส่ วนเกษตรที่ไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีปัญหาส่ วนมากอยูใ่ นระดับมาก คือ
ขั้นตอนการผสมปุ๋ ยมีความยุง่ ยากไม่สะดวก รองลงมาคือ ขาดสถานที่ในการผสมปุ๋ ย และขาดแรงงานในการผสมปุ๋ ย ตามลาดับ
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร โดยในภาพรวม เกษตรกรส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะอยูใ่ น
ระดับปานกลาง คือ ควรมีการอบรมเกี่ยวกับความต้องการธาตุอาหารที่จาเป็ นของพืชแต่ละชนิ ด รองลงมาคือ ควรมีการให้ความรู ้
เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์และความสาคัญของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ควรมีการอบรมเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินและลงมือ
ปฏิ บตั ิจริ งในแปลงของเกษตรกร และควรมีการอบรมให้ค วามรู ้เรื่ องการใช้แอพพลิเคชัน่ ในการคานวณปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ตามลาดับ
3. ความต้องการส่งเสริ มเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยในภาพรวม เกษตรกรมีความต้องการในการส่ งเสริ มอยูใ่ น
ระดับมาก (1) ด้านความรู ้ พบว่า เกษตรกรโดยภาพรวม มีความต้องการการส่งเสริ มอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ระบบน้ าในแปลงปลูก
รองลงมาคือ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดทาแผนการการผลิตรายบุคคล (IFPP) และการเก็บตัวอย่างดิน ตามลาดับ และ
(2) ด้านวิธีการส่งเสริ ม พบว่า เกษตรกรที่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่มีความต้องการในการส่ งเสริ ม อยูใ่ นระดับ
มาก คือ การเยีย่ มเยียน และการฝึ กอบรม รองลงมาคือ การศึกษาดูงาน การสาธิ ต และการจัดตั้งกลุ่ม ตามลาดับ ส่ วนเกษตรกรที่ไม่
ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่ วนใหญ่มีความต้องการในการส่ งเสริ ม อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การศึกษาดู งาน รองลงมา
คือ การสาธิต การจัดตั้งกลุ่ม การฝึ กอบรม และการเยีย่ มเยือน ตามลาดับ
อภิปรายผล
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร จากการศึ กษา พบว่า (1) สภาพพื้นฐาน
ส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย เนื่ องจากเพศชายทาการเกษตรมากกว่าเพศหญิง มีอายุค่าเฉลี่ย 54.42 ปี อาจเป็ น
เพราะว่า คนวัยหนุ่มสาวได้ไปประกอบอาชีพในด้านโรงงานอุตสาหกรรมหรื อทางานต่างจังหวัด เหลือเฉพาะคนที่มีอายุมากที่ยงั ทา
การเกษตรอยู่ ร้อยละ 44.7 จบการศึ กษาประถมศึ กษา มากที่ สุด ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกร เป็ นอาชี พหลัก อาชี พรอง
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป อาจเป็ นเพราะว่า พื้นที่ในตาบลห้วยลึก อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีทรัพยากรดิน น้ า และอุณหภูมิ
ที่ เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิ จ ส่ วนประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ ามันเฉลี่ ย 7.07 ปี อาจจะเป็ นเพราะเกษตรกร มี การ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรจากการทานาข้าวมาเป็ นปาล์มน้ ามัน เนื่ องจากเป็ นพื้นที่เหมาะสมมากกว่า (2) สภาพทางสังคม
พบว่า ในภาพรวมร้อยละ 86.8 ไม่มีการดารงตาแหน่ งทางสังคม ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กสถาบันการเกษตรโดยเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร มากที่สุด และ (3) สภาพเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 87,947.37 บาทต่อปี
รายจ่ายภาคการเกษตรเฉลี่ย 43,621.05 บาทต่อปี แหล่งเงินทุนของเกษตรกรร้อยละ 46.8 ใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรมากที่สุด อาจเป็ นเพราะว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยูใ่ นพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
รายละเอียดเงื่อนไขไม่ยงุ่ ยากในการกูย้ มื
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ส่ วนมากเกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์เทเนอรา
อาจจะเป็ นเพราะว่า สภาพพื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่เป็ นที่ลุ่ม และมีลกั ษณะเป็ นดินเหนียว และมีน้ าเพียงพอต่อความต้องการของ
ปาล์มน้ ามัน
ตอนที่ 3 ความรู ้ แหล่งความรู ้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึกษา พบว่า
(1) ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 49.5 ตอบถูก 11-15
ข้อ จาก 25 ข้อ โดยคาตอบที่ตอบผิดมากที่สุด คือ คุณสมบัติของดินที่เหมาะในการปลูกปาล์มน้ ามัน ควรเป็ นดินร่ วน ถึงดินเหนี ยวที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
มีความลึกของชั้นหน้าดินน้อยกว่า 75 ซม. (เฉลย คือ มีความลึกของชั้นหน้าดินมากกว่า 75 ซม.) อาจจะเป็ นเพราะเกษตรกรยังขาด
องค์ความรู ้และประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ ามัน จึ งทาให้การเจริ ญเติบโตไม่เต็มที่ (2) แหล่งความรู ้เกี่ ยวกับการผลิตปาล์ม
น้ ามันและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า แหล่งความรู ้ดา้ นสื่ อบุคคล เป็ นแหล่งที่เกษตรได้รับมากที่สุด ส่วนใหญ่
จะได้รับจากเพื่อนบ้าน อาจจะเป็ นเพราะว่า ความสนิทสนม และการพบเจอได้มากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม
ทั้งสามารถสอบถามได้ตลอดที่ เกิดข้อสงสัย หรื อปั ญหาในการผลิตปาล์มน้ ามัน (3) ความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร พบว่า ความคิดเห็ นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทาให้เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของปุ๋ ยเพิ่มมากขึ้น
อาจจะเป็ นเพราะว่า แม่ปุ๋ยมีราคาแพง ทาให้เกษตรกรเห็นถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการลดต้นทุนในการผลิต จึงทาให้มีการใส่ ปุ๋ยตาม
ความต้องการของพืช (4) ความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า การส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจจะเป็ นเพราะ เกษตรกรเห็นถึงความจาเป็ นของการใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิ ด
ประโยชน์ และตรงตามความต้องการของพืช และช่วงอายุของพืชแต่ละชนิ ด สามารถช่ วยลดค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร และ
(5) แรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า แรงจูงใจของเกษตรกรที่ตดั สิ นใจใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพราะ
ทราบข้อมูลว่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ อาจจะเป็ นเพราะว่า มีเกษตรกรต้นแบบรายคนที่นาไปใช้แล้ว ประสบความสาเร็ จ ทาให้
ต้นทุนลดลง และผลผลิตเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 4 ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึ กษาพบว่า มี 8 ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับ .01 ต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร คือ อายุ ประสบการณ์ใน
การปลูกปาล์มน้ ามัน จานวนผลผลิตปาล์มน้ ามัน ความรู ้ แหล่งความรู ้ และความคิ ดเห็ นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดินของ
เกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่งเสริ ม และแรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตร จากการศึกษาพบว่า (1) อายุมีความ
เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า เกษตรกรอายุเฉลี่ย 54.42 ปี จากการสัมภาษณ์เกษตรกร พบว่า มีการลอง
ผิดลองถูกในการปลูกปาล์มน้ ามันมาก็หลายแบบ เมื่อเวลาผ่านไป ทาให้เกษตรกรมีการคิดวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่าง ๆ ในการปลูกปาล์ม
น้ ามันให้ได้ผลผลิตที่ เพิ่มมากขึ้น และการลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยเคมี (2) ประสบการณ์ ในการทาสวนปาล์มน้ า มีความ
เกี่ ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่ องจากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการทาสวนปาล์มน้ ามัน เฉลี่ย 7.07 ปี
(3) จานวนผลผลิตปาล์มน้ ามันมีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีจานวน
ผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 1,949.47 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี และระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อรอบเฉลี่ย 21.56 วันต่อรอบ ซึ่ งจะมีจานวน
ผลผลิตปาล์มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ (4) ความรู ้ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู ้ในเรื่ องการผลิตปาล์มน้ ามัน และมีการศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับการทาการเกษตรมากขึ้น (5) แหล่ง
ความรู ้ในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อาจเป็ นเพราะว่า เกษตรกร
เข้าถึงสื่ อได้มากขึ้น ทาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น (6) ความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเกี่ยวข้องกับการ
ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อาจจะเป็ นเพราะว่า เกษตรกรเห็นถึงความจาเป็ นในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช และสภาพ
ของดิ นแต่ละพื้นที่ (7) ความคิดเห็นต่อการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเกี่ ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน อาจจะเป็ นเพราะว่า มีการส่งเสริ มให้มีการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ ทาให้เกษตรกรทราบ และเป็ นรู ปธรรมด้านการลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลิต และ (8) แรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
อาจจะเป็ นเพราะว่า แม่ปุ๋ยมีราคาแพง ทาให้เกิ ดการใช้ให้เกิ ดการคุ ม้ ทุนมากที่ สุด และเป็ นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในภาค
การเกษตร
ตอนที่ 5 ปั ญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในการส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึกษาพบว่า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
(1) ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า ด้านการผลิต โดยมีระดับปั ญหาเรื่ องขั้นตอนการผสมปุ๋ ยมีความ
ยุง่ ยาก และไม่สะดวก อาจจะเป็ นเพราะว่า ต้องมีลาดับขั้นตอนหลายอย่าง และต้องใช้เวลาในการรอผลวิเคราะห์ดิน และการคานวณ
ปุ๋ ยรายแปลง ทาให้ไม่ทันกับความต้องการของเกษตรกร ในแต่ละช่วงของการผลิ ต (2) ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า ด้านการผลิตโดยมีขอ้ เสนอแนะเรื่ องควรมีการสนับสนุ น หรื อกระตุน้ ให้เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในพื้นที่ อาจจะเป็ นเพราะว่า ในพื้นที่ยงั ไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันหรื อแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน และ
(3) ความต้องการในการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึ กษาพบว่า เกษตรกรที่ ตอ้ งการให้มีการ
ส่งเสริ มด้านความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาระบบน้ าในแปลงปลูก อาจจะเป็ นเพราะว่า เกษตรกรมีความสนใจและได้รับข่าวสารมาว่า ถ้า
การจัดการระบบน้ าที่ดี จะทาให้จานวนผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ควรมีการวางแผน และแนวทางการส่งเสริ มใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
2. หน่วยงานภาครัฐควรมีการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาความรู ้ดา้ นการจัดการดินและปุ๋ ยที่ถูกต้อง โดยเฉพาะวิธีการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินแบบง่ายให้แก่เกษตรกร สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิ ทธิภาพ
3. ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดหาแม่ปุ๋ยราคาถูก เพื่อจาหน่ ายตามความต้องการของสมาชิก ซึ่ งจะทาให้ตน้ ทุนในเรื่ องของ
ปุ๋ ยเคมีลดลง
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความล่าช้ าในโครงการก่อสร้ างทางของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6
กฤตภาส บุญรังษี1*
ดีบุญ เมธากุลชาติ2 และ วัชริ นทร์ วิทยกุล3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย1,2,3
*ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Krittaphat.boonrungsri@gmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ จัดทาขึ้นเพื่อระบุปัจจัยที่ทาให้การดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6
กรมทางหลวงชนบท เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา จานวน 28 คน ในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป Excel ในการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ One way ANOVA สถิติ F
test โดยมีค่าเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซนต์ ค่าความคาดเคลื่อน .05 จากการศึ กษาและประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ ยงในการ
ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ตรวจสอบปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ สร้ า งงานทาง พบว่ า ปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้า ในการก่ อ สร้ า ง
ประกอบด้วย บุ คลากร การเงิ น กระบวนการก่อสร้ าง เครื่ องมื อเครื่ องจักร ด้านวัสดุและปั จจัยอื่ น ๆ โดยปั จจัยที่ ส่งผล
กระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง 3 ลาดับแรก คือ ด้านการเงิน ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร ด้านอื่น ๆ โดยในการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มของผูป้ ฏิบตั ิงาน พบว่า ระดับความเสี่ ยงของปั จจัยอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
น้อยถึ งระดับ ปานกลาง เมื่ อ เที ย บระดับความเสี่ ยงกับงานวิจัย อื่ น ตั้งแต่ พ.ศ. 2534-2560 ค่ า ระดับความเสี่ ย งระดับ มี
แนวโน้มลดลงจากระดับมากจนถึ งระดับน้อยตามเวลา เนื่ องจากมี การปรั บปรุ งการดาเนิ นการคัดเลื อกผูร้ ั บเหมาและ
กระบวนการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทใน พ.ศ. 2563 และการศึ กษาที่ ผ่านมา จึงส่ งผลให้ระดับความเสี่ ยงในงาน
ก่อสร้างงานทางลดลง สอดคล้องกับ แนวโน้มที่ มีการลดระดับลง การบริ หารความเสี่ ยงควรระมัดระวังเรื่ องการเข้าไป
ทางานในพื้นที่ เนื่องจากมีระดับที่ส่งผลต่อความล่าช้า ในระดับปานกลาง อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งและประสบการณ์
ในการทางาน ไม่ส่งผลต่อปัจจัยย่อย 68 ปัจจัย ใน 6 ด้าน ต่อความคิดเห็นระดับความถี่ และผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง
งานทาง อย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: กรมทางหลวงชนบท, สานักงานทางหลวงชนบทที่ 6, การบริ หารความเสี่ ยง
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Causes of Delay on Road Construction of Bureau of Rural Roads 6,
Department of Rural Roads, Thailand
Krittaphat Boonrungsri1*
Deeboon Methakullachat2 and Watcharin Witayakul3
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Thailand1,2,3
*
Corresponding author: Krittaphat.boonrungsri@gmail.com
Abstract

This research considered on the factors of construction delays on the road construction project of Bureau of
Rural Road 6, Department of Rural Roads, Thailand. The risk management analysis was applied by using 28
questionnaires as a tool. The data were analyzed for statistical results using the Excel program for one way ANOVA with
F test function with 95% of confidence or .05 expectation. The 6 factors affecting construction delays on transport sector
are personal, financial, construction process, tools and machines, materials and other factors. According to the results,
the first 3 factors affected on construction delays were financial, tools and machines and other factors, respectively.
Comparing the risk level with other researches from 1991 to 2017 in Thailand, The risk level of road construction
management decreased from high level to low level over time. According to improvement of the selection of contractor
process of Department of Rural Roads in 2020, the average risk value of this research was low to medium level for all
factors, which was the trend of the study of factor of delay on road construction in Thailand. In the risk management, the
delay of contractor of entering construction site should be paid attention because it affected the high impact on the
project. The age, education level, position and work experience of staffs of employer (DRR) did not affect 68 sub-factors
on the risk level significantly.
Keywords: Department of Rural Roads, Bureau of Rural Roads 6, Risk Management
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บทนา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเป็ นสิ่ งสาคัญ บทบาทในการส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
พัฒนาแผนพัฒนาเครื อข่ายของเส้นทางคมนาคม (อภิชยั ธีระรังสิ กลุ , 2534) โดยเฉพาะประเทศไทย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป
ส่งผลให้อตั ราการเติบโตของธุรกิจและบริ การออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าลดลงอย่างต่อเนื่ อง การ
ขนทางบก ซึ่ งใช้ถนน จึ งมีบทบาทที่ สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ, 2560)
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ดูแลบารุ งรักษาทางหลวงชนบท ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเลย และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่สาคัญที่เป็ นเส้นทางโลจิ สติกก์ของภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
จึงมีการบารุ งรักษาและก่อสร้างทางอยูเ่ สมอ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการลดผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ ช้ถนนต้องเสี ยเวลาสู ญเสี ย
ทั้งทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจ อันเนื่ องจากการก่อสร้างทางเกิดความล่าช้า จึงศึกษาปั จจัยความถี่และความรุ นแรงที่เกิดขึ้นจาก
ปั จจัยที่ทาให้เกิดความล่าช้าในด้านต่าง ๆ ตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของกรมทางหลวง พิจารณาจากบุคลากร ทั้งมุมมอง
จากผูว้ า่ จ้าง จ้างภายใต้โครงการก่อสร้างของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปั ญหาที่ อาจเกิดใน
อนาคตในการบริ หารการก่อสร้างทาง (กรมทางหลวง, 2559)
ทบทวนวรรณกรรม
ความล่าช้าในงานก่ อสร้างว่า การขยายเวลาในการก่อสร้ างจากแผนที่ กาหนดไว้ เนื่ องจากเกิ ดสิ่ งที่ ไม่คาดหมายขึ้นใน
ระหว่างก่อสร้าง ส่งผลให้ดาเนิ นการก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จ (ธรณิ นทร์ วงศ์สุรศิลป์ , 2560) ในการบริ หารการก่อสร้าง ความล่าช้าใน
การก่อสร้างเกิดจาก 5 ปั จจัย จากผูร้ ับเหมาการก่อสร้าง หรื อหลัก 5 M ที่ถูกเสนอโดย Fisk ในปี ค.ศ. 1997 โดยแต่ละปั จจัยมีความ
เชื่อมโยงกัน หากปั จจัยหนึ่งปั จจัยใดล้มเหลว ก็จะส่ งผลต่อปั จจัยอื่น ๆ ด้วย ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้า (ทัต นาควิเชียร, 2555; เทพ
บุญตะโก และคณะ, 2556; ธรณิ นทร์ วงศ์สุรศิลป์ , 2560) ในการคัดเลือกให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างงานทาง จากการศึกษาของ
อภิชยั ธี ระรังสิ กุล (2543), เทพ บุญตะโก (2555), ทัต นาควิเชียร (2555), เชาวฤทธิ์ ขาวใบไม้ (2556), เจน จาลองราช (2557), เกรี ยงชัย
เรื องโชติเสถียร (2557), ธรณิ นทร์ วงศ์สุรศิลป์ (2560), อัครเดช ทองผุด (2560) และ Pornsirichotirat Thapanont, Charoenpornpattana Santi,
and Xinghatiraj Pruethipong (2018) โดยมีปัจจัยล่าช้า 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบุ คลากร ประกอบด้วย ขาดประสบการณ์ ในการควบคุ มงาน ออกแบบผิดพลาดไม่คานึ งถึ งการก่ อสร้ างจริ ง
หรื อไม่ได้มาตรฐาน อ่านแบบผิดพลาด การสื่ อสารผิดพลาดระหว่างผูค้ ุมงานและผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูค้ วบคุมงาน/ผูร้ ับจ้างไม่สามารถ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ คนงานไม่มีประสบการณ์หรื อด้อยฝี มือในการทางาน เกิดอุบตั ิเหตุในงานก่อสร้าง หยุดงานเนื่ องจาก
สาเหตุดา้ นความปลอดภัย ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นไม่ตรงกัน แรงงานนัดหยุดงานหรื อทิ้ง
งาน แรงงานหยุดงานเนื่ องจากช่วงเทศกาล ขาดแคลนแรงงานเนื่ องจากฤดูเกษตรกรรม ไม่ทางานล่วงเวลา ผูค้ วบคุมละเลยการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ผูป้ ระมาณราคาทารายการขัดแย้งกับแบบ และความไม่สามัคคีในกลุ่มแรงงานหรื อผูร้ ับเหมา
2. ด้านการเงิน ประกอบด้วย ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เบิกจ่ายล่าช้า ราคากลางกับแบบก่อสร้างขัดแย้ง การใช้เงินของผู ้
รับจ้างไม่เป็ นไปตามแผนหรื อใช้ผิดประเภท การอนุมตั ิวงเงินจากแหล่งกู้ การแข่งขันเรื่ องราคาจากผูจ้ า้ งเหมา ราคาค่าก่อสร้างต่า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เกินจริ ง ค่าเงินบาทอ่อนหรื อแข็งตัวมากเกินไป อัตราราคาน้ ามันที่ผนั ผวนและการรับค่างวดล่าช้า (งานเสร็ จไม่ทนั กาหนด/มีการ
แก้ไขงาน)
3. ด้านกระบวนการก่อสร้าง ประกอบด้วย ใช้เทคโนโลยีก่อสร้างไม่เหมาะสม การวางแผนด้านเวลาไม่เหมาะสม การ
วางแผนจัดซื้อวัสดุไม่เหมาะสม สัญญาจ้างขัดแย้งกับกฎหมาย วางแผนการก่อสร้างโดยไม่ตรวจสอบสภาพจริ ง การรอผลสารวจชั้น
ดิน การเปลี่ยนแปลงสัญญา (เพิ่ม-ลดงาน) แบบก่อสร้างไม่ชดั เจน ก่อสร้างผิดหรื อข้ามขั้นตอน รอผลทดสอบทางด้านวิศวกรรม
การวางแผนจัดส่งวัสดุไม่เหมาะสม การวางแผนด้านแรงงานไม่เหมาะสม การวางแผนประสานโครงการไม่เหมาะสม การวางแผน
ใช้เครื่ องจักรไม่เหมาะสม และการกาหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบแปลน
4. ด้านเครื่ องจักร ประกอบด้วย เครื่ องจักรขาดการบารุ งรักษาหรื อเสี ยบ่อย การใช้เครื่ องมือที่ไม่เหมาะสม รอคิวการเช่า/
ใช้เครื่ องจักร ไม่สามารถนาเครื่ องจักรเข้าพื้นที่ทางานได้ ไม่สามารถทางานในช่วงที่ประชาชนพักผ่อน และขาดอะไหล่ในการซ่อมบารุ ง
5. ด้านวัสดุ -อุปกรณ์ ประกอบด้วย สถานที่ ก่อสร้ างอยู่ไกลจากแหล่งวัสดุ วัสดุ อุป กรณ์ ขาดตลาด การใช้วสั ดุ ที่ไม่ มี
คุณภาพ ราคาวัสดุผนั ผวนตามเศรษฐกิ จ การแย่งวัตถุดิบกับผูร้ ับเหมาในพื้นที่ ห่ างไกลจากแหล่งสาธารณู ปโภค ไม่สามารถขน
ส่งผ่านรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้ การขออนุมตั ิวสั ดุเทียบเท่าได้ยาก และการขออนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัสดุชา้
6. ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออานวย ประสบปั ญหาในการโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค
ภูมิประเทศไม่เหมาะกับการทางาน ความล่าช้าด้านการเมืองท้องถิ่น ขอบเขตงานไม่ชดั เจน การส่ งมอบพื้นที่ ล่าช้า ผูร้ ับจ้างเข้า
ดาเนินการในพื้นที่ล่าช้า เกิดปั ญหาการร้องเรี ยนจากประชนในท้องที่ โจรชุกชม และเกิดปั ญหาเศรษฐกิจ
ระเบียบวิธีการดาเนินวิจยั
งานวิจยั นี้ ศึกษาปั จจัยล่าช้าและวิเคราะห์ระดับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. สมมุติฐาน บทบาทของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) กรมทางหลวงชนบท มีบทบาทสาคัญที่ ส่งผลต่อ
คุณภาพของงาน ความล่าช้า และความเสี ยหายทางด้านทรัพ ย์สิน อันเนื่ องมาจากการเสี ยโอกาสหรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นใน
โครงการ เป็ นผลมาจากการบริ หารการก่อสร้าง ทั้งในส่ วนของประชาชนทัว่ ไป ภาครัฐและเอกชน ปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าใน
การก่อสร้างงานทาง แบ่งออกเป็ น ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านขั้นตอนการก่อสร้าง ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร ด้านการบริ หารวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง การบริ หารด้านเวลา ด้านสถานที่ก่อสร้าง และปั จจัยอื่น ๆ
2. กรอบแนวคิดทางการศึ กษา ในการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างทางสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6
การวิจยั เป็ นเชิ งปริ มาณ (quantitative approach) เชิ งคุณภาพ และเชิ งสารวจ โดยการวิจยั เชิ งสารวจ (survey method) ใช้แบบสอบถาม
(questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การดาเนิ นการวิจยั โดยการเก็บข้อมูล จะใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่ มีผลกระทบถึง
คุณภาพและความเสี่ ยงในงานก่อสร้างงานทาง และจัดลาดับความสาคัญของปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง โดย
มีรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาวิจยั ดังนี้
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการก่อสร้างของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 เพื่อ
ใช้ประกอบในการคัดกรองกลุ่มประชากรตัวอย่าง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3.4 ศึ กษาปั จ จัยในการดาเนิ นการ การเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ รวมทั้งการนาข้อมูลไปใช้งาน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
กาหนดเนื้อหาของการวิจยั
3.5 จัดทาแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ปั จจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน
ส่ ว นที่ 2 สอบถามปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ ส่ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการก่ อ สร้ า งในการก่ อ สร้ า งของโครงการที่ อ ยู่ภ ายใต้ก าร
ดาเนิ นการก่อสร้างทางของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ บุคลากร การเงิ น กระบวนการก่อสร้าง
เครื่ องมือ-เครื่ องจักร วัสดุก่อสร้าง และปั จจัยอื่น ๆ
การให้คะแนนความสาคัญของปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการควบคุมงานก่อสร้าง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อต้องการจัดลาดับความสาคัญของแต่ละปั จจัยนั้น ๆ ว่า มีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างมากน้อยเพียงใด
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นประเภทบวก (positive) ให้ผูต้ อบแบสอบถามเลือกประเมิน 5 ระดับ ได้แก่
ระดับ 5 เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4 เห็นด้วยมาก ระดับ 3 เห็นด้วยปานกลาง ระดับ 2 เห็นด้วยน้อย และระดับ 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด
3.6 การเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูลวิจยั 2 ประเภท คือ การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นข้อมูลเชิงสารวจ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถาม
แจกให้กับผูป้ ฏิ บตั ิ งานในด้านการบริ หารงานก่ อสร้างภายใต้โครงการของกรมโยธาธิ การและผังเมื อง ทั้งในรู ปแบบสอบถาม
ออนไลน์ และแบบสอบถามที่เก็บด้วยตัวเอง
3.6.2 ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (secondary data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ร วบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการกาหนดกรอบความคิดในการวิจยั ครั้งนี้ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ต้อ งมี ก ารก าหนดประชากรให้เ หมาะสม จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่า งนั้น ส่ ง ผลต่ อ ความคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ตัว อย่า ง จึ ง ต้อ งมี
กระบวนการคัดสรรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ, 2558)
ในการศึกษานี้ จะดาเนิ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างตามการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตารางสาเร็ จรู ปของ เครจซี่ และเมอร์ แกน
เนื่ องจากตารางสาเร็ จรู ปของ เครจซี่ และเมอร์ แกน เป็ นตารางสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้กนั ในงานวิจยั เชิ งสารวจ และตารางนี้ ใช้ในการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน โดยกาหนดให้สดั ส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ .05 ระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 เปอร์เซ็นต์ และระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ สามารถคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มี
ขนาดเล็กได้ต้ งั แต่ 10 ขึ้นไป (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิ สรรพ, 2558; ธรณิ นทร์ วงศ์สุรศิ ลป์ , 2560) ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างคัดเลือกจาก วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรควบคุมคุณภาพ ช่างโยธาควบคุมงานภายใต้การดูแลของสานักงานทางหลวงชนบท
ที่ 6 (ขอนแก่น) กรมทางหลวงชนบท มีจานวนทั้งสิ้น 28 ตามตารางสาเร็ จรู ปของ เครจซี่และเมอร์แกน
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การบริ หารความเสี่ ยง สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญในการสนับสนุนกรมทางหลวงชนบทบรรลุ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ กาหนดค่าความเสี่ ยง มีวิธีคิดดังสมการที่ 3.1 โดยแบ่งระดับออกเป็ น ระดับความเสี่ ยงน้อย ระดับความเสี่ ยงปาน
กลาง ระดับความเสี่ ยงสูง และระดับความเสี่ ยงสูงมาก เพื่อกาหนดเป็ นดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยง (Key Risk Indicator--KRI) และพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง ดังตาราง 1
ระดับความเสี่ ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ความรุ นแรงของผลกระทบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
ความหมายระดับความเสี่ ยง (กรมทางหลวง, 2559)
ระดับ
ระดับความเสี่ ยง
ความหมาย
คะแนน
1-4
น้อย
พอที่จะยอมรับความเสี่ ยงได้ แต่ควรมีการควบคุมความเสี่ ยงเพิ่มเติม
5-9
ปานกลาง
ระดับความเสี่ ยงยังยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีการลดและควบคุมความเสี่ ยงเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิ ด
ความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้นไป อยูใ่ นระดับยอมรับไม่ได้
10-16
มาก
ระดับความเสี่ ยงสูง ไม่สามารถยอมรับได้ มีความจาเป็ นที่จะต้องบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
17-25
มากที่สุด
ระดับความเสี่ ยงสูงมากยอมรับไม่ได้ จาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องบริ หารความเสี่ ยง ส่ งผลให้เกิด
ปั ญหารุ นแรงได้
นอกจากนี้ การวิเคราะห์จะใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance)
จาแนกเป็ น ระดับผลกระทบ และระดับความถี่ ต่อปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้ากับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวงชนบท
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันทางด้านอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งและประสบการณ์ใน
การทางาน ซึ่งมีมากกว่า 2 กลุ่ม ที่มีความคิดเห็นร่ วมกัน ของปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ทั้ง 6 ด้าน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อเป็ นการยืนยันทางสถิติ โดยกาหนดให้ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α) = .05 โดยตั้งข้อสมมติฐาน ดังนี้
H0 = ความคิดเห็นของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม ไม่แตกต่างกัน
H1 = ความคิดเห็นของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม แตกต่างกัน
ตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยั จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยพิจารณาจากค่า Significant หรื อ Sig.
โดยยอมรับสมมติฐาน เมื่อค่า Sig. มากกว่า หรื อเท่ากับ .05 และปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อค่า Sig. น้อยกว่า .05
3.8 สรุ ปผลการวิจยั
ผลการศึกษา
งานวิจัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาปั จ จัยที่ มีผ ลต่ องานก่ อสร้ า งโครงการของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่ น) ด้ว ย
แบบสอบถามทั้งสิ้น 28 ชุด แบบสอบถามที่ได้รับการตอบมีท้ งั สิ้น 28 ราย และมีความสมบูรณ์ท้ งั สิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลจาก
ภาคราชการในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท ในช่วงการก่อสร้าง พ.ศ. 2560-2565 ในการศึกษาหาสาเหตุล่าช้าที่เกิดขึ้น
ในโครงการก่อสร้าง โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปจากแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้ น 28 คน แบ่งเป็ น เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมการก่อสร้างงานทางจากสานักงานทางหลวง
ชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) กรมทางหลวงชนบท เป็ นเพศชายทั้งสิ้ น ผูต้ อบแบบสอบถามไม่มีบุคลากรในการควบคุมและบริ หารการ
ก่อสร้าง ส่วนมากมีอายุที่ต่ากว่า 20 ปี บุคลากรในการควบคุมและบริ หารการก่อสร้าง ส่วนมากมีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.14 ในขณะที่ลาดับรองลงมา อยูท่ ี่ 50-60 ปี ส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาในระดับต่ากว่าปริ ญญา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตรี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.43 รองลงมา มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71 ในขณะที่ระดับ
การศึกษาสูงสุดของผูต้ อบแบบสอบถามอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาโท มีจานวนเพียง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.57
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นนายช่าง มีจานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.71 ในขณะที่ วิศวกร มีจานวน 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.29 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานในโครงการก่อสร้างงานทางมากกว่า 20 ปี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์ทางานมากที่สุด จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.29 รองลงมามีประสบการณ์ทางานในโครงการก่อสร้างงานทาง
ระหว่าง 0-5 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามที่ มีจานวนน้อยที่สุดคือ ผูม้ ีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง
งานทางระหว่าง 11-15 ปี มีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.57
2. การวิเคราะห์ปัจจัยความความล่าช้าในการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความคิดเห็ นของปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างงานทางภายใต้โครงการ
จาแนกออกเป็ น 2 ส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นร่ วมกันของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบค่าเฉลี่ย (x̅) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 ความคิดเห็นร่ วมกันของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบค่าเฉลี่ย (x̅)
ความคิ ด เห็ นร่ ว มกัน ของผูต้ อบแบบสอบถามของปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อ ความล่ า ช้าในการก่ อ สร้ า งงานทางภายใต้
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า ความสาคัญของแต่ละปั จจัย ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านเครื่ องมือ
เครื่ องจักร ด้านอื่น ๆ ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการก่อสร้าง และด้านวัสดุ ตามลาดับ ซึ่ งระดับความรุ นแรงที่ ก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายอยูท่ ี่ระดับต่ า ยกเว้น ด้านการเงิน ที่อยู่ในระดับกลาง ในขณะที่ โอกาสเกิดความล่าช้าในงานทางของแต่ละปั จจัยมีโอกาส
เกิดขึ้นในระดับบางโครงการ โดยปั จจัยด้านกระบวนการก่อสร้าง มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด ใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านปั จจัยอื่น ๆ
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร ด้านการเงิน ยังคงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง (ทัต นาควิเชียร, 2555)
ตาราง 2
ปั จจัยที่ มีผลต่ อความล่ าช้ าในโครงการงานทางภายใต้ สานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่ น)
ระดับความถี่ ระดับผลกระทบ
น้ าหนัก
ระดับ
ความสาคัญ
สาเหตุความล่าช้า
SD
SD ความสาคัญ
x̅
x̅
%
ด้านบุคลากร
1.84 0.97 2.31 1.38
4.25
15.92
ด้านการเงิน
2.07 1.18 2.57 1.43
5.33
19.94
ด้านกระบวนการก่อสร้าง
1.79 1.00 2.36 1.39
4.21
15.77
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร
1.83 0.97 2.43 1.35
4.45
16.67
ด้านวัสดุ
1.76 1.04 2.33 1.38
4.10
15.34
ด้านปัจจัยอื่น ๆ
1.92 1.02 2.28 1.27
4.37
16.37
ค่าเฉลี่ยรวม
1.87 1.03 2.38 1.37
4.45
รวม
26.72
100.00
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.2 การทดสอบสมมติฐานในเรื่ องของการทดสอบความแตกต่างในความคิดเห็นของกลุ่มอายุ ระดับการศึกษาตาแหน่ง
และประสบการณ์ในการทางาน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance) พบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบ
แบบสอบถามระหว่างความคิดเห็นที่ มีความต่างกันทางด้านอายุ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ ง และประสบการณ์ในการทางาน มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน หรื อไม่แตกต่างกัน ในเรื่ องระดับความถี่และระดับผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างงานทาง
ความล่าช้าของงานที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างงานทางของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) มีความล่าช้าในการก่อสร้างจาก
แผนไม่มากนัก รวมไปถึงกระบวนการคัดกรองผูร้ ับเหมาที่จะเข้ามาดาเนิ นการ ส่ วนใหญ่จะผ่านงานการคัดเลือกที่มีเกณฑ์ที่ดีข้ ึน
นอกจากนี้ ผูร้ ับเหมาส่วนใหญ่ยงั เคยมีประสบการณ์ในการทางานร่ วมกับกรมทางหลวงชนบทอยูแ่ ล้ว ปั ญหาในเรื่ องด้านปั จจัยทาง
การเงินของผูร้ ับเหมา ที่มกั เป็ นอุปสรรคที่นอ้ ย เพราะส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ที่มีเงินทุนมาก สามารถดาเนิ นการต่อ ในขณะที่รอการ
จ่ายงวดได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีในด้านการสารวจและเครื่ องมือในการออกแบบมีการพัฒนามากขึ้น ง่ายต่อการใช้งาน จึงมีส่วน
ช่วยให้การออกแบบ การประมาณราคา และการเตรี ยมแผนในการก่อสร้างเกิดความผิดพลาดในการบริ หารจัดการได้ดีข้ ึน
ตาราง 3
การเปรี ยบเที ยบด้ านอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง และประสบการณ์ ในการทางาน
ANOVA (ระดับความถี่)
การเปรี ยบเทียบ
สาเหตุความล่าช้า
P value
F
อายุ
ด้านกระบวนการก่อสร้าง
0.408
0.766
ด้านวัสดุ
0.389
0.768
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร
0.568
0.714
ด้านปัจจัยอื่นๆ
0.688
0.612
ด้านบุคลากร
0.631
0.664
ด้านการเงิน
0.502
0.673
ระดับการศึกษา ด้านการเงิน
1.005
0.465
ด้านกระบวนการก่อสร้าง
0.504
0.961
ด้านปัจจัยอื่น ๆ
1.008
0.501
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร
0.762
0.553
ด้านบุคลากร
1.186
0.381
ด้านวัสดุ
0.642
0.619
ตาแหน่ง
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร
0.497
0.541
ด้านการเงิน
0.498
0.579
ด้านวัสดุ
0.22
0.691
ด้านกระบวนการก่อสร้าง
0.346
0.69
ด้านปัจจัยอื่น ๆ
0.776
0.545
ด้านบุคลากร
0.802
0.588
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ANOVA (ระดับผลกระทบ)
P value
F
1.04
0.467
1.003
0.491
1.030
0.491
0.790
0.540
0.649
0.632
0.536
0.702
1.357
0.320
0.492
0.320
1.239
0.357
1.033
0.421
1.022
0.463
0.788
0.538
1.052
0.407
1.038
0.457
0.807
0.465
0.619
0.536
0.444
0.559
0.541
0.587
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ตาราง 3 (ต่อ)
การเปรี ยบเทียบ
ประสบการณ์

สาเหตุความล่าช้า
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร
ด้านกระบวนการก่อสร้าง
ด้านวัสดุ
ด้านปัจจัยอื่น ๆ
ด้านบุคลากร
ด้านการเงิน

ANOVA (ระดับความถี่)
P value
F
0.765
0.592
0.48
0.751
0.342
0.839
0.694
0.62
0.578
0.694
0.651
0.661

ANOVA (ระดับผลกระทบ)
P value
F
1.372
0.309
1.076
0.421
1.011
0.478
0.929
0.495
0.801
0.554
0.797
0.583

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยและความรุ นแรงของปั จจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างงานทาง โดยได้เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามทั้งสิ้ น 28 ราย แบบสอบถามที่ ได้รับการตอบมีท้ งั สิ้ น 28 ราย และมี ความสมบู รณ์ ท้ งั สิ้ น กลุ่มตัวอย่าง
คัดเลื อกโดยวิธีต ารางสาเร็ จ รู ปของ เครจซี่ แ ละเมอร์ แกน มี ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่ น ) เป็ นผู ้
ตรวจสอบแบบสอบถามก่อนการดาเนินการ ซึ่งผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. มุมมองของผูต้ อบแบบสอบถามเห็นพ้องกันว่า ปั จจัยด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านกระบวนการก่อสร้าง ด้านเครื่ องมือ
เครื่ องจักร ด้านวัสดุ และด้านปั จจัยอื่น ๆ มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างงานทาง เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของงานก่อสร้างถนน
ในส่วนงานต่าง ๆ ในประเทศไทย (ทัต นาควิเชียร, 2555; มารุ ต ชาวสวน, 2549; สุ ธนัย วงศ์สารภี, 2551; เทพ บุญตะโก และคณะ,
2556; เชาวฤทธิ์ ขาวใบไม้, 2556) แต่การศึกษาดังกล่าวเมื่อ 10-20 ปี ที่แล้ว จะมีระดับค่าดัชนี ความเสี่ ยงในระดับสู ง ซึ่ งจะต่างกับ
การศึกษานี้ ที่อยูใ่ นระดับปานกลางถึงต่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีการปรับปรุ งมาตรฐานกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการคัดเลือก
ผูร้ ับเหมาของสานักงานก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบทในปี พ.ศ. 2555 จึงส่งผลให้ความล่าช้านั้น ดีข้ ึน
2. ปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อความล่าช้า ทั้ง 68 ปั จจัย มีความถี่ที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างงานทาง ระดับมาก 5 ลาดับแรก ได้แก่
เครื่ องจักรขาดการบารุ ง เสี ยบ่อย (2.46) ขาดแคลนแรงงาน เนื่ องจากฤดูเกษตรกรรม (2.46) แรงงานหยุดงาน เนื่ องจากช่วงเทศกาล
(2.43) อัตราราคาน้ ามันที่ผนั ผวน (2.36) และออกแบบผิดพลาด ไม่คานึงถึงการก่อสร้างจริ ง หรื อไม่ได้มาตรฐาน (2.21) ตามลาดับ
3. ปั จจัยที่มีความรุ นแรงที่ส่งผลทาให้งานล่าช้า ทั้ง 68 ปั จจัย มีปัจจัยที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างงานทาง รุ นแรง 5 ลาดับแรก
ได้แก่ ผูร้ ับจ้างเข้าดาเนิ นการในพื้นที่ล่าช้า (3.11) เครื่ องจักรขาดการบารุ ง เสี ยบ่อย (2.93) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน (2.93) ภัยธรรมชาติ
(2.86) ออกแบบผิดพลาดไม่คานึงถึงการก่อสร้างจริ ง หรื อไม่ได้มาตรฐาน (2.82) และการใช้วสั ดุที่ไม่มีคุณภาพ (2.82) ตามลาดับ
4. ปั จจัยด้านการเงิน ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร ด้านปั จจัยอื่น ๆ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการก่อสร้าง และด้านวัสดุ
ตามลาดับ ซึ่ งการให้ลาดับความสาคัญใน 3 อันดับแรกนั้น มีความคล้ายคลึงกับผลการวิจยั ของ ทัต นาควิเชี ยร (2555) และเทพ
บุญตะโก และคณะ (2556) แต่จะต่างกับงานศึกษาของ เชาวฤทธิ์ ขาวใบไม้ (2556) ที่ให้ความสาคัญกับด้านบุคลากรแทนด้านอื่น ๆ
ในส่วนของปั จจัยย่อยที่มีความเสี่ ยงสูงที่สุด 3 ลาดับ คือ ผูร้ ับจ้างเข้าดาเนินการในพื้นที่ล่าช้า (8.21) เครื่ องจักรขาดการบารุ งเสี ยบ่อย
(6.90) และเกิดปั ญหาการร้องเรี ยนจากประชาชนในท้องที่ (6.79)
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5. ในการเปรี ยบเทียบการศึกษาระหว่างด้านอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน มีความเห็นไป
ในทิ ศทางเดี ยวกัน หรื อไม่แตกต่างกัน ในเรื่ องระดับความถี่และระดับผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่ อสร้างงานทาง อย่างมี
นัยสาคัญ
ในการศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหา มีระยะเวลาและพื้นที่ในการดาเนิ นการจากัด หากต้องการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ก่อสร้าง ควรดาเนิ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่บริ เวณพื้นที่โครงการ และการดาเนิ นการของแต่ละองค์กรอีกครั้งหนึ่ ง ในการร่ วมมือกัน
แก้ปัญหา ควรมีการให้ความเห็ นร่ วมกันระหว่างผูว้ ่าจ้างและผูร้ ับจ้าง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลดปั ญหาความล่าช้าในงาน
ก่อสร้างที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ควรศึกษาการเร่ งงานว่า ส่งผลอย่างไร ต่อคุณภาพงานก่อสร้าง และความล่าช้าในงานก่อสร้างประกอบ
ด้วยในการศึกษาครั้งต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) และกรมทางหลวงชนบท ที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลในการ
ศึกษาวิจยั รวมไปถึงบุคลากรของหน่วยงาน ที่ได้ให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถามอันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั
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การคัดเลือกบริษัททีป่ รึกษาด้ านงานควบคุมการก่ อสร้ างเขื่อนป้องกันตลิง่ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดย
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
ณัชพล ศิลป์ สวัสดิ์1*
วัชริ นทร์ วิทยกุล2 และ ดีบุญ เมธากุลชาติ3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย1,2,3
*ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Nuchapon.sinsawat@gmail.com
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งของ
กรมโยธาธิ การและผังเมือง และนากระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้หาค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยในการ
คัดเลือกบริ ษทั ที่ มีความเหมาะสม ข้อมูล ที่ นามาวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญตาแหน่งวิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
ระดับหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มของสานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง โดยใช้แบบสอบถามในการคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษา การ
ดาเนินงานมี 3 ขั้นตอน (1) การทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกของกรมโยธาธิ การและผังเมืองเพื่อนามาตั้ง
เป็ นหลักเกณฑ์ (2) การวิเคราะห์กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อหาค่าน้ าหนักปั จจัย ได้แก่ ประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั
แผนการดาเนินการและแนวทางวิธีการทางาน บุคลากรประจาโครงการ (3) การเปรี ยบเทียบผลลัพธ์การคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาจาก
หลักเกณฑ์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกับหลักเกณฑ์ที่ผ่านกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า เมื่อ
ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากรประจาโครงการ มีค่าน้ าหนักเป็ น 44.40% ปั จจัยด้านประสบการณ์ และ
ผลงานของบริ ษทั คิ ดเป็ น 29.39% และปั จจัยด้านแผนการดาเนิ นการและแนวทางวิธีการทางาน คิดเป็ น 26.21% ซึ่ งต่างกับ
หลักเกณฑ์ของกรมโยธาฯ ที่มีค่าปั จจัยด้านบุคลากรประจาโครงการและปั จจัยด้านแผนการดาเนิ นการ และแนวทางวิธีการทางาน
เท่ากัน คิดเป็ น 40% ส่วนปั จจัยด้านประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั คิดเป็ น 20%
คาสาคัญ: กรมโยธาธิการและผังเมือง, บริ ษทั ที่ปรึ กษา, กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
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Selecting Consulting Company for Embankment Construction in Department of
Public Work and Town & Country Planning By Using AHP
Nuchapon Sinsawat1*
Watcharin Witayakul2 and Deeboon Methakullachat3
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Thailand1,2,3
*
Corresponding author: Nuchapon.sinsawat@gmail.com
Abstract
This research aims to study the process for selecting consulting firms for embankment construction of Department of
Public Works and Town and Country Planning and to apply Analytical Hierarchy Process (AHP) to analyze the significant factors
for the selecting consulting firms. Data was questionnaire-based interview with an engineer with special expertise at the level of
the group leader of the Town and Country Development Bureau for selecting consulting firms. The operation method has 3 steps.
(1) Review and analysis of Department of Public Works and Town and Country Planning’s selecting factors to be used as criteria,
(2) Analyze of each factor, 1) the company’s experience and performance, 2) the operational and process, 3) the project
personnel, by AHP to evaluate score. (3) Compare the result to find out the selected consulting firm. The results when using
analytical hierarchical processes of the project personnel factor is 44.40%. the company’s experience and performance factors is
29.39% and the operational and process is 26.21% which is different from the Department of Public Works and Town and
Country Planning’s criteria that the personnel factor and the operational and process factors were the same proportion, accounted
for 40%, And for the company's experience and performance factor is 20%.
Keywords: Department of Public Work and Town & Country Planning, Consulting Firm, Analytical Hierarchy Process
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บทนา
กรมโยธาธิ การและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร ดาเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกาหนด
และกากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกาหนดคุณภาพและมาตรฐาน
การก่อสร้างด้านสถาปั ตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่ งสาธารณชน
ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของบ้านเมืองและสิ่ งปลูกสร้าง ตามระบบการผังเมืองที่ ดี อันนาไปสู่ การพัฒนาประเทศในด้านการ
ผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่ าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอตั ลักษณ์อย่าง
ยัง่ ยืน
เจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็ นผูด้ าเนินการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งเองทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้น
ปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมาย และอัตรากาลังผูค้ วบคุมงานค่อนข้างสัมพันธ์และสมดุลกัน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปประเทศไทยเกิด
การพัฒนา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่ง จึงมีซบั ซ้อนสู งขึ้นและ มีปริ มาณงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริ หารราชการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ผูบ้ ริ หารจึงได้กาหนดให้มีการว่าจ้าง “บริ ษทั ที่ปรึ กษา” (consulting company) ซึ่งสามารถช่วย
แบ่งเบาภาระการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่ง บรรลุตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์เป็ นไปตามสัญญาจ้างที่ได้วางแผนเอาไว้
ในปี งบประมาณ 2564 ที่ ผ่านมา กรมโยธาธิ การและผังเมือง ได้แบ่งงานส่ วนหนึ่ งในการก่อสร้าง เพื่อว่าจ้างบริ ษทั ที่
ปรึ กษาผูใ้ ห้บริ การด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง ดังนั้น จึ งมีความจาเป็ นที่ตอ้ งกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อใช้เป็ นแนว
ปฎิบตั ิของสานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เนื่องจากที่ผา่ นมากระบวนการพิจารณากาหนดไว้เป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ที่ แต่งตั้งขึ้นเป็ นครั้งคราวเมื่อมีการว่าจ้าง หลักเกณฑ์ซ่ ึ งได้จากการวิจยั นี้ จะสามารถนาไปปฏิ บตั ิได้เพื่อให้เกิ ดมาตรฐาน ความ
โปร่ งใส และธรรมาภิบาลในการคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาต่อไปได้ ผูว้ จิ ยั ได้นากระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ซึ่ งเป็ นวิธีที่ได้รับ
การยอมรับและมีงานวิจยั อย่างแพร่ หลายในการประยุกต์ใช้ในการตัดสิ นใจแบบหลายปั จจัย (Multi-Criteria Decision Making-MCDM) ที่สามารถประเมินปั จจัยที่เป็ นทั้งรู ปธรรมและนามธรรมได้ (Saaty, 2012) มาใช้เพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยในการคัดเลือก
บริ ษทั ที่ปรึ กษาสาหรับงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่ง
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการคัดเลื อกบริ ษทั ที่ ปรึ กษาด้านงานควบคุ มการก่ อสร้ างเขื่ อนป้ องกันตลิ่ งของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และหลักการของกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) มีดงั นี้
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งของกรมโยธาธิ การและผังเมือง “พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ” (2560) “งานจ้างที่ปรึ กษา” หมายความว่า งานจ้างบริ การจากบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล
เพื่อเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาหรื อแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิ น
การคลัง สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุ ข ศิ ลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจยั หรื อด้านอื่นที่ อยูใ่ นภารกิ จของรัฐหรื อ
ของหน่วยงานของรัฐ และ “งานจ้างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริ การจากบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process--AHP) เป็ นวิธีการหนึ่งในการวิเคราะห์การตัดสิ นใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด พัฒนาขึ้นโดย Saaty ในปี ค.ศ. 1970 โดยมีหลักการในการแบ่งโครงสร้างปั ญหาออกเป็ นลาดับชั้นคือ การกาหนด
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เป้ าหมาย (goal) การกาหนดหลักเกณฑ์หลัก (criteria) หลักเกณฑ์ยอ่ ย (sub-criteria) และทางเลือก (alternatives) ตามลาดับ (ดังภาพ 1)
Saaty (1980) โดยกระบวนการ AHP มีพ้นื ฐานมาจากการใช้ความสามารถเบื้องต้นในการเปรี ยบเทียบของมนุษย์สาหรับปั ญหาย่อย
Bayazit et al. (2006) และสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจสาหรับปั ญหาที่มีความซับซ้อนและไม่มีโครงสร้างที่ชดั เจน โดยเฉพาะ
การตัดสิ นใจเชิ งคุณภาพที่ มกั เกี่ ยวกับการประเมิน ปั จจัยเชิ งคุณภาพ (qualitative factors) หรื อการประเมินด้วยคาพูด (verbal
judgment) ซึ่ งยากต่อการประเมินเป็ นตัวเลขได้ โดย Saaty (1994) ได้ระบุว่า มีการนากระบวนการ AHP มีการประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่ หลาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจและการวางแผนโครงการในหลายประเทศ นอกจากนี้ Kahraman et al. (2003) ได้
กล่าวว่า กระบวน AHP เป็ นเครื่ องมือที่ ง่ายต่อการใช้งานเมื่อมีหลักเกณฑ์จานวนมาก กระบวนการ AHP ใช้ในการคานวณค่า
น้ าหนักของหลักเกณฑ์โดยเปรี ยบเทียบความสาคัญของหลักเกณฑ์ทีละคู่ (pairwise comparison) โดย Ghodsypour and O’Brien
(1998) นาไปเป็ นเครื่ องมือของผูผ้ บู ้ ริ หารระดับสู งหรื อผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่ในส่ วนของฝ่ ายจัดซื้ อ ซึ่ งหลักเกณฑ์จะถูกประเมินเป็ น
คะแนนระดับ 1-9 ดัง ตาราง 1 และคะแนนที่ ไ ด้จ ะนาไปใช้ใ นการประเมิ นทางเลื อ กต่ อ ไป ในการประเมิ น ผูต้ ัด สิ น ใจจะใช้
ความสามารถ ความรู ้สึก และประสบการณ์ในการเปรี ยบเทียบความสาคัญของหลักเกณฑ์และทางเลือก Saaty (2005)

ภาพ 1 โครงสร้างลาดับชั้นของการวิเคราะห์ปัญหา (วิฑูรย์ ตันศิริมงคล, 2542)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
ค่ าระดับคะแนนความสาคัญของปั จจัยและทางเลือก
การประเมินด้วยคาพูด
สาคัญเท่าเทียมกัน
สาคัญกว่าปานกลาง
สาคัญกว่าอย่างเด่นชัด
สาคัญกว่าอย่างเด่นชัดมาก
สาคัญกว่าอย่างมากที่สุด
ค่าประนีประนอมที่อยูร่ ะหว่างกลาง
ที่ มา. Saaty (1994)

คะแนน
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

กระบวนการ AHP เป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคู่ ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการเปรี ยบเทียบคู่นาไปแสดงเป็ นเมตริ กซ์
โดย aij เป็ นค่าระดับความสาคัญของปั จจัย i เมื่อเปรี ยบเทียบกับปั จจัย j และค่าระดับความสาคัญของปั จจัย j เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปั จจัย i มีค่าเป็ นส่วนกลับของ aij (aji = 1/aij) (Saaty, 2012) จากนั้น ทาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิ ต ซึ่งค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตเป็ น
ค่าของรากที่ n (เมื่อ n เป็ นจานวนปั จจัย) ของผลรวมของการคูณ (product) ของค่าตัวจากการเปรี ยบเทียบคู่ในเมตริ กซ์จากขั้นตอน
แรก โดยที่ คือ ค่าตัวเลขในตารางเมทริ กซ์ ค่า คือ ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิ ต คือ จานวนตัวเลขที่นามาหาค่าเฉลี่ย (สมการที่
1) และนาไปวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนของปั จจัยและทางเลือก (Wi) ซึ่ งเป็ นค่าอัตราส่ วนระหว่างค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ตของปั จจัย (i)
(vi) ต่อค่าผลรวมของค่าเรขาคณิ ตของทุกปั จจัย ซึ่งผลรวมของค่าคะแนนปั จจัยมีค่าเท่ากับ 1
(1)
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการตัดสิ นใจ ตรวจสอบโดยใช้ค่าความสอดคล้อง (Consistency Ratio, C.R.) ซึ่ งเป็ น
สัดส่ วนระหว่างค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Consistency Index, C.I.) ต่อ ค่าดัชนี ความสอดคล้องสุ่ ม (Random Consistency Index,
R.I.) โดย ค่า Consistency Index (C.I.) มีค่าเท่ากับ (𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 -n) / (n-1) โดยที่ 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 เป็ นค่าสู งสุ ดของ Eigenvalue ของเมตริ กซ์ A
และ ค่า R.I. ขึ้นกับจานวนปั จจัยหรื อทางเลือก (n) ซึ่ ง ค่า R.I. พิจารณาตาม Saaty (2012) จากนั้น นาไปตรวจสอบความสอดคล้อง
ด้วย ค่า C.R. เมื่อ ค่า C.R. มีค่าน้อยกว่า 0.1 แสดงว่า ความไม่สอดคล้องของการตัดสิ นใจไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่ งถือความสอดคล้องมี
ค่ายอมรับได้ (Saaty, 2012)
Ghodsypour and O’Brien (1998) ได้ทาการศึกษาการเลือกผูส้ ่ งมอบโดยใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ โดยใน
การศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาภายหลังจากการกาหนดวัตถุประสงค์ของการตัดสิ นใจแล้ว
ทาการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ชดั เจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ ดีที่สุดตาม
วัตถุประสงค์ที่ วางไว้ และทาการคานวณน้ าหนักของหลักเกณฑ์ เมื่อได้หลักเกณฑ์ที่จะนามาพิจารณาแล้ว ทาการเปรี ยบเที ยบ
ความสาคัญทีละคู่ในมาตราส่วน 1-9 ของ Saaty จากนั้น นาไปประเมินคะแนนของทางเลือกวิธีการคานวณคะแนนของทางเลือกจะ
เป็ นลักษณะเดี ยวกันกับการคานวณน้ าหนักของหลักเกณฑ์ โดยจะเป็ นการเปรี ยบเที ยบระหว่างทางเลื อกที ละคู่สาหรั บแต่ละ
หลักเกณฑ์ และคานวณคะแนนทางเลือก
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ระเบียบวิธีดาเนินการวิจยั
โครงการศึกษานี้ มีวธิ ีการดาเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์ ซึ่งมีแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้น เป็ นเครื่ องมือหลักสาหรับการเก็บ
ข้อมูล การจัดลาดับปั จจัยด้วยวิธี AHP มีการจัดโครงสร้างการตัดสิ นใจและตรวจสอบความสอดคล้องปั จจัยที่นามาเปรี ยบเทียบเป็ น
ปั จจัยของกรมโยธาธิ การและผังเมือง การรวบรวมการจัดลาดับปั จจัยเป็ นการเปรี ยบเทียบคู่ (pairwise comparison)เป็ นค่าระดับ
คะแนน1-9 (ดังตาราง 1) ด้วยวิธี AHP (Saaty, 2012) นี้ ข้อมูลที่สารวจจึงไม่มีการสอบถามประเด็นคาถามอื่นที่ตอ้ งทาการประเมิน
ประสิ ทธิภาพเครื่ องมือหรื อแบบสอบถาม ทั้งนี้ การดาเนินการศึกษา ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าและทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งของกรมโยธาธิ การและ
ผังเมืองในอดีต เพื่อนามาวิเคราะห์และกาหนดปั จจัยที่ใช้เป็ นหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาในโครงการศึกษานี้ และ
สร้างเป็ นโครงสร้างเชิงลาดับชั้น (hierarchy) แบ่งเป็ นดังนี้
1.1 ปั จจัยด้านประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั (Experience and Performance--EXPE)
1.1.1 ประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั ด้านควบคุมงานก่อสร้างตามข้อกาหนดเฉพาะ (Stipulation--STI)
1.2 ปั จจัยด้านแผนการดาเนินการและแนวทางวิธีการทางาน (Operational and Process--OPPR)
1.2.1 ความเข้าใจในพื้นที่ก่อสร้าง (Site analysis: SIT)
1.2.2 ความเข้าใจลักษณะ ความต้องการ และงบประมาณของโครงการ (Understand the Project--UNP)
1.2.3 แนวทางและวิธีทางานของการควบคุมการก่อสร้าง (Process of Construction--PRC)
1.3 ปั จจัยด้านบุคลากรประจาโครงการ (Key Personnel--KEPE)
1.3.1 วุฒิการศึกษา (Degree--DEG)
1.3.2 ประสบการณ์ (Experience--EXP)
1.3.3 ผลงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง (Performance of Construction Control--PCC)
2. จัดทาแบบสอบถามที่ใช้เป็ นเครื่ องมือหลักในการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการพิจารณาคัดเลือก โดยเก็บแบบสอบถามจากบุคลากรของสานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ทั้งสิ้ น จานวน 7
ท่าน ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นระดับหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน (กลุ่มงานพัฒนาตามผังเมือง, กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งริ มแม่น้ าและริ ม
ทะเลทัว่ ประเทศ, กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้, กลุ่มงานสนับสนุนด้านเทคนิ ค, กลุ่มงานศึกษาและออกแบบ, กลุ่ม
งานพัฒนาพื้นที่ ตลิ่งและชายฝั่ ง, กลุ่มงานป้ องกันน้ าท่วม) ในสานักสนับสนุ นและพัฒนาตามผังเมืองซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 ที่ มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และเป็ นผูท้ ี่ได้ดาเนิ นงานร่ วมกับบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันโดยตลอด
รวมทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาของสานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง (โครงการศึกษานี้ดาเนินการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2564)
3. วิเคราะห์ผลที่ได้ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ซึ่งใช้หลักการประเมินความสาคัญระหว่างปั จจัยเป็ น
คู่ ๆ (pairwise comparison) โดยสามารถแบ่งแยกออกเป็ นเมตริ กซ์สาหรับการเปรี ยบเที ยบเชิ งคู่ได้แล้ว จึ งนามาวิเคราะห์ใน 2
ขั้นตอน คือ ทาการวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความสาคัญของหลักเกณฑ์ จากนั้น นาหลักเกณฑ์ที่
ปรับแต่งแล้วนี้ ไปใช้กบั โครงการจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ได้ดาเนินการไปแล้วในอดีต โดยพิจารณาตรวจสอบผลลัพธ์และเปรี ยบเทียบ
หาความสัมพันธ์กับหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิ ม เพื่อใช้เป็ นแนวทางใหม่ในการพัฒนาการพิจ ารณาคัดเลื อกบริ ษทั ที่ ปรึ กษาที่ มีความ
เหมาะสม มีเหตุมีผลเป็ นระบบมากขึ้น
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ผลการศึกษา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญครบทุกกลุ่มงาน (ร้อยละ100 ของทุกงานทั้งหมด) ได้นาไปทดสอบความสอดคล้องของ
เหตุผลด้วยค่า CI และ CR ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถามทุกคน มีค่าความสอดคล้องกันอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(CR น้อยกว่า 0.1) เมื่อวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปั จจัยโดยกระบวนการ AHP แล้ว พบว่า ปั จจัยสาคัญที่สุด คือปั จจัยหลักด้านบุคลากร
ประจาโครงการ (0.4440) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั (0.2939) และปั จจัยด้านแผนการดาเนิ นการ
และแนวทางวิธีการทางานของบริ ษทั (0.2621) ตามลาดับ ซึ่ งต่างกับหลักเกณฑ์ของกรมโยธาฯ พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรประจา
โครงการ และปั จจัยด้านแผนการดาเนิ นการและแนวทางวิธีการทางานของบริ ษทั มี ความสาคัญที่ เท่ากันและหลักเกณฑ์สาคัญ
รองลงมาคือปั จจัยด้านประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 2 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยตามหลักเกณฑ์ของกรมโยธาฯและผลการวิเคราะห์จาก AHP
เมื่อพิจารณาจาแนกตามกลุ่มงาน สาหรับปั จจัยด้านบุคลากรประจาโครงการ พบว่า ปั จจัยหลักที่สาคัญที่สุดคือ ปั จจัยด้าน
บุคลากรประจาโครงการ โดยพิจารณาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 7 กลุ่มงาน ผูเ้ ชี่ ยวชาญของกลุ่มงานที่ ให้ค่าน้ าหนักสู งสุ ดคือ กลุ่มงาน
สนับสนุนด้านเทคนิค (0.6488) และกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง (0.6878) ผูเ้ ชี่ยวชาญของกลุ่มงานพัฒนาตามผังเมืองให้ค่า
น้ าหนักน้อยที่สุด (0.1061) ส่วนผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มงานอื่นจะให้ค่าน้ าหนักระหว่าง 0.2518-0.4796 ปั จจัยหลักที่มีความสาคัญรองลงมา
คือ ปั จจัยด้านประสบการณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญของกลุ่มงานที่ให้ค่าน้ าหนักสูงสุดคือ กลุ่มงานศึกษาและออกแบบ (0.4545) กลุ่มงานพัฒนา
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (0.4055) และกลุ่มงานป้ องกันน้ าท่วม (0.4055) ผูเ้ ชี่ยวชาญของกลุ่มงานที่ให้ค่าน้ าหนักน้อยสุดคือ กลุ่ม
งานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง (0.0778) และกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งริ มแม่น้ าและริ มทะเลทัว่ ประเทศ (0.1592) ส่ วนผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลุ่มงานอื่น จะให้ค่าน้ าหนักระหว่าง 0.2604-0.2945 ปั จจัยหลักที่ มีความสาคัญน้อยที่ สุดคือ ปั จจัยด้านแผนการดาเนิ นการและ
แนวทางวิธีการทางาน ผูเ้ ชี่ยวชาญของกลุ่มงานที่ให้ค่าน้ าหนักสู งสุ ดคือ กลุ่มงานพัฒนาตามผังเมือง (0.6335) และ กลุ่มงานพัฒนา
พื้นที่ตลิ่งริ มแม่น้ าและริ มทะเลทัว่ ประเทศ (0.5890) ส่วนผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มงานอื่น จะให้ค่าน้ าหนักระหว่าง 0.0567-0.2621
สาหรั บ ปั จจัย รอง พบว่า ลาดับความสาคัญ ของหลักเกณฑ์ ของกรมโยธาฯ แตกต่า งจากผลการวิเคราะห์ AHP โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่า ภายใต้ปัจจัยหลักด้านประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั ปั จจัยรองด้านประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั ด้าน
ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อกาหนดเฉพาะ มีความสาคัญมากกว่าปั จจัยหลักด้านประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั ปั จจัยรองด้าน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั ด้านควบคุมงานก่อสร้างตามข้อกาหนดเฉพาะของกรมโยธาฯ ปั จจัยรองด้านความเข้าใจในพื้นที่
ก่อสร้าง มีความสาคัญมากกว่าปั จจัยรอง ด้านแนวทางและวิธีการทางานของการควบคุมการก่อสร้าง และความเข้าใจลักษณะความ
ต้องการ และงบประมาณของโครงการ ตามลาดับ ภายใต้ปัจจัยหลัก ด้านแผนการดาเนิ นการและแนวทางวิธีการทางาน ปั จจัยรอง
ด้านประสบการณ์ มีความสาคัญมากกว่าปั จจัยรอง ด้านผลงาน ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง และปั จจัยที่มีความสาคัญน้อยกว่าลงมา
คือ ปั จจัยรอง ด้านวุฒิการศึกษา ตามลาดับ ภายใต้ปัจจัยหลักด้านบุ คลากรประจาโครงการ ซึ่ งเป็ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกรม
โยธาฯ
ผูเ้ ชี่ยวชาญของสานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาฯ บางท่านมีความเห็นต่างกัน อันเนื่ องจากประสบการณ์
และแนวความคิ ด ในการพิ จ ารณาคัด เลื อ กบริ ษ ัท ที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั้น การศึ ก ษานี้ จึ ง เป็ นการดี ที่ จ ะรวบรวมน าเอาแนวคิ ด
ประสบการณ์ และความเห็นต่าง ๆ ของผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งและขจัดปั ญหาการโน้มน้าวหรื อ
อคติในการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ ทาให้หลักเกณฑ์มีเหตุมีผล น่าเชื่อถือ และเป็ นระบบมากขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อนาหลักเกณฑ์ที่ปรับแต่งโดยกระบวนลาชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ไปใช้กบั การพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ด้านงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งของกรมโยธาฯ พบว่า การจัดลาดับบริ ษทั ที่ปรึ กษาในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกัน
ตลิ่งริ มแม่น้ าภายในประเทศ บริ เวณพื้นที่ ภาคใต้ตอนบน ระยะที่ 3 ไปเปรี ยบเที ยบกับการใช้หลักเกณฑ์ของกรมโยธาฯ ได้ให้
ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างจากของเดิ ม ทั้งที่ หลักเกณฑ์ที่ปรับแต่งโดยกระบวนลาชั้นเชิ งวิเคราะห์ (AHP) นั้น มีการเปลี่ยนแปลง ของค่า
น้ า หนัก ความสาคัญ ของทั้ง ในส่ ว นของปั จ จัย หลัก และปั จ จัย รอง ซึ่ ง เป็ นผลมาจากความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตอบ
แบบสอบถามในปั จจุบนั โดยผลคะแนนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านคุณภาพของแต่ละบริ ษทั ในอดีต พบว่า บริ ษทั 2 มีอนั ดับสู ง
ที่สุด รองลงมาคือ บริ ษทั 1 และบริ ษทั 3 ตามลาดับ และเมื่อใช้หลักเกณฑ์ที่ปรับแต่งแล้ว (AHP) ในการคานวณคะแนนดังกล่าว
พบว่า ผลลัพธ์เป็ นเหมือนเดิม กล่าวคือ ปั จจุบนั ตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน เล็งเห็นว่า การให้ความสาคัญของปั จจัยหลัก
ด้านบุคลากรประจาโครงการมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อผลสาเร็ จของโครงการ ปั จจัยรอง ด้านความเข้าใจในพื้นที่ ก่อสร้าง
ความสาคัญมากกว่าปั จจัยรอง ด้านแนวทางและวิธีการทางานของการควบคุมการก่อสร้าง และปั จจัยรอง ด้านความเข้าใจลักษณะ
ความต้องการ และงบประมาณของโครงการ ตามลาดับ ปั จจัยรอง ด้านประสบการณ์มีความสาคัญมากกว่าผลงานด้านการควบคุม
การก่อสร้ างและวุฒิการศึ กษา ซึ่ งเหมื อนกับหลักเกณฑ์ที่เคยใช้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ ปรึ กษาในอดี ต น้ าหนักความสาคัญมี
ค่าปรับขึ้น-ลงเล็กน้อย ทาให้บริ ษทั 2 ที่ยนื่ ข้อเสนอด้านคุณภาพ ซึ่ งจัดบุคลากรหลักที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมากกว่าบริ ษทั 1
และ 3 ได้รับอับดับที่ดีกว่า ซึ่ งผลลัพธ์ของหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ผ่านการใช้กระบวนการ AHP มาเป็ น
เครื่ องมือช่วยในการตัดสิ นใจนั้น ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้มีเหตุมีผลและเป็ นระบบมากขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก
บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในอนาคตได้
สรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาค้นคว้าในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงกระบวนการในการคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อน
ป้ องกันตลิ่งของกรมโยธาธิ การและผังเมือง ตลอดจนทราบถึงน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการคัดเลือกบริ ษทั ที่
ปรึ กษาดังกล่าว ตามกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงน้ าหนักความสาคัญของแต่ละปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ปั จจัยเดิมของกรมโยธาฯ โดยสัดส่ วนน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยที่ได้รับการปรับแต่งผลลัพธ์ดว้ ยกระบวนการนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้ ปั จจัยด้านประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั (Experience and Performance--EXPE) มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 29.39%
ประสบการณ์และผลงานของบริ ษทั ด้านควบคุมงานก่อสร้างตามข้อกาหนดเฉพาะ (Stipulation--STI) มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
29.39% ปั จจัยด้านแผนการดาเนิ นการและแนวทางวิธีการทางาน (Operational and Process--OPPR) มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ
26.21% แบ่งออกเป็ น ความเข้าใจในพื้นที่ก่อสร้าง (Site analysis--SIT) มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 10.9% แนวทางและวิธีทางาน
ของการควบคุมการก่อสร้าง (Process of Construction--PRC) มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 10.12% ความเข้าใจลักษณะ ความต้องการ
และงบประมาณของโครงการ (Understand the Project--UNP) มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5.19% ตามลาดับ เมื่อพิจารณาปั จจัยด้าน
นี้แล้ว จะเห็นได้วา่ ปั จจัยรองด้านความเข้าใจในพื้นที่ก่อสร้างและแนวทางและวิธีทางานของการควบคุมการก่อสร้าง มีความสาคัญ
มาก (ค่าน้ าหนักรวมร้อยละ 80.19 ของปั จจัยนี้ ) ปั จจัยด้านบุคลากรประจาโครงการ (Key Personnel--KEPE) มีค่าน้ าหนักคะแนน
เท่ากับ 44.41% แบ่งออกเป็ น ประสบการณ์ (Experience--EXP) มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 20.05% ผลงานด้านการควบคุมงาน
ก่อสร้าง (Performance of Construction Control--PCC) มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 19.24% วุฒิการศึ กษา (Degree--DEG) มีค่า
น้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5.12% ตามลาดับ เห็นได้วา่ ปั จจัยรอง ด้านประสบการณ์มีความสาคัญมากที่สุด (ค่าน้ าหนักคิดเป็ น 1 ใน 5
ของค่าน้ าหนักทั้งหมด) เนื่องจากงานก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งเป็ นงานวิศวกรรมขั้นสูงที่ตอ้ งการบริ ษทั ที่มีบุคลากรมีประสบการณ์
สูง เช่น ระดับสามัญวิศวกร หรื อระดับวุฒิวศิ วกร ซึ่งมีประสบการณ์การทางานมากกว่าระดับภาคีวศิ วกร
ซึ่ งการศึ กษาค้นคว้าในครั้งนี้ จะทาให้กรมโยธาธิ การและผังเมือง มีกระบวนการที่ เป็ นเครื่ องมือช่วยอย่างหนึ่ งในการ
ตัดสิ นใจพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่มีความเหมาะสม มีเหตุมีผลและเป็ นระบบมากขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
ได้ อนึ่ง จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ทาให้ผศู ้ ึกษาได้รับข้อเสนอแนะ และมีแนวทางที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อประเด็น
ที่ควรทาการศึกษาต่อไปในอนาคต ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ที่ได้จ ากการศึ กษาค้นคว้านี้ เหมาะสมกับการใช้พิจารณาคัดเลื อกบริ ษทั ที่ ปรึ กษา ด้านงานควบคุ มการ
ก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งของกรมโยธาธิ การและผังเมือง หากต้องการต่อยอดไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านอื่น ๆ
ของกรมโยธาธิ การและผังเมือง ควรต้องมีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกนั้น ๆ แต่
สามารถใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) นี้ ไปประมวลผล เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือก มีความเหมาะสมและมีเหตุมีผล
เป็ นระบบมากขึ้น
2. เนื่องจากการศึกษานี้ ใช้การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นสาคัญ ดังนั้น แบบสอบถามควรมีตวั อย่างคาอธิ บายของ
แต่ละปั จจัย และตัวอย่างการตอบแบบสอบถามที่ชดั เจน และทาความเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามไม่สับสน สามารถให้
คะแนนน้ าหนักความสาคัญได้ง่าย ทาให้ผลลัพธ์ในการเปรี ยบเทียบเชิงคู่ของแต่ละปั จจัยมีความแม่นยา
3. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญของสานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองที่มีประสบการณ์
ในการทางานและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งปั จจุบนั พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการของกรมทางหลวงชนบท ที่ยงั มีประสบการณ์ในการทางาน
ไม่มาก ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น หากเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการด้วย จะเป็ นการดีมากยิง่ ขึ้น และอาจเห็นถึงความแตกต่างของแนวความคิดใหม่ ๆ
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วชั ริ นทร์ วิทยกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระหลัก ที่ให้คาปรึ กษาใน
การเรี ยน การค้นคว้าวิจยั อีกทั้งยังให้คาแนะนาและและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจาภาควิชา พี่ ๆ
และเพื่ อ น ๆ ที่ ค อยให้ค าปรึ ก ษา และค าแนะน าตลอดระยะเวลาการศึ กษา และจัด ท าปริ ญ ญาวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ลดของเสี ย ในงานขึ้ น รู ป ท่ อ อลู มิ เ นี ย มในกระบวนการผลิ ต ท่ อ แอร์ ร ถยนต์ โดยใช้
โรงงานผลิตท่อแอร์รถยนต์แห่งหนึ่ งในจังหวัดระยองเป็ นกรณี ศึกษา เนื่ องจากในกระบวนการผลิตที่มีการใช้งานเครื่ องจักรขึ้นรู ป
ท่ออลูมิเนียม มีงานเสี ยเป็ นจานวนมาก ที่มีสาเหตุจากคนปฏิบตั ิงานผิดพลาดและเครื่ องจักรไม่พร้อมใช้งาน โดยงานเสี ยที่ มีสาเหตุ
จากคนและงานเสี ยจากเครื่ องจักร คิดเป็ นร้อยละ 81 และ 11 ของงานเสี ยทั้งหมด ตามลาดับ ข้อบกพร่ องที่พบมากที่สุด ตามลาดับ
คือ งานเกินขนาด การตั้งค่างานงานผิด และฟอร์มงานเสี ย ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากคนทางานผิดขั้นตอนและการปฏิบตั ิงานผิดพลาด
รวมถึงปั ญหาจากสภาพของเครื่ องจักร จากปั ญหาที่พบ จึงได้พฒั นามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและบารุ งรักษาเครื่ องจักร ประกอบไป
ด้วย การจัดทาคู่มือปฏิ บตั ิงานและการบารุ งรักษาเครื่ องจักร จัดทาเอกสารตรวจสอบ แผนการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน และจัดการ
ฝึ กอบรมแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง โดยนาไปปฏิบตั ิเป็ นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า จานวนงานเสี ยชนิดฟอร์ มงานเสี ยมีสัดส่ วนลดลง
มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 98.42 เที ย บกับจานวนงานเสี ย ชนิ ดเดี ยวกัน ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง เนื่ อ งจากพนักงานเข้า ใจขั้นตอนการ
ปฏิ บตั ิงานมากขึ้น และสามารถปฏิบตั ิงานถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน ส่ วนงานเสี ยที่ มีสาเหตุเกิ ดจากเครื่ องจักรทางาน
ผิดพลาด ซึ่ งมีสัดส่ วนมากที่สุดในกลุ่มงานเสี ยที่มีสาเหตุเกิดจากเครื่ องจักร มีจานวนลดลงร้อยละ 73.34 เที ยบกับจานวนงานเสี ย
ชนิ ด เดี ย วกัน ก่ อ นการปรั บปรุ ง เนื่ อ งจากเครื่ อ งจักรได้รับ การบารุ งรั กษาอย่า งถูก ต้อ งและสม่ าเสมอ จึ ง มี สภาพพร้ อ มใช้งาน
ตลอดเวลา ซึ่งในภาพรวมหลังการนาเอามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและบารุ งรักษาไปใช้งาน พบว่า จานวนงานเสี ยที่มีสาเหตุมาจาก
คนและเครื่ องจักรลดลง จากค่าเฉลี่ย 2,248 ชิ้นต่อเดือน เหลือ 661 ชิ้นต่อเดือน หรื อลดลงร้อยละ 70.61 และจากประเมินความพึง
พอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและบารุ งรักษาที่ได้พฒั นาขึ้นอย่างมาก
คาสาคัญ: การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน, เครื่ องจักร, งานเสี ย
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Development of Operation and Maintenance Standards for Aluminum Pipe Forming and Rolling
Machines in an Automobile Air Conditioner Pipe Manufacturing Factory
Thongwan Phothibai1* Lerdlekha Sriratana2
Krisda Bisalyaputra3 and Boontham Harnphanich4
Engineering Law and Inspection
Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2,3,4
*
Corresponding Author: van.2520@outlook.co.th
Abstract
This study aims to develop operation and maintenance standards to reduce wastes in production line by using an
automobile air conditioner pipe manufacturing factory located in Rayong as a case study. It was observed that there was the large
amount of wastes in forming and rolling process. Wastes caused by people and machines toke about 81% and 11% of the total
wastes in the process, respectively. Limit out specification, Setting No Good, and Forming No Good were the defects mostly
detected and caused by the operators. Therefore, operation standard and preventive maintenance plan were developed. Operation
manual, machine maintenance guideline, inspection document, and training for relevant operators were implemented for 3
months. After implementing as planned, it was found that the volume of Forming No Good was decreased by 98.42% due to
operators enhancing and understanding the work process as well as performing properly based on operation standard. The number
of defects caused by machine malfunctions was also decreased by 73.34% due to the machines working in good conditions. The
overall wastes caused by people and machines after implementing the standards were reduced from 2,248 pieces per month to 661
pieces per month accounting for 70.61%. From the satisfaction assessment of related operators on the standards developed, it was
found that the satisfaction was extremely high.
Keywords: Preventive Maintenance, Machines, Defects
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บทนา
ปั ญหาการเกิดงานเสี ยในกระบวนการผลิต ถือว่าเป็ นความสูญเสี ยอย่างหนึ่งที่ตอ้ งทาการกาจัด เนื่ องจากงานเสี ย ถือว่าเป็ น
ต้นทุนการผลิตและเป็ นสาเหตุที่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในกระบวนการผลิตมีค่าต่ากว่าที่ควรจะเป็ น การศึกษานี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดปั ญหางานเสี ยในกระบวนการขึ้นรู ปท่ออลูมิเนี ยมของโรงงานผลิตท่อแอร์ รถยนต์แห่ งหนึ่ งในจังหวัดระยอง
โดยการพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิตและแผนการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันที่เหมาะสมแก่เครื่ องจักรขึ้นรู ปและ
ม้วนแบบอัตโนมัติ (auto forming and rolling machine) หรื อเครื่ องจักรขึ้นรู ปท่ออลูมิเนี ยมในกระบวนการผลิตท่อแอร์ รถยนต์
เนื่องจากพบว่า มีงานเสี ยในกระบวนการขึ้นรู ปท่ออลูมิเนียมจานวนมาก อันเนื่องมาจากการทางานที่ผิดพลาดของคนและเครื่ องจักร
จากการศึกษาพบว่า งานเสี ย มีสาเหตุหลักจากการขาดแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมของผูป้ ฏิบตั ิงานในฝ่ ายผลิต เนื่ องจากยัง
ขาดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง และมีการหมุนเวียนพนักงานบ่อยครั้ง ทาให้พนักงานขาดทักษะในการทางาน และจากการที่
เครื่ อ งจัก รไม่สามารถทางานได้เ ต็ม ประสิ ท ธิ ภาพ เกิ ดการชารุ ด กะทัน หัน โดยมี สาเหตุ จากขาดการด าเนิ น งานตามแผนการ
บารุ งรักษาอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ จึงได้พฒั นามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและแผนการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันของเครื่ องจักรขึ้นรู ป
ท่ออลูมิเนี ยม เพื่อเป็ นการลดจานวนงานเสี ยในกระบวนการผลิต เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ลดปั ญหาการชารุ ดของเครื่ องจักร
และเป็ นการสนับสนุนแผนการบารุ งรักษาทวีผล เพื่อให้พนักงานฝ่ ายผลิตสามารถบารุ งรักษาเครื่ องจักรเบื้องต้นด้วยตนเองได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ งานวิจยั
เพื่อ ลดของเสี ย ในกระบวนการผลิ ต โดยการพัฒนามาตรฐานการปฏิ บัติ งานและแผนการบ ารุ ง รั กษาเชิ งป้ องกัน ใน
กระบวนขึ้นรู ปท่ออลูมิเนียมของโรงงานผลิตท่อแอร์รถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การบารุงรักษาเครื่องจักร
การบารุ งรักษาเครื่ องจักร มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้อุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรพร้อมใช้งาน ทาให้เกิดผลผลิตตามต้องการ
และการคงประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญหนึ่ งของกระบวนการผลิต ที่ประกอบด้วย คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ และ
วิธีการปฏิบตั ิ การบารุ งรักษาเครื่ องจักรสามารถจาแนกได้ ดังนี้ (พูลพร แสงบางปลา, 2538)
1. การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance--PM) คือ การบารุ งรักษาตามคาแนะนาหรื อคู่มือผูผ้ ลิตเครื่ องจักร
เป็ นหลัก โดยจะต้องมีการวางแผนและกาหนดระยะเวลาการหยุดเครื่ องจักรในการเปลี่ยนชิ้นส่วน เพื่อป้ องกันปั ญหาการหยุดทางาน
กะทันหันของเครื่ องจักร
2. การบารุ งรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance--BM) คือ การบารุ งรักษาภายหลังจากที่เครื่ องจักรเกิดการชารุ ดและ
หยุดทางาน
3. การบารุ งรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance--CB) หรื อการบารุ งรักษาเชิงคาดการณ์เป็ นการเฝ้ าตรวจสอบ
อาการต่าง ๆ เครื่ องจักร เช่น ความร้อน การสัน่ สะเทือน เสี ยง กลิ่น เพื่อทาการบารุ งรักษาเมื่อเกิดความผิดปกติจากอาการดังกล่าว
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. การบารุ งรักษาแบบทวีผล (Total Productive Maintenance--TPM) คือ การบารุ งรักษาที่ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการด้านการบารุ งรักษา และสนับสนุนการบารุ งรักษาด้วยตนเองของผูใ้ ช้งานเครื่ องจักร เพื่อทาให้งานบารุ งรักษา
ในภาพรวมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทฤษฎีความสู ญเสีย 7 ประการ (7 waste)
ความสูญเสี ยในกระบวนการผลิต (waste) เป็ นสาเหตุที่ทาให้ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในกระบวนการผลิตมีค่าต่ากว่าที่
ควรจะเป็ น เช่น ใช้เวลาในการผลิตนาน สิ นค้ามีคุณภาพต่า และต้นทุนสูง ความสูญเสี ย 7 ประการ ประกอบด้วย
1. ความสู ญเสี ยเนื่ องจากกระบวนการผลิต (processing) เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการทางานซ้ า ๆ กันในหลายขั้นตอน
โดยไม่มีความจาเป็ น
2. ความสูญเสี ยเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (overproduction) เกิดจากการผลิตที่มากเกินความต้องการ หรื อการผลิตสิ นค้า
ไว้ล่วงหน้าเป็ นเวลานาน
3. ความสู ญเสี ยเนื่ องจากวัสดุคงคลัง (inventory) เกิดจากการเก็บวัสดุคงคลังจานวนมาก ทาให้มีวสั ดุในคลังเก็บมีปริ มาณ
มากเกินความต้องการ
4. ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการเคลื่อนไหว (motion) เกิ ดจากการจัดสภาพร่ างกายและการวางท่าการทางานที่ไม่เหมาะสม
ทาให้ร่างกายเกิดความเมื่อยล้า และทาให้เกิดความล่าช้าในการทางานอีกด้วย
5. ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการรอคอย (delay) เกิดจากการรอวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การรอพนักงานที่ลางานหรื อขาดงาน
การรอเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต การรอซ่อมเครื่ องจักรเนื่องจากเกิดการขัดข้องแบบกะทันหัน จึงทาให้ไม่สามารถทางานตามแผน
และสูญเสี ยเวลาในการทางาน
6. ความสูญเสี ยเนื่องจากการขนส่ง (transportation) เกิดจากการขนส่งมากเกินความจาเป็ น
7. ความสูญเสี ยเนื่องจากการผลิตของเสี ย (defect) เกิดจากการผลิตงานเสี ย ทาให้เกิดต้นทุนสู ญเปล่า เสี ยเวลาทางานซ้ าเพื่อ
แก้ไขงานเสี ย สิ้ นเปลืองสถานที่จดั เก็บและกาจัดของเสี ย สามารถแก้ไขได้โดยการสร้างมาตรฐานการทางานให้ถูกต้องเหมาะสม
ฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความสามารถ พัฒนาวิธีการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการตรวจเช็คเครื่ องจักรอย่างสม่ าเสมอ ใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็ นต้น
ดังนั้น การกาจัดความสูญเสี ย 7 ประการ จึงเป็ นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น เพื่อเป็ นการลดต้นทุนการผลิต และทาให้เกิดการ
ปรับปรุ งคุณภาพกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและสร้างความเชื่อมัน่ ด้านคุณภาพ
ให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย (สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์, 2562)
ระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ของบริษทั ผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
IATF 16949 : 2015 คือ มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เผยแพร่
โดย International Automotive Task Force (IATF) ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2016 ซึ่ งประกอบด้วย ข้อกาหนดทางเทคนิ คและ
มาตรฐานการจัดการคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อใช้ร่วมกับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติม
สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย จึ งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุ กธุ รกิ จที่ มีความเกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาการผลิต การติดตั้งและบริ การผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ เพื่อ
ปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่งช่วยให้ระบบการผลิตมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นและลดความแปรปรวนในการผลิต โดย
ข้อกาหนดหลักของ IATF 16949 ประกอบด้วย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การจัดการความเสี่ ยง ข้อกาหนดสาหรับซอฟต์แวร์ ฝัง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ในระบบ (embedded software) การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงและการรับประกัน และการจัดการซัพพลายเออร์ ในระดับย่อย
(TÜV SÜD-ASEAN, 2021)
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อภิชาต นาควิมล (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการบารุ งรักษาเครื่ องจักรเพื่อลดการสูญเสี ยและเพิ่มประสิ ทธิผลใน
สายการผลิต จากการศึกษาพบว่า เครื่ องจักรมีปัญหาหยุดทางานกะทันหัน เนื่ องจากขาดระบบการบารุ งรักษาที่ ดี ทาให้เครื่ องจักร
ขาดการบารุ งรักษาและส่ งผลให้เกิ ดการชารุ ดบ่อยครั้ ง จึ งได้นาหลักการของการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ ทุกคนมี ส่วนร่ วมและ
โปรแกรมซ่ อมบารุ งมาประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะของความเสี ยหายและใช้ประเมินความเสี่ ยงสาหรับแผนการซ่อมบารุ ง
พร้อมทั้งกาหนดมาตรฐานวิธีการดูแลรักษาเครื่ องจักรที่เหมาะสม ภายหลังจากดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า ความถี่และเวลาสู ญเสี ย
จากการหยุดเครื่ องจักรมีค่าลดลง อัตราการเดิ นเครื่ องจักรมีค่าสู งขึ้น ส่ งผลให้ค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของสายการผลิตมีค่าเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 52.8 เป็ นร้อยละ 70.9 และค่าอัตราความพร้อมในการใช้งานเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.6 เป็ นร้อยละ 72.2
สรั ณ ญา ศิ ล าอาสน์ (2551) ได้ศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ องจัก รโดยระบบบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน ในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องดื่ม โดยทาการวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสี ยหายของเครื่ องจักรแต่ละเครื่ อง เพื่อทา
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต โดยใช้การบารุ งรักษาเชิงป้ องกันและนาโปรแกรมระบบการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันเครื่ องจักรมาใช้
ในการกาหนดระดับความเสี่ ยงของเครื่ องจักรและจัดทามาตรฐานการบารุ งรักษาที่เหมาะสม หลังจากที่ได้นาระบบการบารุ งรักษา
เครื่ องจักรเชิ งป้ องกันมาใช้งานในโรงงานตัวอย่าง พบว่า อัตราความพร้อมใช้งานของเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.74 ค่า
เวลาเฉลี่ยระหว่างความเสี ยหายของเครื่ องจักรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 13.88 จานวนความถี่ในการเกิ ดความเสี ยหายลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 45.39 และจานวนชัว่ โมงที่เกิดความเสี ยหายลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 44.40
Ahuja and Khamba (2008) ได้ทาการวิจยั เพื่อลดปั ญหาความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่ งหนึ่ งในประเทศอินเดีย ด้วย
ระบบบารุ งรักษาทวีผล (TPM) โดยเน้นการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน เนื่องจากพบปั ญหาต่าง ๆ เช่น ผลผลิตที่ได้นอ้ ยกว่าที่คาดการณ์ มี
ความสูญเสี ยและของเสี ยในกระบวนการผลิตสู ง และกระบวนการทางานมีความซับซ้อน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาหลักการ TPM
มาช่วยลดปั ญหาการทางานและความสู ญเสี ยต่าง ๆ เพื่อทาให้เกิดผลกาไรกับองค์กร โดยลดความสู ญเสี ยที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ชารุ ด
แตกหัก ความสู ญเสี ยที่เกี่ยวกับการหยุดผลิต และความสู ญเสี ยจากการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ โดยภายหลังการดาเนิ นกิจกรรม TPM
พบว่า ปั ญหาความสูญเสี ยต่าง ๆ ลดลง องค์กรมีผลกาไรเพิ่มขึ้น และพนักงานให้ความร่ วมมือและปฏิบตั ิตามแผนการทางานต่าง ๆ
ขององค์กรเป็ นอย่างดี
จากการศึกษาข้างต้นพบว่า การลดงานเสี ยและเพิม่ ประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตสามารถทาได้ โดยการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม มีระบบการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันที่ดี มีการพัฒนาทักษะแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน และมีการตรวจสอบการทางาน
ของเครื่ องจักรอย่างสม่าเสมอ โดยสนับสนุนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถตรวจสอบการทางานของเครื่ องจักรด้วยตนเองตามหลักการ
บารุ งรักษาแบบทวีผล ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสี ยในกระบวนการผลิตลงได้อีกด้วย
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยทาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต จานวนงานเสี ยในกระบวนการผลิตและ
กระบวนการบารุ งรักษาเครื่ องจักร เพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุ งกระบวนการผลิตและบารุ งรักษาเครื่ องจักรขึ้นรู ปท่อ
อลูมิเนียม โดยทาการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ผลการศึกษาก่อนและหลังการปรับปรุ ง ระยะเวลาศึกษา 10 เดือน เริ่ มตั้งแต่ มีนาคม
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564 โดยใช้โรงงานผลิตท่อแอร์ รถยนต์แห่ งหนึ่ งในจังหวัดระยองเป็ นกรณี ศึกษา ขั้นตอนการดาเนิ นการ
วิจยั ดังแสดงในภาพ 1 โดยเริ่ มจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่ องจักร และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของกระบวนการผลิตในโรงงาน
กรณี ศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตและข้อมูลทางสถิติ รวมถึงศึ กษาค้นคว้าทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อทาการ
กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึ กษาให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัญหา จากนั้น จึ งทาการพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาและนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง เมื่อปฏิ บตั ิงานตามแผนการที่ กาหนดไว้แล้ว จึงทาการประเมินผล แล้วทาการวิเคราะห์
และสรุ ปผลการศึกษาต่อไป

ภาพ 1 ขั้นตอนการวิจยั
ผลการศึกษา
สถิติงานเสี ยที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน IATF 16949 : 2015 ในแผนกขึ้นรู ป (forming and rolling) จานวน 3 เดือน ระหว่าง
เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ดังแสดงในภาพ 2 พบว่า สาเหตุหลักเกิ ดจากผูป้ ฏิ บตั ิงานคิดเป็ นร้อยละ 81 รองลงมาคือ
เครื่ องจักร คิดเป็ นร้อยละ 11 และวัตถุ คิดเป็ นร้อยละ 8 แต่เนื่องจากการจัดซื้อวัตถุดิบเป็ นความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้ อ จึงไม่ได้
นามาพิจารณาแก้ไขปั ญหาในการศึกษานี้ดว้ ย
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ภาพ 2 สัดส่วนงานเสี ยแบ่งตามสาเหตุในแผนกขึ้นรู ป ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
จากสาเหตุหลักที่พบ จึงได้ทาการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหางานเสี ย และหาแนวทางในการแก้ไขในแต่ละสาเหตุ โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1
แสดงการวิเคราะห์ ปัญหาและแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหา
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไข
การปฏิบตั ิงานของ
-ไม่มีการฝึ กอบรมพนักงานก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง
-จัดการฝึ กอบรมพนักงานก่อนการปฏิบตั ิงาน
พนักงานฝ่ ายผลิต
-ไม่มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ตรงกับ -จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานตามการทางานจริ งและ
การทางานจริ ง
นาไปปฏิบตั ิในทุกขั้นตอน
-ไม่มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง -ติดเอกสารรายการตรวจสอบ (check sheet)
ไว้ที่เครื่ องจักรแต่ละเครื่ อง
การบารุ งรักษาเครื่ องจักร -ไม่นาแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักรไปปฏิบตั ิ
หน้างานจริ ง
-ไม่มีการพัฒนาแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักร
อย่างต่อเนื่อง
-ไม่มีระบบเอกสารการบารุ งรักษาที่เหมาะสม

-นาแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักรไปปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
-มีการติดตามการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
-จัดทาเอกสารในการเปลี่ยนอะไหล่เครื่ องจักร
ตามระยะเวลาที่กาหนดและเปลี่ยนอะไหล่
เครื่ องจักรที่หมดอายุการใช้งาน

จากการวิเคราะห์ปัญหาในตาราง 1 จึงได้พฒั นาแนวทางการแก้ไขปั ญหาในกระบวนการผลิตที่มีสาเหตุมาจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
และเครื่ องจักร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มีการฝึ กอบรมพนักงานก่อนการปฏิบตั ิหน้างานจริ งและนาเอกสารการพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานไปใช้งานตามขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ ดังแสดงในภาพ 3
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ภาพ 3 การอบรมพนักงานใหม่ก่อนปฏิบตั ิงาน
เอกสารคู่มือการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายผลิตที่ ได้พฒ
ั นาขึ้น ประกอบด้วย หัวข้อมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานและบารุ งรักษา
เครื่ องจักรเชิงป้ องกัน มีการนาไปใช้ในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบตั ิและใช้งานเครื่ องจักรอย่างถูกต้อง การบารุ งรักษาเครื่ องจักรด้วยตนเองของผูใ้ ช้งานเครื่ องจักรตามหลักการ TPM และ
ระบบเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทางาน
2. ปรับปรุ งแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักรของฝ่ ายซ่อมบารุ ง เนื่องจากแผนการปฏิบตั ิงานเดิม ไม่มีการปรับปรุ งให้เหมาะสม
กับสภาพเครื่ องจักร จึ งได้พฒ
ั นาแผนการบารุ งรั กษาเครื่ องจักรในฝ่ ายผลิ ต ตัวอย่างดังแสดงในตาราง 2 โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุ งแผนงานบารุ งรักษา คือ ปรับระยะเวลาในแผนการซ่ อมบารุ งรักษาให้มีความถี่ มากขึ้น และมีการติ ดตามอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้ปฏิบตั ิตามแผน
ตาราง 2
แสดงตัวอย่ างแผนการบารุ งรั กษาเครื่ องจักรเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
1.)

3. มีการเปลี่ยนอะไหล่เครื่ องจักรที่ หมดอายุการใช้งานและตามระยะเวลาที่กาหนด โดยอ้างอิงจากคู่มือการบารุ งรักษา
เครื่ องจักรของฝ่ ายซ่อมบารุ ง และได้นาเอกสารการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้พฒั นาขึ้นไปใช้ในการบันทึกข้อมูลด้วย
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ภายหลังการปรับปรุ งมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและแผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักรในกระบวนการผลิต พบว่า งานเสี ยที่
เกิดขึ้นในช่วงที่นาแผนงานต่าง ๆ ที่ได้พฒั นาขึ้นไปปฏิบตั ิในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจานวนงานเสี ยลดลง
จาก 6,743 ชิ้น (เฉลี่ย 2,248 ชิ้นต่อเดือน) เหลือ 1,982 ชิ้น (เฉลี่ย 661 ชิ้นต่อเดือน) หรื อลดลงร้อยละ 70.61 โดยอัตราการผลิตในช่วง
ก่อนและหลังปรับปรุ งมีค่าคงที่ รายละเอียดงานเสี ยเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุ งดังแสดงในตาราง 3 ซึ่ งพบว่า งานเสี ยที่เกิด
จากฟอร์มงานเสี ย (forming NG) มีจานวนงานเสี ยลดลงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 98.42 เนื่องจากพนักงานเข้าใจการปฏิบตั ิงานและทา
ตามขั้นตอนการทางานอย่างถูกต้อง ส่วนงานเสี ยจากเครื่ องจักรทางานผิดพลาด มีจานวนลดลงคิดเป็ นร้อยละ 73.34 เนื่ องจากมีการ
ตรวจสอบและบารุ งรักษาเครื่ องจักรตามกาหนดอย่างสม่าเสมอ และจากการประเมินความพึงพอใจต่อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและ
แผนการบารุ งรักษาที่ได้พฒั นาขึ้น พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูร่ ะดับมากที่สุด จากผูต้ อบแบบประเมินในฝ่ าย
ผลิตทั้งหมด จานวน 43 คน และจากผูต้ อบแบบประเมินในฝ่ ายซ่อมบารุ งทั้งหมด จานวน 7 คน
ตาราง 3
แสดงสถิติงานเสี ยก่ อนการปรั บปรุ งและหลังการปรั บปรุ งมาตรฐานการปฏิ บัติงานและการบารุ งรั กษา
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สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุป ระสงค์เ พื่ อ ลดของเสี ย ในกระบวนการผลิ ต โดยการพัฒ นามาตรฐานการปฏิ บัติ ง านและแผนการ
บารุ งรักษาเชิงป้ องกัน เนื่องจากพบปั ญหาในกระบวนการผลิตท่อแอร์รถยนต์ในโรงงานแห่งหนึ่ งเป็ นจานวนมาก จากการวิเคราะห์
ปั ญหาพบว่า สาเหตุของงานเสี ย เกิ ดจาการทางานผิดพลาดของผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายผลิต และการที่เครื่ องจักรไม่อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
งาน โดยมีสัดส่ วนที่ มีสาเหตุจากคน ร้อยละ 81 และจากเครื่ องจักร ร้อยละ 11 จึ งได้ทาการพัฒนามาตรฐานการปฏิ บตั ิงานและ
แผนการบารุ งรักษาเครื่ องจักร โดยจัดทาคู่มือทางาน เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานและบารุ งรักษาเครื่ องจักรได้อย่างถูกต้อง
ภายหลังการนามาตรฐานการปฏิ บตั ิงานและแผนการบารุ งรักษาไปใช้เป็ นเวลา 3 เดื อน พบว่า ปั ญหางานเสี ยที่ เกิ ดจากคนลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 70.4 ส่ วนการจัดทาคู่มือการบารุ งรักษาเครื่ องจักร เพื่อให้พนักงานซ่อมบารุ งสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มี
แผนการดาเนินงานที่ชดั เจน และมีการบรรจุเนื้อหาการบารุ งรักษาด้วยตนเองในคู่มือการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายผลิต สามารถลดปั ญหา
งานเสี ยอันเนื่องมาจากเครื่ องจักรไม่อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานลง คิดเป็ นร้อยละ 72.14 ซึ่ งในภาพรวม จานวนงานเสี ยที่มีสาเหตุจาก
คนและเครื่ องจักรลดลงจากค่าเฉลี่ย 2,248 ชิ้นต่อเดือน เหลือ 661 ชิ้นต่อเดือน หรื อลดลงร้อยละ 70.61 เมื่ออัตราการผลิตในช่วงก่อน
และหลังปรับปรุ งมีค่าคงที่ ซึ่ งบรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากการ
ประเมินความพึงพอใจผูป้ ฏิ บตั ิงานฝ่ ายผลิตและฝ่ ายซ่ อมบารุ ง พบว่า มีความพึงพอใจมากที่ สุด อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ ได้ใช้เอกสารคู่มือที่ได้พฒั นาขึ้น มีความเห็นว่า เนื้ อหาและรู ปภาพในคู่มือต่าง ๆ ควรมีความเป็ นปั จจุบนั มากที่ สุด
ดังนั้น ผูร้ ับผิดชอบในส่วนการผลิตและบารุ งรักษาควรมีการปรับปรุ งระบบเอกสารอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ เพื่อให้การทางาน
ในกระบวนการผลิตเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีจานวนของเสี ยที่ลดลง ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อโรงงานต่อไป
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การจัดลาดับความสาคัญในการบารุ งรักษาและฟื้ นฟูสภาพทางหลวงชนบทระดับโครงข่ าย โดยใช้
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP: กรณีศึกษาแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ไชยนันต์ ไตรดำรง1*
วัชริ นทร์ วิทยกุล2 และ พิพฒั น์ สอนวงษ์3
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประเทศไทย1,2,3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: t.chainun@gmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวำงแผนบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูโครงข่ำยทำงหลวงชนบท จำเป็ นต้องพิจำรณำควำมสำคัญของปั จจัยที่เป็ นสำเหตุของกำร
เสื่ อมสภำพและชำรุ ดเสี ยหำยของถนน กำรตัดสิ นใจมีควำมซับซ้อน เนื่ องจำกสำเหตุของกำรเสื่ อมสภำพ และชำรุ ดเสี ยหำยของ
ถนนมีควำมหลำกหลำย ทั้งที่เกิดจำกกำรใช้งำน สภำวะแวดล้อม กำรสนับสนุนและนโยบำยของผูบ้ ริ หำรหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
งำนวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนกำรลำดับชั้นเชิ งวิเครำะห์ AHP เพื่อจัดลำดับปั จจัยสำคัญในกำร
บำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย กรณี ศึกษำในพื้นที่ของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี โดยกระบวนกำร
ในกำรศึกษำ ประกอบด้วย กำรกำหนดโครงสร้ำงกำรตัดสิ นใจ กำรสำรวจข้อมูลกำรตัดสิ นใจโดยกำรเปรี ยบเทียบเป็ นรำยคู่ และ
กำรทดสอบควำมสอดคล้องของกำรตัดสิ นใจ และกำรวิเ ครำะห์ ค่ำ น้ ำหนักปั จจัย ผลกำรวิเครำะห์ ขอ้ มูลได้จ ำกกำรสอบถำม
ผูเ้ ชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ในงำนบำรุ งทำงของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี จำนวน 10 ท่ำน ซึ่งมีประสบกำรณ์ 7-27 ปี
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลพบว่ำ กลุ่มผูต้ ดั สิ นใจให้ควำมสำคัญในแต่ละปั จจัยหลักเรี ยงตำมน้ ำหนักควำมสำคัญ ได้แก่ ด้ำน
วิศวกรรม ร้อยละ 50.44 ด้ำนสังคมเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อม ร้อยละ 28.96 ด้ำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ ร้อยละ 28.96 และด้ำน
นโยบำยกำรบำรุ งรักษำ ร้อยละ 6.54 ตำมลำดับ ส่วนปั จจัยรอง ด้ำนวิศวกรรม เรี ยงตำมน้ ำหนักควำมสำคัญได้แก่ ดัชนี ควำมขรุ ขระ
สำกล ร้ อยละ 52.25 ดัชนี สภำพทำงหลวงชนบท ร้อยละ29.82 ค่ำกำรแอ่นตัว ร้ อยละ 11.71 และอำยุกำรใช้งำน ร้ อยละ 6.22
ตำมลำดับ ด้ำนสังคมเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ควำมหนำแน่นของชุมชน ร้อยละ 46.02 สถำนที่สำคัญในสำยทำง ร้อยละ
24.29 ปริ มำณรถบรรทุก ร้อยละ 13.37 ปริ มำณจรำจร ร้อยละ 8.28 ผลประโยชน์ ร้อยละ 4.79 และต้นทุนค่ำใช้จ่ำย ร้อยละ 3.26
ตำมลำดับ ด้ำนสนับสนุ นยุทธศำสตร์ ได้แก่ ด้ำนกำรขนส่ ง ร้อยละ 49.56 ด้ำนเศรษฐกิจ ร้อยละ 20.34 ด้ำนกำรท่องเที่ ยว ร้อยละ
16.65 ด้ำนกำรจรำจร ร้ อ ยละ 7.61 และด้ำ นควำมมั่น คงชำยแดน ร้ อ ยละ 5.85 ตำมล ำดับ และด้ำ นโยบำยกำรบ ำรุ ง รั กษำ/
ข้อกฎหมำย ได้แก่ กำรป้ องกันกำรเสื่ อมสภำพของถนน ร้อยละ 60.45 กำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนน ร้อยละ 28.53 และกำร
ก่อสร้ำงถนนใหม่ ร้อยละ 11.03 ตำมลำดับ ซึ่ งเห็นได้วำ่ กลุ่มผูต้ ดั สิ นใจได้ให้ควำมสำคัญกับปั จจัยสำเหตุควำมเสี ยหำยของถนนที่
เกิดจำกกำรใช้งำนมำกกว่ำปั จจัยกำรสนับสนุน และนโยบำยผูบ้ ริ หำรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
คาสาคัญ: กำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนน, ทำงหลวงชนบท, กระบวนกำรลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์
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Priority of the Maintenance and Rehabilitation of Rural Roads in Network Level Based on Analytic
Hierarchy Process Method: A Case Study in District of Rural Roads Udon Thani
Chainun Traidumrong1*
Watcharin Witayakul2 and Pipat Sornwong3
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 109001,2,3
*Corresponding author : t.chainun@gmail.com
Abstract
Planning for the maintenance and rehabilitation of the rural road network requires consideration of the importance of
factors contributing to road deterioration and damage. The decision is complicated as the causes of road deterioration and damage
are varied. Both caused by road condition, environment condition, support and the executive policy of the responsible department.
This research aim to apply the hierarchical hierarchy process (AHP) to prioritize the key factors in the maintenance and
rehabilitation of rural roads at the network level. A case study in the area of Udon Thani Rural Roads. The process in the study
consisted of determining decision-making structures, a survey of decision-making data by pairwise comparison and a decisionconsistency test and weights analysis. The results of the data analysis were obtained by 10 experts with experience in road
maintenance work in Udon Thani Rural Road District, with 7-27 years of experience.
The results revealed that the decision makers to prioritize each main factor by weight of importance were engineering
factor 50.44%, followed by socio-economic factor and the environment 28.96%t, strategic support factors 28.96 %, and maintenance
policy factors 6.54%, respectively. The minor factors prioritized by weight of importance. The engineering minor factor were the
international roughness index 52.25%, rural road condition index 29.82%, the deflection 11.71%, and life cycle 6.22%, respectively. The
socio-economic factor and the environment minor factor were community density 46.02%, important places on the road, 24.29%,
truck volume 13.37%, traffic volume 8.28%, benefits 4.79%, and costs 3.26% respectively. The strategic support minor factor
were logistics 49.56%, economic 20.34%, tourism 16.65%, traffic 7.61%, and border security 5.85%, respectively. And the
maintenance policies/laws, road deterioration prevention 60.45%, road maintenance and rehabilitation 28.53%, and new road
construction 11.03%, respectively. This results showed that, the decision-makers focused on the factor of road damage caused by
usage more than the contributing factor and the executive policy of the responsible department.
Keywords: Maintenance and Rehabilitation, Rural Roads, Analytical Hierarchy Process
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บทนา
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งและคมนำคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรคมนำคมขนส่ งทำงถนน นับว่ำ เป็ นปั จจัยสำคัญใน
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และควำมมัน่ คงของประเทศ ทำงหลวงชนบทเป็ นโครงข่ำยสำยทำงที่มีส่วนสำคัญในกำร
เข้ำถึงพื้นที่ต่ำง ๆได้อย่ำงทัว่ ถึง เสมอภำค เพียงพอ และมีควำมปลอดภัย ส่ งเสริ มให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ซึ่ งส่ งผลให้
สังคม ชุมชน ประชำชนมีรำยได้และควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน (สถำบันวิจยั และให้คำปรึ กษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2559)
สำเหตุโดยทัว่ ไปของกำรเสื่ อมสภำพและชำรุ ดเสี ยหำยของถนนมีหลำยประกำรด้วยกัน ไม่วำ่ จะเป็ นควำมเสี ยหำยตำมอำยุ
กำรใช้ง ำน กำรบรรทุ ก น้ ำหนักเกิ นพิกัด จำกภัยธรรมชำติ (สำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 15, 2564) สภำพภู มิอำกำศ ปริ มำณ
กำรจรำจร (Bhuva, Patel, & Kanani, 2019; Chundi, Raju, Waim, & Swain, 2021) กำรควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำงไม่เป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำหนด (Nautiyal & Sharma, 2020) นอกจำกนี้ ยังพบสำเหตุจำกกำรวำงแผนบำรุ งรักษำถนนที่ไม่เหมำะสมโดยขำดกำร
กำกับดูแลที่เพียงพอและกำรเนิ นกำรไม่เป็ นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ (Risdiawati, Saleh, & Isya, 2021) รวมถึงงบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรรในแต่ละปี มีอยูอ่ ย่ำงจำกัด (Siswanto & Supriyanto, 2019) และไม่ทนั ท่วงที อีกทั้งขำดกำรจัดลำดับควำมสำคัญอย่ำง
ถูกต้องในกำรบำรุ งรักษำถนน (Risdiawati, Saleh, & Isya, 2021) ซึ่ งเป็ นสำเหตุหลักประกำรหนึ่ งที่ทำให้ถนนเกิดควำมชำรุ ดเสี ย
ด้วยเช่นกัน หำกถนนไม่ได้รับกำรดูแลบำรุ งรักษำ จะทำให้เกิดกำรเสื่ อมสภำพและชำรุ ดเสี ยหำยเร็ วขึ้น ส่ งผลให้กำรเดินทำงเข้ำถึง
พื้นที่ ต่ำง ๆ รวมถึ งโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกทำงเศรษฐกิ จและสังคมของผูใ้ ช้รถใช้ถนน เนื่ องจำกต้องใช้
ระยะเวลำในกำรเดิ นทำงเพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยังส่ งผลต่อค่ำใช้จ่ำยและควำมปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนน (Bhuva, Patel, &
Kanani, 2019)
งำนวิจยั นี้ มุ่งเน้นที่กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ AHP เพื่อจัดลำดับปั จจัยสำคัญในกำรบำรุ งรักษำ
และฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย กรณี ศึกษำในพื้นที่ ของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี (Analytical Hierarchy
Process--AHP) ซึ่งเป็ นกำรวิเครำะห์แบบหลำยปั จจัย (multicriteria analysis) โดยกำรตัดสิ นใจเป็ นลำดับชั้น (hierarchy) ที่พฒั นำขึ้น
โดย Thomas L. Saaty ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 (Saaty, 2012) สำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงดีในกำรประเมินทำงเลือกหรื อกำรตัดสิ นใจใน
กรณี ที่ปัจจัยหรื อทำงเลือกมีควำมซับซ้อนหรื อมีควำมขัดแย้งกัน และสำมำรถตัดสิ นใจได้โดยพิจำรณำปั จจัยทั้งเชิ งปริ มำณและ
คุ ณภำพปั จจัยที่ เป็ นรู ปธรรมและนำมธรรมในกำรตัดสิ นใจร่ วมกันได้ โดยกำรเปรี ยบเที ยบลำดับควำมสำคัญเป็ นคู่ (pairwise
comparison) และทำกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง (consistency) ของผูต้ ดั สิ นใจแต่ละรำย เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ ค่ำน้ ำหนักควำมสำคัญ
ของปั จ จัย และแนวทำงเลื อ กที่ ได้มี ค วำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรจัด ล ำดับ
ควำมสำคัญของกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนนทั้งในและต่ำงประเทศมีหลำยปั จจัยด้วยกัน แต่เมื่อพิจำณำควำมสอดคล้องกับ
บริ บทและข้อกฏหมำยของกรมทำงหลวงชนบทและประเทศไทย สำมำรถสรุ ปได้ 4 ปั จจัยหลักด้วยกัน ได้แก่ ด้ำนวิศวกรรม ด้ำน
เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ด้ำนสนับยุทธศำสตร์ และด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรักษำ/กฏหมำย รวมทั้งผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
ทั้งหมด เพื่อให้กำรวำงแผนบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพผิวทำงสอดคล้องกับงบประมำณที่ มีอยู่อย่ำงจำกัด ครอบคลุมโครงข่ำย
ทั้งหมด และเกิดประสิ ทธิภำพสูงสุด
ปั จจุบนั โครงข่ำยสำยทำงในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบทมีระยะทำงมำกกว่ำ 49,000 กิโลเมตร กระจำยอยูท่ วั่
ทุ กภู มิภำคของประเทศ แขวงทำงหลวงชนบทอุด รธำนี ซึ่ งเป็ นหน่ วยงำนในสังกัด กรมทำงหลวงชนบท มี หน้ำที่ บูร ณะและ
บำรุ งรักษำถนนในโครงข่ำยสำยทำงที่ รับผิดชอบ 63 สำยทำง ระยะทำงทั้งสิ้ น 1,107.140 กิ โลเมตร โดยแบ่งเป็ นผิวทำงลำดยำง
1,071.373 กิโลเมตร ผิวทำงคอนกรี ต 33.715 กิโลเมตร และผิดทำงลูกรัง 2.322 กิโลเมตร (กรมทำงหลวงชนบท, สำนักบำรุ งทำง,
กลุ่มพัฒนำระบบบริ หำรงำนบำรุ ง, 2565) ซึ่งจะต้องบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพผิวทำงเป็ นประจำทุกปี ให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และระดับกำรให้บริ กำรที่ดียิ่งขึ้น เพื่อสอดรับกับยุทธศำสตร์ ดำ้ นกำรบำรุ งรักษำและเพิ่มคุณค่ำโครงข่ำยทำงหลวงชนบท เพื่อกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ ยืน (สำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 15, 2564) ในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ กำรดูแลบำรุ งรักษำถนนในควำมรับผิดชอบ
ของแขวงทำงหลวงชนบทอุดร ใช้วธิ ีกำรแบบสุ่มคัดเลือกสำยทำง ภำยใต้กรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร แต่พบว่ำ ยังมี
จุดด้อยที่ส่งผลให้ถนนหลำยสำยไม่ได้รับกำรดูแลบำรุ งรักษำไม่ทวั่ ถึง และไม่เหมำะสม ด้วยเหตุน้ ี กำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำร
บำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย จึงมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้ถนนได้รับกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟู
สภำพอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนกำรลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ AHP เพื่อจัดลำดับปั จจัยสำคัญในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพทำง
หลวงชนบทระดับโครงข่ำย: กรณี ศึกษำแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี
ทบทวนวรรณกรรม
จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนน
ทั้งในและต่ำงประเทศมีหลำยปั จจัยด้วยกัน อำทิ เช่น สภำพถนน ปริ มำณจรำจร ด้ำนเศรษฐกิ จและสังคม ด้ำนนโยบำย กำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน กำรเข้ำถึง (accessibility) ควำมแข็งแรงของชั้นโครงสร้ำงทำง อำยุกำรใช้งำน มำตรฐำนชั้นทำง และอื่น ๆ (อภิชยั
ธีระรังสิ กุล และคนอื่น ๆ, 2558; Bhuva, Patel, & Kanani, 2019; Kresnanto, 2021; Li, Ni, Dong, & Zhu, 2018; Nautiyal & Sharma
2020; Risdiawati, Saleh, & Isya, 2021; Supriyanto & Siswanto, 2019) แต่เมื่อพิจำณำควำมสอดคล้องกับบริ บทและข้อกฏหมำยของ
กรมทำงหลวงชนบทและประเทศไทย สำมำรถสรุ ปได้ 4 ปั จจัยหลักด้วยกัน ได้แก่ (1) ปั จจัยด้ำนวิศวกรรม ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัย
รอง คือ ดัชนีสภำพทำงหลวงชนบท ดัชนีควำมขรุ ขระสำกล ค่ำกำรแอ่นตัว และอำยุกำรใช้งำน (2) ปั จจัยด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยรอง คือ ปริ มำณจรำจร ปริ มำณรถบรรทุก สถำนที่สำคัญในสำยทำง ควำมหนำแน่นของชุมชน
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย และผลประโยชน์ (3) ปั จจัยด้ำนกำรสนับยุทธศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ปั จจัยรอง คือ ด้ำนกำรจรำจร ด้ำนกำรขนส่ ง
ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรท่องเที่ยว และด้ำนควำมมัน่ คงชำยแดน และ (4) ปั จจัยด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรักษำ/กฏหมำย ซึ่งประกอบด้วย
ปั จจัยรอง คือ กำรก่อสร้ำงถนนใหม่ กำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนน และกำรป้ องกันกำรเสื่ อมสภำพของถนน
โดยกำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนนในกำรศึกษำครั้งนี้ ใช้วิธีกระบวนกำรลำดับชั้นเชิ ง
วิเครำะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) ซึ่ งเป็ นวิธีที่สำมำรถวิเครำะห์ถึงปั จจัยต่ำง ๆ ที่มีอิทธิ พลสำคัญต่อกำรบำรุ งรักษำ
และฟื้ นฟูสภำพถนน เป็ นเทคนิ คที่ ถูกนำมำใช้ในกระบวนกำรตัดสิ นใจ โดยใช้กำรแบ่งองค์ประกอบปั ญหำออกเป็ นส่ วนในรู ป
แผนภูมิลำดับชั้น จำกนั้น นำมำให้ค่ำน้ ำหนักขององค์ประกอบ แล้วนำมำคำนวณค่ำถ่วงน้ ำหนัก เพื่อนำไปสู่ กำรจัดควำมสำคัญของ
แต่ละทำงเลือก (ณัฐวุฒิ เสี ยงแจ้ว, วีระเกษตร สวนผกำ และเหมือนมำศ วิเชียรสิ นธุ์, 2564)
วิธีการดาเนินการวิจยั
วิธีกำรศึกษำงำนวิจยั นี้ แบ่งเป็ น 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (2) กำหนดโครงสร้ำง
กำรตัดสิ นใจ (3) กำรกำหนดเครื่ องมือที่ใช้ในกำรสำรวจ (4) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง (5) กำรสำรวจข้อมูลกำรตัดสิ นใจโดยกำร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เปรี ยบเทียบเป็ นรำยคู่ (pairwise comparison) (6) วิเครำะห์และทดสอบควำมสอดคล้องของกำรตัดสิ นใจตำมกระบวนกำรลำดับชั้น
เชิงวิเครำะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) และ (7) สรุ ปผลกำรศึกษำ
1. ศึกษำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง งำนวิจยั นี้ เริ่ มจำกกำรทบทวนงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพ
ของถนนในระดับโครงข่ำย เพื่อรวบรวมปั จจัยที่จะนำมำพิจำรณำ และใช้วิเครำะห์เกณฑ์กำรตัดสิ นใจในกระบวนกำรลำดับชั้นเชิง
วิเครำะห์ AHP
2. กำหนดโครงสร้ำงกำรตัดสิ นใจ โดยกำรจัดแบ่ง (decomposition) โครงสร้ำงกำรตัดสิ นใจเป็ นแบบลำดับชั้น (hierarchy)
ดังภำพ 1 ประกอบด้วย
โครงสร้ำงระดับที่ 1 เป็ นเป้ ำหมำย (goal) “ควำมสำคัญของถนนในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพในระดับโครงข่ำย
อย่ำงยัง่ ยืน” ซึ่งอยูใ่ นระดับบนสุดของลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์
โครงสร้ำงระดับที่ 2 ได้แก่ หลักเกณฑ์หลัก (criteria) ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ใช้ในกำรคัดเลือกจัดลำดับควำมสำคัญของถนนใน
กำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพในระดับโครงข่ำยอย่ำงยัง่ ยืน
โครงสร้ำงระดับที่ 3 ได้แก่ หลักเกณฑ์รอง (sub criteria) ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ช่วยประกอบกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์หลัก
โครงสร้ำงระดับที่ 4 ได้แก่ ทำงเลือก (alternative) ซึ่งเป็ นโครงข่ำยถนนของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
A - แนวทางการจัดลาดับความสาคัญของถนนในการบารุงรักษาและฟื้ นฟูสภาพในระดับโครงข่ ายอย่ างยั่งยื่น โดยคานึงถึง
ความจาเป็ นเร่ งด่ วนภายใต้ กรอบงบประมาณที่จากัด

B - ด้ านวิศวกรรม

b1- ดัชนีสภาพทาง
หลวงชนบท
b2- ดัชนีความ
ขรุขระสากล

C – ด้ านสั งคม เศษฐกิจและ
สิ่ งแวดล้ อม

c1 - ปริมาณจราจร
c2 - ปริมาณรถบรรทุก
c3 - สถานที่สาคัญในสายทาง

b3- ค่ าการแอ่ นตัว

b4 - อายุการใช้ งาน
(ปี )

D – ด้ านสนับสนุนยุทธศาสตร์

E – ด้ านนโยบายการบารุงรักษา/
กฏหมาย

d1- ด้ านการจราจร
d2- ด้ านการขนส่ ง
d3- ด้ านเศรษฐกิจ
d4- ด้ านการท่ องเที่ยว
d5- ด้ านความมั่นคงชายแดน

e1- การก่ อสร้ างถนนใหม่
e2- การบารุงรักษาและฟื้ นฟู
สภาพถนน
e3- การป้องกันการเสื่ อมสภาพ
ของถนน

c4 - ความหนาแน่ นของชุ มชน
c5 – ต้ นทุนค่ าใช้ จ่าย
c6 – ผลประโยชน์

โครงข่ ายถนนของแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 63 สายทาง

R1 – Route No. 1

R2 – Route No. 2

R3 – Route No. 3

R4 – Route No. 4

Rn – Route No. n

ภาพ 1 โครงสร้ำงกำรจัดลำดับควำมสำคัญของถนนในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพในระดับโครงข่ำยอย่ำงยัง่ ยืน
3. กำรกำหนดเครื่ องมือที่ใช้ในกำรสำรวจ
เครื่ องมือหลักที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำม ซึ่งใช้ในกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงำนกำร
จัดลำดับควำมสำคัญของถนนในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพในระดับโครงข่ำยอย่ำงยัง่ ยืน โดยใช้แบบสอบถำมสำหรับผูเ้ ชี่ ยวชำญ
โดยจะใช้กำรเปรี ยบเทียบเป็ นคู่ ผูต้ อบแบบสอบถำมจะต้องเปรี ยบเทียบควำมสำคัญ โดยระดับของกำรให้ควำมสำคัญจะถูกวัดโดย
กำรแสดงค่ำตัวเลข 1 ถึง 9 แสดงระดับควำมสำคัญที่เท่ำกัน จนถึงระดับควำมสำคญที่สูงกว่ำ
4. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
จำกจำนวนผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะงำนเฉพำะด้ำนกำรบำรุ งรักษำเและฟื้ นฟูสภำพถนนของแขวงทำงหลวงชนบท
อุดรธำนี ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่ำน งำนวิจยั นี้ ได้รวบรวมข้อมูลกำรตัดสิ นใจจำกผูท้ ี่ผำ่ นเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 10 ท่ำน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ซึ่ งถือว่ำ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชำญ (ประสบกำรณ์ทำงำนอยูร่ ะหว่ำง 7-27 ปี เฉลี่ย 16 ปี ) โดยกำหนดคุณสมบัติดงั นี้ มีประสบกำรณ์ทำงำน
ด้ำนกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนนมำกว่ำ 5 ปี ทั้งในส่วนของกำรวำงแผน และกำรปฏิบตั ิงำน
5. กำรสำรวจข้อมูลกำรตัดสิ นใจโดยกำรเปรี ยบเทียบเป็ นรำยคู่ (pairwise comparison)
นำแบบสอบถำมไปสัมภำษณ์ผูเ้ ชี่ยวชำญ โดยจะให้ผู ้เชี่ยวชำญเปรี ยบเที ยบเกณฑ์หรื อปั จจัยที ละคู่ ด้วยคำอธิ บำยตำม
ระดับควำมสำคัญจำก 1 ถึง 9 (Saaty, 1990) ดังตำรำง 1 ข้อมูลที่ได้สำมำรถแยกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เปรี ยบเทียบปั จจัยหลักที่
ใช้ในกำรตัดสิ นใจภำยใต้วตั ถุประสงค์ของปั ญหำ และส่ วนที่ 2 เปรี ยบเที ยบปั จจัยรองภำยใต้ปัจจัยหลักแต่ละด้ำนที่ ใช้ในกำร
ตัดสิ นใจในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของถนนในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพในระดับโครงข่ำย ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมจะ
นำไปจัดเป็ นตำรำงเมทริ กซ์ของค่ำเปรี ยบเทียบ (Saaty, 2012) ดังตำรำง 2
ตาราง 1
มาตรฐานแสดงมาตราส่ วนที่ ใช้ ในการเปรี ยบเที ยบความสาคัญ
ระดับ
ควำมหมำย
คำอธิบำย
ควำมสำคัญ
1
สำคัญเท่ำกัน
ปั จจัยทั้งสองที่กำลังพิจำรณำเปรี ยบเทียบมีควำมสำคัญ เท่ำเทียมกัน
3
สำคัญกว่ำปำนกลำง
ปั จจัยทั้งสองที่กำลังพิจำรณำเปรี ยบเทียบปัจจัยตัวหนึ่งมีควำมสำคัญมำกกว่ำ
อีกตัวหนึ่ง ปำนกลำง
5
สำคัญกว่ำอย่ำงเด่นชัด
ปั จจัยทั้งสองที่กำลังพิจำรณำเปรี ยบเทียบปัจจัยตัวที่หนึ่งมีควำมสำคัญ
มำกกว่ำอีกตัวหนึ่ง มำก
7
สำคัญกว่ำอย่ำงเด่นชัดมำก
ปั จจัยทั้งสองที่กำลังพิจำรณำเปรี ยบเทียบปัจจัยตัวที่หนึ่งมีควำมสำคัญ
มำกกว่ำอีกตัวหนึ่ง มำกที่สุด
9
สำคัญกว่ำอย่ำงเด่นชัด
ปั จจัยทั้งสองที่กำลังพิจำรณำเปรี ยบเทียบปัจจัยตัวที่หนึ่งมีควำมสำคัญ
มำกกว่ำอีกตัวหนึ่ง ระดับสูงสุด
2, 4, 6, 8
ค่ำกลำงระหว่ำงระดับควำม
ค่ำควำมสำคัญของกำรเปรี ยบเทียบปัจจัยถูกพิจำรณำว่ำควรเป็ นค่ำระหว่ำง
เข้มข้นของอิทธิพลตำมที่
กลำงของค่ำที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น
กล่ำวมำข้ำงต้น
ตาราง 2
เมทริ กซ์ ที่ใช้ แสดงการเปรี ยบเที ยบปั จจัยภายใต้ วตั ถุประสงค์ ของปั ญหา
เกณฑ์หรื อปั จจัย
ปั จจัยที่ 1
ปั จจัยที่ 1
1
ปั จจัยที่ 2
a21
ปั จจัยที่ n
an1

ปั จจัยที่ 2
a12
1
an2
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1
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6. วิเครำะห์และทดสอบควำมสอดคล้องของกำรตัดสิ นใจตำมกระบวนกำรลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ (Analytical Hierarchy
Process--AHP)
กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของเหตุผลในกำรให้คะแนน โดยกำรเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ท้ งั หมดที่กำหนดจำกขั้นตอน
ที่ผำ่ นมำ แล้วนำผลรวมของค่ำวินิจฉัยของแต่ละหลักเกณฑ์ในแนวตั้งแต่ละแนว มำคูณด้วยผลรวมของค่ำเฉลี่ยในแนวนอนแต่ละ
แนว แล้วนำเอำผลคูณที่ได้มำรวมกัน ผลลัพธ์จะเท่ำกับจำนวนหลักเกณฑ์ท้ งั หมดที่ ถูกนำมำเปรี ยบเที ยบ ผลรวมของค่ำวินิจฉัยนี้
เรี ยกว่ำ Eigenvalues (max) อัตรำส่วนควำมสอดคล้อง (C.R.) สำมำรถคำนวณได้จำกอัตรำส่ วนเปรี ยบเทียบระหว่ำงค่ำดัชนี ควำม
สอดคล้อง (Consistency Index--C.I.) มีค่ำเท่ำกับ (max -n) / (n-1) ที่คำนวณได้จำกตำรำงเมทริ กซ์ กับค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องเชิง
สุ่ ม (Random Consistency Index--RI) ดังตำรำง 3 ค่ำอัตรำส่ วนควำมสอดคล้อง (C.R.) กรณี พิจำรณำปั จจัยมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 5
ปั จจัย ไม่ควรมีค่ำเกินร้อยละ 10 สำหรับ 4 ปั จจัย ไม่ควรเกินร้อยละ 9 และ สำหรับ 3 ปั จจัย ไม่ควรเกินร้อยละ 5 กำรวินิจฉัยจึงจะมี
ควำมสอดคล้องของเหตุผล (Saaty, 1990; 2012) แสดงดังตำรำง 3 จำกนั้น ทำกำรกำรวิเครำะห์ค่ำน้ ำหนักของข้อมูลแต่ละรู ปแบบ
ปั จจัยหรื อทำงเลือก ดังแสดงในสมกำรที่ 1 ซึ่งผลรวมของค่ำน้ ำหนักควำมสำคัญของปั จจัยหรื อทำงเลือกนั้น จะมีค่ำเท่ำกับ 1

เมื่อ

(1)
Wi คือ น้ ำหนักคะแนนของแต่ละหลักเกณฑ์
Vi คือ ค่ำเฉลี่ยทำงเรขำคณิ ต
n คือ จำนวนตัวเลขที่นำมำหำค่ำเฉลี่ย

ตาราง 3
ค่ าดัชนีความสอดคล้ องเชิ งสุ่ม (Random Consistency Index--RI)
1
2
3
4
5
N
R.I.
0.00
0.00
0.58
0.90
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

7. สรุ ปผลกำรศึกษำ
กำรสรุ ปผลกำรศึกษำกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย โดยใช้
กระบวนกำรลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ AHP: กรณี ศึกษำแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี ได้ค่ำน้ ำหนักของปั จจัยหลักและปั จจัยรองใน
กำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรบำรุ งรักษำ และฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย
ผลการศึกษา
ผลกำรสำรวจกำรตัดสิ นใจและวิเครำะห์ ค่ำน้ ำหนักของปั จ จัยหลักและปั จจัยรองในกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำร
บำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำยจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ พบว่ำ ค่ำควำมสอดคล้องของกำรตัดสิ นใจ (C.R.) ในกำร
ตัดสิ นใจ สำหรับปั จจัยหลัก 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำน 1) ด้ำนวิศวกรรม 2) ด้ำนสังคมเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม 3) ด้ำนสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ และ4) ด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรักษำ มีค่ำระหว่ำง 0.021 ถึง 0.065 ส่ วนปั จจัยรองด้ำนด้ำนวิศวกรรม มีค่ำระหว่ำง 0.021
ถึง 0.078 ปั จจัยรองด้ำนด้ำนสังคมเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม มีค่ำระหว่ำง 0.044 ถึง 0.096 ด้ำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ มีค่ำระหว่ำง

374

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
0.028 ถึง 0.089 และด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรักษำ/ ข้อกฎหมำย มีค่ำระหว่ำง 0.009 ถึง 0.048 ซึ่ งค่ำควำมสอดคล้องในกำรตัดสิ นใจ
ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำทุกปั จจัย
จำกตำรำง 4 พบว่ำ ค่ำน้ ำหนักของปั จจัยหลักในกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรบำรุ งรั กษำและฟื้ นฟูสภำพทำงหลวง
ชนบทระดับโครงข่ำย โดยผูเ้ ชี่ยวชำญให้ค่ำน้ ำหนักควำมสำคัญมำกที่สุด คือ ปั จจัยด้ำนวิศวกรรม คิดเป็ น 50.44% ปั จจัยด้ำนสังคม
เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม คิดเป็ น 28.96% ปั จจัยด้ำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ คิดเป็ น 14.06% และปั จจัยที่มีค่ำน้ ำหนักน้อยที่สุด คือ
ปั จจัยด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรักษำ คิ ดเป็ น 6.54% ตำมลำดับ ทั้งนี้ อำจเนื่ องมำจำกกลุ่มเป้ ำหมำยที่ ให้กำรตอบแบบสอบถำม
ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ มีประสบกำรณ์ และควำมเกี่ ยวข้องกับงำนดูแลและบำรุ งฟื้ นฟูสภำพถนน จึ งให้ควำมสำคัญกับปั จ จัยทำงด้ำน
วิศวกรรมเป็ นอันดับแรก เพรำะเป็ นสิ่ งที่สำมำรถแสดงถึงสภำพปั ญหำที่แท้จริ งของกำรเสื่ อมสภำพและกำรชำรุ ดเสี ยหำยของถนนที่
ส่งผลโดยตรงต่อผูใ้ ช้รถใช้ถนน ไม่วำ่ จะเป็ นควำมสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัยในกำรเดินทำงเข้ำถึงพื้นที่ต่ำง ๆ รวมถึงโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกทำงเศรษฐกิจและสังคม ส่วนปั จจัยด้ำนสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมและปั จจัยด้ำนสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ ผูเ้ ชี่ยวชำญให้ควำมสำคัญรองลงมำตำมลำดับ ซึ่งทั้งสองปั จจัยมีควำมเกี่ยวเนื่องกัน โดยเป็ นปั จจัยพื้นฐำนที่ตอ้ งคำนึงถึง
ควำมเสมอภำคให้เกิดกับทุกภำคส่ วนตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรบำรุ งรักษำเพิ่มคุณค่ำโครงข่ำยทำงหลวงชนบท ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำร
ท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ กำรขนส่ ง กำรจรำจร และควำมมั่น คงชำยแดน ส่ ว นปั จ จัย ด้ำ นนโยบำยกำรบ ำรุ ง รั กษำ ผูเ้ ชี่ ย วชำญให้
ควำมสำคัญน้อยที่สุด อำจเนื่ องมำจำกเห็ นว่ำ ปั จจัยนี้ มีขอ้ จำกัดในด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณจำกหน่ วยงำนส่ วนกลำงในแต่ละ
ปี งบประมำณ
ตาราง 4
ผลรวมค่ านา้ หนักความสาคัญของปั จจัยหลักในการจัดลาดับความสาคัญของถนนในการบารุงรั กษาและฟื ้ นฟูสภาพในระดับ
โครงข่ ายอย่ างยัง่ ยืน
ปั จจัยหลัก
ผลรวมค่ำน้ ำหนักเฉลี่ย
%
1. ปั จจัยด้ำนวิศวกรรม (A)
0.50
50.44
2. ปั จจัยด้ำนสังคมเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม (B)

0.29

28.96

3. ปั จจัยด้ำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ (C)

0.14

14.06

4. ปั จจัยด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรักษำ (D)

0.07

6.54

ผลรวม

1.00

100.00

จำกตำรำง 5 พบว่ำ ค่ำน้ ำหนักของปั จจัยรองด้ำนวิศวกรรม ในกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพ
ทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย โดยผูเ้ ชี่ยวชำญให้ค่ำน้ ำหนักควำมสำคัญมำกที่สุด คือ ดัชนีควำมขรุ ขระสำกล (IRI) คิดเป็ น 52.25%
ดัชนีสภำพทำงหลวงชนบท (RCI) คิดเป็ น 29.82% ค่ำกำรแอ่นตัว (deflection) คิดเป็ น 11.71% และปั จจัยที่มีค่ำน้ ำหนักน้อยที่สุด คือ
อำยุกำรใช้งำน (ปี ) คิดเป็ น 6.22% ตำมลำดับ อำจเนื่ องมำจำกค่ำดัชนี ควำมขรุ ขระสำกล (IRI) สำมำรถประเมินสภำพถนนได้ง่ำย
รวดเร็ ว และข้อมูลมี ควำมน่ ำเชื่ อถื อในกำรนำมำวิเครำะห์ ซึ่ งสะท้อนควำมพร้อมในกำรใช้งำน และคุณภำพกำรให้บริ กำรของ
โครงข่ำยทำงหลวงชนบทได้เป็ นอย่ำงดี ส่ วนดัชนี สภำพทำงหลวงชนบท (RCI) มีข้ นั ตอนในกำรสำรวจถนนสภำพถนนที่มีควำม
ยุง่ ยำก ใช้เวลำนำน ซึ่ งอำจจะทำให้ขอ้ มูลเกิดควำมคลำดเคลื่อน เมื่อนำมำวิเครำะห์ จึงมีควำมน่ำเชื่อถือน้อยกว่ำดัชนี ควำมขรุ ขระ
สำกล (IRI) และค่ำกำรแอ่นตัว (deflection) ส่วนอำยุกำรใช้งำนผุเ้ ชี่ยวชำญให้ควำมสำคัญน้อยที่สุด เนื่ องจำกถนนแต่ละสำยมีสภำพ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กำรใช้งำนและสภำพแวดล้อมแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ถนนเสื่ อมสภำพและชำรุ ดเสี ยหำยไม่เป็ นไปตำมอำยุกำรใช้งำนที่
ออกแบบไว้
ตาราง 5
ผลรวมค่ านา้ หนักความสาคัญของปั จจัยรองด้ านวิศวกรรม ในการจัดลาดับความสาคัญของถนนในการบารุ งรั กษาและฟื ้ นฟูสภาพ
ในระดับโครงข่ ายอย่ างยัง่ ยืน
ปั จจัยรอง
ผลรวมค่ำน้ ำหนักเฉลี่ย
%
1. a1 - ดัชนีสภำพทำงหลวงชนบท (RCI)
0.30
29.82
2. a2 - ดัชนีควำมขรุ ขระสำกล (IRI)
0.52
52.25
3. a3 - ค่ำกำรแอ่นตัว (Deflection)
0.12
11.71
4. a4 - อำยุกำรใช้งำน (ปี )
0.06
6.22
ผลรวม
1.00
100.00
จำกตำรำง 6 พบว่ำ ค่ำน้ ำหนักของปั จจัยรองด้ำนสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อมในกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำร
บำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย โดยผูเ้ ชี่ยวชำญให้ค่ำน้ ำหนักควำมสำคัญมำกที่สุด คือ ควำมหนำแน่ น
ของชุมชน คิดเป็ น 46.02% สถำนที่สำคัญในสำยทำง คิดเป็ น 24.29% ปริ มำณรถบรรทุก คิดเป็ น 13.37% ปริ มำณจรำจร 8.28%
ผลประโยชน์ 4.79% และปั จจัยที่มีค่ำน้ ำหนักน้อยที่ สุด คือ ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย คิดเป็ น 3.26% ตำมลำดับ ซึ่ งทำให้เห็ นว่ำ พื้นที่ที่มี
ประชำกรหนำแน่นเป็ นปั จจัยที่มีควำมสำคัญมำกที่สุด ทำให้เกิดกิจกรรมกำรเดินทำง โดยเฉพำะหำกพื้นที่น้ นั มีสถำนที่หรื อแหล่ง
ท่องเที่ ยวที่สำคัญ จะพบปริ มำณจรำจรที่เพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับหำกเส้นทำงนั้น มีกำรใช้งำนของรถบรรทุกเพื่อกิ จกรรมดำเนิ น
ทำงธุ รกิ จ จะส่ งผลต่อกำรเสื่ อมสภำพและชำรุ ดเสี ยหำยของถนนเร็ วและรุ นแรงมำกยิ่งขึ้น ส่ งผลต่อต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล
บำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนนมำกยิง่ ขึ้น และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทั้งภำครัฐและเอกชน
ตาราง 6
ผลรวมค่ าน้าหนั กความสาคั ญของปั จจั ยรองด้ านสั งคมเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้ อม ในการจั ดลาดับความสาคัญของถนนในการ
บารุ งรั กษาและฟื ้ นฟูสภาพในระดับโครงข่ ายอย่ างยัง่ ยืน
ปั จจัยรอง

ผลรวมค่ำน้ ำหนักเฉลี่ย

%

1. b1 – ปริ มำณจรำจร

0.08

8.28

2. b2 - ปริ มำณรถบรรทุก

0.13

13.37

3. b3 – สถำนที่สำคัญในสำยทำง

0.24

24.29

4. b4 – ควำมหนำแน่นของชุมชน

0.46

46.02

5. b5 -ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย

0.03

3.26

6. b6 -ผลประโยชน์

0.05

4.79

1.00

100.00

ผลรวม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จำกตำรำง 7 พบว่ำ ค่ำน้ ำหนักของปั จจัยรอง ด้ำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ ในกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรบำรุ งรักษำและ
ฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย โดยผูเ้ ชี่ยวชำญให้ค่ำน้ ำหนักควำมสำคัญมำกที่สุด คือ ด้ำนกำรขนส่ ง คิดเป็ น 49.56%
ด้ำนเศรษฐกิจ คิดเป็ น 20.34% ด้ำนกำรท่องเที่ยว คิดเป็ น 16.65% ด้ำนกำรจรำจร 7.61% และปั จจัยที่มีค่ำน้ ำหนักน้อยที่สุด คือ ด้ำน
ควำมมัน่ คงชำยแดน คิดเป็ น 5.85% ตำมลำดับ ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชำญให้ควำมสำคัญกับปั จจัยด้ำนกำรขนส่ งเป็ นอันดับแรก อำจเนื่ องจำก
เป็ นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ ของกรมทำงหลวงชนบท และจังหวัดอุดรธำนี นอกจำกนี้ จังหวัดอุดรธำนี ยงั เป็ นพื้นที่เศรษฐกิจและมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ผูเ้ ชี่ยวชำญจึงให้ควำมสำคัญกับสองปั จจัยนี้ เป็ นอันดับรองลงมำ ส่วนปั จจัยด้ำนควำมมัน่ คงชำยแดนจังหวัด
อุดรธำนีไม่มีเขตต่อกับพื้นที่ชำยแดนโดยตรง ผูเ้ ชี่ยวชำญจึงให้ควำมสำคัญกับปั จจัยด้ำนนี้ น้อยที่สุด
ตาราง 7
ผลรวมค่ านา้ หนักความสาคัญของปั จจัยรองด้ านสนับสนุนยุทธศาสตร์ ในการจัดลาดับความสาคัญของถนนในการบารุ งรั กษาและ
ฟื ้ นฟูสภาพในระดับโครงข่ ายอย่ างยัง่ ยืน
ปั จจัย
ผลรวมค่ำน้ ำหนักเฉลี่ย
%
1. c1 – ด้ำนกำรจรำจร
0.08
7.61
2. c2 – ด้ำนกำรขนส่ง

0.50

49.56

3. c3 – ด้ำนเศรษฐกิจ

0.20

20.34

4. c4 – ด้ำนกำรท่องเที่ยว

0.17

16.65

5. c5 – ด้ำนควำมมัน่ คงชำยแดน

0.06

5.85

1.00

100.00

ผลรวม

ตาราง 8
ผลรวมค่ านา้ หนักความสาคัญของปั จจัยรองด้ านนโยบายการบารุ งรั กษา/ ข้ อกฎหมายในการจัดลาดับความสาคัญของถนนในการ
บารุ งรั กษาและฟื ้ นฟูสภาพในระดับโครงข่ ายอย่ างยัง่ ยืน
ปั จจัยรอง
ผลรวมค่ำน้ ำหนักเฉลี่ย
%
1. d1 – กำรก่อสร้ำงถนนใหม่
0.11
11.03
2. d2 – กำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนน

0.29

28.53

3. d3 – กำรป้ องกันกำรเสื่ อมสภำพของถนน

0.60

60.45

1.00

100.00

ผลรวม

จำกตำรำง 8 ดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำ ค่ำน้ ำหนักของปั จจัยรองด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรักษำ/ ข้อกฎหมำยในกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย โดยใช้กระบวนกำรลำดับชั้นเชิ งวิเครำะห์ AHP:
กรณี ศึกษำแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี โดยผูเ้ ชี่ยวชำญให้ค่ำน้ ำหนักควำมสำคัญมำกที่ สุด คือ กำรป้ องกันกำรเสื่ อมสภำพของ
ถนน คิดเป็ น 60.45% กำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนน คิดเป็ น 28.53% และปั จจัยที่มีค่ำน้ ำหนักน้อยที่สุด คือ กำรก่อสร้ำงถนน
ใหม่ คิดเป็ น 11.03% ตำมลำดับ ทั้งนี้ จำกปั จจัยด้ำนกำรป้ องกันกำรเสื่ อมสภำพของถนน เป็ นปั จจัยที่ลงทุนด้ำนงบประมำณน้อย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ที่สุด เมื่อเทียบกับกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพถนน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนที่สูง ทั้งจำกกำรใช้วสั ดุ เครื่ องจักร และเทคโนโลยี
ระยะเวลำ และกำรจ้ำงแรงงำน หำกเป็ นกำรก่อสร้ำงถนนใหม่ ยิ่งส่ งผลต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนมำกยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูเ้ ชี่ยวชำญจึงให้
ควำมสำคัญกับด้ำนกำรป้ องกันกำรเสื่ อมสภำพของถนน มำกที่สุด
สรุปผลการศึกษา
ในกำรศึกษำกำรจัดลำดับปั จจัยควำมสำคัญในกำรบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย กรณี ศึกษำ
ในพื้นที่ของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลได้จำกกำรสอบถำมผูเ้ ชี่ยวชำญ พบว่ำ ค่ำควำมสอดคล้องของกำร
ตัดสิ นใจ สำหรับปั จจัยหลักและปั จจัยรองผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำทุกด้ำน สำหรับผลกำรวิเครำะห์ค่ำน้ ำหนักของปั จจัยหลักในแต่ละ
ด้ำน พบว่ำ ผูเ้ ชี่ ยวชำญให้ควำมสำคัญกับปั จจัยด้ำนวิศวกรรมมำกที่ สุด รองลงมำคือ ด้ำนสังคมเศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม ด้ำน
สนับสนุ นยุทธศำสตร์ และปั จจัยที่ มีค่ำน้ ำหนักน้อยที่ สุด คือ ปั จจัยด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรั กษำ ตำมลำดับ ส่ วนปั จจัยรองด้ำน
วิศวกรรม เรี ยงตำมน้ ำหนักควำมสำคัญมำกที่ สุดคือ ค่ำดัชนี ควำมขรุ ขระสำกล ด้ำนสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม คือ ควำม
หนำแน่นของชุมชน ด้ำนสนับสนุ นยุทธศำสตร์ คือ ด้ำนกำรขนส่ ง และด้ำนนโยบำยกำรบำรุ งรักษำและกฏหมำย คือ กำรป้ องกัน
กำรเสื่ อมสภำพของถนน ซึ่งปั จจัยหลัก และปั จจัยรอง สำมำรถนำไปใช้ในกำรถ่วงค่ำน้ ำหนัก เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญ และวำงแผน
ในกำรบำรุ งรักษำ และฟื้ นฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย ให้เกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด อย่ำงเสมอภำค และเพียงพอ ต่อผูใ้ ช้
รถใช้ถนน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึ กษำให้เ ห็ น ผลของกำรด ำเนิ น กำรของวิ จัย ในระยะต่อ ไป คื อ กำรจัดกลุ่ ม ของโครงข่ ำยถนนที่ อยู่ใ นควำม
รับผิดชอบ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนและจัดสรรงบประมำณในกำรดูแลบำรุ งรักษำให้ทวั่ ถึง
2. ควรมีกำรศึ กษำติดตำมถึง ประสิ ทธิ ภำพของกำรจัดลำดับควำมสำคัญของโครงข่ำยถนนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ เพื่อ
สำมำรถนำผลกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนพิจำรณำตัดสิ นใจในกำรวำงแผนดูแลบำรุ งรักษำและฟื้ นฟูถนนอย่ำงป็ นระบบ
อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจยั ในครั้งนี้ อำจมีขอ้ จำกัดบำงประกำร กำรหำทำงเลือกที่เหมำะสมของปั จจัยด้ำนต่ำง ๆ นั้น เป็ นเพียง
แนวทำงในกำรนำทฤษฎีและข้อมูลทำงวิชำกำรที่มีอยูใ่ นองค์กรมำผนวกเข้ำด้วยกัน หำกแต่สถำนกำรณ์จริ งนโยบำยของผูบ้ ริ หำร
อำจมีผลต่อกำรตัดสิ นใจที่มำกกว่ำ ดังนั้น กำรประยุกต์ใช้วิธีลำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) จึงเป็ น
เสมือนเครื่ องมือที่ช่วยสนับสนุนกำรตัดสิ นใจในเบื้องต้น สำหรับกำรนำไปใช้จริ งในอนำคต จำเป็ นต้องคำนึงถึงควำมทันสมัยข้อมูล
ปั จจัยต่ำง ๆ ประกอบในกำรวิเครำะห์ดว้ ย
กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจยั นี้ สำเร็ จได้ดว้ ยกำรสนับสนุนจำกบุคลำกรแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี และกรมทำงหลวงชนบท ที่ให้ควำม
ร่ วมมือในกำรสัมภำษณ์ และตอบแบบสอบถำม รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่องำนวิจยั อย่ำงยิง่
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกลยุทธ์
การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ที่มีต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับรู ้หรื อใช้สื่อดิจิทลั ในการ
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มากที่สุด โดยการโฆษณาผ่านสื่ อ Search Engine เช่น Google ช่วยให้รวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล รองลงมา คือ Social Media โดยมี
การบอกต่อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทาง YouTube & Viral Video และน้อยที่สุด คือ Smart Devices เพื่อให้คน้ หาข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชัน่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด, การตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั , การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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Abstract
The objective of this research was to study general information of tourists, cultural tourism decision-making and digital
marketing communication strategies affecting cultural tourism decisions. The samples who used to perceive or use digital media
to access travel information were 400 people. The data collection instrument was the questionnaires. Data were analyzed using
both descriptive statistics and inference statistics. The results showed that most of them have known or used digital media to
access travel information via Social Media such as Facebook, Twitter, YouTube, & Viral Video. The majority of respondents
were females aged between 21-30 years old and held bachelor's degree. The respondents were private workers and had the
average monthly income of 10,001-30,000 Baht. They liked folk culture and festivals. They also knew the attraction from the
internet/social media. Local culture was often mentioned as reason that individuals selected to travel with family/relatives/lovers.
The marketing communication strategies through digital media, tourist attraction websites affecting cultural tourism decisions
were the most average. The advertising through Search Engine such as Google helped to quickly access information, followed by
Social Media with word of mouth about recommended attractions via YouTube & Viral Video, and Smart Devices to search for
tourist information through the application, respectively. The hypothesis testing found that gender, age, education level,
occupation, average monthly income had no different cultural tourism decisions at the statistical significance level of .05. And the
digital marketing communication strategies have a relationship with cultural tourism decisions by indicating a moderate
relationship in the same direction at the statistical significance level of .01.
Keywords: Marketing Communication Strategies, Marketing Through Digital Media, Cultural Tourism
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนั เป็ นเอกลักษณ์ อัธยาศัย
ไมตรี ของคนไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็ นการศึกษาหาความรู ้ในพื้นที่หรื อบริ เวณที่มีคุณลักษณะที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่ งทาให้การท่องเที่ยวของไทยเป็ นธุรกิจบริ การที่สร้างรายได้หลักให้กบั ประเทศ (ยุทธศักดิ์ สุ ภสร,
2563) แต่ดว้ ยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ลดลงอย่างมาก (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2564) ในขณะเดียวกันพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี 2563
พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชัว่ โมง 25 นาที มีการใช้อินเทอร์ เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นจากเหตุผลหลัก คือ สามารถเข้าถึง
อินเทอร์ เน็ตได้ง่าย และมีเครื อข่ายที่ครอบคลุม ส่ วนใหญ่ใช้ Social Media และการค้นหาข้อมูล (ผูจ้ ดั การออนไลน์ , 2564) ซึ่ ง
เทคโนโลยีผสมกลมกลืนกับชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง จากการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของ Smart Phone และ
Tablet ที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีจึงมีบทบาทในอนาคตอย่างมากในการยกระดับประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของนัก
เดิ นทาง (สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) พฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม นักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และบริ การท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งความสาคัญของเทคโนโลยีสื่อดิจิทลั ต่อ
พฤติ กรรมของนักท่ องเที่ ยวในยุคดิ จิทัลเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยจะต้องมี การสื่ อสารทางการตลาด เช่ น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน จัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทลั (สถาพร เกียรติพิริยะ, 2563)
การสร้างสิ่ งที่สามารถดึงดูดใจ และสร้างความน่าสนใจ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้ และเกิดแรงบันดาลใจที่มีส่วนในการ
ตัดสิ นใจออกเดิ นทางท่ องเที่ ยว ทั้งจากเนื้ อหา เรื่ องราวที่ ถูกนามาเสนอด้วยการเล่าเรื่ องที่ โดนใจผูบ้ ริ โภค และดึ งดู ดใจชวนให้
ออกไปค้นหาเพิ่มเติม รวมถึงการได้รับประสบการณ์การท่องเที่ ยวรู ปแบบใหม่ผ่านดิ จิทลั เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และเสมือนจริ ง
(ณัฐกมล ถุงสุวรรณ, 2561) ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการตลาดให้หลากหลาย และเลือกช่องทางในการสื่ อสาร
ให้เหมาะสมกับพฤติ กรรมการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบการตลาดยุคดิ จิทัล ซึ่ งมีหลักการการทาตลาดที่ เข้าใจง่ าย เข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี โดยอาศัย Social Media เป็ นเครื่ องมือช่องทางในการทาการสื่ อสารการตลาด อาทิเช่น การสร้างแบรนด์บน
Facebook การทากิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์บน YouTube เป็ นต้น (อรรณพ แสงภู, 2564) ดังนั้น แหล่งท่องเที่ ยวสามารถสร้าง
กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวเหล่านั้น รับรู ้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว
2. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ที่มีต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สมมติฐานของการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
2. กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว
1. เคยรับรู ้หรื อใช้สื่อดิจิทลั
2. เพศ
3. อายุ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่าน
สื่ อดิจิทลั
1. Smart Devices
2. Social Media
3. Website

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เคยไป
2. ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ
3. รู ้จกั แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก
4. สาเหตุที่เลือกท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. มาท่องเที่ยวกับบุคคลใด
6. การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม เป็ นการศึกษาหาความรู ้ในพื้นที่หรื อบริ เวณที่ มีคุณลักษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่ องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผา่ นทางประวัติศาสตร์ อันเป็ นผลเกี่ยวเนื่ องกับวัฒนธรรม องค์
ความรู ้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยมีสถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าหรื อสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึง
ความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็ น
อย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี (ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว, 2556) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประกอบด้วย (1) ประวัติศาสตร์ และร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ (2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ (3) งานสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ด้ งั เดิม
(4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รู ปปั้ นและแกะสลัก (5) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา (6) ดนตรี การแสดง
ละคร ภาพยนตร์ (7) ภาษาและวรรณกรรม (8) วิถีชีวติ เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย อาหาร (9) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่าง ๆ
และ (10) ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิดและทฤษฎีการใช้ สื่อดิจทิ ลั ในการเข้ าถึงข้ อมูลทางการตลาด
การสื่ อสารทางการตลาด เกี่ ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร การขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ส่งเสริ มการขาย และการตลาดทางตรง โดยใช้ในการโน้นน้าวใจ การชักจูง การสื่ อสารอันเป็ นการสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Kotler &
Armstrong, 2012) นอกจากนั้น George and Michael (2014) ได้เพิ่มการตลาดอินเทอร์ เน็ต (internet marketing) อีกเครื่ องมือที่ทา
หน้าที่เผยแพร่ และติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด และรวดเร็ วที่สุด ในทานองเดียวกัน ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าว
ว่า ความสามารถในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เนื่ องจากการรับรู ้เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ที่สาคัญของบุคคล
เพราะการตอบสนองของพฤติ กรรมใด ๆ จะขึ้ นอยู่กับการรั บรู ้ จ ากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความ
การศึ กษาเหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับการรับรู ้ ขอ้ มูลทางการตลาด และ SAS Blog (2017) ได้ให้ขอ้ มูล ว่า การทา
การตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั เป็ นการส่งเสริ มสิ นค้าและบริ การ สร้างการมีส่วนร่ วมกับลูกค้า ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์หรื อแบรนด์ผ่านรู ปแบบ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ อีเมล์ ทีวีแบบโต้ตอบได้อย่างน้อยหนึ่ งรู ปแบบ การเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ได้แก่
(1) Smart Devices เป็ นคาเรี ยกรวม ๆ ของ Smart Phone และ Tablet สามารถทาการสื่ อสารการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง จากผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตผ่าน Smart Devices มากขึ้น การสื่ อสารการตลาดที่สามารถส่ งผ่าน Smart Devices มีหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ โฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ โฆษณาแบบอินเตอร์ แอ็กทีฟ SMS Application (2) Social Media เป็ นช่องทางการ
สื่ อสารเชิงสังคมที่ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ งเกิดกระบวนการสื่ อสารแบบสองทาง สามารถรู ้ได้วา่ ใครมีไลฟ์ สไตล์ชอบหรื อไม่ชอบ
อะไร ผ่านการเข้าไปดู พฤติกรรมการเข้าไปใช้เว็บไซต์ สื่ อเชิ งสังคมที่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการตลาด และการสื่ อสาร
การตลาด ได้แก่ Facebook, Twitter, YouTube & Viral Video และ (3) Website ทาหน้าที่เป็ นเสมือนเว็บหลักที่ ทาการตลาดดิจิทลั
อื่น ๆ ให้ลิงก์มายังเว็บ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับข้อมูลที่มากขึ้น การทาให้ธุรกิจได้รับความนิ ยมสู งสุ ด คือ การติดอันดับ Search
Engine ในหน้าแรก ๆ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นเว็บไซต์ และคลิกเข้าไปชมสิ นค้าหรื อบริ การของท่านก่อนเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่ งการทา
Search Engine Optimize เป็ นเครื่ องมือช่วยให้เว็บไซต์ เว็บเพจ หรื อบล็อกได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้ อ การใช้ การประเมินผล
หรื อจัดการกับสิ นค้าและบริ การ ซึ่งผูบ้ ริ โภคคาดว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
มีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิ จ โดยสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ตลอดจนช่วยในการ
พัฒนาตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้ดีข้ ึนได้อย่างต่อเนื่ อง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ, 2552) ซึ่ งองค์กรผูน้ าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริ การข้อมูลเพื่อการเดินทาง และการท่องเที่ยวระดับโลก ทาการสารวจแนวโน้มพฤติกรรม และความ
สนใจของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยใช้ปัจจัยประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ข้อมูลผูบ้ ริ โภค และ
การพัฒนาเทคโนโลยี แบ่งนักเดินทางออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี้ (1) กลุ่มชอบความสะดวกสบาย (2) กลุ่มเรี ยนรู ้วฒั นธรรม (3) กลุ่มที่
ร่ ารวยเครื อข่ายสังคม (4) กลุ่มที่ให้รางวัลกับชีวิต (5) กลุ่มเดินทางเพื่อธุรกิจการงาน และ (6) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ
(Amadeus, 2015)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณักษ์ กุลิสร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง สื่ อดิ จิตอลที่ มีอิทธิ พลต่ อการตอบสนองของผู้บริ โภคในการ
เข้ าถึงข้ อมูลทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใช้งานสื่ อดิจิทลั ประเภทต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย
โทรศัพท์มือถือ โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ และส่วนใหญ่ใช้สื่อดิจิทลั ประเภทโซเชียลมีเดียในการเข้าถึงข้อมูลมากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ณัฐกมล ถุงสุวรรณ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ สื่อดิจิทัลคอนเทนต์ กับการส่ งเสริ มการประสบการณ์ เพื่อสร้ างแรงบันดาล
ใจในการท่ องเที่ ยว พบว่า สื่ อดิจิทลั คอนเทนต์ทาให้ผใู ้ ช้งานรู ้สึกเหมือนได้สัมผัสกับสถานที่น้ นั ๆ และการเผยแพร่ ส่งต่อเรื่ องราว
ผ่านโซเชียลมีเดีย เกิดการสร้างการมีส่วนร่ วมในการค้นหาข้อมูล เผยแพร่ หรื อส่ งต่อเนื้ อหา อันเป็ นอีกหนึ่ งจุดเด่นของการสื่ อสาร
ดิจิทลั นามาใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด หรื อการส่ งเริ มการขาย ที่ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อนักท่องเที่ยว และกระตุน้
ตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวได้
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พชั ร์ , รุ่ งทิวา ชูทอง, ธี ระศักดิ์ เปี่ ยมสุ ภคั พงศ์, ภคพลธ์ ศาลาทอง และชาญวิทย์ อิสลาม (2564) ได้ศึกษา
เรื่ อง พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ การสื่ อ สารการตลาดดิ จิ ทัล ของนั กท่ อ งเที่ ยว ประเภทวางแผนการเดิ น ทางเอง กรณี ศึกษากลุ่ม
นักท่ องเที่ ยวชาวอาเซี ยน พบว่า การรับรู ้กิจกรรมที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ผ่าน Social Media ทาให้เกิดความสนใจเข้าร่ วมกิจกรรม
และต้องการที่จะเปิ ดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวจากรับรู ้ข่าวสารการท่องเที่ยวจาก Community ใน Social Media ต่าง ๆ
อนพัทย์ หนองคู (2563) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยด้านสื่ อดิจิทลั ทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
ของนักท่องเที่ ยวในเขตพื้นที่ สวนดุสิต พบว่า สื่ อดิจิทลั ทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจมาท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ ยวในทางบวก และเพศ รายได้ ระดับ การศึ กษา สื่ อดิ จิทลั ทางการตลาดไม่มีความแตกต่างกันต่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้ ใช้รูปแบบเชิงปริ มาณ (quantitative research) รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (primary data) เครื่ องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ี่เคยรับรู ้หรื อใช้สื่อดิจิทลั ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนในกลุ่มนี้ จึงใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรของ Cochran (1997) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และให้มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 จากการคานวณได้ค่าอยูป่ ระมาณ 385 และผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลเพิ่มอีก 15 คน
รวมทั้งหมด 400 คน ผูว้ จิ ยั ได้เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive selection) จากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็ นผูท้ ี่เคยรับรู ้หรื อใช้สื่อดิจิทลั ใน
การเข้าถึ งข้อมูลด้า นการท่ องเที่ ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ (1) ข้อมูลทัว่ ไปของ
นักท่องเที่ยว ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบหลายตัวเลือก (multiple choice) (2) การตัดสิ นใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบให้ตอบได้หลายข้อ (checklist) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) และ (3) กลยุทธ์การสื่ อสาร
ทางการตลาดผ่านสื่ อดิ จิทลั มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(rating scale) ผูว้ ิจยั มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ คือ (1) ความตรงเชิงเนื้ อหา หากข้อคาถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ต้องปรับปรุ งแก้ไข (Turner, Mulvenon, Thomas, & Balkin, 2002) และ (2) ตรวจสอบความเที่ ยง นาข้อมูล 40 ชุด มา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1984) ซึ่งควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (Zailani, Iranmanesh, Masron, &
Chan, 2016) และค่าอานาจจาแนกรายข้อ (corrected item-total correlation) ของแต่ละข้อคาถาม ควรมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.30
(Broch et al., 2010; Ladhari, 2010) ซึ่ งผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ (1) สถิติพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติอนุมาน ได้แก่ ค่า t test ค่า one-way ANOVA และการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว พบว่า เคยรับรู ้หรื อใช้สื่อดิจิทลั ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่าน Social Media
เช่น Facebook, Twitter, YouTube & Viral Video มากที่สุด รองลงมา คือ Website เช่น Blogger, Search Engine, โฆษณาแฝงผ่าน
เว็บไซต์, เว็บเพจ และ Smart Devices เช่น SMS, MMS, Application ตามลาดับ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-30,000 บาท
2. การตัดสิ นใจท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม พบว่า แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ เคยไปท่องเที่ ยวมากที่ สุด คือ ตลาดน้ า
รองลงมา คือ หมู่บา้ นอรัญญิก ชุมชนเก่าแก่หมู่บา้ นคีรีวงศ์ ลักษณะการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ชื่นชอบมากที่ สุด คือ ประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่าง ๆ รองลงมา คือ วิถีชีวิต รู ้จกั แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอินเทอร์ เน็ต/โซเชียลมีเดีย มากที่สุด
รองลงมา คือ เอกสารการท่องเที่ยว/สื่ อสิ่ งพิมพ์ สาเหตุที่เลือกท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด คือ เรี ยนรู ้วฒั นธรรม รองลงมา คือ
พักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายความเครี ยด โดยส่ วนใหญ่มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับครอบครัว/ญาติ/คู่รัก มาก
ที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มเพื่อน/คนรู ้จกั และการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
ว่า อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุน้ ให้เกิดความต้องการอยากท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยูใ่ นระดับมากที่สุด
และท่านจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ าและบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม พบว่า (1) กลยุทธ์การ
สื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั Website มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ Social Media และ
Smart Devices มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (2) กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั Smart Devices มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีความคิดเห็นว่า ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3) กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่าน
สื่ อดิจิทลั Social Media มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า การบอกต่อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทาง YouTube
& Viral Video มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ (4) กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั Website มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีความคิดเห็นว่า การโฆษณาผ่านสื่ อ Search Engine เช่น Google ช่วยให้รวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
และการโฆษณาแฝงผ่านเว็บไซด์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่วยให้เกิดความสนใจทันที มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
4. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 1 พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 1
ตาราง 1
การทดสอบสมมติฐานข้ อมูลทั่วไปของนักท่ องเที่ ยวที่ แตกต่ างกันมีการตัดสิ นใจท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ แตกต่ างกัน
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว
t/F
Sig.
เพศ
0.464
0.643
อายุ
1.893
0.111
ระดับการศึกษา
0.166
0.847
อาชีพ
0.397
0.851
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.124
0.339
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
5. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 2 พบว่า กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ประกอบด้วย Smart
Devices, Social Media และ Website มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.522, 0.431, 0.512 ตามลาดับ โดยความสัมพันธ์มีทิศทางเดียวกัน และอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ดังตาราง 2
ตาราง 2
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ การสื่ อสารทางการตลาดผ่ านสื่ อดิจิทัลกับการตัดสิ นใจท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาด
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
ผ่านสื่ อดิจิทลั
1. Smart Devices
2. Social Media
3. Website
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

0.522**
0.431**
0.512**

0.000
0.000
0.000

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวเคยรับรู ้หรื อใช้สื่อดิจิทลั ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่าน Social Media เช่น
Facebook, Twitter, YouTube & Viral Video มากที่สุด และรู ้จกั แหล่งท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย สอดคล้องกับ วิภาดา
พิทยาวิรุฬห์ และณักษ์ กุลิสร์ (2557) พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ ส่วนใหญ่ใช้สื่อดิจิทลั ประเภทโซเชียลมีเดียในการ
เข้าถึงข้อมูลมากที่สุด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ เคยไปท่องเที่ ยว คือ ตลาดน้ า ชื่ นชอบประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่าง ๆ และ
สาเหตุที่เลือกท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเรี ยนรู ้วฒั นธรรม สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิ ตตั้งวัฒนา (2548) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่าง ๆ สอดคล้องกับ ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว (2556) ได้กล่าวว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็ นการศึกษาหาความรู ้ในพื้นที่หรื อบริ เวณที่มีคุณลักษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีการ
บอกเล่าเรื่ องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผา่ นทางประวัติศาสตร์อนั เป็ นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู ้ และการให้
คุณค่าของสังคม และสอดคล้องกับ Amadeus (2015) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกนักท่องเที่ ยวสนใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวติ ชุมชนท้องถิ่น มองหาประสบการณ์การเดินทางที่แปลกใหม่ สัมผัสประสบการณ์จริ ง ร่ วมเรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั ชาวบ้าน
กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั Social Media โดยมีการบอกต่อแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทาง YouTube
& Viral Video กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั Website โดยมีการโฆษณาผ่านสื่ อ Search Engine เช่น Google ช่วยให้
รวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูล และกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิ จิทลั Smart Devices โดยมี การค้นหาข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชัน่ สอดคล้องกับ ณัฐกมล ถุงสุวรรณ (2561) พบว่า สื่ อดิจิทลั คอนเทนต์ทาให้ผใู ้ ช้งานรู ้สึกเหมือนได้สัมผัส
กับสถานที่น้ นั ๆ และการเผยแพร่ ส่งต่อเรื่ องราวผ่านโซเชียลมีเดีย เกิดการสร้างการมีส่วนร่ วมในการค้นหาข้อมูล เผยแพร่ หรื อส่ ง
ต่อเนื้ อหา อันเป็ นอีกหนึ่ งจุดเด่นของการสื่ อสารดิจิทลั นามาใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด หรื อการส่ งเริ มการขาย ที่ จะสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจต่อนักท่องเที่ยว และกระตุน้ ตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวได้ และสอดคล้องกับ ณฐาพัชร์ วรพงศ์พชั ร์ และคนอื่น ๆ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
(2564) พบว่า รับรู ้กิจกรรมที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ผ่าน Social Media จึงทาให้เกิดความสนใจเข้าร่ วมกิจกรรม และต้องการที่จะเปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวจากรับรู ้ข่าวสารการท่องเที่ยวจาก Community ใน Social Media
ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ ยว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกัน และกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สอดคล้องกับ อนพัทย์ หนองคู (2563) พบว่า สื่ อดิ จิทลั ทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในทางบวก และเพศ รายได้ ระดับการศึกษา สื่ อดิจิทลั ทางการตลาดไม่มีความ
แตกต่างกันต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่า กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั Website มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้น ควรเน้นทา
การโฆษณาผ่านสื่ อ Search Engine เช่น Google ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การนา Influencer ด้านการท่องเที่ยวมาบันทึกไว้
บนเว็บไซต์
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า การโฆษณาแฝงผ่านเว็บไซต์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช่วยให้เกิดความสนใจทันที
การรี ทวิตแบ่งปั นสิ่ งที่มีประโยชน์ดา้ นการท่องเที่ยวผ่านทาง Twitter ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชัน่ ดังนั้น แหล่ง
ท่องเที่ยวควรมีการพัฒนาเนื้อหา เช่น ข้อความที่จะสื่ อสาร หรื อโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
สื่ อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่า กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นการบริ หารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว ตลอดจนนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิง
ลึก เพื่อการพัฒนากลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดผ่านสื่ อดิจิทลั ในรู ปแบบใหม่ ๆ เช่น การดูแลจัดการ Social Media ทา Automation
ให้สามารถดูขอ้ มูลได้ทนั ที เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี และเพิ่มระดับความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยว
4. จากผลการวิจยั ที่พบว่า สาเหตุที่เลือกท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด คือ เรี ยนรู ้วฒั นธรรม ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวควร
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AR และ VR ที่สามารถทาให้นกั ท่องเที่ยวรู ้สึกเหมือนได้สมั ผัสกับสถานที่น้ นั ๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม ประสบการณ์
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ประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเครือบริษัท จ่ าวิรัช ฟู้ ด จากัด
อลินลักษณ์ ดาวธง1*
ประพันธ์ วงศ์บางโพ2
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6324101431@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานกลุ่มระดับปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช
ฟู้ ด จากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มระดับปฏิบตั ิการ
ในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานระดับปฏิ บตั ิการทั้งหมด 320 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
แล้ววิเคราะห์ดว้ ยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการทางานด้วย t test และ One–
way ANOVA แล้วเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุ 20-25 ปี การศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานรายวัน อายุงานน้อยกว่า 1 ปี และรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท ทั้งนี้
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
คุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านระยะเวลาในการทางาน ตามลาดับ เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของประสิ ทธิภาพการทางาน พบว่า อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรกาหนดนโยบายพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทางานให้ครบทุกด้าน
เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งไปสู่ความสาเร็ จระดับโลกตามนโยบายบริ ษทั
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพการทางาน, พนักงานระดับปฏิบตั ิการ, เครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด
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Work Efficiency of Operational Workers of the Jawirat Food Company Limited
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Master of Business Administration Program, Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University, Thailand1
Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University2
*
Corresponding author: 6324101431@rumail.ru.ac.th
Abstract

The purpose of this research was to study the work efficiency of operational workers and to compare the
work efficiency of operational workers of the Jawirat Food Company Limited by different personal factors. Data
were collected from a total of 320 operational staffs using an online questionnaire, then analyzed by frequency,
percentage, and mean. Work efficiency were compared using t test and One-way ANOVA, and then paired
differences were analyzed with Fisher's Least Significant Difference (LSD) method. The research found that most
of operational workers were female, aged of 20-25 years, with education below bachelor's degree, be a daily staff,
been working less than 1 year, income less than 10,000 baht, and work efficiency of operational workers of the
Jawirat Food Co., Ltd. was at a high level, sorted from most to least as follows: quality of work, operating expenses,
workload, and length of work, respectively. When testing differences in work efficiency, the study found that
differences in age, job position, education level, length of employment, and monthly income, work efficiency
were statistically differences. Therefore, management should set policy to improve work efficiency in all aspects
in order to boost competitive strength towards global success as set by the company policy.
Keywords: Work Efficiency, Operational Workers, Jawirat Food Company Limited
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บทนา
บริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด และกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าจากผลิตภัณฑ์ปลาร้า ตั้งอยูท่ ี่ อาเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ โดยบริ ษทั ได้แบ่งสายการผลิตดังนี้ โรงงานผลิตปลาร้าบรรจุปี๊บ โรงงานผลิตน้ าพริ กปลาร้าทรงเครื่ อง และโรงงานผลิต
น้ าปลาร้าต้มสุก เดิมบริ ษทั มีกาลังการผลิต 5 ตันต่อวัน มีพนักงานในเครื อ 120 คน จากการเติบโตในธุรกิจน้ าปลาร้าต้มสุ กในหลาย
ปี ที่ผา่ นมา มีการแข่งขันในธุรกิจน้ าปลาร้าต้มสุกที่รุนแรง และมีความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั จ่า
วิรัช ต้องการเพิ่มกาลังการผลิต เพื่อให้รองรับกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และได้วางแผนในการกระจายสิ นค้าแบรนด์จ่าวิรัชให้
สามารถวางจาหน่ายกระจายทัว่ ประเทศไทย รวมถึงการส่งออกสิ นค้าน้ าปลาร้าต้มสุกไปต่างประเทศ
โดยในปี 2564 บริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด และบริ ษทั ในเครื อ ได้มีการเพิ่มกาลังการผลิตเป็ น 25 ตันต่อวัน มีพนักงานใน
เครื อจานวน 320 คน อย่างไรก็ตาม ผลจากการบริ ษทั เติบโตอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้พนักงานบริ ษทั เกิดปั ญหาด้านประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและปริ มาณงานที่ไม่ได้ตรงตามมาตรฐาน รวมถึงความผิดพลาดจากกระบวนการทางานที่ล่าช้า ผลผลิต
ไม่ได้มาตรฐาน เกิดปั ญหาการเคลมสิ นค้าที่ไม่ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผลการทางานไม่ตรงตามเป้ าหมายที่บริ ษทั กาหนด
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของกลุ่มพนักงานปฏิบตั ิการใน
เครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นให้ระดับผูบ้ ริ หารนาไปปรับปรุ งการทางานของกลุ่มพนักงานปฏิบตั ิการให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพ เป็ นแนวทางก าหนดนโยบายพัฒ นาองค์ก รให้บ รรลุ ต รงตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ และสร้ า งความแข็ง แกร่ ง ไปสู่
ความสาเร็ จระดับโลกตามนโยบายบริ ษทั
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานกลุ่มระดับปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด
จากัด และเพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มระดับปฏิบตั ิการใน
เครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลดี ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด โดยพนักงานปฏิ บตั ิการในเครื อบริ ษทั ฯ ได้คานึ งถึงความประหยัดทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน แต่ก่อให้เกิ ดผลผลิต
สูงสุด
คุณภาพของงาน หมายถึง คุณภาพของงานที่พนักงานปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด ได้รับมอบหมาย โดยไม่
มีผิดพลาดหรื อผิดพลาดน้อยที่สุด
ปริ มาณการผลิต หมายถึง จานวนงานที่พนักงานปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด กระทาแล้วสาเร็ จตามระยะเวลาที่
กาหนดมาตรฐานของบริ ษทั ตามเป้ าหมาย และอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ความรวดเร็ วในการทางาน หมายถึง พนักงานปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด ที่รู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ ว และความเรี ยบร้อยของผลงานที่สาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ในเครื อ บริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเหมาะสมกับการดาเนินงาน ลงทุนน้อย และให้ผลกาไรที่มากที่สุด
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ หมายถึง พนักงานทุกคนที่ปฏิบตั ิงานทุกตาแหน่งงาน ในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด
ขอบเขตงานวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานกลุ่มระดับปฏิ บตั ิการในเครื อบริ ษทั
จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด ตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1989) ประกอบด้วย คุณภาพงาน (quality) ปริ มาณงาน (quantity) ความ
รวดเร็ วในการทางาน (time) และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (cost) โดยประชากรในการศึกษาคือ กลุ่มพนักงานปฏิบตั ิการในเครื อ
บริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด จานวน 320 คน และระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ สิ งหาคม-ธันวาคม 2564 รวม 5 เดือน
สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด ที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการทางาน
แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-ตาแหน่งงาน
-อายุ
-อายุงาน (ปี )
-ระดับการศึกษา -รายได้ต่อเดือน

ประสิทธิภาพการทางาน
-คุณภาพงาน (quality)
-ปริ มาณงาน (quantity)
-ความรวดเร็ วในการทางาน (time)
-ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (cost)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ประสิ ทธิภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระทาของบุคคลของตนเอง หรื อของผูอ้ ื่นให้ดีข้ ึน เจริ ญขึ้น
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองและขององค์กร อันจะทาให้ตนเอง ผูอ้ ื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุ ขในที่สุด (สิ ริวดี
ชูเชิด, 2556)
Peterson and Plowman (1989) ได้กล่าวว่า ประสิ ทธิภาพ ในการปฏิบตั ิงาน มี 4 ด้าน ดังนี้
1. คุณภาพงาน (quality) จะต้องมีคุณภาพสู ง คือผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ประโยชน์ได้คุม้ ค่าและมีความพึงพอใจ ผลการทางานมี
ความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
หรื อผูม้ ารับบริ การ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ปริ มาณงาน (quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดย ผลงานที่ปฏิบตั ิได้มีปริ มาณที่
เหมาะสมตามที่ กาหนดในแผนงานหรื อเป้ าหมายที่ บริ ษทั วางไว้ และควรมี การวางแผนบริ หารเวลา เพื่อให้ได้ปริ มาณงานตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. เวลาหรื อความรวดเร็ วในการทางาน (time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนิ นงาน จะต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงาน และทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็ วขึ้น
4. ค่าใช้จ่าย (costs) คือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทั้งหมด จะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและ
ได้ผลกาไรมากที่สุด ประสิ ทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากร ด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี
ที่มีอยูอ่ ย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิดการสูญเสี ยน้อยที่สุด
พีรญา ชื่ นวงศ์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงาน: กรณี ศึกษา ธุรกิ จการขนส่ งในจังหวัด
เชี ยงราย พบว่า ประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานส่ งผลต่อพฤติกรรมในการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งด้านการให้บริ การและ
ด้านการทางานให้บรรลุเป้ าหมาย และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธุรกิจการ
ขนส่งในจังหวัดเชียงราย
ภีรดา ศิ ลปชัย และณัฐชา ธารงโชติ (2561) ศึ กษาเรื่ อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจั ยจูงใจและความมีประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของบุคลากรภายในหน่ วยงานด้ านชุมชนสั มพันธ์ ของรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ ง พบว่า ปั จจัยจูงใจในการทางานของบุคลากรฯ
และระดับ ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานของบุ ค ลากรฯ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก และปั จ จัย จู ง ใจมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความมี
ประสิ ทธิภาพการทางานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจ
วาสนา เภอแสละ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ และสุรี พฤกษ์ทวีศกั ดิ์ (2561) ศึกษาเรื่ อง การทางานเป็ นที มที่ มีอิทธิ พลต่ อความ
ผูกพันต่ อองค์ การและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า (1) การทางานเป็ นทีม (ด้าน
การกาหนดภารกิ จและเป้ าหมายของทีมงาน ด้านการสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย และด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า) ส่ งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (2) ความผูกพันต่อองค์การด้านความผูกพัน ด้านการคงอยูก่ บั องค์การ
ด้านความผูกพัน และด้านบรรทัดฐาน ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามเสนอต่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง IOC เกณฑ์การตรวจสอบ ได้ค่าเท่ากับ 0.60-1.00 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตอ้ งมากกว่า
0.6 (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2557) และได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับพนักงานกลุ่มอื่น จานวน 32 ราย แล้วนามาหาค่า
ความเชื่ อมัน่ (reliability) ได้ค่าเท่ากับ 0.973 ซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ ตอ้ งมากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) จึงนาแบบสอบถาม
ดังกล่าวไปใช้เก็บข้อมูล
ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณี พบ
ความแตกต่าง ผูว้ ิจ ัยจะวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบความแตกต่า งนั้นเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่ สุด Fisher’s Least
Significant Difference (LSD)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ข้อมูลของพนักงานปฏิบตั ิการในเครื อ จ่าวิรัช ฟู้ ด จานวน 320 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 264 คน (ร้อยละ
82.50) มีช่วงอายุระหว่าง 20-25 ปี จานวน 156 คน (ร้อยละ 48.80) การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 260 คน (ร้อยละ 81.30) เป็ น
พนักงานรายวัน จานวน 253 คน (ร้อยละ 79.10) มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 244 คน (ร้อยละ 76.30) รายได้ต่อเดือน 10,000
บาทหรื อน้อยกว่า จานวน 189 คน (ร้อยละ 59.10)
ตาราง 1
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิ บัติการในเครื อบริ ษัท จ่ าวิรัช ฟู้ ด จากัด
ประสิ ทธิภาพการทางาน


1. ด้านคุณภาพงาน
4.43
0.56
2. ด้านปริ มาณงาน
4.40
0.60
3. ด้านระยะเวลาในการทางาน
4.39
0.59
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
4.42
0.60
ภาพรวม
4.40
0.59

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 ประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด อยูใ่ นระดับมาก โดย
ด้านที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพงาน รองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และด้านปริ มาณงาน ส่วนด้านที่มี
ประสิ ทธิภาพน้อยที่สุดคือ ด้านระยะเวลาในการทางาน
ตาราง 2
การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการทางานตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่ างกันของพนักงานกลุ่มปฏิบัติการในเครื อบริ ษัท จ่ าวิรัช ฟู้ ด
จากัด
ปั จจัยส่วนบุคคล
t / F test
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งงาน
5. อายุงาน (ปี )
6. รายได้ต่อเดือน
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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0.225
5.658
7.084
6.900
6.403
3.041

.820
.001*
.001*
.001*
.001*
.029*

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากตาราง 2 พบว่า พนักงานกลุ่มปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด ไม่วา่ จะเป็ นเพศชายหรื อหญิง มีประสิ ทธิ ภาพ
การทางานที่ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา อายุงาน (ปี ) และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน
มีประสิ ทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3
ความแตกต่ างรายคู่ของประสิ ทธิ ภาพการทางาของพนักงานปฏิบัติการในเครื อบริ ษัท จ่ าวิรัช ฟู้ ด จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
20-25 ปี
26-30 ปี
31-40 ปี
41-45 ปี
มากกว่า 45 ปี
อายุ
ค่าเฉลี่ย
4.54
4.30
4.21
4.21
5.00
อายุ 20-25 ปี
4.54
0.24*
0.33*
0.33
-0.46
26-30 ปี
4.30
0.09
0.08
-0.70
31-40 ปี
4.21
0.00
-0.79
41-45 ปี
4.21
-0.79
มากกว่า 45 ปี
5.00
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท หรื อสูงกว่า
ตาแหน่งงาน
พนักงานรายวัน
พนักงานรายเดือน
หัวหน้าแผนก
อื่นๆ
อายุงาน (ปี )
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 3 ปี
3 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ค่าเฉลี่ย
4.36
4.52
4.98
ค่าเฉลี่ย
4.34
4.70
4.62
3.89
ค่าเฉลี่ย
4.36
4.36
4.81
4.79

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
4.36
-

ปริ ญญาตรี
4.52
-0.15
-

พนักงานรายวัน
4.34
-

พนักงานรายเดือน
4.70
-0.35*
-

น้อยกว่า 1 ปี
4.36
-

1 - 3 ปี
4.36
-0.00
-

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
4.98
-0.61*
-0.45
หัวหน้าแผนก
4.62
-0.28
0.07
3 - 5 ปี
4.81
-0.45*
-0.45*
-

อื่น ๆ
3.89
0.44
0.80
0.73
มากกว่า 5 ปี
4.79
-0.43
-0.42
0.01
-

397

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 3 (ต่อ)
รายได้ต่อเดือน
ค่าเฉลี่ย
ต่ากว่า 10,000 บาท
4.36
10,001- 20,000 บาท
4.41
20,001-30,000 บาท
4.58
4.92
สูงกว่า 30,000 บาท
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต่ากว่า 10,000
บาท
4.36
-

10,001-20,000
บาท
4.41
-0.04
-

20,00130,000 บาท
4.58
-0.21
-0.17
-

สูงกว่า 30,000 บาท
4.92
-0.56*
-0.51*
-0.33
-

จากตาราง 3 เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี (Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า ประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า (1) พนักงานที่มีอายุ 20-25 ปี
มีประสิ ทธิภาพในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 26-30 ปี และพนักงานที่มีอายุ 31-40 ปี (2) พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี มี ประสิ ทธิ ภาพในการทางานน้อยกว่าพนักงานที่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า (3) พนักงานรายวัน มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานน้อยกว่าพนักงานรายเดื อน (4) พนักงานที่ มีอายุงาน 3-5 ปี มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากกว่า
พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี และพนักงานที่มีอายุงาน 1-3 ปี และ (5) พนักงานที่มีเงินเดือนสูงกว่า 30,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีเงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และพนักงานที่มีเงินเดือน 10,001-20,000 บาท
อภิปรายผล
จากการศึกษา พบว่า ประสิ ทธิภาพการทางานกลุ่มพนักงานระดับปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด อยูใ่ นระดับ
มาก ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ในการทางานพนักงานทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายให้งานนั้นประสบความสาเร็ จ ต้องมีคุณภาพงาน ปริ มาณ
งาน มีการควบคุมระยะเวลาในการทางานได้อย่างเหมาะสมกับงาน และใช้เงินได้อย่างคุม้ ค่า จากการที่ พนักงานระดับปฏิบตั ิการใน
เครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด สามารถทางานบรรลุตามเป้ าหมายที่ตวั เองตั้งไว้ จึงประเมินตนเองว่า มีประสิ ทธิภาพในการทางาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชลี จอมคาสิ งห์ และธนาชัย สุ ขวณิ ช (2559) พบว่า บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มี
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เพราะสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด ภายในเวลาที่
กาหนด และยังสอดคล้องตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1989) ที่กล่าวไว้วา่ ความสามารถในการทางานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ งานต้องมีคุณภาพ ได้ปริ มาณงานที่เหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่าย และการใช้เวลาอย่างคุม้ ค่าที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการทางาน จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน
และรายได้ต่อเดือน ของพนักงานกลุ่มปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด ที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิภาพการทางานที่แตกต่าง
กัน โดยพบว่า พนักงานที่มีอายุนอ้ ย มีประสิ ทธิภาพในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีอายุมาก อาจเป็ นเพราะพนักงานที่อายุนอ้ ย มี
การเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจในการทางานได้เร็ วกว่า มีการพัฒนาได้รวดเร็ ว ส่งผลให้มีประสิ ทธิภาพการทางานมากกว่าพนักงานที่
มีอายุมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทวีศกั ดิ์ รองแขวง (2555) ที่พบว่า พนักงานที่ทางานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ นิ คม
อุตสาหกรรมนวนคร ที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความมุ่งมัน่ ความตั้งใจในการทางาน รวมถึงการตัดสิ นใจในการทางานแตกต่างกัน
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ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ในด้านระดับการศึกษา พบว่า พนักงานกลุ่มปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากกว่าระดับปริ ญญาตรี เนื่ องจากระดับการศึ กษามี ความสาคัญ ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดย
พนักงานที่มีการศึกษาสูง จะมีความสามารถในการทางาน การคิดวิเคราะห์รูปแบบแผนการทางาน การจัดการแก้ไขปั ญหา และการ
ตัดสิ นใจได้ดี กว่า ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพการทางานมากกว่าพนักงานระดับ ปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้อ งกับการวิจัยของ วัณทณี
วงศ์สวรรค์ และรุ จิกาญจน์ สานนท์ (2564) ที่พบว่า ระดับการศึ กษามีผลทางบวกต่อขีดความสามารถในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั ประกันชีวติ
ด้านตาแหน่งงาน พบว่า พนักงานรายเดือนมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากกว่าพนักงานรายวัน อาจมีผลจากที่พนักงาน
รายเดื อนมีความรับผิดชอบ สามารถทางานที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างดี มีแผนในการทางาน และทักษะความรู ้เฉพาะหน้างานที่
ได้รับการฝึ กอบรม รวมถึงการที่พนักงานรายเดือนได้รับโบนัสประจาปี ซึ่ งเป็ นขวัญกาลังใจในการทางาน จึงส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานมากกว่าพนักงานรายวัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนวุฒิ เนี ยมทอง (2557) ที่พบว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในด้านทักษะความรับผิดชอบในการทางานแตกต่างกัน
ด้านอายุงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุงาน 3-5 ปี มีประสิ ทธิภาพในการทางานมากกว่าพนักงานใหม่ โดยบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด
จากัด มีนโยบายให้พนักงานได้รับการส่ งเสริ มทักษะหรื อฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้องกับการทางานอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งส่ งผลทางตรงต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับการศึกษาของ วัณทณี วงศ์สวรรค์ และรุ จิกาญจน์ สานนท์ (2564) ที่พบว่า พนักงานบริ ษทั
ประกันชีวติ ในเขตสี ลมและเขตบางรัก ที่มีประสบการณ์ในการทางานที่นาน จะทาให้มีประสิ ทธิภาพการทางานที่เพิม่ มากขึ้น
ด้านรายได้ต่อเดื อน พบว่า พนักงานที่ มีระดับ รายได้เงิ นเดื อนที่ สูงมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากกว่าพนักงานที่ มี
เงินเดือนที่ต่ากว่า เพราะพนักงานที่มีรายได้สูง เป็ นผลสื บเนื่องมาจากประสบการณ์ในการทางานที่มาก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สูง และต้องใช้ความชานาญเฉพาะด้าน จึงได้รับผลตอบแทนที่ดี ทาให้พนักงานมีความตั้งใจในการทางาน และมีประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานมากกว่าพนักงานรายได้นอ้ ย ซึ่ งสอดคล้องกับงานของ ทวีศกั ดิ์ รองแขวง (2555) ที่ พบว่า ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พนักงานที่มีรายได้สูงจะให้ความสาคัญกับงานที่ทา เพราะคาดหวังผลงานที่ดี จะส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษา พบว่า ประสิ ทธิภาพการทางานกลุ่มพนักงานระดับปฏิบตั ิการในเครื อบริ ษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด อยูใ่ นระดับ
มาก แต่บริ ษทั ยังคงต้องส่งเสริ มให้พนักงานได้ปฏิบตั ิงานตรงตามความถนัด รวมถึงการตั้งเป้ าหมายในด้านแรงจูงใจให้พนักงานมี
ความเชื่ อมัน่ ในบริ ษทั และพัฒนาความรู ้ความสามารถ เพื่อเป็ นการรักษาระดับประสิ ทธิ ภาพการทางาน ของพนักงานบริ ษทั ใน
เครื อ จ่าวิรัช ฟู้ ด จากัด ต่อไป
2. จากผลการศึกษาเมื่อเปรี ยบเทียบการทางานกับปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีอายุนอ้ ย มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานสู งกว่าพนักงานที่ มีอายุมาก และพนักงานรายเดื อนมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าพนักงานรายวัน ดังนั้น ทางบริ ษทั อาจสามารถ
ยกระดับประสิ ทธิภาพขององค์กร ด้วยการจัดฝึ กอบรมขั้นตอนการทางานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้กลุ่มพนักงานที่มีอายุมากและยัง
เป็ นพนักงานรายวัน ได้เพิ่มความรู ้ความเข้าใจในการทางาน เป็ นการเสริ มสร้างทักษะและความสามารถให้ปฏิ บตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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3. จากการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่สูง มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งตามไปด้วย ดังนั้น บริ ษทั ควร
ส่ งเสริ มในด้านการเรี ยนรู ้ โดยอาจมีงบประมาณสนับสนุ นและส่ งเสริ มด้านการศึ กษาต่อให้กบั พนักงานของทุกหน่ วยงาน โดย
มุ่งเน้นกลุ่มที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี เพราะเป็ นกลุ่มคนส่วนใหญ่
4. ผลการศึกษาระบุวา่ พนักงานที่มีอายุงาน 3-5ปี มีประสิ ทธิภาพในการทางานมากกว่าเด็กใหม่ ดังนั้น บริ ษทั ควรส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมภายในองค์กร เช่น การจัดท่องเที่ยวประจาปี สาหรับพนักงานที่มีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมให้รางวัลกับพนักงานที่มี
ความสามารถโดดเด่นในการทางาน ให้พนักงานมีความรักในองค์กร และอยากทางานกับบริ ษทั ได้นาน ๆ เพื่อลดปั ญหาด้านการ
ลาออก และเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางานไปพร้อม ๆ กัน
5. การศึกษาพบว่า พนักงานที่มีรายได้เงินเดือนที่สูง มีประสิ ทธิภาพในการทางานสูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้นอ้ ย ดังนั้น บริ ษทั
ควรสร้างแรงจูงใจในการทางาน โดยอาจกาหนดนโยบายให้เงิ นพิเศษแก่พนักงานที่ สามารถทางานได้ตรงตามเป้ าหมายที่ บริ ษทั
กาหนด หรื อพนักงานที่มีความตั้งใจในการทางาน ไม่ขาด ลา มาสาย ในแต่ละเดือน รวมถึงมีนโยบายการให้โบนัสทุกไตรมาสหรื อ
ทุกปี เพื่อให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ และตั้งใจทางาน
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องค์ กรแห่ งความสุ ขในการทางานของผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์ การมหาชน)
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คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง2
นักวิชาการอิสระ3
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับองค์กรแห่งความสุขในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน
(องค์การมหาชน) และเพื่อเปรี ยบเทียบองค์กรแห่งความสุขในการทางาน จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผูป้ ฏิบตั ิงาน
สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งหมดรวม 251 คน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าความแตกต่างด้วยค่าที (t test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
การวิจยั พบว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุ 31-40 ปี การศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท เป็ นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง และมีระยะเวลาการปฏิ บตั ิงาน
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขในการทางาน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความสุ ขในด้านคุณธรรมมากที่สุด เมื่อ
เปรี ยบเทียบระดับองค์กรแห่ งความสุ ขในการทางาน ตามปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน พบว่า ระดับความสุ ขใน
การทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: องค์กรแห่งความสุข, สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
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Abstract
This study aimed to study the level of workplace happiness of employees at the Synchrotron Light Research Institute (Public
Organization), and compare the level of workplace happiness by difference in personal factor of employees at the Synchrotron Light
Research Institute (Public Organization). Questionnaires were used to collect data from all 251 employees. Data was analyzed by
frequency, percentage, mean and standard deviation. The mean differences were tested by the independent sample t test and One-way
ANOVA methods.
The findings showed that most of the employees were single males, aging between 31-40 years old who earned Bachelor’s
degree and salary of 20,001-40,000 Baht in average. They also had professional competencies with more than 10-year work duration.
For analysis of the employees’ happiness level at work, the level of workplace happiness level of SLRI employees according to the
Happy Workplace approach was high with the highest level detected in the virtue aspect. For comparing the workplace happiness by
difference in personal factors, it was found that workplace happiness levels were indifference at the statistically significance of .05.
Keywords: Happy Workplace Approach, Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
แนวคิดการสร้างองค์กรสุ ขภาวะ ตามหลักการขององค์การอนามัยโลก เริ่ มได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนาไปปรับใช้ในองค์กรเพิม่ มากขึ้น จากที่สภาพสังคมในปั จจุบนั มีการแข่งขันสู ง ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องกังวล
กับการรักษามาตรฐานในการทางานที่สูงขึ้น ช่วงเวลาการทางานที่ยาวนานขึ้น ก่อให้เกิดความรู ้สึกเบื่อหน่าย รวมทั้งผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ โ รคระบาด ปั ญหาความขัดแย้งในที่ ท างาน ล้วนน ามาซึ่ งความเครี ยดที่ ทาให้ผูป้ ฏิ บัติง านขาดความสุ ข ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการทางานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร ผูน้ าองค์กรจึ งต้องหาวิธีการและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการองค์กรให้สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุขภาพ (สสส.) ได้นาเอาหลักการองค์กรสุ ขภาวะขององค์การอนามัยโลก มาจัดทาเป็ นแนวความคิดความสุ ข 8 ประการ เพื่อ
พัฒนาองค์กรให้เป็ น “องค์กรแห่ งความสุ ข” ซึ่ งหมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นาพาองค์กรไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (ชาญวิทย์
วสันต์ธนารัตน์, 2556)
สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็ นหน่ วยงานของรัฐ ภายใต้กากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ซึ่ งบุคลากรถือเป็ นหัวใจสาคัญที่จะ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้ โดยปั ญหาจากปั จจัยภายใน ไม่วา่ จะเป็ นบรรยากาศการทางานเคร่ งเครี ยด ไม่มีการยิม้ แย้ม
แจ่มใส และปั จจัยภายนอก เช่น ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคระบาด สภาวะเศรษฐกิ จถดถอย นามาซึ่ งการไม่มีความสุ ขในการ
ทางาน และส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการทางานลดลงในที่สุด
จากที่มาและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาองค์กรแห่ งความสุ ขในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทาแนวทางกลยุทธ์ และนโยบายในการจัดสวัสดิการเพื่อ
พัฒนาองค์กรไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ที่ สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ฏิ บตั ิงานของสถาบันฯ เพื่อให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน
ได้รั บ การยกระดับ ความสุ ข ในการท างาน มี คุ ณภาพชี วิ ต การท างานที่ ดีข้ ึ น และพร้ อมที่ จ ะร่ ว มแรงร่ ว มใจกัน ขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับองค์กรแห่งความสุขในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับองค์กรแห่ งความสุ ขในการทางาน จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันของผูป้ ฏิ บัติงาน
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สมมติฐานของการวิจยั
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันของผูป้ ฏิบตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) มีระดับความสุ ขในการ
ทางานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขแตกต่างกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ขอบเขตการวิจยั
ผูว้ ิจยั ศึ กษาเกี่ ยวกับองค์กรแห่ งความสุ ขในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน)
ตามแนวความคิ ดองค์กรแห่ งความสุ ข 8 ประการของ สานักงานกองทุนสนับสนุ น การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) (ชาญวิทย์
วสันต์ธนารัตน์, 2551) ได้แก่ สุ ขภาพดี (happy body) น้ าใจงาม (happy heart) การผ่อนคลาย (happy relax) การหาความรู ้ (happy
brain) คุณธรรม (happy soul) ใช้เงินเป็ น (happy money) ครอบครัวที่ดี (happy family) และสังคมดี (happy society)
ประชากรในการวิจยั คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่
พนักงานจ้างเหมาปฏิบตั ิการ และลูกจ้างโครงการ ของสถาบัน ฯ จานวน 251 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (สถาบันวิจยั
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ก)) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน สิ งหาคม 2564 - มกราคม 2565
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. อายุ
6. ตาแหน่งปั จจุบนั
3. สถานภาพสมรส 7. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
4. ระดับการศึกษา

องค์ กรแห่ งความสุ ข (happy workplace)
1. สุขภาพดี (happy body)
5. คุณธรรม (happy soul)
2. น้ าใจงาม (happy heart)
6. ใช้เงินเป็ น (happy money)
3. การผ่อนคลาย (happy relax) 7. ครอบครัวที่ดี (happy family)
4. การหาความรู ้ (happy brain) 8. สังคมดี (happy society)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
นิยามศัพท์
สถาบัน หมายถึง สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ผูป้ ฏิ บัติงานสถาบันวิจัยแสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) หมายถึ ง เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง ผูซ้ ่ ึ งปฏิ บัติงานโดยได้รั บ
เงินเดือนหรื อค่าจ้างจากงบประมาณของสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ความสุขในการทางาน หมายถึง ความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบัน มีความพึงพอใจในการทางาน สามารถสร้างสมดุล
ระหว่างชีวติ กับการทางานได้อย่างเหมาะสม และได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ
องค์กรแห่งความสุข หมายถึง การพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันฯ รวมทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน
สถาบันฯ โดยใช้แนวคิดความสุข 8 ประการ ให้สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดความสุข 8 ประการ หมายถึง แนวคิดที่ช่วยส่งเสริ มความสุ ขทั้งทางกายและใจ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานของสถาบันฯ อย่าง
สมดุลทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ สุขภาพดี น้ าใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู ้ คุณธรรม ใช้เงินเป็ น ครอบครัวที่ดี และสังคมดี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
องค์กรแห่ งความสุ ข คือ องค์กรที่มีการส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดี มี
ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทั้งในที่ทางานและในชีวิตประจาวัน มีอาชี วอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ ดีในการทางาน มีทกั ษะ
พัฒนาตนเอง มีน้ าใจ มีคุณธรรม มีความรักและผูกพันต่อองค์กร สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานได้อย่างเหมาะสม
โดยนาแนวคิดความสุข 8 ประการ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะหรื อจุดเด่นขององค์กรนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทาให้
เกิดความสุขในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานขององค์กร
ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2556) ได้อธิบายแนวคิดความสุข 8 ประการ โดยหมายถึง แนวคิดที่ช่วยส่งเสริ มความสุ ขทั้งทาง
กายและใจให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานอย่างสมดุลทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านความสุ ขในครอบครัว ด้านความสุ ขในสังคม และด้านความสุ ขใน
สถาบัน บนพื้นฐานความสุขทั้ง 8 ด้าน ได้แก่
1.สุ ขภาพดี (happy body) หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข ซึ่ งเกิดจากการรู ้จกั ใช้
ชีวติ รู ้จกั กิน รู ้จกั นอน ชีวมี ีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน
2.น้ าใจงาม (happy heart) หมายถึง การมีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น คิดถึงคนอื่น เอื้ออาทรต่อกันและกัน การรู ้บทบาทของ
เจ้านาย ลูกน้อง และผลของการกระทาของตนเองต่อสิ่ งต่าง ๆ
3. การผ่อนคลาย (happy relax) หมายถึง สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง รู ้จกั การผ่อนคลายกับสิ่ งต่าง ๆ ในการ
ดาเนินชีวติ เมื่อชีวติ ในการทางานหรื อการดาเนินชีวติ ประจาวันมีความเครี ยด ต้องหาวิธีผอ่ นคลาย เพื่อรักษาสมดุลของชีวติ ไว้
4.การหาความรู ้ (happy brain) หมายถึง รักการเรี ยนรู ้และเป็ นมืออาชีพในงานของตนเอง การศึกษาหาความรู ้ การพั ฒนา
ตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมัน่ คงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความตื่นตัว กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ
5.คุณธรรม (happy soul) หมายถึง การมีคุณธรรมและความกตัญญู โดยเฉพาะ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาของ
ตน ซึ่งเป็ นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยูร่ ่ วมกันของสังคมมนุษย์ และเป็ นคุณธรรมที่สาคัญต่อการทางานเป็ นทีม
6. ใช้เงินเป็ น (happy money) หมายถึง การรู ้จกั ใช้ เป็ นหนี้ อย่างมีเหตุผล มีชีวิตที่ เหมาะสมกับตนเอง มีเงิ นเก็บออม
สามารถบริ หารจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้
7.ครอบครัวที่ ดี (happy family) หมายถึง การเป็ นผูท้ ี่ รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมัน่ คง มี
ความรู ้สึกผูกพัน เชื่อใจ มัน่ ใจ และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง ให้ความสาคัญต่อครอบครัว การมีครอบครัวเข้มแข็งจะ
ทาให้สงั คมมัน่ คง
8. สังคมดี (happy society) หมายถึง การเป็ นผูท้ ี่รักและดูแลองค์กร/ สังคมของตนเองได้ เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรและ
สังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรี ยบผูค้ นรอบข้าง ไม่ทาให้สงั คมเสื่ อมถอย
เมื่ อ องค์ก รสามารถสร้ า งองค์ก รแห่ ง ความสุ ข ได้ ก็ จ ะเข้า สู่ ก ระบวนการที่ ท าให้ เ ป็ นวัฒ นธรรมองค์ก ร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานและการอยูร่ ่ วมกันของคนในองค์กร ซึ่ งจะนาไปสู่ การเพิ่มศักยภาพในการดาเนิ นธุรกิจขององค์กร และ
เป็ นองค์กรแห่งความสุข
ก้านทอง บุหร่ า (2560) ศึกษาเรื่ อง องค์ กรแห่ งความสุข: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุษย์
พบว่า การนาแนวคิดองค์กรแห่งความสุขมาใช้สาหรับประเทศไทยของภาคเอกชนและภาครัฐมีความคล้ายคลึงกัน ในส่ วนของกลุ่ม
ความสุขของตนเองและความสุขของครอบครัวมีความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างในส่ วนของกลุ่มความสุ ขขององค์กร/สังคม
โดยที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช (2560) ศึกษาเรื่ อง ความสุขในการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า
บุคลากรสายสนับสนุน มีความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง จัดกิจกรรมสร้างความสุ ขในการ
ทางานให้บุคลากรอย่างสม่าเสมอ เช่น สนับสนุน/ส่ งเสริ มให้มีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ อง จัดสถานที่เพื่อให้บุคลากรได้ผ่อน
คลายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็ นต้น
กิ ติพฒั น์ ดามาพงษ์ (2559) ศึ กษาเรื่ อง ความสุ ข ความพึ งพอใจ ต่ อความผูกพันของบุคลากรที่ มีต่อสานักงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของบุคลากรสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุขภาพ (สสส.) มีระดับความสุขในการทางานที่แตกต่างกัน และบุคลากรที่มีระยะเวลาในการทางานในองค์กรน้อยกว่า 2 ปี มี
แนวโน้มที่จะมีความสุขในด้าน Happy Society ที่นอ้ ยกว่าบุคลากรที่ทางานเป็ นเวลามากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
วิธีการดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา
ด้วยดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence--IOC) ผลการคานวณได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 0.67-1.00 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2557) จากนั้น นาไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างและตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method) ผล
การคานวณได้ค่าความเชื่อมัน่ โดยรวมเท่ากับ 0.880 จึงมีความน่าเชื่อถือ (Nunnally, 1978) แล้วนาไปใช้เก็บข้อมูลจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ทั้งหมดจานวน 251 คน โดยการแจกแบบสอบถามแบบ Face to Face ร่ วมกับการ
ส่งแบบสอบถามทางกลุ่ม Line และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานสถาบันฯ ทั้งหมด
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์
เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของระดับความคิดเห็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ตามปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ด้วยการทดสอบ t test และ One-way ANOVA
ผลการวิจยั
ข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ฏิบตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (จานวน 139 คน
ร้อยละ 55.38) อายุระหว่าง 31-40 ปี (จานวน 105 คน ร้อยละ 41.83) การศึกษาปริ ญญาตรี (จานวน 95 คน ร้อยละ 37.85) สมรสแล้ว
(จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.18) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,001-40,000 บาท (จานวน 112 คน ร้อยละ 44.62) เป็ น
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง (จานวน 103 คน ร้อยละ 41.04) และปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป (จานวน 111 คน ร้อยละ 44.22)
ตาราง 1
ความสุขในการทางานตามแนวคิดองค์ กรแห่ งความสุขของสถาบันวิจัยแสงซิ นโครตรอน (องค์ การมหาชน)
องค์กรแห่งความสุข
ระดับความสุข
SD
x̅
1. สุขภาพดี (happy body)
3.46
0.808
มาก
2. น้ าใจงาม (happy heart)
4.16
0.592
มาก
3. การผ่อนคลาย (happy relax)
3.57
0.682
มาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1 (ต่อ)
องค์กรแห่งความสุข
4. การหาความรู ้ (happy brain)
5. คุณธรรม (happy soul)
6. ใช้เงินเป็ น (happy money)
7. ครอบครัวที่ดี (happy family)
8. สังคมดี (happy society)
ภาพรวม

SD
0.562
0.474
0.706
0.721
0.462
0.433

x̅
4.03
4.39
3.77
3.98
4.25
3.95

ระดับความสุข
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความสุ ขในการทางานตามแนวคิด
องค์กรแห่งความสุข ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีความสุ ขในการทางานในระดับมากถึงมากที่สุด
โดยมีความสุข ด้านคุณธรรม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39, SD = 0.474) รองลงมาคือ ด้านสังคมดี (ค่าเฉลี่ย 4.25, SD = 0.462) ส่วนด้านที่
มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านสุขภาพดี (ค่าเฉลี่ย 3.46, SD = 0.808)
ตาราง 2
การทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยแสงซิ นโครตรอน (องค์ การมหาชน) ที่ แตกต่ างกัน มีระดับ
ความสุขในการทางานตามแนวคิดองค์ กรแห่ งความสุขแตกต่ างกัน
ปั จจัยส่วนบุคคล
t /F test
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. เพศ
-0.539
.590
ไม่แตกต่างกัน
2. อายุ
1.328
.253
ไม่แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษา
2.041
.109
ไม่แตกต่างกัน
4. สถานภาพการสมรส
.209
.812
ไม่แตกต่างกัน
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.444
.209
ไม่แตกต่างกัน
6. ตาแหน่งปั จจุบนั
2.444
.065
ไม่แตกต่างกัน
7. ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
2.225
.086
ไม่แตกต่างกัน
จากตาราง 2 พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันใน
ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่งปั จจุบนั และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน มีระดับความสุ ขใน
การทางานตามแนวคิดองค์กรแห่ งความสุ ข ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) มีระดับความสุ ขในการทางาน ด้าน
คุณธรรม (happy soul) และด้านสังคมดี (happy society) อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1.1 ด้านคุณธรรม (happy soul) อาจเนื่ องมาจากการที่สถาบันฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นนโยบายการปฏิ บตั ิงานที่
โปร่ งใส โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริ ต (สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ค) และจัดกิจกรรมเพื่อ
ดาเนิ นนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง เช่ น การจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ต การงดรับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ
เป็ นต้น จนได้รับการประเมินความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับ AA ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564จ) รวมทั้งได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ (สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ฉ) นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจกจ่ายสิ่ งของอุปโภคบริ โภคแก่ชุมชนที่ประสบปั ญหาจากผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19
เป็ นต้น ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับการปลูกฝังการมีคุณธรรมที่ดีและมีความสุ ขในการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับ วัชระ ณรงค์ฤทธิ เดช
(2560) ที่พบว่า ความสุ ขด้านการมีคุณธรรมประจาใจ (happy soul) เกิดจากการที่หน่วยงานปลูกฝังจิตสานึ กในการเป็ นคนดี และ
ปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
1.2 ด้านสังคมดี (happy society) อาจเนื่ องมาจากการที่สถาบันฯ มีค่านิ ยมในการทางานแบบ Team Spirit (มีจิตวิญญาณ
การทางานเป็ นทีม) (สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ข) ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี
และความมีน้ าหนึ่ งใจเดียว เพื่อร่ วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาให้กบั สังคมและชุมชนท้องถิ่นรอบข้าง ผ่านกิจกรรม
การทางานเพื่อสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ตูค้ ดั กรองโรคความดันบวก-ความ
ดันลบ ห้องแยกโรคความดันลบ มอบให้กบั โรงพยาบาล เรื อนจา หรื อมูลนิ ธิที่ขาดแคลนในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาและจังหวัด
อื่นๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)
(สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ช) เป็ นต้น นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จดั กิจกรรมการอบรมให้ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิงานตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย มีการซ้อมหนี ไฟเป็ นประจาทุกปี และมี
อุปกรณ์ตรวจวัดรังสี ที่ได้มาตรฐานติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบปริ มาณรังสี ในบริ เวณพื้นที่ ทางานและในสิ่ งแวดล้อม ให้
ผูป้ ฏิ บัติงานรู ้ สึกปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน สามารถทางานได้อย่างมี ความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ของ ปรั ชญากรณ์
ลครพล (2559) ที่กล่าวไว้วา่ Happy Society เป็ นรู ปแบบการดาเนิ นธุรกิจขององค์กรที่มีเป้ าหมายหลักในการส่ งเสริ มบุคลากรและ
ครอบครัวให้มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน รวมทั้งการส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชนโดยรอบองค์กรให้มีสภาพ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดี โดยจะต้องอาศัยความร่ วมมือและความสามัคคีกนั ระหว่างองค์กร บุคลากร และชุมชน เพื่อให้พนักงานมีความสุ ข
และคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทางาน (quality of work life) นาไปสู่การเป็ น Happy Society ภายในองค์กร
2. ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) มี ความสุ ขในการทางานในด้านการ
ผ่อนคลาย (happy relax) และด้านสุขภาพดี (happy body) ต่ากว่าค่าเฉลี่ยด้านอื่น ๆ โดยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
2.1 ด้านการผ่อนคลาย (happy relax) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานมี
ความสุขอยูใ่ นระดับปานกลาง ในด้านความเพียงพอของพื้นที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการพบปะสังสรรค์เพื่อผ่อนคลาย อาจ
เนื่ องมาจากในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา สถาบันฯ มีผูเ้ ข้าใช้บริ การงานทางวิทยาศาสตร์ และผูเ้ ข้าเยี่ยมชมจากหน่ วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทาให้พ้นื ที่บางส่วนที่เคยใช้เป็ นที่พกั ผ่อนสังสรรค์ ถูกนามาใช้เพื่อรองรับผูเ้ ข้าใช้บริ การ/เยี่ยม
ชมที่มีจานวนเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้พ้ืนที่และสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับการพักผ่อนของผูป้ ฏิบตั ิงานอาจไม่เพียงพอเท่าที่ ควร ซึ่ ง
สอดคล้องกับ การศึกษาของ สมชัย ปราบรัตน์ (2560) ที่พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานมีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งความสุข
2.2 ด้านสุ ขภาพดี (happy body) ผูป้ ฏิบตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) มีระดับความสุ ขในการ
ทางานตามแนวคิดองค์กรแห่ งความสุ ข ด้านสุ ขภาพดี (happy body) อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ระดับความสุขอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 3 ข้อ ได้แก่ สถาบันฯ มีนโยบายเพื่อส่งเสริ มสุขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ ความพึง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
พอใจกับสุ ขภาพกายของตนเอง และการใช้เวลาในการออกกาลังกายเป็ นประจา คาดว่า เกิดจากการที่สถาบันฯ ไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการออกกาลังกายและดูแลรักษาสุ ขภาพให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ ทาให้ไม่มีนโยบายในการจัดกิจกรรมหรื อรณรงค์เพื่อ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างจริ งจังเท่าที่ควร ส่ งผลให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสุ ขในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและออกกาลัง
กายแค่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ก้านทอง บุหร่ า (2560) ที่พบว่า การสร้างความสุ ขในการทางานจะต้องมีการ
ส่งเสริ มและกระตุน้ ให้ผทู ้ างานใส่ ใจ ดูแล และรักษาสุ ขภาพของตน รวมถึงการกระตุน้ ให้บุคลากรได้เข้ารับการตรวจสุ ขภาพเป็ น
ประจา
3. การพิจารณาระดับความสุ ขในการทางานตามแนวคิดองค์กรแห่ งความสุ ข ของผูป้ ฏิ บตั ิงานสถาบันวิจยั แสงซิ นโคร
ตรอน (องค์การมหาชน) เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสุ ขภาพดี (happy body) (3.46) การผ่อนคลาย (happy soul) (3.57) และใช้เงินเป็ น
(happy money) (3.77) ต่ากว่าระดับความสุ ขในการทางานในภาพรวม (3.95) จากแนวคิดด้านความสุ ข 8 ประการของ ชาญวิทย์
วสันต์ธนารัตน์ (2556) ที่กล่าวไว้วา่ การสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข เป็ นการจัดสมดุลชีวิตผ่านความสุ ขในโลกสามใบที่ทบั ซ้อนกัน
อยู่ ได้แก่ ความสุ ขของตนเอง ความสุ ขของครอบครั ว และความสุ ขขององค์กร/สังคม แสดงว่า ผูป้ ฏิ บัติงานสถาบันวิจัยแสง
ซิ นโครตรอน (องค์ก ารมหาชน) รู ้ สึกว่า มี ค วามสุ ขของตนเอง น้อยกว่าความสุ ขของครอบครั ว และขององค์กร/สังคม อาจ
เนื่ องมาจากค่านิ ยมของสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นไปที่การบรรลุตามเป้ าหมายและตัวชี้วดั ขององค์กรเป็ นหลัก ได้แก่ Goal Oriented (ยึด
เป้ าหมายของความสาเร็ จเป็ นหลัก) Work Smart (หา solution ในการทางานที่ดีกว่าอยูเ่ สมอ) และ Team Spirit (มีจิตวิญญาณการ
ทางานเป็ นที ม) (สถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ข) ทาให้สถาบันฯ ให้ความสาคัญกับการสนับสนุ นและ
ส่งเสริ มองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์กรเป็ นอันดับแรก อาทิ การจัดหาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การพัฒนาห้องปฏิบตั ิการประกอบและทดสอบทางเทคนิ คและวิศวกรรมขั้นสู ง จนอาจทาให้การสนับสนุ น
และส่งเสริ มองค์ประกอบด้านการมีความสุขส่วนตนของผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งสามข้อไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ด้านอายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตาแหน่งปั จจุบนั และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างกัน มี
ระดับความสุ ขในการทางานตามแนวคิดองค์กรแห่ งความสุ ขในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เนื่ องจากสถาบันฯ ให้ความสาคัญกับความเสมอภาคในการดาเนิ นงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมี นโยบายการจัดสวัสดิการและสิ ทธิ
ประโยชน์ที่ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ิงานและครอบครัวอย่างเหมาะสมในทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ น ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยนบุตร
การขึ้นเงินเดือนประจาปี ค่าล่วงเวลา การประกันอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพประจาปี เป็ นต้น (สถาบันวิจยั แสงซิ นโคร
ตรอน (องค์การมหาชน), 2564ก) นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังดาเนินนโยบายการบริ หารงานแบบ Project Base Management ที่มีเป้ าหมาย
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกระดับในแต่ละฝ่ ายสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการต่าง ๆ ของสถาบันฯ ในลักษณะการบูรณาการการทางาน
ร่ วมกัน โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ ายและยึดเป้ าหมายความสาเร็ จของโครงการเป็ นสาคัญ (สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน),
2564ข) รวมทั้งนโยบายการจัดการความรู ้ทวั่ ทั้งสถาบันฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่ต่างสายงานในทุกระดับ สามารถเข้าร่ วม
การบรรยายหรื ออบรมเกี่ยวกับการทางานในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้งานทั้งในฝ่ ายเดียวกันและต่างฝ่ ายเพื่อ
ประโยชน์ในการทางาน (สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ง) ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ส่ งผลให้เกิดความเท่า
เทียมและเสมอภาคระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงาน อันนามาซึ่ งความสุ ขตามแนวคิดองค์กรแห่ งความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวทางการเป็ น
องค์กรแห่ งความสุ ขขององค์การอนามัยโลก (Burton, 2010) ที่กล่าวไว้วา่ การพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ต้องสร้าง
จริ ยธรรมในการบริ หารงานและส่ งเสริ มสิ ทธิ ของพนักงาน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีในการทางานและลดความ
เหลื่อมล้ า รวมทั้งควรส่งเสริ มสิ ทธิของพนักงาน มาตรฐานการทางาน สิ่ งแวดล้อม และบริ หารองค์กรด้วยความโปร่ งใส
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
1. ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) มีระดับความสุ ขในการทางาน
ด้านที่เป็ นความสุขของตนเอง ต่ากว่าด้านของครอบครัวและขององค์กร/สังคม ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถาบันฯ จึงควรให้ความสาคัญกับ
การสนับสนุนและส่ งเสริ มองค์ประกอบด้านการมีความสุ ขของตนเอง (สุ ขภาพดี การผ่อนคลาย และใช้เงินเป็ น) เพื่อให้สามารถ
ยกระดับความสุขในการทางานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขด้านที่เป็ นความสุ ขของตนเอง ได้เพิ่มขึ้น เช่น การส่ งเสริ มกิจกรรม
ด้านการดูแลรักษาสุ ขภาพและออกกาลังกาย การจัดสรรพื้นที่พกั ผ่อนสังสรรค์อย่างเพียงพอ การให้ความรู ้เรื่ องแผนการลงทุนใน
อนาคต และการจัดกิจกรรมตลาดนัดเพื่อสร้างเสริ มรายได้ เป็ นต้น
2. ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีระดับความสุขในการทางานตาม
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านคุณธรรม (happy soul) และด้านสังคมดี (happy society) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ดังนั้น สถาบันฯ โดยส่วนพัฒนาองค์กรของสถาบันฯ ควรศึกษาถึงรายละเอียดของแนวปฏิบตั ิขององค์กรในการสร้างจิตสานึ ก ด้าน
คุณธรรมและสังคมดี แล้วจัดทาคู่มือการสร้างสุขในองค์กร (best practice) ของสถาบันฯ เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการแนวทางการ
สร้างสุขในองค์กรได้อย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืนมากขึ้น และอาจสร้างให้เป็ น KM (การจัดการความรู ้) ขององค์กรในที่สุด
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ด้านอายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตาแหน่งปั จจุบนั และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างกัน มี
ระดับความสุขในการทางานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากสถาบันฯ ให้ความสาคัญกับความ
เสมอภาคในการดาเนิ นงานของผูป้ ฏิ บตั ิงาน โดยตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเหมาะสม ดังนั้น ส่ วนพัฒนาองค์กรของ
สถาบันฯ ควรศึกษาการเป็ นองค์กรแห่งความสุขในการทางานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการลดความ
เหลื่อมล้ าภายในองค์กรเพิ่มเติม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็ นแนวทางในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ขเพื่อลดความเหลื่อมล้ าใน
ระดับองค์กรให้กบั หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การทาวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข
เพิ่มขึ้น เช่น สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ความผูกพันต่อองค์กร เป็ นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที จึงจะสะท้อนระดับความสุขในการทางานได้เป็ นปัจจุบนั มากขึ้น และสามารถนาผลการวิจยั มาใช้ในการ
เสริ มสร้างความสุขในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาจานวนผู้เปิ ดใช้ บัญชี Digital Savings
ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก มีผลการดาเนินงานต่า
ปั ทมา กาญจนวงศ์1*
ผุสดี พลสารัมย์2
สาขาวิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย1
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: pattamak7@gsb.or.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาจานวนผูเ้ ปิ ดใช้บญ
ั ชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น
สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีผลการดาเนินงานต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับบัญชีเผื่อเรี ยกแบบมีสมุด รวมถึงการศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก และศึกษาหาแนวทางการเพิ่มจานวนผู ้
เปิ ดใช้บญ
ั ชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค กาญจนาภิเษกโดยทาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 388 ราย และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่มีบญ
ั ชี Digital Savings จานวน 5 ราย และพนักงานผูใ้ ห้บริ การ จานวน 2
ราย ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบไปด้วย ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (mean) รวมถึงการถอดแบบสัมภาษณ์ ทาการตีความ และสรุ ปประเด็นสาคัญ
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ลูกค้าไม่เลือกใช้บริ การบัญชี Digital Savings คือ ไม่ทราบว่า มีบริ การบัญชี Digital Savings และ
ไม่รู้จกั บัญชี ประเภทนี้ ธนาคารมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก พบว่า ปั จจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือ ด้านกายภาพและการนาเสนอ ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษาได้สรุ ปผล
แยกเป็ นรายข้อย่อยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ สามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง จากการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้ตดั สิ นใจเลือกแนวทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปั ญหา ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยทาการจัดอบรมพนักงาน
ภายในสาขาเป็ นประจาทุกเดือน หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: ผลการดาเนินงานต่า, บัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก, ธนาคารออมสิ น
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Study the Causes and Solutions for the Number of Users Who Opened a Digital Savings Account
of the Government Savings Bank, The Paseo Park Kanchanaphisek Branch
had Low Operating Performance
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Abstract
The purpose of this research study was to find the cause of the problem, the number of users who opened a digital savings
account of of the Government Savings Bank, The Paseo Park Kanchanaphisek branch had a low operating performance, Compared to
a savings account with a book. Including the study of marketing mix factors (7Ps) that affect the choice of savings account without a
passbook. And study ways to increase the number of digital savings account users. Data were collected from a sample questionnaire
of 388 people and interviewed 5 customers with a Digital Savings account and 2 customer service employees. Analyzes were
performed using descriptive statistics comprising frequency, percentage, and mean, as well as interviewing transcripts, interpreting
and summarizing key points. The results of the study found that the reason customers do not choose to use the digital savings account
is that they do not know that there is a digital savings account and do not know this type of account. The bank has relatively little
publicity. The marketing mix factor (7Ps) affecting the choice of savings account without passbook It was found that the factors that
the respondents focusing on the highest level, there are 4 aspects, namely distribution channels, followed by physical and presentation.
Process and products and in addition, the study authors have summarized the results, divided into sub-items that the respondents gave
the most importance first, namely, being able to use the service 24 hours a day. From the study, the students decided to choose the
best option for solving the problem, namely employee potential development. By organizing training for employees in the branch on a
monthly basis or when there is a change in product information.
Keywords: Low Operating Performance, Digital Savings Account, Government Savings Bank
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บทนา
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ธนาคารออมสิ นเปิ ดให้มีการรับฝากบัญชีประเภทเผื่อเรี ยก Digital Savings ซึ่ งเป็ นบัญชีเงินฝาก
เผื่อเรี ยกแบบไม่มีสมุด โดยสามารถใช้งานควบคู่กบั บัตรเดบิต และ Mobile Banking เป็ นการเพิ่มช่องทางการให้บริ การที่ทนั สมัยให้กบั
ลูกค้า เพื่ อยกระดับสู่ การเป็ น Digital Banking เต็ม รู ปแบบ ให้สามารถตอบโจทย์พฤติ ก รรมและไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคที่ เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปของคนไทยที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ตอ้ งการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยคุ สังคมไร้
เงินสด (cashless society) ตามแผน National e-Payment เพื่อเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0 ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิ ยมทาธุรกรรมทางการเงินด้วย
ตนเอง ซึ่ งสามารถทาธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน mobile Banking ซึ่ งปั จจุบนั มีปริ มาณการใช้เพิ่มสู งขึ้น แต่บญ
ั ชีที่ลูกค้าส่ วนใหญ่
เลือกใช้ยงั คงเป็ นประเภทเผื่อเรี ยกแบบที่มีสมุดบัญชีอยู่ ซึ่ งนับจากที่มีการเปิ ดให้รับฝากบัญชีประเภทเผื่อเรี ยก Digital Savings จนถึง
ปั จจุบนั ธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีสถิติการเปิ ดบัญชีต่า มีการเปิ ดใช้บญ
ั ชี Digital Savings ทั้งหมดเพียง
แค่ 24 บัญชี โดยคิดเป็ นอัตราส่วนการเปิ ดบัญชี Digital Savings เมื่อเปรี ยบเทียบกับบัญชีเผื่อเรี ยกประเภทอื่นแล้ว มีเพียง 0.17% เท่านั้น
ซึ่งผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามที่สาขาคาดหวังไว้วา่ ควรมีผใู ้ ช้บญั ชีประเภทเผื่อเรี ยก Digital Savings อย่างน้อย 10% และในปี 2563
สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค ฯ มีจานวนการใช้สมุดบัญชี ประเภทเผื่อเรี ยกไปมากถึง 4,164 เล่ม ซึ่ งปั ญหาจานวนผูเ้ ปิ ดใช้บญ
ั ชี Digital
Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก มีผลการดาเนิ นงานต่านั้น จะส่ งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในระยะ
สั้น คือ ปั จจุบนั สาขามีกาลังคนไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ ส่ งผลให้ลูกค้ามีระยะเวลาในการรอคิวนาน และอาจส่ งผลต่อความไม่พึง
พอใจในการให้บริ การได้ รวมถึงขั้นตอนในการทางานมีความยุง่ ยาก พนักงานเสี ยเวลาไปกับการทาทะเบียนคุมต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บ
เอกสารที่ตอ้ งเสี ยทั้งเวลา และต้องจัดสรรสถานที่สาหรับจัดเก็บ และผลกระทบระยะยาว คือ ธนาคารเสี ยเปรี ยบในการแข่งขัน และอาจ
เสี ยส่ วนแบ่งทางการตลาดได้ นอกจากนี้ สาขาไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานลงได้ ส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ ของสาขาลดน้อยลง
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ ธนาคารมีรายได้ลดน้อยลงจากรายได้จ ากดอกเบี้ ยสิ นเชื่ อ เนื่ องมาจาก
มาตรการพักชาระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในปั จจุบนั ที่ได้รับการยกเว้นมากขึ้น
โดยการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จะได้รับประโยชน์ดงั นี้
1. ลูกค้าธนาคารออมสิ นได้รับการอานวยความสะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีทางเลื อกในการใช้บริ การ
เพิ่มขึ้น โดยสามารถทาธุรกรรมได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาที่สาขา
2. พนักงานธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาจนาภิเษก สามารถลดปริ มาณงานเอกสารได้
3. ธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค กาจนาภิเษก สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สานักงานได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารที่คิดอัตราค่าเช่าตามปริ มาณการใช้งาน ค่าหมึกพิมพ์ กระดาษเอ 4 แบบพิมพ์ต่าง ๆ สลิปทารายการ กระดาษ
บัตรคิว และสมุดบัญชี เป็ นต้น
4. ผูบ้ ริ หารของธนาคารออมสิ นได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม หรื อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ
ของลูกค้า เพื่อนามาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ หรื อการส่งเสริ มการตลาดให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้
นอกจากนี้ ธนาคารออมสิ นสาขาอื่น ๆ ธนาคารอื่น ๆ หรื อผูท้ ี่สนใจสามารถนางานวิจยั นี้ ไปใช้อา้ งอิง และทาการศึกษาต่อได้
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ภาพ 1 สัดส่วนจานวนบัญชีประเภทเผื่อเรี ยก ณ 31 พ.ค. 2564 ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
ที่ มา. Branch Balance Report สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก, 2564.

ภาพ 2 จานวนสมุดบัญชีประเภทเผื่อเรี ยกใช้ไปของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
ที่ มา. ทะเบียนคุมสมุดบัญชีเผื่อเรี ยกสาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก, 2564.
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาจานวนผูเ้ ปิ ดใช้บญ
ั ชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค ฯ มีผลการ
ดาเนินงานต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับบัญชีเผื่อเรี ยกแบบมีสมุด
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางการเพิ่มจานวนผูเ้ ปิ ดใช้บญั ชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด 7 อย่าง (marketing mix 7P’s) ที่คิดค้นโดย ศาสตราจารย์ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip
Kotler) ได้ให้แนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับธุ รกิจในอุตสาหกรรมบริ การว่า มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรรมสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
ทัว่ ไป เพราะอุตสาหกรรมบริ การมีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ เป็ นสิ นค้าและบริ การเพื่อนาเสนอต่อลูกค้า
หรื อตลาด ซึ่งจาเป็ นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด 7 อย่าง ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing54online, 2557) โดยผูศ้ ึกษาได้
นาส่วนประสมการตลาด 7 อย่าง ไปใช้ในการออกแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(7Ps) มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝากของผูต้ อบแบบสอบถาม และจากการศึกษาแผนผังสาเหตุและผล
(cause and effect diagram) หรื อแผนผังก้างปลา (fish bone diagram) ซึ่ งคิดค้นครั้งแรก โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่ ง
มหาวิทยาลัยโตเกียว เมื่อปี ค.ศ. 1943 (เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMU.2564, 2564) ผูศ้ ึกษาได้นาแผนผังสาเหตุและผลไป
ใช้ในการค้นหาว่า อะไรคือ สาเหตุหลัก และสาเหตุรองของปั ญหาที่ลูกค้าไม่เลือกใช้บริ การบัญชี Digital Savings เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การหาวิธีแก้ไขปั ญหาต่อไป
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อการเลือกใช้บริ การบัญชี โดยการศึกษางานวิจยั ของ ภาณุมาศ
ศรี ไชยวงค์ (2559) ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทุกปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบัญชี เงิ นฝากของผูต้ อบแบบ
สอบถามโดยรวม อยู่ในระดับมากโดยปั จจัยย่อยอันดับแรก ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ คือ ให้อตั รา
ผลตอบแทนดอกเบี้ ยในอัตราที่ สูง ด้านราคา คือ มีการกาหนดจานวนเงิ นขั้นต่ าในอัตราที่ เหมาะสม ด้านการจัดจาหน่ าย คือ มีสาขา
ธนาคารจานวนมาก สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ด้านการส่งเสริ มการตลาด คือ มีการแจกของขวัญของกานัลในโอกาสพิเศษ
ในเทศกาลต่าง ๆ มี ของกานัลแจกสาหรั บการเปิ ดบัญชี ใหม่ และสิ ทธิ พิเศษต่าง ๆ ที่ ได้จากการเปิ ดบัญชี เงิ นฝาก ด้านบุ คลากรคื อ
พนักงานธนาคารมีความรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างละเอียด ด้านกระบวนการให้บริ การ คือ ขั้นตอนการเปิ ดบัญชีเงินฝากง่าย สะดวก
และรวดเร็ ว และด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ คือ มีห้องพักรับรองพิเศษสาหรับการเปิ ดบัญชีเงินฝาก เครื่ องมื ออุปกรณ์สาหรับการเปิ ด
บัญชีเงินฝากมีความทันสมัย ในขณะที่งานวิจยั ของ อรุ ณโรจน์ เม่งจีน (2560) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการรับทราบ
ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริ การจากอินเทอร์ เน็ต/เว็บไซต์มากที่สุด เหตุจูงใจในการสมัครใช้บริ การ คือ สามารถใช้บริ การได้ทุ กที่ และ
สามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
วิธีการศึกษา
1. วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการใช้บริ การบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก และความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารบัญ ชี อ อมทรั พ ย์แ บบไม่ มี ส มุ ด เงิ น ฝากจากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ นลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โ อ พาร์ ค
กาญจนาภิเษก และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่มีบญ
ั ชี Digital Savings กับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และพนัก งานผูใ้ ห้บ ริ การที่ มี ห น้าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเปิ ดบัญ ชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โ อ พาร์ ค
กาญจนาภิเษก โดยช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลอยูร่ ะหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564
2. กลุ่มตัวอย่าง
2.1 แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วธิ ีการกาหนดขนาดตัวอย่างโดยการคานวณ
จากสูตรของ Yamane (อ้างถึงใน UX Research Lab, 2564) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95
n =
กาหนดให้ n
N
e
แทนค่า
N
e

=
=
=
=
=

𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁e2

กลุ่มตัวอย่างของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
คือ จานวนประชากรลูกค้าที่มีบญั ชีเผื่อเรี ยกกับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5
13,501 (ข้อมูลปี 2563)
0.05
n =
n =
n ≈

13,501

1 + (13,501)(0.05)2

388.49

388

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 388 ราย
2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่มีบญ
ั ชี Digital Savings กับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค
กาญจนาภิเษก ใช้วธิ ีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการกาหนดเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ของประชากร
กาหนดให้
n = กลุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่มีบญั ชี Digital Savings กับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ
N = คือ จานวนประชากรลูกค้าที่มีบญั ชี Digital Savings กับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ
แทนค่า
N = 24
n = 24 x 50%
n = 12
ดังนั้น กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่มีบญั ชี Digital Savings ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวนทั้งหมด 12 ราย
2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กพนักงานผูใ้ ห้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค
กาญจนาภิเษก ใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากพนักงานที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเปิ ดบัญชี Digital
Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก เป็ นประจา จานวน 2 ราย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 แบบสอบถาม: แบบสอบถามได้ปรับปรุ งขึ้นจากงานวิจยั ของ อรุ ณโรจน์ เม่งจีน (2560) และวรรณภา กาแพงแก้ว (2561)
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การบัญชี ออมทรั พย์แบบไม่มีสมุดเงิ นฝากของผูต้ อบแบบสอบถาม คาถามประเมิ นความคิ ดเห็ นของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบัญชี ออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝากของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับบัญชี ออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงิ นฝาก ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่
(frequency) และร้อยละ (percentage) ส่ วนข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้กาหนดค่าน้ าหนัก
ของการประเมินผลออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (five-point Likert scales) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยผูศ้ ึกษาได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทาการทดสอบ (pilot test) จานวน 20 ชุด
กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นลูก ค้าธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค กาญจนาภิ เ ษก เพื่อตรวจสอบว่า แบบสอบถามสามารถสื่ อ
ความหมายได้ตรงตามความต้องการ และมี ความเหมาะสมหรื อไม่ จากนั้น จึ งนามาวิเคราะห์ หาความเชื่ อมัน่ โดยการทดสอบค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของครอนบาค (Cronbach’s reliability - coefficient alpha) โดยหากค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (alpha coefficient)
มากกว่า 0.7 ถือได้วา่ แบบสอบถามฉบับนี้ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจากเครื่ องมือการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า ค่าความเชื่อมัน่ ที่
ระดับ 0.973 ซึ่งถือได้วา่ อยูใ่ นระดับดีมาก หมายถึง แบบสอบถามนี้ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้
3.2 แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก: เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้เลื อกใช้การดาเนิ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (qualitative
research) โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิ ดกึ่ งมีโครงสร้าง (semi-structured
interview) ซึ่ งแบบสอบถามจะแบ่ งออกเป็ น 2 ชุ ด คือ ชุดที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์ ที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นลูกค้าที่ มีบญ
ั ชี Digital
Savings โดยทาการสัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์ (telephone interview) และชุดที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงาน
ผูใ้ ห้บริ การที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเปิ ดบัญชี Digital Savings โดยทาการสัมภาษณ์แบบเผชิ ญหน้า (face-to-face interview) โดย
ลักษณะของคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ถอดบทสัมภาษณ์จากการบันทึกเสี ยงและการจดบันทึก โดยกระทาอย่างพินิจพิเคราะห์หลาย ๆ รอบ เพื่อให้
เกิ ดความเข้าใจในข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทาการตีความและสรุ ปประเด็นสาคัญ โดยผู ้ศึกษาได้ใช้วิธีการ
พรรณนาและอภิปรายผลที่ได้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดไปทาวิเคราะห์และหาผลสรุ ปของงานวิจยั
ผลการศึกษา
1. ผลการค้นหาสาเหตุของปั ญหาจานวนผูเ้ ปิ ดใช้บญ
ั ชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ คฯ มีผล
การดาเนิ นงานต่ า เมื่อเปรี ยบเที ยบกับบัญชี เผื่อเรี ยกแบบมีสมุด จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในหัวข้อเกี่ ยวกับสาเหตุที่ไม่
เลื อ กใช้บ ริ ก ารบัญ ชี อ อมทรั พ ย์แ บบไม่ มี ส มุ ด เงิ น ฝาก ของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ นลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โ อ พาร์ ค
กาญจนาภิเษก ที่ไม่มีบญั ชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานผูใ้ ห้บริ การที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เปิ ดบัญชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก นั้น ผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
โดยใช้ผงั สาเหตุและผล (cause and effect diagram) พบว่า สาเหตุของปั ญหาที่ลูกค้าไม่เลือกใช้บริ การบัญชี Digital Savings กับธนาคาร
ออมสิ น มีสาเหตุมาจากหลายประการ โดยสามารถเรี ยงลาดับถึงสาเหตุที่มีปัญหามากที่สุดได้ดงั ต่อไปนี้
1.1 ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่า มีบริ การบัญชี Digital Savings และมีหลายคนที่ไม่รู้จกั
เนื่ องจากธนาคารมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย เข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้า พนักงานธนาคารเองก็มกั ไม่ได้ทาการแนะนาหรื อนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า
1.2 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ข้อจากัดของบัญชีที่ลูกค้าไม่สามารถทาการเปิ ดบัญชีได้ดว้ ยตนเองเหมือนบัญชี
ดิจิทลั ของธนาคารอื่น ต้องเดินทางมาเปิ ดบัญชีที่สาขาเท่านั้น นอกจากนั้น การถอนเงินสดยังจากัดแค่สามารถถอนได้แค่ตู ้ ATM ของ
ธนาคารออมสิ นเท่านั้น
1.3 ปั จจัยด้านกายภาพและการนาเสนอ พบว่า ลูกค้ามีความกังวล ไม่เชื่อมัน่ ในระบบความปลอดภัยของบัญชี Digital Savings
และบริ การ Mobile Banking
1.4 ด้านกระบวนการ พบว่า มีลูกค้าบางรายโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็ นผูส้ ู งวัยที่ไม่เข้าใจวิธีใช้งาน รวมถึงไม่ถนัดและไม่คุน้ เคย
เรื่ องเทคโนโลยี การใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน่ ที่มีข้ นั ตอนยุง่ ยากหรื อซับซ้อนอาจเป็ นเรื่ องยากเกินไป

ภาพ 3 แสดงการหาสาเหตุหลักและสาเหตุรองของปัญหาที่ลูกค้าไม่เลือกใช้บริ การบัญชี Digital Savings
2. ผลการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในระดับมากที่สุดแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มีขอ้ ความแจ้งเตือนการทาธุรกรรม (x̅ = 4.30, SD = 0.85)
2.2 ด้านราคา ได้แก่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม (x̅ = 4.27, SD = 0.94)
2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ ใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง (x̅ = 4.45, SD = 0.83) สามารถเปิ ดบัญชีได้ดว้ ยตนเอง
(x̅ = 4.32, SD = 0.84) สามารถเปิ ดบัญชีได้หลากหลายช่องทาง (x̅ = 4.22, SD = 0.87)
2.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด ไม่มีปัจจัยใด มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด
2.5 ด้านบุคคลหรื อพนักงาน ได้แก่ พนักงานธนาคารมีความรู ้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด (x̅ = 4.27, SD = 0.82)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.6 ด้านกายภาพและการนาเสนอ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของธนาคาร (x̅ = 4.37, SD = 0.78) ระบบ
รักษาความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ (x̅ = 4.31, SD = 0.81) เครื่ องมือและอุปกรณ์ มีความเสถียรและทันสมัย (x̅ = 4.23, SD = 0.86)
2.7 ด้านกระบวนการ ได้แก่ ระบบใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน (x̅ = 4.27, SD = 0.87) ขั้นตอนการเปิ ดบัญชีง่าย ไม่ยงุ่ ยาก และมี
ความรวดเร็ ว (x̅ = 4.23, SD = 0.89) แจ้งเงื่อนไขต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนทาการเปิ ดบัญชี (x̅ = 4.22, SD = 0.89) การให้บริ การแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็ จ (x̅ = 4.22, SD = 0.91) และบริ การด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง และครบถ้วน (x̅ = 4.21, SD = 0.91) ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาหาแนวทางการเพิม่ จานวนผูเ้ ปิ ดใช้บญั ชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ พบว่า
ปั ญหาด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และทางด้านกายภาพและการนาเสนอ เป็ นส่ วนที่ ทางธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ ต้องเป็ น
ผูด้ าเนิ นการ ทางสาขาไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขเองได้ ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาได้หาแนวทางที่ สาขาสามารถดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเพื่อเพิ่ม
จานวนผูเ้ ปิ ดใช้บริ การบัญชี Digital Savings ได้เอง คือ สาขาควรมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมีการจัดอบรมพนักงานภายใน
สาขาทั้งพนักงานในส่ วนให้บริ การด้านเงินฝากและด้านสิ นเชื่อ เป็ นประจาทุกเดือน หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดย
ผูจ้ ดั การสาขาและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาที่ประสบความสาเร็ จและมีประสบการณ์ในการทางานมานานเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ โดยการอบรมจะ
เน้นในเรื่ องความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ Digital Savings ของทางธนาคาร เทคนิ คการให้บริ การลูกค้า การนาเสนอขายผลิตภัณฑ์
เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถสื่ อสาร เสนอแนะ ให้ความรู ้ ความเข้าใจ แก้ไขปั ญหา และตอบข้อซักถามแก่ลูกค้าได้ รวมถึงมีการ
ปลูกฝั งพนักงานให้มีใจรักการบริ การ มีความเต็มใจในการให้บริ การ และเน้นย้ าให้พนักงานผูใ้ ห้บริ การทาการแนะนาบัญชี Digital
Savings กับลูกค้าที่ตอ้ งการเปิ ดบัญชีใหม่ทุกราย
อภิปรายผล
จากการศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั ญหา จานวนผูเ้ ปิ ดใช้บญ
ั ชี Digital Savings ของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะ
พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีผลการดาเนินงานต่า เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่อไป สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. พฤติกรรมการใช้บริ การบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่มีบญ
ั ชี
ออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก ใช้บริ การบัญชีกบั ธนาคารไทยพาณิ ชย์ และธนาคารกสิ กรไทย ตามลาดับ รับรู ้ข่าวสารบัญชีออมทรัพย์
แบบไม่มีเงินฝากผ่านทางอินเทอร์เน็ต/สื่ อออนไลน์มากที่สุด ส่วนใหญ่ทาการเปิ ดบัญชีผา่ นช่องทางสาขาของธนาคาร โดยสาเหตุที่เลือก
ใช้บริ การบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สะดวกในการทาธุรกรรม สามารถทาธุรกรรมได้ตลอดเวลา และ
ประหยัดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ ณโรจน์ เม่งจีน (2560) ที่พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้
บริ การธนาคารบนอุป กรณ์ สื่อ สารเคลื่ อนที่ ส่ ว นใหญ่สมัครใช้บ ริ การผ่า นช่ อ งทางสาขาของธนาคาร มี การรั บทราบข่าวสารการ
ให้บริ การจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์มากที่สุด สาเหตุที่ใช้ เพราะสามารถใช้บริ การได้ทุกที่ ตลอด 24 ชัว่ โมง
2. ปั จจัยส่วนประสมการตลาด มีระดับความสาคัญในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7
อย่าง หรื อ Marketing Mix 7P’s ของ ฟิ ลลิป ค็อตเล่อร์ (อ้างถึ งใน Marketing54online, 2557) ที่ ได้ให้แนวคิ ดเกี่ ยวกับธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมบริ การว่า มีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ จาเป็ นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด 7 อย่าง หรื อ
Marketing Mix 7P’s เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ และจากการศึกษาความคิดเห็น
ต่อระดับความสาคัญของปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การบัญชี ออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงิ นฝาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
พบว่า ปั จจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่อยูใ่ นระดับสาคัญมากที่สุด มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือ ด้านกายภาพ
และการนาเสนอ ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ นั้น ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ วรรณภา กาแพงแก้ว (2561) ที่ พบว่า ปั จจัยที่ มี
ความสาคัญต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารดิจิตอลของวัยกลางคนในจังหวัดเชียงใหม่
3 ลาดับ ได้แก่ ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด รองลงมาคือ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาย และด้านบุคลากร นอกจากนี้
ผูศ้ ึกษาได้ทาการสรุ ปผลแยกเป็ นรายข้อย่อยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดอันดับแรก ได้แก่ สามารถใช้บริ การได้ตลอด
24 ชัว่ โมง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ ณโรจน์ เม่งจี น (2560) ที่ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่ ของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ อันดับแรก คือ สามารถใช้บริ การได้ทุกที่ ตลอด 24
ชัว่ โมง
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
1.1 ผูจ้ ดั การสาขาต้องลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง กระตุน้ ให้พนักงานเกิดความกล้าที่จะเชิญชวนลูกค้า พนักงานทุกคนในสาขา
ให้ความร่ วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สาขาสามารถบรรลุเป้ าหมายได้
1.2 ผูจ้ ดั การสาขาต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ และถ่ายทอดให้พนักงานในสาขาทุ กคนรับทราบข้อมูลไปในทิ ศทาง
เดียวกัน และมีเป้ าหมายร่ วมกัน
1.3 พนักงานผูใ้ ห้บริ การควรสร้างการรับรู ้ถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าให้ได้มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
การศึ ก ษาข้อ มู ล ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ นลู กค้า ธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โ อ พาร์ ค
กาญจนาภิ เษก เท่ า นั้น ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไป ควรท าการเก็ บ ข้อ มู ล กลุ่ ม ตัวอย่า งกับ ลู กค้า ธนาคารออมสิ น ทุ กสาขาในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร ให้ทวั่ ถึงมากกว่านี้ เนื่องจากลูกค้ามีหลากหลาย ในแต่ละรายก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป การนาข้อมูลไปใช้
อาจต้องใช้ขอ้ มูลหลายด้านประกอบกัน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาผลิตภัณฑ์ของธนาคารอื่นที่
เป็ นประเภทเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝากว่า มีความเหมือนหรื อแตกต่างที่เป็ นจุดเด่น เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการสื่ อสารกับ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
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เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMU. (2564). ผังก้ างปลา กับแผนภูมิความคิด Fish bone diagram & mind map.
ค้นเมื่อ 4 สิ งหาคม 2564, จาก http://www.prachasan.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

การศึกษาปัจจัยด้ านส่ วนประสมการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉินโควิดผ่ านแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมสิ น กรณีศึกษาผู้ใช้ บริการธนาคารในพืน้ ทีอ่ อมสิ นกรุงเทพมหานคร
พีระพัชร ชูสุข1*
ศิริรัตน์ รัตนพิทกั ษ์2
สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย1
คณะบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Perapat.c@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
ออมสิ น กรณี ศึกษาผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิด (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสิ นที่มีความตั้งใจขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ น จานวน 385 คน
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี
สถานภาพสมรส มีการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของธุ รกิ จหรื ออาชีพอิสระและมีรายได้ 15,001-25,000 บาท ผล
การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาดของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านราคาส่ งผลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอป
พลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้าน
กระบวนการ และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ: ปั จจัยส่วนประสมการตลาด, ความตั้งใจในขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิด, แอปพลิเคชันธนาคารออมสิ น
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A Study of the Factors of Marketing Mix that Affect the Intention of Applying for a COVID Emergency
Loan Through the Government Savings Bank Application Case Study of Users
of the Government Savings Bank in Bangkok Area
Perapat Chusuk1*
Sirirat Rattanapituk2
Marketing, Graduate School of Business Administration, University of the Chamber of Commerce, Thailand1
Graduate school of Business Administration, University of the Chamber of Commerce, Thailand2
*
Corresponding author: Perapat.c@hotmail.com
Abstract
A study of the factors of marketing mix that affect the intention of applying for a COVID emergency loan through the
Government Savings Bank application Case study of users of the Government Savings Bank in Bangkok area. The objectives
were to study (1) To study the behavior of using the Government Savings Bank application of the Government Savings Bank
users in applying for a COVID emergency loan. (2) To study the factors of marketing mix in applying for a COVID emergency
loan through the Government Savings Bank application of GSB users; and (3) To study the factors affecting the intention of
applying for a COVID emergency loan through an app. Government Savings Bank application of users of the Government
Savings Bank. The sample groups used in the study were: GSB customers who with the intention of requesting emergency loans
for COVID through the Government Savings Bank application for 385 people using accidental sampling method. The results
showed that Most of the respondents were female, aged 30-40 years, marital status and education below a bachelor's degree, most
of them self-employed or self-employed and earning 15,001-25,000 baht. The level on the factors of marketing mix of GSB users
in Bangkok as a whole were at a high level. The results of the hypothesis analysis showed that the price factor, had the most effect
on the intention of applying for the COVID emergency loan through the Government Savings Bank application of the
Government Savings Bank users, followed by the promotion factor, Process Factor and Product Factor, respectively, were
statistically significant at .05 level.
Keywords: Marketing Mix, Intention to Apply for a COVID Emergency Loan, Government Savings Bank Application
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ธนาคารออมสิ น เป็ นสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิ จ จัดเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2489 ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ซื้อหรื อขายพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ซึ่งรัฐมนตรี อนุญาต และกิจการอันพึงเป็ นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยูท่ วั่ ประเทศ มีเป้ าหมายเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพือ่
การพัฒนาชนบท พัฒนาผูป้ ระกอบการรายย่อย (ธนาคารออมสิ น, 2564) ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้ขยายวง
กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และประชาชนทัว่ ไป ทั้งทางตรง และทางอ้อม ทาให้เกิดการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ความไม่แน่นอน ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จในระดับมหภาคของประเทศ ด้วยเหตุน้ ี รัฐบาล และธนาคาร
แห่ งประเทศไทยได้ออกมาตรการให้ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ซึ่ งธนาคารได้มีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นนโยบายของภาครั ฐ และได้มีแนวทางการให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ ของ
ธนาคารทุ กกลุ่ม โดยธนาคารจะดาเนิ นการติ ดตามสถานการณ์ และรายงานมาตรการให้ความช่ วยเหลื อแก่ ลูกหนี้ ที่สาคัญตาม
แนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2564 กาหนด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564)
ขณะเดี ยวกันธนาคารออมสิ น คานึ งถึงการใช้บริ การของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชาชนในชนบทและลูกค้า
ทัว่ ไป จึงได้มีการออกแบบแอพพลิเคชัน่ MYMO ในการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ
สามารถทาธุ รกรรมทางการเงิ นได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีการให้บริ การที่ ครอบคลุมการทาธุ รกรรมทางการเงิ นของลูกค้าอย่าง
ครบถ้วน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
สิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิด (emergency COVID loan) เป็ นโครงการสิ นเชื่อฉุกเฉิ นสาหรับผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID19 ที่เป็ นลูกค้าธนาคารออมสิ น โดยสามารถทาการยื่นขอสิ นเชื่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MYMO การศึกษาพฤติกรรมและความ
ตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ น กรณี ศึกษาผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
โดยเป็ นการวิจยั เพื่อให้ทราบถึงความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคาร
ออมสิ นในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การให้สอดคล้องกับการใช้งานแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมสิ นได้อย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และเพื่อรองรับความต้องการในการทาธุรกรรมทางการเงินในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น
สมมติฐานของการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ส่ งผลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้
บริ การธนาคารออมสิ น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมจาก
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของ Wirtz and Lovelock (2018) เสนอว่า ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย 7 ปั จจัย
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายในธุรกิจบริ การ ต้องมีประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ราคา (price) หมายถึง สิ่ งที่กาหนดรายได้ของกิจการ ซึ่ งการตั้งราคาสู งก็จะทา
ให้ธุรกิจมีรายได้สูง ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) หมายถึง สถานที่หรื อช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า รวมถึงวิธีการที่จะนาสิ นค้านั้น ๆ
ไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ การส่งเสริ มการตลาด (promotion) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ าย
กับผูบ้ ริ โภค โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรื อจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดี เพื่อช่วยกระตุน้ ให้ลูกค้ารู ้จกั ตัวผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการโดย
อาศัยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวการลดแลกแจกแถม ผ่านสื่ อต่าง ๆ บุคคล (people) หมายถึง พนักงาน เป็ นบุคคล
ทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จ กรรมการให้บริ การในแต่ละธุ รกิ จ ตั้งแต่เริ่ มต้นของการให้บริ การ ตลอดจนการให้บริ การสิ้ นสุ ดลง
ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง สิ่ งที่ปรากฏ เป็ นการแสดงให้เห็นคุณค่าของบริ การโดยผ่านการใช้หลักฐานที่
มองเห็ นได้ และกระบวนการ (process) หมายถึ ง กระบวนการในการให้บริ การแก่ ลูกค้ามี หลากหลายรู ปแบบ เป็ นการส่ งมอบ
คุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วและประทับใจลูกค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์,
2552)
ทฤษฎี ความตั้งใจซื้ อ ความตั้งใจซื้ อเป็ นขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินทางเลือกและการตัดสิ นใจซื้ อในกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ จุดเริ่ มต้นที่ การตระหนักถึงความต้องการซื้ อหรื อปั ญหาความต้องการของตนเองที่ เพิ่มขึ้นถึงระดับสู งเพียงพอที่ จะ
กลายเป็ นแรงผลักดัน นอกจากนี้ ยังเกิดการกระตุน้ จากสิ่ งกระตุน้ ภายนอกด้วย หลังจากนั้นผูบ้ ริ โภคจะมีการเสาะแสวงหาข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถสื บหาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง ขั้นตอนต่อมาคือ การประเมินทางเลือก เป็ นวิธีที่ผบู ้ ริ โภคใช้ข่าวสารเลือก
ตรายีห่ อ้ และจะใช้วธิ ีการประเมินหลากหลายวิธีในการตัดสิ นใจ โดยผูบ้ ริ โภคมักจะจัดลาดับความชอบในตรายี่ห้อต่าง ๆ และสร้าง
ความตั้งใจซื้อขึ้น (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558)
วิธีการศึกษา (ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล)
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสิ น ที่ ใช้บริ การ หรื อมีความตั้งใจขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอป
พลิเคชันธนาคารออมสิ น ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าธนาคารออมสิ นที่ใช้บริ การที่มีความตั้งใจขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ น
เก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 385 คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% (ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ ,
2555) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษา ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (close ended question) ส่ วนที่ 2
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริ การแอปพลิเคชัน MYMO ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (close ended question) ส่ วนที่ 3 ข้อมูล
ส่ วนประสมการตลาด (7’Ps) โดยเป็ นคาถามปลายปิ ด ใช้มาตรวัดประมาณค่า (rating scale) และส่ วนที่ 4 ข้อมูลความตั้งใจในการ
ขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดโดยเป็ นคาถามปลายปิ ด ใช้มาตรวัดประมาณค่า (rating scale)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของการวิจัยเชิ งปริ มาณ ได้กาหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถาม ซึ่งเป็ นออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ทาการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละเพื่อ
อธิ บายข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริ การแอปพลิเคชัน MYMO การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด และความตั้งใจในขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิด
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression
analysis) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
กรอบแนวคิดการวิจยั
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ
 ผลิตภัณฑ์และบริ การ
 ราคา
 การจัดจาหน่าย
 การส่งเสริ มการตลาด
 บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
 กระบวนการ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552)

ความตั้งใจในขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ น
โควิดผ่านแอปพลิเคชัน MYMO
ธนาคารออมสิ น
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2551)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ผลการศึกษา
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 265 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.8 มีอายุ 30-40 ปี จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.5 มีสถานภาพสมรส จานวน 271 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 70.4 มี การศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 287 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.5
ส่ วนมากเป็ นเจ้าของธุ รกิ จ/อาชี พอิสระ จานวน 172 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.7 และมี รายได้ 15,001-25,000 บาท จานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.8
พฤติกรรมการใช้บริ การแอปพลิเคชัน MYMO
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าธนาคารออมสิ น มากกว่า 10 ปี จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0
มีระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชัน MYMO 1-2 ปี จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 ส่ วนใหญ่รู้จกั โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์
จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.7 โดยใช้งานแอปพลิเคชัน MYMO ช่วงเวลา 6.00-11.59 น. จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5
ด้านการทาธุรกรรม ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ส่วนใหญ่ทาธุรกรรม ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชี จานวน 345 คน สาเหตุที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การ เนื่ องจากสะดวกในการทาธุรกรรมการเงิ น
จานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.1
ตาราง 1
ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้ านส่ วนประสมการตลาด
ปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม

𝐱𝐱̅

3.66
3.57
3.76
3.77
3.70
3.73
3.71
3.72

SD

การแปลผล

0.55
0.59
0.64
0.65
0.79
0.80
0.52
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมการตลาดของผู ้ใ ช้บ ริ การธนาคารออมสิ น ในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร พบว่า มีความเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นใน
ระดับมากใกล้เคียงกัน โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติต่อด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมาคือ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ย ตามลาดับ 73.3 และด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 76.3
ตาราง 2
ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจในการขอสิ นเชื่ อฉุกเฉิ นโควิดผ่ านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ น
ความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉินโควิด
การแปลผล
SD
x̅
1. ท่านยินดีที่จะขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชัน MYMO
3.56
0.88
มาก
2. ท่านมีแนวโน้มที่จะขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชัน
3.62
0.82
มาก
MYMO ในอนาคต
3. ท่านจะขอสิ นเชื่อฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชัน MYMO
3.82
0.85
มาก
4. ท่านคาดว่าจะขอสิ นเชื่อฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชัน MYMO
3.99
0.97
มาก
5. ท่านมีความตั้งใจที่จะขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชัน
3.89
0.89
มาก
MYMO
รวม
3.77
0.68
มาก
จากตาราง 2 ระดับความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ ความตั้งใจในขอสิ น เชื่ อฉุ กเฉิ น โควิดผ่านแอปพลิ เคชัน ธนาคารออมสิ น
ผลการศึ กษาระดับความคิ ดเห็ นต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับ ท่านคาดว่าจะขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชัน MYMO มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
รองลงมาคือ ท่านมีความตั้งใจที่จะขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชัน MYMO มีค่าเฉลี่ย 3.89 และท่านจะขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ น
โควิดผ่านแอปพลิเคชัน MYMO มีค่าเฉลี่ย 3.82 ตามลาดับ
อิทธิพลระหว่างปั จจัยส่วนประสมการตลาดต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ น
ของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (multiple regression analysis)
ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนประสมการตลาดต่ อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่ านแอปพลิเคชั น
ธนาคารออมสิ นของผู้ใช้ บริ การธนาคารออมสิ น
ความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน
ปั จจัย
B
ß
Sig.
SE
t
ค่าคงที่
0.167
0.237
0.703
0.482
1. ด้านผลิตภัณฑ์

0.118

0.044

0.096

2.664

0.008*

2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
Note: R2 = 0.550, AR2 = 0.542, F = 555.65, *p < .005

0.474
0.076
0.229
0.179
-0.072
-0.016

0.078
0.051
0.067
0.053
0.044
0.067

0.414
0.072
0.218
0.209
-0.085
-0.012

6.099
1.482
3.435
3.356
-1.616
-0.236

0.00*
0.139
0.001*
0.001*
0.107
0.813

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ (multiple regression analysis) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิ เคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Sig. = .008) ปั จจัยด้านราคา (Sig. = .000) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Sig. = .001) และปั จจัยด้านกระบวนการ (Sig. = .001) ในขณะที่ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Sig. = .139) ปั จจัยด้าน
บุคลากร (Sig. = .107) และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Sig. = .813) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่าน
แอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น พบว่า ปั จจัยด้านราคา (ß =
0.414) ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น มากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (ß = 0.218) ปั จจัยด้านกระบวนการ (ß = 0.209) และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ß = 0.096)
ตามลาดับ สัมประสิ ทธิ์ การกาหนด (R2 = .550) แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านกระบวนการ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิด
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น คิดเป็ นร้อยละ 55.0 ที่เหลืออีกร้อยละ 45.0 เป็ นผลเนื่ องมาจาก
ตัวแปรอื่นที่ไม่ได้นามาพิจารณา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ และมีรายได้ 15,001-25,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าธนาคารออมสิ น มากกว่า
10 ปี มีระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชัน MYMO 1-2 ปี ส่ วนใหญ่รู้จกั โฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ โดยใช้งานแอปพลิเคชัน MYMO
ช่วงเวลา 6.00-11.59 น. ส่ วนใหญ่ทาธุรกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยการเช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชี สาเหตุที่ใช้บริ การ
แอปพลเคชัน MYMO เนื่ องจากสะดวกในการทาธุ รกรรมการเงิ น และด้านผลกระทบต่อธุ รกิ จ ในช่ วงสถานการณ์ โควิด 19
ส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาดของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พบว่า มี
ความเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับมากใกล้เคียงกัน
ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความตั้งใจในขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ น ผลการศึกษาระดับ
ความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น พบว่า
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ปั จจัยด้านกระบวนการมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น
ผลการศึ ก ษาพบว่า ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมการตลาดของผูใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารออมสิ น ในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับด้านการส่งเสริ มการตลาด มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ที่ลูกค้าของธนาคารจะขอสิ นเชื่อนั้น ต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง จึงต้องการคาแนะนาและสื่ อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงสื่ อ
สังคมออนไลน์ที่ให้ขอ้ มูลอย่างเหมาะสมครบถ้วน เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจขอสิ นเชื่ อ ด้านต่อมาคือ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่าย ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะแอปพลิเคชัน MYMO มีความสะดวก
และสอดคล้องกับสถานการณ์โควิดในปั จจุบนั ที่ลูกค้าลดการเดินทางไปยังสาขาของธนาคาร อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่า ความ
น่าเชื่อถือของ Internet Banking ของธนาคารอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าประเด็นอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข่าวการเจาะข้อมูลแอปฯ ธนาคาร
ในช่วงที่ ผ่านมา จึ งส่ งผลให้ลูกค้าเกิ ดความกังวลต่อความน่าเชื่ อถือของแอปฯ ในที่ สุด ส่ วนถัดมาคือ ด้านบุคลากร ทั้งนี้ เนื่ องจาก
พนักงานมีความรู ้ ความชานาญ ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการขอสิ นเชื่อ โดยพนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
ขอสิ นเชื่อ ถัดมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากแอปพลิเคชันมีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งอักษรในแอปพลิเคชัน
ที่สามารถปรับขนาดได้ ถัดมาด้านกระบวนการ ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างต้องการการให้บริ การที่ ถูกต้อง โดยต้องมีข้ นั ตอนไม่
ยุง่ ยาก และการให้บริ การที่เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างไม่ตอ้ งการให้มีบุคคลค้ าประกันใน
การขอสิ นเชื่ อ รวมทั้งต้องการวงเงินอนุ มตั ิที่สอดคล้องกับความต้องการ และต้องการการอนุ มตั ิสินเชื่อมีความครอบคลุมทุกอาชี พ
และสุดท้าย ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกับการให้บริ การสิ นเชื่อ เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการยื่นขอสิ นเชื่อ และต้องการลด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ดอกเบี้ย เมื่อสามารถชาระคืนสิ นเชื่อได้ก่อนกาหนด ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุคลธร ธัญญะเศรษฐ์ (2559) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยส่วนประสมการตลาดทุกด้าน ในระดับมากทุกด้าน
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การ
ธนาคารออมสิ น
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของ
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น โดยรวมอยูใ่ นระดับความตั้งใจมาก สอดคล้องกับ วรรณนิสา คาจะ (2562) ที่ต้ งั ใจมากเหมือนกัน โดยเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างคาดว่า ตนเองมีแนวโน้มที่จะขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชัน MYMO สอดคล้อง
กับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2551) ที่กล่าวว่า ความตั้งใจมักนาไปสู่ การตัดสิ นใจแสดงพฤติกรรมใด ๆ ของผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตาม ความ
ตั้งใจนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละช่วงเวลา ด้วยเหตุน้ ี ความตั้งใจจึ งเป็ นเพียงการคาดการณ์หรื อแนวโน้วที่ กลุ่มตัวอย่าง
สะท้อนถึงเจตนาที่จะขอสิ นเชื่อ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึ กษาอิทธิ พลระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาดต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่าน
แอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการ
ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสิ นเชื่อฉุกเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ น อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยอาจชี้ ให้เห็ นว่า ผลิตภัณฑ์ ราคา ส่ งเสริ มการตลาด และกระบวนการ มี ผลต่อการตัดสิ นใจ เช่ น ราคามี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การต้องประเมินศักยภาพของตนเอง โดยพิจารณาจากระยะเวลาการผ่อนจ่ายชาระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นที่ขอกูย้ มื เป็ นลาดับแรก
นอกจากนี้ การส่ งเสริ มการตลาด ถือเป็ นอีกปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจขอสิ นเชื่ อ เนื่ องจากการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
ต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วน และสม่ าเสมอช่วยกระตุน้ ให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดการตัดสิ นใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ Wirtz and Lovelock
(2018) ที่เสนอว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรื อจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดี
และเพื่อช่วยกระตุน้ ให้ลูกค้ารู ้จกั ตัวผลิตภัณฑ์ และนาไปสู่การตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ในที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในขอสิ นเชื่อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
ออมสิ น กรณี ศึกษาผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาไป
ใช้ได้ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการกาหนดวงเงินอนุมตั ิที่สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ ควรมีมาตรการ
ช่วยเหลือโดยการไม่ตอ้ งการให้มีบุคคลค้ าประกันในการขอสิ นเชื่ อ และปรับรู ปแบบการอนุ มตั ิสินเชื่ อให้มีความครอบคลุมทุก
อาชีพ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าธนาคารออมสิ นอย่างทัว่ ถึง
2. ด้านราคา ควรมีการกาหนดระดับอัตราดอกเบี้ยไม่ควรเกิน 0.35% ต่อปี ซึ่ งการยื่นขอสิ นเชื่อ ไม่ควรมีค่าธรรมเนี ยมใน
การยื่นขอสิ นเชื่ อ และกาหนดระยะเวลารวมทั้งวงเงิ นในการผ่อนชาระคืนให้มีความเหมะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั และควรมีการลดดอกเบี้ยเมื่อสามารถชาระคืนสิ นเชื่อได้ก่อนกาหนด
3. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ควรมี การให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าทุ กกลุ่มสามารถ
รับทราบข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึง ทั้งผ่านทางสื่ อประชาสัมพันธ์สินเชื่อ ผ่านอินเทอร์ เน็ต ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ การโฆษณาสิ นเชื่อ
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ผ่านโทรทัศน์ รวมทั้งรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ผ่านเอกสาร/แผ่นพับแนะนาข้อมูล และการให้คาแนะนาและให้ความรู ้ เกี่ยวกับ
การใช้บริ การขอสิ นเชื่อจากพนักงานธนาคารที่สาขา
4. ด้านกระบวนการ ควรมีการจัดการด้านการกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อมีความรวดเร็ ว ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าอย่างเร่ งด่วน โดยต้องเป็ นการให้บริ การที่ถูกต้อง เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้ และไม่มีความยุง่ ยาก
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. งานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เท่านั้น ดังนั้น ในการวิจยั ครั้ง
ต่อไป ควรทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มประชากรกลุ่มพื้นที่อื่นที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
2. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยครั้งต่อไป ควรมีการศึ กษาดาเนิ นการในเชิงคุณภาพ
พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่ ส่งผลต่อความตั้งใจในขอสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นโควิดผ่านแอป
พลิเคชันธนาคารออมสิ น ซึ่ งจะทาให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่ พึงประสงค์ได้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้
มากขึ้น
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การส่ งผ่านราคาปาล์มนา้ มันทีไ่ ม่ สมมาตรในตลาดปาล์มนา้ มันของไทย
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ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย1,2,3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: yupayong.n@ku.th
บทคัดย่ อ
ปั ญหาราคาปาล์มน้ ามันในตลาดที่ค่อนข้างผันผวนส่ งผลกระทบต่อระบบโซ่อุปทาน รายได้ของเกษตรกรที่ไม่แน่นอน ความ
เสี่ ยงในการดาเนิ นธุรกิจของผูป้ ระกอบการ รวมถึงผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งแบกรับภาระจากราคาสิ นค้าที่สูงขึ้น งานวิจยั ครั้งนี้ จึงมุ่งตรวจสอบ
ความไม่สมมาตรในการส่งผ่านราคาระหว่างราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ ราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ และราคา
น้ ามันปาล์มดิบมาเลเซี ย ในตลาดปาล์มน้ ามันของไทย โดยใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลารายสัปดาห์ต้ งั แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2560 – 27 ธันวาคม
2564 ซึ่ งจะประยุกต์ใช้แบบจาลอง Vector Error Correction ร่ วมกับแบบจาลองของ von Cramon-Taubadel and Loy ในการวิเคราะห์
ความไม่สมมาตรในการส่ งผ่านราคา ผลการศึ กษาพบว่า การส่ งผ่านระหว่างราคาน้ ามันปาล์มดิ บมาเลเซี ยและราคาผลปาล์มน้ ามันที่
เกษตรกรได้รับ และระหว่างราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซียและราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ มีความสมมาตรกันทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว แสดงให้เห็นถึงนโยบายภาครัฐทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในขณะที่การส่งผ่านระหว่างราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบ
และราคาผลปาล์มน้ ามันที่ เกษตรกรได้รับมีความสมมาตรแค่ในระยะยาว แต่มีการส่ งผ่านราคาที่ไม่สมมาตรในระยะสั้น โดยราคาผล
ปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับมีการตอบสนองต่อราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบที่ลดลงมากกว่าราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้น แสดง
ให้เห็ นถึงความเสี ยเปรี ยบของเกษตรกรจากการที่ โรงสกัดมีอานาจตลาดมากกว่า ดังนั้น จึ งควรให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
อานาจต่อรอง และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
คาสาคัญ: ปาล์มน้ ามัน, การส่งผ่านราคา, ความไม่สมมาตร
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Asymmetric Price Transmission in Thai Oil Palm Market
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Abstract
The fluctuation of oil palm price has affected the entire supply chain. It causes farmers’ income instability, a risk to firms
and a burden to consumer. This study aimed to investigate asymmetry in price transmission between oil palm price at farm level, Thai
crude palm oil price and Malaysian crude palm oil price. Weekly data from January 2, 2017 to December 27, 2021 were used and
vector error correction and von Cramon-Taubadel and Loy models were employed. The results indicated that the transmission
between the farmer price and the Malaysian crude palm oil price and between the Thai crude palm oil price and the Malaysian crude
palm oil price were symmetry both in the short run and long run, showing effectiveness in government operation. However, the
transmission between the farm price and the Thai crude palm oil price was symmetry only in the long run but not in the short run. It
was found that the farm price was more responsive to a decrease in the Thai crude palm oil price than an increase in the Thai crude
palm oil price. To reduce price asymmetry, therefore, farmer aggregation should be developed to reinforce bargaining power and
share market information.
Keywords: Oil Palm, Price Transmission, Price Asymmetries

434

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชที่ สาคัญของไทย และเป็ นพืชที่ให้สัดส่ วนน้ ามันสู งที่สุดในบรรดาพืชน้ ามัน (Chaiwat Sowcharoensuk,
2563) ทาให้มีความได้เปรี ยบในด้านต้นทุนการผลิตมากที่สุด ปาล์มน้ ามันถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง ไทยเป็ นประเทศที่ มีผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็ นอันดับที่สามของโลก รองลงมาจาก
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ตามลาดับ โดยแหล่งผลิตสาคัญของไทยอยูท่ ี่ภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกคิดเป็ นสัดส่ วนถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูก
ปาล์มน้ ามันทั้งหมดของประเทศ (สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2565) ผลผลิตปาล์มน้ ามันของไทยถูกใช้ภายในประเทศเป็ นหลัก โดย
ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานมากที่สุด
จากภาพ 1 จะเห็นว่า ราคาผลปาล์มน้ ามัน ราคาน้ ามันปาล์มดิบไทย และราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซี ย มีการเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมาเลเซียที่เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลกเป็ นผูก้ าหนดราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลก จึงส่งผลต่อราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบในประเทศ และย่อมส่ งผลต่อราคาผลปาล์มน้ ามันต่อมา นอกจากนี้ ยังเป็ นที่น่าสังเกตว่า ราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรไทยได้รับ
ค่อนข้างผันผวน ในบางช่วงได้รับราคาประมาณกิโลกรัมละ 2 บาท และบางช่วงก็ได้รับราคาถึงประมาณกิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่ งปั จจัยที่
ส่ งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มน้ ามันที่ เกษตรกรได้รับ มีท้ งั ราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบและราคาน้ ามันปาล์มดิ บของมาเลเซี ย รวมถึง
ั ญา เชิดชูงาม, 2558) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
ปั จจัยด้านภูมิอากาศที่มีผลต่อพืชทุกชนิด (วิชยั รุ่ งเรื องอนันต์, สมภพ ตลับแก้ว และสุ กญ
กระทบต่อราคาตัวใดตัวหนึ่ ง ราคาสิ นค้าที่ เกี่ยวข้องก็จะได้รับผลกระทบต่อไปด้วย ซึ่ งราคาแต่ละตัวก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยูก่ บั สภาพลักษณะและโครงสร้างของตลาดสิ นค้าตัวนั้น และนโยบายจากภาครัฐ (Bruce, 1975; Meyer & von Cramon-Taubadel,
2004) ดังนั้น เมื่อทราบว่า ราคาแต่ละตัวมีความเชื่อมโยงและส่งผ่านหากัน การศึกษาการส่งผ่านราคาในตลาดแต่ละระดับ จะทาให้ทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาปาล์มน้ ามัน ทั้งในสถานการณ์ทางบวกและสถานการณ์ทางลบ จากตลาดระดับหนึ่งไปยังอีกตลาดอีกระดับ
หนึ่ง โดยงานศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาถึงความไม่สมมาตรระหว่างราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ ราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบ และ
ราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. วิเคราะห์การส่ งผ่านราคาในแนวดิ่งระหว่างราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ ราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบ และราคา
น้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย
2. เพื่อตรวจสอบความไม่สมมาตรในการส่ งผ่านราคาระหว่างราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ ราคาขายส่ งน้ ามันปาล์ม
ดิบ และราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเรื่องการส่ งผ่ านราคา
การส่งผ่านราคา เป็ นการศึกษาในเรื่ องของการตอบสนองของราคาในแต่ละตลาดของห่วงโซ่อุปทาน เมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่
มีผลทาให้ราคาในตลาดระดับหนึ่งเปลี่ยนแปลง หรื อที่เรี ยกว่า Shocks โดยสามารถวัดได้ท้ งั ขนาดและความเร็ วในการปรับตัว (Vavra &
Goodwin, 2005) โดยการศึกษาการส่งผ่านราคามีอยู่ 3 แบบ ดังนี้ (1) การส่งผ่านราคาในแนวดิ่ง ซึ่งดูการส่งผ่านราคาของสิ นค้าตั้งแต่ตน้
น้ าถึงปลายน้ า (2) การส่ งผ่านราคาในแนวระนาบ จะดูการส่ งผ่านราคาของสิ นค้าชนิ ดเดียวกันแต่ต่างสถานที่กนั และ (3) การส่ งผ่าน
ราคาระหว่างสิ นค้าต่างชนิดกัน ที่ดูการส่งผ่านราคาสิ นค้าที่ต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กนั
แนวคิดความไม่ สมมาตรของการส่ งผ่ านราคา
เมื่อมี Shocks เกิดขึ้นในตลาด ทาให้ราคาเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพ ซึ่งความไม่สมมาตรของการส่ งผ่านราคา จะเกิดขึ้นเมื่อ
ราคาของสิ นค้าหนึ่ งปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพเร็ วกว่าอีกสิ นค้าหนึ่ ง เรี ยกว่า ความไม่สมมาตรทางความเร็ ว และเมื่อราคาของสิ นค้าหนึ่ ง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรื อลดลงมากกว่าราคาอีกสิ นค้าหนึ่ ง เรี ยกว่า ความไม่สมมาตรทางขนาด (Vavra & Goodwin, 2005) โดยจากงานของ
Meyer and von Cramon-Taubadel (2004) พบว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคานั้น เกิดจากอานาจตลาด Menu
Cost และการแทรกแซงจากภาครัฐ
บทความทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปาล์มน้ ามันที่เป็ นพืชที่สาคัญของประเทศ และมีส่วนช่วยในเรื่ องความมัน่ คงด้านพลังงาน ราคาผลปาล์มน้ ามันที่ผนั ผวนอาจ
ไม่จูงใจให้เกษตรกรผลิตผลปาล์มที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันสูง จึงได้ทาการศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มน้ ามัน โดย
จากงานของ จิตวดี แก้วเฉย (2550), นุทยาพร เพชรสุ วรรณ (2549), วิชยั รุ่ งเรื องอนันต์ และคนอื่น ๆ (2558) และ Songsiengchai et al.
(2018) พบว่า ราคาผลปาล์มน้ ามันที่ เกษตรกรขายได้มีความเชื่ อมโยงกับราคาน้ ามันปาล์มดิ บของไทยและราคาน้ ามันปาล์มดิ บของ
มาเลเซี ย และยังเกี่ยวข้องกับราคาน้ ามันพืชชนิดอื่น เช่น ถัว่ เหลือง (ปริ ญญา เฉิ ดโฉม, ฐิติรัตน์ ไม้เรี ยง และบัญชา สมบูรณ์สุข, 2545)
และพบว่า ความไม่สมมาตรของการส่ งผ่านราคานั้น เกิดขึ้นจริ ง จากงานของ Borenstein, Cameron, and Gilbert (1997) และ Peltzman
(2000) โดยพบว่า เมื่อราคาต้นน้ าสู งขึ้น ราคาปลายน้ าจะปรับตัวสู งขึ้นได้เร็ วกว่า เมื่อเทียบกับราคาต้นน้ าลดลง ซึ่ งแสดงถึงความไม่
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สมมาตรของการส่ งผ่านราคาที่เกิดขึ้นในตลาด เครื่ องมือทางเศรษฐมิติที่ถูกนามาใช้หาความไม่สมมาตรได้ริเริ่ มมาจาก Houck (1977)
และ Ward (1982) ได้นามาพัฒนาต่อโดยการแบ่งผลกระทบของตัวแปรต้นเป็ นช่วงเพิ่มขึ้นและช่วงลดลง ซึ่ งเครื่ องมือนี้ สามารถใช้ได้
เมื่อตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างกัน (Sapkota et al., 2015) แต่ถา้ ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระยะยาวต่อกัน สามารถใช้
แบบจาลองของ von Cramon-Taubadel and Loy (1996) มาใช้หาความไม่สมมาตรได้ แต่หาได้เฉพาะความเร็ ว (speed) ที่ปรับเข้าสู่ ดุลย
ภาพเท่านั้น เนื่ องจากหากขนาด (magnitude) ของการส่ งผ่านไม่เท่ากัน (Zainalabidin & Iliyasu อ้างถึงใน Meyer & von Cramon-Taubadel,
2004) จะทาให้ราคาเบี่ ยงเบนออกดุลยภาพในระยะยาว แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่า จะหาขนาดไม่ได้ เพราะหากตัวแปรมี Cointegration
ระหว่างกัน นัน่ หมายความว่า ตัวแปรนั้น มีความสมมาตรในด้านขนาดแล้ว
วิธีดาเนินการวิจยั
ตัวแปรทีใ่ ช้

จากการศึ กษาที่ ผ่านมาพบว่า ราคาปาล์มน้ ามันที่ เกษตรกรได้รับ มีความสัมพันธ์กบั ราคาน้ ามันปาล์มดิบและราคาน้ ามัน
ปาล์มดิ บของมาเลเซี ย ผูว้ ิจยั จึ งเลือกใช้ตวั แปรดังกล่าว (ตาราง 1) มาศึ กษาการส่ งผ่านราคาที่ เกิ ดขึ้นระหว่างกัน โดยจะใช้ขอ้ มูลราย
สัปดาห์ จานวน 261 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 2 ม.ค. 2560-27 ธ.ค. 2564 โดยราคารายสัปดาห์ คานวณมาจากการเฉลี่ยราคารายวันของผล
ปาล์มน้ ามัน 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และชลบุรี ซึ่ งเป็ นราคาที่เกษตรกรได้รับ การเฉลี่ยราคารายวันของราคาขายส่ ง
น้ ามันปาล์มดิบ ณ กทม. ซึ่ งเป็ นราคาน้ ามันปาล์มดิ บของไทย และราคาเฉลี่ยรายวันของราคาน้ ามันปาล์มดิ บของมาเลเซี ย ซึ่ งใช้เป็ น
ตัวแทนราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Eviews ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
ตาราง 1
ตัวแปร
ตัวแปร
PF
CPO_THAI
CPO_MALAY

ความหมาย
ราคาผลปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4 จังหวัด
(สุราษฎร์, กระบี่, ชุมพร และชลบุรี)
ราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบ กทม.
ราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การทดสอบความนิ่ง (stationary) ของข้ อมูลด้ วย Augmented Dickey-Fuller (ADF) test
งานวิจยั นี้ ใช้วธิ ีการทดสอบความนิ่งของข้อมูล ด้วย ADF Test ซึ่งมีรูปแบบสมการ ดังนี้
𝑚𝑚

∆Yt = β1 + β2 T + δYt−1 + ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖 ∆𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + νt
𝑖𝑖=1

หากค่า δ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรที่นามาวิเคราะห์น้ นั ไม่มีความนิ่ ง จาเป็ นที่จะต้องทาให้อยูใ่ นรู ปของ ค่าการ
เปลี่ยนแปลงหนึ่งช่วงเวลา หรื อที่เรี ยกว่า first difference เพื่อให้ตวั แปรนิ่ง และหากมีความนิ่ งเมื่อทา แสดงว่า ตัวแปรนั้น มีระดับที่ I(1)
สามารถนาตัวแปรนั้น ไปหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อไปได้
การทดสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาว (cointegration)
หากตัวแปร Yt กับ Xt มีความนิ่ งที่ระดับ I(1) และความคลาดเคลื่อนมีความนิ่ งที่ระดับ I(0) กล่าวได้วา่ ตัวแปร Yt กับ Xt มี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration) โดยใช้ Johansen Cointegration ในการทดสอบ
การประมาณค่ าแบบจาลอง Vector Error Correction (VEC)
ตัวแปรในสมการ VEC ถูกกาหนดให้เป็ นตัวแปรภายในทั้งหมด สมการมีรูปแบบ ดังนี้
∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜑𝜑1 + 𝛼𝛼1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛿𝛿1 ∆𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌1 ∆𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀1𝑡𝑡
∆𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝜑𝜑2 + 𝛼𝛼2 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛿𝛿2 ∆𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌2 ∆𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀2𝑡𝑡

โดย 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − 𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑡𝑡−1 ซึ่ งแสดงถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างตัวแปร y กับตัวแปร x ที่เบี่ยงเบนไปจากจุดดุลย
ภาพ, 𝛼𝛼1 และ 𝛼𝛼2 คือ speed of adjustment ใช้บอกถึงความเร็ วในการปรับตัวเข้าสู่จุดดุลยภาพในระยะยาว
แนวคิดของ von Cramon-Taubadel and Loy (1999) สามารถแสดงสมการได้ ดังนี้
𝑃𝑃1

∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽3𝑖𝑖 ∆𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑖𝑖 +
𝑖𝑖=1

𝑃𝑃2

+
+
∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
∆𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖
𝑖𝑖=0

𝑃𝑃3

−
−
+
−
+ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
∆𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽2+ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1
+ 𝛽𝛽2− 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1
+ 𝜈𝜈𝑡𝑡
𝑖𝑖=0

โดย 𝛽𝛽2+, 𝛽𝛽2− คือ ค่าพารามิเตอร์ ของการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว โดยใช้บอกถึงความเร็ วในการปรับตัว, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4 คือ
+
𝑃𝑃3
−
+
−
ค่าพารามิเตอร์ ของการปรั บตัวในระยะสั้น และสมมติ ฐานหลัก คื อ ∑𝑃𝑃2
𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 = ∑𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 และ 𝛽𝛽2 = 𝛽𝛽2 หากไม่ ส ามารถปฏิ เ สธ

+
สมมติฐานหลักได้ แสดงว่า การส่งผ่านราคาระหว่างตัวแปรคู่น้ นั มีความสมมาตรกัน โดยใช้ Wald test ในการทดสอบ แต่ถา้ ∑𝑃𝑃2
𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 ≠
−
+
−
∑𝑃𝑃3
𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 แสดงว่า การส่ ง ผ่ า นราคามี ค วามไม่ ส มมาตรเกิ ด ขึ้ น ในระยะสั้ น และหาก 𝛽𝛽2 ≠ 𝛽𝛽2 แสดงว่ า การส่ ง ผ่ า นราคามี ค วามไม่
สมมาตรเกิดขึ้นในระยะยาว
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ผลการทดสอบ Unit Root
ผลการทดสอบความนิ่ งของข้อมูล ของตัวแปรทั้งสามตัวที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ แสดงในตาราง 2 จากการทดสอบด้วย
Unit Root Test พบว่า ราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ ราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบ และราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซี ย ไม่มีความนิ่ ง
ในระดับปกติ แต่มีความนิ่ ง เมื่อทาให้อยูใ่ นรู ปของค่าการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่ ง (first difference) แสดงว่า ตัวแปรทั้งสามตัวมีลกั ษณะเป็ น
I(1)
ตาราง 2
Unit Root Test of Stationarity
Variable
PF
CPO_THAI
CPO_MALAY
Note: ***denote significant level of .01

Level
Intercept
-0.6480
-0.4621
0.3749

First difference
Intercept
-7.6893***
-12.0427***
-16.3773***

Result
I(1)
I(1)
I(1)

ผลการทดสอบ Cointegration
เมื่ อพบว่า ตัวแปรเป็ น I(1) จึ งนาไปทดสอบหา Cointegration โดยใช้การทดสอบ Johansen Cointegration ไปหา
ความสัมพันธ์ระยะยาวของตัวแปรเป็ นคู่ ๆ จากตาราง 3 พบว่า ค่าสถิติ Trace และ Maximal Eigenvalue ยอมรับสมมติฐานที่ At Most 1
ดังนั้น แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระยะยาวเกิดขึ้น 1 คู่ ซึ่ งในการทดสอบ Cointegration ได้เลือกใช้จานวนความล่าช้าตามหลักเกณฑ์ที่
แสดงในตาราง เพื่อแก้ปัญหา Autocorrelation (Enders, 2015) และการกาหนดตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ พิจารณาจากสถานการณ์ใน
ตลาดปาล์ม น้ า มัน ของไทยที่ ร าคาเกษตรกรถู ก ก าหนดโดยราคาน้ ามัน ปาล์ม ดิ บตลาด กทม. และราคาน้ า มันปาล์มดิ บ ของไทยก็
เคลื่อนไหวตามราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลก ซึ่งความสัมพันธ์ดงั กล่าว ก็สอดคล้องกับงานของ จิตวดี แก้วเฉย (2550), นุทยาพร เพชรสุ วรรณ
(2549) และวิชยั รุ่ งเรื องอนันต์ และคนอื่น ๆ (2558)
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เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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ตาราง 3
ผลการทดสอบ Johansen Cointegration
คู่ตวั แปร (y-x)
Lag length
(criterion)
PF-CPO_THAI
1 (SIC)

Hypothesized of
Cointegrated eq.
None
At most 1
PF-CPO_MALAY
1 (SIC) None
At most 1
CPO_THAI-CPO_MALAY
5 (AIC) None
At most 1
Note: ***, ** denote significant level of .01 and .05 respectively

Trace
statistic
25.415
0.904
14.734
1.134
15.402
1.434

p value
0.008***
0.963
0.019**
0.334
0.015**
0.271

Maximal eigenvalue
statistic
24.511
0.904
13.600
1.134
13.968
1.434

p value
0.002***
0.963
0.019**
0.334
0.016**
0.271

ผลการประมาณค่ าแบบจาลอง VEC
เมื่อทราบว่า ตัวแปรมี Cointegration แล้ว จึงนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตวั แปรด้วยแบบจาลอง VEC ต่อไป ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ขอเสนอเฉพาะสมการที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ Error Correction Term มีนยั สาคัญทางสถิติ เพื่อใช้วิเคราะห์ค่า Speed of Adjustment
และขอเสนอ Cointegration Equation เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระยะยาวที่เกิดขึ้น
ราคาผลปาล์ มน้ามันเฉลีย่ 4 จังหวัด และราคาขายส่ งน้ามันปาล์ มดิบ กทม. (PF-CPO_THAI)
จากสมการ Cointegration ที่แสดงในสมการที่ [1] พบว่า PF และ CPO_THAI มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่า
ความยืดหยุ่นเท่ากับ 1.120 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า PF มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ CPO_THAI มาก และจากค่า
สัมประสิ ทธิ์ หน้า Error Correction หรื อ Speed of Adjustment ในสมการ VEC ที่ [2] พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.412 มีนยั สาคัญทางสถิติ
ซึ่งแสดงว่า CPO_THAI จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว สัปดาห์ละร้อยละ 41.20
PFt = -0.551 + 0.190CPO_THAIt

[1]

(-2.45***) (-22.82***)

∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.412(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−1 − 0.190𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 + 0.551) − 0.223∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 0.311∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1

(1.93*)

(-0.47)

(3.11***)

[2]

หมายเหตุ: () แสดงถึง t statistics และ ***,* แสดงถึง ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .10 ตามลาดับ
ราคาผลปาล์ มน้ามันเฉลีย่ 4 จังหวัด และราคาน้ามันปาล์ มดิบมาเลเซีย (PF-CPO_MALAY)
จากสมการ Cointegration ที่แสดงในสมการที่ [3] พบว่า PF และ CPO_MALAY มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ค่าความยืดหยุน่ เท่ากับ 1.019 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า PF มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ CPO_THAI มาก และจากค่า
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สัมประสิ ทธิ์ หน้า Error Correction ในสมการ VEC ที่ [4] พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ -0.068 มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งแสดงว่า PF จะปรับตัว
ลดลงเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว สัปดาห์ละร้อยละ 6.80
PFt = 0.201CPO_MALAYt

[3]

(-22.87***)

∆𝑃𝑃𝑃𝑃 = −0.068(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−1 − 0.201𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1 ) + 0.393∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 0.050∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1

(-3.47***)

(6.97***)

หมายเหตุ: () แสดงถึง t-statistics และ *** แสดงถึง ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

(3.17***)

[4]

ราคาขายส่ งน้ามันปาล์ มดิบ กทม. และราคาน้ามันปาล์ มดิบมาเลเซีย (CPO_THAI-CPO_MALAY)
จากสมการ Cointegration ที่ แสดงในสมการที่ [5] พบว่า CPO_THAI และ CPO_MALAY มี ความสัมพันธ์ไปในทิ ศทาง
เดี ยวกัน และมี ค่าความยืดหยุ่นเท่ ากับ 1.011 ซึ่ งมี ค่ามากกว่า 1 แสดงว่า CPO_THAI มี ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
CPO_MALAY มาก และจากค่าสัมประสิ ทธิ์ หน้า Error Correction ในสมการ VEC ที่ [6] พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ -0.068 มีนยั สาคัญทาง
สถิติ ซึ่งแสดงว่า CPO_THAI จะปรับตัวลดลงเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว สัปดาห์ละร้อยละ 6.80
[5]

CPO_THAIt = 1.175CPO_MALAYt
(-25.62***)

5

∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = −0.068(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 − 1.175𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1 ) + ∑

(-3.61***)

𝑖𝑖=1

5

𝛼𝛼𝑖𝑖 ∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑

หมายเหตุ: () แสดงถึง t-statistics และ *** แสดงถึง ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, 𝛼𝛼 และ 𝛽𝛽 คือ Coefficient

𝑖𝑖=1

𝛽𝛽𝑖𝑖 ∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖

ผลการทดสอบความไม่ สมมาตรของการส่ งผ่ านราคา
ในตาราง 4 ได้แสดงผลการหาความไม่สมมาตรในการส่งผ่านราคา โดยใช้แนวคิดของ von Cramon-Taubadel and Loy (1999)
+
𝑃𝑃3
−
+
−
ซึ่งจะนาค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้ไปทดสอบด้วย Wald test เพื่อหาว่า ∑𝑃𝑃2
𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 = ∑𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 และ 𝛽𝛽2 = 𝛽𝛽2 หรื อไม่ ซึ่ งดูผลได้จากค่า F statistic
ที่แสดงในตาราง 4 โดยผลการทดสอบพบว่า การส่ งผ่านราคาระหว่าง PF และ CPO_THAI มีความไม่สมมาตรเกิดขึ้นในระยะสั้น
+
𝑃𝑃3
−
เนื่องจากค่าสถิติ F ที่ได้เท่ากับ 3.644 สูงกว่าค่าวิกฤติ ทาให้ไม่สามารถยอมรับสมมติฐานหลักที่วา่ ∑𝑃𝑃2
𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 = ∑𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 ได้ หมายความ
−
𝑃𝑃2
+
ว่า การส่ งผ่านราคามีความไม่สมมาตรเกิ ดขึ้ นในระยะสั้น และค่าสัมประสิ ทธิ์ 0.191 (∑𝑃𝑃3
𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 ) มี ค่ ามากกว่า 0.147 (∑𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 )
หมายความว่า ราคาผลปาล์มที่เกษตรกรได้รับจะตอบสนองต่อการลดลงของราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบไทยมากกว่าตอนราคาขายส่ ง
น้ ามันปาล์มดิบไทยเพิ่มขึ้น ในส่วนเงื่อนไข 𝛽𝛽2+ = 𝛽𝛽2− หากค่าสถิติ F มากกว่าค่าวิกฤติ หมายความว่า การส่ งผ่านราคามีความไม่สมมาตร
เกิดขึ้นในระยะยาว

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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[6]

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 4
Test of Asymmetry Using von Cramon-Taubadel Approach
𝑃𝑃2
+
Dependent
∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
Independent variables
𝑖𝑖=0
variables
∆𝑃𝑃𝑃𝑃
∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖 , ∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖
0.147

∑

𝑃𝑃3

−
𝛽𝛽4𝑖𝑖

𝑖𝑖=0

F-statistic

0.191

𝛽𝛽2+

𝛽𝛽2−

3.644*
-0.118 -0.128
(Asymmetry)
∆𝑃𝑃𝑃𝑃
∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖 , ∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖
0.123
0.097
0.284
-0.088 -0.042
(Symmetry)
∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖 , ∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖
1.015
0.383
2.437
-0.072 -0.001
(Symmetry)
Note: * denote significant level of 0.10, 𝛽𝛽4𝑖𝑖 indicate an adjustment in short run, 𝛽𝛽2 indicate an adjustment in long run

F statistic
0.016
(Symmetry)
0.622
(Symmetry)
0.901
(Symmetry)

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ข้อที่ สองที่ ตอ้ งการหาว่า ตลาดปาล์มน้ ามันมีความสมมาตรหรื อไม่ พบว่า การส่ งผ่านราคามี
ความไม่สมมาตรเกิดขึ้นในระยะสั้น โดยเมื่อพิจารณาตัวเลขในตาราง 4 จะพบว่า เมื่อราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบ กทม. ลดลง 1 บาท
ทาให้ราคาผลปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4 จังหวัด ลดลง 0.191 บาท แต่เมื่อราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบ กทม. เพิ่มขึ้น 1 บาท จะทาให้ราคาผล
ปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4 จังหวัด เพิ่มขึ้น 0.147 บาท ซึ่ งจะเห็นว่า ราคาผลปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4 จังหวัด ปรับตัวลดลงมากกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงราคาของราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิ บ กทม. การเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาที่ไม่เท่ากัน แสดงให้เห็ นถึงความไม่
สมมาตรที่เกิดขึ้นในการส่งผ่านราคาระหว่างราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบ กทม. กับ ราคาผลปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4 จังหวัด
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ ได้มีการนาเสนอความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรราคาผลปาล์มน้ ามันที่ เกษตรกรได้รับ (PF) ราคาขายส่ ง
น้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ (CPO_THAI) และราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซี ย (CPO_MALAY) และได้ทดสอบหาความไม่สมมาตร
ของการส่งผ่านราคาของตัวแปรแต่ละคู่ โดยจากผลการหา Cointegration ระหว่างราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ และราคาขายส่ ง
น้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ จะพบว่า ราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ เป็ นตัวกาหนดราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ
เนื่องจากโรงสกัดน้ ามันปาล์มจะเป็ นคนกาหนดราคาซื้อขายในแต่ละวัน โดยการติดป้ ายประกาศรับซื้ อ ซึ่ งเกษตรกรจะเป็ นคนตัดสิ นใจ
เองว่า จะขายผลผลิตให้ใคร อย่างไรก็ตาม นอกจากราคาที่เป็ นปั จจัยในการตัดสิ นใจของเกษตรกรแล้ว ระยะทาง และความสัมพันธ์ก็เป็ น
อีกปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นส่ วนช่วยในตัดสิ นใจ (สานักวิจยั เศรษฐกิ จการเกษตร, 2564) ซึ่ งผลการศึ กษานี้ ก็สอดคล้องกับงานของ จิตวดี แก้วเฉย
(2550) ที่วา่ ไทยไม่ใช่ผนู ้ าราคาปาล์มน้ ามันในตลาดโลกแต่อย่างใด ทาให้ราคาในประเทศทั้งราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ และ
ราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ ยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซีย เช่นเดียวกับในงานของ (Songsiengchai
et al., 2018) และเมื่อพิจารณาค่าความยืดหยุน่ ที่ได้จากการหา Cointegration ของคู่ตวั แปรแต่ละคู่ จะพบว่า มีค่าใกล้เคียง 1 ทาให้การ
เปลี่ยนแปลงของราคาผลปาล์มที่เกษตรกรได้รับ และราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบ ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบ
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าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และราคาน้ ามันปาล์มดิ บมาเลเซี ยมีค่าใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับผลการทดสอบความไม่สมมาตรในการส่ งผ่านราคา ตามตาราง 4 ที่
พบว่า การส่ งผ่านระหว่างราคาน้ ามันปาล์มดิ บมาเลเซี ย และราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ และระหว่างราคาน้ ามันปาล์มดิ บ
มาเลเซี ยและราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิ บตลาดกรุ งเทพฯ มีความสมมาตรกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่ วนระหว่างราคาผลปาล์ม
น้ ามันที่เกษตรกรได้รับ และราคาขายส่ งน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ มีความสมมาตรแค่ในระยะยาว หรื ออาจกล่าวได้วา่ นโยบาย
ภาครัฐทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และผูป้ ระกอบการและเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ทาให้การเชื่อมโยงระหว่างตลาด
ในประเทศและต่างประเทศมีประสิ ทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นพบว่า มีความไม่สมมาตรในการส่ งผ่านเกิดขึ้นระหว่างราคาผล
−
ปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับกับราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ และค่าสัมประสิ ทธิ์ทางลบ (∑𝑃𝑃2
𝑖𝑖=0 𝛽𝛽4𝑖𝑖 ) ที่ มีค่ามากกว่า ทาให้
ราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ ตอบสนองมากกว่า เมื่อราคาขายส่งน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ ลดลง กล่าวได้วา่ เมื่อราคาขาย
ส่งน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ สูงขึ้น ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตกอยูท่ ี่เกษตรกรเลย อีกทั้งโรงสกัดจะตั้งราคาซื้ อขายอย่างไรก็จะ
ขึ้นอยูก่ บั ราคาซื้ อขายน้ ามันปาล์มดิบตลาดกรุ งเทพฯ หากราคาตลาด กทม. ลดลง โรงสกัดก็ตอ้ งลดราคาหน้าป้ ายลงเพื่อรักษา Margin
เอาไว้ รวมถึงลักษณะโครงสร้างตลาดระหว่างเกษตรกรและโรงสกัดที่ต่างกัน โดยอัตราส่ วนระหว่างจานวนโรงสกัดและเกษตรกร
ต่างกันมาก คือ 1 : 2,700 ทาให้โรงสกัดมีอานาจตลาดมากกว่า (กรมการค้าภายใน, 2565; สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ผูว้ ิจยั
คาดว่า ความไม่สมมาตรในการส่งผ่านราคาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากปั ญหาเรื่ องอานาจตลาดที่โรงสกัดมีมากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึกษา
ของ Meyer and von Cramon-Taubadel (2004) ดังนั้น เพื่อลดความไม่สมมาตรนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ (1) การรวมกลุ่มกันของ
เกษตรกร เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทาให้ลดปั ญหาความไม่สมมาตรของข้อมูล (2) ขอให้ภาครัฐ
สนับสนุ นอุตสาหกรรมปลายน้ าอย่างโอลิโอเคมิคอลให้ชดั เจน เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูล้ งทุน และ (3) ขอให้ภาครัฐสร้างระบบ
ขนส่ งที่ มีตน้ ทุนต่ าลง อย่างเช่น ขนส่ งระบบรางหรื อท่อ เพราะโรงสกัดต้องส่ งน้ ามันปาล์มดิ บไปให้โรงกลัน่ หรื อโรงไบโอดี เซลที่
กระจุกตัวอยูใ่ นพื้นที่ใกล้กบั กรุ งเทพฯ ทาให้ตน้ ทุนในการขนส่งค่อนข้างสูง ต้นทุนที่สูงขึ้น ทาให้โรงงานเพิม่ ราคารับซื้อผลปาล์มได้ไม่
มาก ในกรณี ที่ราคาน้ ามันปาล์มดิบ กทม. เพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึ กษาที่ พบว่า ราคาผลปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 4 จังหวัด ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาขายส่ งน้ ามัน
ปาล์มดิ บ กทม. ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงอานาจในการกาหนดราคา
ของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ มาตรการที่ภาครัฐควรดาเนินการมี ดังนี้
1. ส่งเสริ มให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ ามันคุณภาพขยายตัว โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ย พันธุ์ปาล์ม
2. กระทรวงพลังงาน โดย ปตท. นาร่ องในการดาเนินธุรกิจโอลิโอเคมิคอล เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายย่อยให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
โอลิโอเคมิคอลมากขึ้น
3. ปรับปรุ งระบบขนส่ งในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันที่สาคัญ จังหวัดกระบี่ สุ ราษฎร์ และชุมพร เพื่อเชื่อมต่อกับโรงกลัน่ น้ ามัน
ปาล์มบริ สุทธิ์หรื อโรงไบโอดีเซลในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยพัฒนาเป็ นการขนส่งน้ ามันปาล์มดิบทางท่อ แทนการขนส่งทางถนน
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การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเพือ่ เพิม่ จานวนการทาประกันชี วติ รายสามัญ
ของธนาคารออมสิ นสาขาเดอะพาซิโอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก
สุทธิดา วงศ์ไชย1*
อารดา มหามิตร2
สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย1
คณะบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: sutthida.w@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าและนาไปวางแผนกลยุทธ์ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญ (2) เพื่อหาแนวทางเพิ่มจานวนลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันรายสามัญ (3) เพื่อหาแนวทางเพิ่ม
รายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันรายสามัญ โดยในครั้งนี้ จะเป็ นการวิจยั แบบผสม (mixed method) ซึ่งเป็ นการวิจยั
เชิ งคุณภาพ และการวิจยั เชิ งปริ มาณ มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นลูกค้าที่ เคยใช้บริ การกับธนาคารออมสิ น ผูว้ ิจยั จะใช้
เครื่ องมือในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้สารวจความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ รายสามัญ และการทาแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้สอบถามถึงความพึงพอใจและการตัดสิ นในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ รายสามัญในอนาคต โดยนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ เรี ยบเรี ยง และสรุ ปเป็ นประเด็นต่าง ๆ อธิ บายผลที่ได้ดว้ ยการบรรยาย
เชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันนั้น มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกันชีวิตรายสามัญ และลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุอยูท่ ี่ 30-35 ปี สถานภาพโสด มีระดับการคึกษาอยู่ที่ปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั มีรายได้เดือนละ 20,001-30,000 บาท ในอนาคตจะเลือกซื้ อประกันชีวิตรายสามัญกับธนาคาร
ออมสิ นเมื่อมีโอกาส พร้อมทั้งระบุความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวติ กับธนาคารออมสิ น คือ มีความพึงพอใจในด้านชื่อเสี ยง
และความน่าเชื่อถือของธนาคาร/บริ ษทั ประกัน ความพึงพอใจในด้านสิ ทธิประโยชน์และความคุม้ ครอง และลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยซื้อ
ผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตรายสามัญกับธนาคารออมสิ นและจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันชี วิตรายสามัญ ด้วยวัตถุประสงค์หลักคื อ
ประกันสร้างความมัง่ คงให้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถนาเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้ และเป็ นการออมเงินไว้ใช้ในยาม
เกษียณ และจากข้อมูลข้างต้น เราสามารถนาไปวางแผนเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคต โดยเลือกเจาะจงไปที่กลุ่มเป้ าหมายที่ให้
ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญ
คาสาคัญ: ประกันชีวติ รายสามัญ, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, การตัดสิ นใจซื้อ
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Study of Causes and Solutions to Increase the Number of Ordinary Life Insurance of
the Government Savings Bank, The Paseo Park Kanchanapisek Branch
Sutthida Wongchai1*
Arrada Mahamitra2
Marketing, Graduate School of Business Administration, University of the Chamber of Commerce, Thailand 1
Graduate School of Business Administration, University of the Chamber of Commerce, Thailand2
*
Corresponding author: sutthida.w@gmail.com
Abstract
The purposes of this study were (1) to examine the needs of customers and apply them to planning strategies for the
decision to purchase ordinary life insurance products (2) to find ways to increase the number of customers in purchasing ordinary
life insurance products, and (3) to find ways increase fee income for ordinary life insurance products of the Government Savings
Bank. It will be a mixed method research which is a qualitative research and quantitative research Data were collected from a
sample group of customers who had used services with the Government Savings Bank. In this study, the researcher will use the
study tool, the interview, which is a tool used to survey the interviewees' opinions about the purchase of ordinary life insurance
products and a questionnaire, which is a tool used to inquire about satisfaction and decision-making in the purchase of ordinary
life insurance products in the future. The results of the research are summarized into various issues with Descriptive Research.
Based on the findings, it was concluded that different customer characteristics such as gender, age, education level,
occupation, and income affect the decision to purchase ordinary life insurance and most of the customers are female the age range
is 30-35 years old, single status, with a bachelor’s degree. Occupation as a company employee with monthly income 20,00130,000 baht. In the future, they will choose to purchase ordinary life insurance with the Government Savings Bank when the
opportunity arises. as well as specifying satisfaction in purchasing life insurance with the Government Savings Bank, ie satisfied
with the reputation and reliability of the bank/insurance company, satisfaction in benefits and coverage. And most customers who
have bought ordinary life insurance products with the Government Savings Bank and decide to buy ordinary life insurance. The
main objective is to ensure the security of oneself and family. Can bring insurance premiums to be tax-deductible and saving
money for retirement. And from the above information, we can plan to expand the products in the future by choosing specifically
to target groups who are interested in general life insurance products.
Keywords: Ordinary Life Insurance, Consumer Behavior, Purchase Decision
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บทนา
จากการแข่งขันของธุรกิจธนาคารที่สูงขึ้นในปั จจุบนั ทาให้ธนาคารต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ เพื่อมาแข่งขัน
กับธนาคารอื่ น ดังนั้น ธนาคารจะมี ผลิ ตภัณฑ์และบริ การต่า ง ๆ ที่ ห ลากหลาย มี การปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า แต่จากสถานการณ์วกิ ฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
หดตัวลง ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบ โดยปี 2563 เศรษฐกิจของประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี
2562 มี มูลค่าการส่ งออกสิ นค้า การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตามลาดับ
ด้านเกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมง ด้านอุตสาหกรรม ด้านที่พกั แรมและบริ การ ร้านอาหาร และด้านการขนส่ งและสถานที่
เก็บสิ นค้าลดลงร้อยละ 3.4 ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 36.6 และร้อยละ 21.0 ตามลาดับ รวมทั้งปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
อยูท่ ี่ 15.7 ล้านล้านบาท (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2564) และส่ งผลให้ธุรกิจบางรายปิ ดตัวลง จะเห็น
ได้วา่ ปั ญหาเหล่านี้ ส่งผลต่อรายได้ของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารฯ จึงควรที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสู งและมีประโยชน์กบั
ลูกค้า เพื่อมาทารายได้ทดแทนรายได้ในส่ วนนี้ ซึ่ งในปั จจุบนั การขายผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตผ่านช่องทางธนาคารมีการเติบโตขึ้น
6.71% และมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ 42.75% รองจากช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตัวผ่านแทนประกันชีวิตที่เติบโตเพิ่มขึ้น 0.94%
แต่มีสัดส่ วน 46.56% ของช่องทางการขายทั้งหมด (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2564 ) จะเห็นได้วา่ การขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางธนาคารมีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญ ทาให้ธนาคารออมสิ นมี
รายได้ประเภทรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การส่ วนค่านายหน้าเป็ นจานวนมาก ซึ่ งจะเห็นได้วา่ จากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
รายสามัญ (รายได้ค่านายหน้า) นั้น สามารถสร้างรายได้ให้กบั ธนาคารออมสิ นในภาพรวม ได้สูงกว่ารายได้ประเภทอื่น ในปี 2561 มี
สัดส่ วนอยู่ที่ 34.24 ในปี 2562 มีสัดส่ วนอยูท่ ี่ 26.98 และในปี 2563 มีสัดส่ วนอยู่ที่ 26.38 (รายงานประจาปี , 2564) แสดงให้เห็นว่า
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็ นนายหน้า สามารถสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมได้สูงกว่า และหากสามารถเพิ่มยอดการขายประกัน
ชีวิตรายสามัญได้มากขึ้น ก็จะสามารถนามาทดแทนรายได้ส่วนอื่นที่ ลดลงของธนาคารได้ พร้อมสร้างโอกาสในการพัฒนาธุ รกิ จ
ธนาคารได้
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและต้องการของลูกค้าเพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกัน
รายสามัญกับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
2. เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาและหาแนวทางเพิ่มจานวนลูกค้าในการซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญ
กับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
3. เพื่อหาแนวทางเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันรายสามัญของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ
พาร์ค กาญจนาภิเษก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีน้ ี เป็ นของ Schiffman and Kanuk (อ้างถึงใน วาสนา อินทะแสง,
2559) ที่ กล่าวไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่งคาดว่า จะตอบสนองความต้องการของตนเอง หรื อเพื่อตอบสนองความต้องการภายในครัวเรื อนและ
องค์กร ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกนั้น มีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เช่น ด้านอายุ ด้านรายได้ เป็ นต้น พฤติกรรมการกิน
การใช้ การซื้ อ และความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ จึ งมีความแตกต่างกันออกไป ทาให้มีการซื้ อการบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ทฤษฎีน้ ีเป็ นของ Maynard W. Shelly ในปี 1975 โดย Kanuk (อ้างถึงใน ธีรวัฒน์
ศรี อนุชาต, 2556) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ความรู ้สึกในทางบวกและความรู ้สึกในทางลบ และฉัตยาพร เสมอใจ (2547) กล่าวไว้วา่ ผูท้ ี่จะบอกได้วา่ บริ การนั้น ๆ มี
ประสิ ทธิภาพดีแล้วหรื อไม่ คือ ลูกค้า แม้ผใู ้ ห้บริ การจะทาการจัดเตรี ยมและให้บริ การอย่างเต็มความสามารถแล้ว แต่ถา้ หากลูกค้ายัง
ไม่พอใจกับบริ การนั้น แสดงว่า บริ การนั้น ยังไม่ดีพอ และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ความรู ้สึกของลูกค้า
ที่มีต่อการบริ การ สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของการบริ การ ซึ่งเราสามารถแบ่งระดับของขีดความรู ้สึกของลูกค้าที่ได้รับจากการ
บริ การต่าง ๆ ออกเป็ น 4 ระดับ คือ (1) ความไม่พึงพอใจ (2) ความพึงพอใจ (3) ความประทับใจ และ (4) ความภักดี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ทฤษฎีน้ ีเป็ นของ Kotler and Keller (อ้างถึงใน ญาณิ กา จัดเจน, 2560)
กล่าวไว้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคเกิดขึ้นเป็ นลาดับขั้น แบ่งได้เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปั ญหา ขั้น
ที่ 2 การค้นหาข้อมูลข่าวสาร ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจซื้ อ ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ หลังจากซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประสบการณ์ ทั้งความพอใจและไม่พอใจ ซึ่งเป็ นผลมาจากความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ส่วนประกอบที่สาคัญในการวาง
กลยุทธ์ทางการตลาด เป็ นปั จจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ ซึ่งองค์กรจาเป็ นต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม
ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างตรงเป้ าหมายที่สุด และ Kotler (อ้างถึงใน ปุณยาพร
ภิรมจิตรผ่อง, 2560) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix--4P’s) ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด แต่สาหรับธุ รกิ จอุตสาหกรรมด้านบริ การ จะมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นมา
เนื่องจากมีท้ งั ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ จึงจาเป็ นต้องมีปัจจัยเพื่อใช้ในการพิจารณาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปั จจัย
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ
และในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษางานวิจยั ของ มณี รัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ศึกษาปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิต
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้ อประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา ส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการ
เลือกซื้อประกันชีวติ เพราะประกันชีวติ เป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้แก่ชีวติ ครอบครัว และคนที่อยูใ่ นอุปการะ การออมเงินไว้ใช้
ในยามเกษียณ ตลอดจนการนาเบี้ยประกันชีวติ ไปลดหย่อนภาษีได้ มีบิดา-มารดาเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ แบบประกันที่นิยมคือ แบบ
สะสมทรัพย์ และแบบตลอดชีพ และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวติ มากที่สุด และพบว่า ปั จจัยด้านอายุ เพศ รายได้ต่อเดือน
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ ที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ชี วิ ต ในภาพรวมแตกต่ า งกั น และงานวิ จัย ของ ณั ฐิ ย า
ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า
รู ปแบบประกันชีวติ ที่ลูกค้านิยมซื้อ จะเป็ นประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ มีจานวนการถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยูอ่ ย่างน้อยจานวน
1 กรมธรรม์ มีวตั ถุประสงค์ของการซื้อประกันชีวติ คือ เพื่อออมเงิน และการลดหย่อนภาษี โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ได้แก่ ตนเองและครอบครัว และบุคคลที่ชกั ชวนให้ตดั สิ นใจซื้ อ คือ ตนเอง และรับข้อมูลข่าวสารจาก แฟน ครอบครัว ญาติ และ
งานวิจยั ของ ประสิ ทธิ์ รัตพันธ์ และคณะ (2562) ศึ กษาการรับรู ้ภาพลักษณ์ธุรกิจประกันชี วิตของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย พบว่า
กลุ่มตัว อย่างส่ วนใหญ่มีเ หตุผลในการเลื อกทาประกันชี วิต คื อ เป็ นหลักประกันสร้ างความมั่งคงให้แก่ ตนเองและครอบครั ว
รองลงมาคือ สามารถนาเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้ เป็ นการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ และเป็ นการกระจายการลงทุน โดย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แบบประกันที่เลือกส่ วนใหญ่ จะเป็ นแบบสะสมทรัพย์ ตลอดชีพ ชัว่ ระยะเวลา และเงินได้ประจา มีการถือครองกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ จานวน 1 ฉบับ โดยมีผรู ้ ับผลประโยชน์เป็ น บิดา/มารดา
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่เคยใช้บริ การเงินฝากกับธนาคารออมสิ นสาขา
เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จานวน 1,000 ราย ซึ่งเป็ นการประมาณการจากรายการที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การผ่านช่องทางต่าง ๆ
ของธนาคารออมสิ นในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น (1) ลูกค้าที่เคยใช้บริ การกับธนาคารออมสิ นและเคย
ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญกับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ล่าสุ ด จานวน 10 ราย ย้อนหลัง 3 ปี
ตั้งแต่ปี 2562-2564 ซึ่ งเป็ นจานวน 3 ใน 4 ของจานวนลูกค้าทั้งหมดที่ เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญกับธนาคารออมสิ น
สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง ในการสอบถามความคิดเห็ นของ
ลูกค้า (2) ลูกค้าที่เคยใช้บริ การกับธนาคารออมสิ น แต่ไม่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตรายสามัญกับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะ
พาซิ โอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก จานวน 1,000 ราย และกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวทาง
ของ Yamane (สูตร Taro Yamane สาหรั บคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ าง, 2560) ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 290 ราย จะใช้การทา
แบบสอบถาม ผ่านระบบออนไลน์
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษา ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ศึกษามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง มีเครื่ องมือใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ เครื่ องมือที่ใช้สารวจความคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตราย
สามัญ เพื่อผูส้ ัมภาษณ์จะได้นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการระบุสาเหตุของการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อไม่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
รายสามัญกับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ด้วยคาถามที่เป็ นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตราย
สามัญ และแบบสอบถาม ใช้สอบถามถึงความพึงพอใจและการตัดสิ นในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญในอนาคต เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวติ รายสามัญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการโทรสัมภาษณ์ลูกค้าตามแนวคาถามที่สร้างขึ้น โดย
เป็ นคาถามที่ เป็ นข้อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตรายสามัญ แบ่งออกเป็ น ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัว ได้แก่ ชื่ อ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ส่วนที่ 2 สอบถามถึงเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันชีวติ รายสามัญกับธนาคารออมสิ น และส่ วนที่ 3
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทาประกันเพื่อนาไปเสนอให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผูว้ ิจยั เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและการตัดสิ นในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญใน
อนาคต เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่ จะเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่
2 พฤติกรรมของผูใ้ ช้ในการเลือกบริ การกับธนาคารออมสิ น ส่ วนที่ 3 ปั จจัยในการเลือกใช้บริ การของธนาคารออมสิ น ส่ วนที่ 4
พฤติกรรมของผูใ้ ช้ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต ส่ วนที่ 5 ความพึงพอใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต ส่ วนที่ 6
การตัดสิ นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้เวลาเก็บข้อมูลจานวน 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 25-31 ตุลาคม 256
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการทาแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ขอ้ มูลพร้อมทั้งวิเคราะห์
โดยแบ่งออกเป็ น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก นามาเรี ยบเรี ยงและสรุ ปประเด็นต่าง ๆ มาอธิ บายผลที่ ได้ดว้ ยการบรรยายเชิ ง
พรรณนา มีการจัดทาการเก็บข้อมูลด้วยจาแนกให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยผูว้ ิจยั จะใช้
การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้าน ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบว่า ข้อมูลที่ได้น้ นั เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
โดยนาคาตอบที่ ได้จากการสัมภาษณ์ มาแบ่งตามแนวคิดและทฤษฎี จากนั้น ทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการจัดกลุ่ม (coding) เพื่อจัด
ข้อมูลที่มีลกั ษณะเหมือนกันให้อยูภ่ ายในประเด็นเดียวกัน เมื่อแยกกลุ่มข้อมูลได้เรี ยบร้อย ทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้
ระหว่างกลุ่มและหาความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ได้ จนไม่พบประเด็นใหม่และความสัมพันธ์ใหม่แล้ว จากนั้น จึงจะนาผลลัพธ์ที่ได้ไป
สรุ ปผลการวิจยั ในลักษณะเป็ นข้อเสนอเบื้องต้น (proposition)
2. ข้อมูลที่ได้จากการทาแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทาแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ มาคานวณ
และวิเคราะห์ ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป แล้วนาผลที่ ได้จากการวิเคราะห์มานาเสนอในรู ปแบบการบรรยายเชิ งพรรณนา แจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อศึกษาหาโอกาสที่จะทาให้ลูกค้ามาเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญของธนาคารออมสิ น สาขาเดอะ
พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก
ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้ ผูว้ จิ ยั แบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. จากการสัมภาษณ์ลูกค้าที่เคยใช้บริ การกับธนาคารออมสิ น และเคยซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญกับธนาคารออมสิ น
โดยนาไปใช้ในการระบุสาเหตุของการตัดสิ นใจเลือกซื้อหรื อไม่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญกับธนาคารออมสิ น สาขา
เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1.1. เรื่ องพฤติกรรมของลูกค้า ลูกค้าที่ เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันรายสามัญกับธนาคารออมสิ น ส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ
สะสมทรัพย์ โดยสาเหตุที่เลือกซื้ อประกันประเภทนี้ เพื่อต้องการวางแผนการเงิน ออมเงิน และนาไปลดหย่อนภาษี ซึ่ งลูกค้าส่ วน
ใหญ่จะเป็ นกลุ่มที่มีรายได้ประจาและมีเงินเดือนอยูใ่ นฐานที่ตอ้ งเสี ยภาษี ส่ วนใหญ่มีจานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วอย่างน้อย 1
กรมธรรม์ เมื่อซื้อประกันชีวติ ไปแล้วจะมีการบอกต่อแนะนาเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ให้มาซื้อ
1.2. เรื่ องความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าได้มีการตัดสิ นใจซื้อประกันผ่านช่องทางธนาคารออมสิ น เนื่องมาจากเป็ นลูกค้า
กับธนาคารออมสิ นมาก่อน มีการใช้บริ การและทาธุรกรรมกับธนาคารออมสิ นอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั แต่มีลูกค้าบางรายที่เคยซื้ อประกัน
ชีวติ รายสามัญกับบริ ษทั อื่นด้วย โดยให้เหตุผลว่า พึงพอใจกับผลประโยชน์ที่ได้รับ และมีค่าเบี้ยที่เหมาะสมเพียงพอกับรายได้และ
ตรงกับความต้องการในช่วงที่ลูกค้าสนใจที่จะเลือกซื้อประกันชีวิตรายสามัญ นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีการตัดสิ นใจทาประกันประเภท
อื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันบางประเภท สามารถทาร่ วมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้ดว้ ย ทาให้สะดวก
ต่อการเลือกใช้บริ การของลูกค้า และในอนาคต หากลูกค้าจะกลับมาซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญอีกครั้ง ลูกค้าจะต้องศึกษา
ถึงผลตอบแทน และประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึงรายได้ในขณะที่ จะเลือกซื้ อก่อนจึ งจะตัดสิ นใจเลือกซื้ ออีกครั้ง โดยจะพิจารณา
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญของธนาคารออมสิ นด้วย
1.3 เรื่ องการตัดสิ นใจซื้อ ก่อนการตัดสิ นใจซื้อประกันชีวติ รายสามัญนั้น ลูกค้าจะมีการศึกษาหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์มา
ก่อน ผ่านทางเว็บไซต์ ตัวแทนขาย และพนักงานสาขาที่ สามารถให้ขอ้ มูลได้ พร้อมทั้งมีการปรึ กษาขอคาแนะนาทั้งจากคนใน
ครอบครัว เพื่อน ร่ วมไปถึงพนักงานขาย โดยลูกค้าจะมีการเปรี ยบเทียบทั้งผลตอบแทน ผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึงค่าเบี้ยที่ตอ้ ง
ชาระก่อนตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. จากการทาแบบสอบถาม โดยผลที่ได้จากการทาแบบสอบถามของลูกค้า ลูกค้าที่เคยใช้บริ การกับธนาคารออมสิ น แต่ไม่
เคยซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญกับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิ โอ พาร์ ค กาญจนาภิเษก สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นลูกค้าของธนาคารออมสิ นมาก่อน จานวน 290 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.20 มีช่วงอายุอยูท่ ี่
30-35 ปี จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.41 สถานภาพโสด จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 มีระดับการคึกษาอยูท่ ี่ปริ ญญา
ตรี จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.30 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.14 มีรายได้เดือนละ
20,001-30,000 บาท จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.48 เป็ นลูกค้าที่ใช้บริ การเงินฝากกับธนาคารออมสิ น จานวน 280 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 96.6 โดยมีระยะเวลาการใช้มาแล้ว 4-6 ปี จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.69 โดยเลือกใช้บริ การของธนาคารออมสิ น
เพราะความน่าเชื่อถือเป็ นอันดับหนึ่ง จานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.50 โดยส่วนใหญ่ใช้บริ การผ่านช่องทางสาขาหรื อสานักงาน
จานวน 286 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.60 และในแต่ละสัปดาห์มีการทาธุ รกรรมกับธนาคารออมสิ นน้อยกว่า 5 ครั้ง จานวน 185 คน
คิดเป็ นร้อยละ 63.80 จากปั จจัยด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าเลือกใช้บริ การธนาคารออมสิ น เนื่ องมาจากความมีมาตรฐาน
น่าเชื่อถือ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ด้านราคาธนาคารออมสิ นมีการแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่ชดั เจนก่อนให้บริ การแก่ลูกค้า
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายธนาคารออมสิ น มีจานวนสาขาให้บริ การจานวนมาก ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และด้านบุคลากรพนักงานของธนาคารมีความสุ ภาพในการให้บริ การแก่ลูกค้า ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การกับธนาคารออมสิ น ส่วนถัดมาเป็ นเรื่ องของพฤติกรรมของลูกค้า พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน จานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.30 และผลิตภัณฑ์ประกันที่นิยมซื้อจะเป็ นประกัน
อุบตั ิ เหตุ จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.30 โดยลูกค้าส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต จานวน 159 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.80 แต่มีขอ้ เสนอแนะในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประชี วิตดังนี้ เรื่ องผูร้ ับผลประโยชน์จะเลือกเป็ นบิ ดา/มารดาเป็ นผูร้ ับ
ผลประโยชน์ในประกันชีวติ จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.80 โดยอยากเลือกซื้ อประกันรายสามัญประเภทสะสมทรัพย์ ซึ่ งไม่
เคยทราบมาก่อนว่า ธนาคารออมสิ นมีจาหน่ายประกันรายสามัญ จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.80 ซึ่ งในอนาคต คาดการณ์วา่
จะเลือกซื้อประกันชีวติ รายสามัญกับธนาคารออมสิ น เมื่อมีโอกาส 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.40 พร้อมทั้งระบุความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อประกันชีวติ กับธนาคารออมสิ น คือ มีความพึงพอใจในด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธนาคาร/บริ ษทั ประกัน ความพึง
พอใจในด้านสิ ทธิ ประโยชน์และความคุม้ ครอง ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และเหตุผลที่ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตเป็ น
อันดับแรกคือ ประโยชน์ที่จะได้รับก่อนตัดสิ นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาเพื่อเพิ่มจานวนการทาประกันชี วิตรายสามัญ ของธนาคารออมสิ นสาขาฯ
พบว่า ปั จจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันนั้น มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตรายสามัญ
ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุอยู่ที่ 30-35 ปี สถานภาพโสด มี ระดับการคึ กษาอยู่ที่ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั มีรายได้เดือนละ 20,001-30,000 บาท ในอนาคตจะเลือกซื้ อประกันชีวิตรายสามัญกับธนาคารออมสิ นเมื่อมีโอกาส
พร้อมทั้งระบุความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตกับธนาคารออมสิ น คือ มีความพึงพอใจในด้านชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ
ของธนาคาร/บริ ษทั ประกัน ความพึงพอใจในด้านสิ ทธิ ประโยชน์และความคุม้ ครอง และเหตุผลที่ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อประกัน
ชี วิตเป็ นอันดับแรก คือ ประโยชน์ที่จ ะได้รับก่ อนตัดสิ นเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต และลูกค้าส่ วนใหญ่ที่เคยซื้ อผลิ ตภัณฑ์
ประกันชีวิตรายสามัญกับธนาคารออมสิ นและจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันชีวิตรายสามัญ ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ ประกันสร้าง
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าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความมัง่ คงให้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถนาเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้ และเป็ นการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ โดย
ลูกค้ามักจะเลือกซื้ อประกันชีวิตรายสามัญประเภทสะสมทรัพย์ และมีกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างน้อยจานวน 1 กรมธรรม์ มีบิดา/
มารดาเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์จากการทาประกันชีวติ รายสามัญ และจากข้อมูลข้างต้น เราสามารถนาไปวางแผนเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์
ในอนาคตโดยเลือกเจาะจงไปที่กลุ่มเป้ าหมายที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญ
อภิปรายผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาเพื่อเพิ่มจานวนการทาประกันชีวติ รายสามัญ ของ
ธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและต้องการของลูกค้าเพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกัน
รายสามัญกับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารออมสิ นเช่นกัน เพราะในการตัดสิ นใจผลิตภัณฑ์ประกันรายสามัญนั้น ลูกค้า
จะต้องมีความพึงพอใจในด้านชื่ อเสี ยงและความน่ าเชื่ อถือของธนาคาร/บริ ษทั ประกัน ความพึงพอใจในด้านสิ ทธิ ประโยชน์และ
ความคุ ม้ ครอง และเหตุผลที่ ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อประกันชี วิตเป็ นอันดับแรก คื อ ประโยชน์ที่จะได้รับก่ อนตัดสิ นเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ประกันชี วิต และลูกค้าส่ วนใหญ่ที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญกับธนาคารออมสิ นและจะตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ประกันชีวติ รายสามัญ ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ ประกันสร้างความมัง่ คงให้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถนาเบี้ยประกันไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณี รัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ศึกษาปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้อประกัน
ชีวติ เพราะประกันชีวิตเป็ นหลักประกันความมัน่ คงให้แก่ชีวิต ครอบครัว และคนที่อยูใ่ นอุปการะ การออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ
ตลอดจนการนาเบี้ยประกันชีวติ ไปลดหย่อนภาษีได้
2. เพื่อหาแนวทางเพิ่มจานวนลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญกับธนาคารออมสิ น สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ ค
กาญจนาภิเษก ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่ เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตรายสามัญ ส่ วนใหญ่จะมีท้ งั เพศหญิงและเพศชาย มีอายุ
ตั้งแต่ 30-60 ปี มีอาชีพมัน่ คง เป็ นผูม้ ีรายได้ประจาและมีเงินเดือนอยูใ่ นฐานที่ตอ้ งเสี ยภาษี จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ประกันแบบสะสม
ทรัพย์ โดยให้สาเหตุที่เลือกซื้อประกันประเภทนี้ เพื่อต้องการวางแผนการเงินในอนาคต ใช้เป็ นการออมเงิน และนาค่าเบี้ยไปใช้ใน
การลดหย่อนภาษี จากลักษณะของลูกค้า ทาให้ธนาคารฯ จะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมให้กบั ลูกค้า โดยลูกค้า
จะมีการพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับ รายละเอียดโปรโมชัน่ ค่าบริ การ และราคา ก่อนเลือกซื้อ หากตรงตามความต้องการที่ลูกค้า
ตั้งไว้ จะท าให้ธนาคารสามารถเพิ่มจานวนลูกค้าในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตรายสามัญได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประสิ ทธิ์ รัตนพันธ์ และคณะ (2562) ศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์ธุรกิจประกันชีวิตของผูบ้ ริ โภคในประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีเหตุผลในการเลือกทาประกันชีวติ คือ เป็ นหลักประกันสร้างความมัง่ คงให้แก่ตนเองและครอบครัว รองลงมาคือ สามารถนา
เบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้ เป็ นการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ และเป็ นการกระจายการลงทุน
3. เพื่อหาแนวทางเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันรายสามัญของธนาคารออมสิ นสาขา เดอะพาซิ โอ
พาร์ ค กาญจนาภิเษก ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามักจะเลือกซื้ อประกันชีวิตรายสามัญประเภทสะสมทรัพย์ และมีกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ อย่างน้อยจานวน 1 กรมธรรม์ มีบิดา/มารดาเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์จากการทาประกันชีวติ รายสามัญ ดังนั้น หากธนาคารต้องการ
เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันรายสามัญ จะต้องมีการวางแผน ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้ อประกันชีวิตรายสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560)
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า รู ปแบบประกันชีวติ ที่ลูกค้า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นิ ยมซื้ อจะเป็ นประกันชี วิตแบบสะสมทรั พย์ มีจานวนการถื อกรมธรรม์ประกันชี วิตอยู่อย่างน้อยจานวน 1 กรมธรรม์ และมี
วัตถุประสงค์ของการซื้อประกันชีวติ คือ เพื่อออมเงิน และการลดหย่อนภาษี
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึ กษาพบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่จะไม่ทราบว่า ธนาคารออมสิ นมี การจาหน่ ายประกันชี วิตรายสามัญ เนื่ องมาจาก
ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ทาให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายสามัญ ดังนั้น จึงทาให้สาขามี
ยอดจาหน่ายลดลง อีกทั้งจากวิกฤตการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว ส่ งผลต่อการเลือกซื้ อของลูกค้าเป็ น
อย่างมาก ดังนั้น
1. ธนาคารควรสร้างความน่าเชื่อถือในด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญ เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่ค่อยเป็ นที่นิยม
ของลูกค้า เพิ่มประสิ ทธิภาพด้วยการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญ ให้เข้ากับยุคดิจิทลั อย่างที่บริ ษทั ประกันกาลัง
ปรับตัวเป็ นการอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมของลูกค้า เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั
2. ธนาคารควรมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการโฆษณาเพื่อทาให้ลูกค้าทราบ และรับรู ้ถึงผลิตภัณฑ์ป ระกันชีวิต
รายสามัญของธนาคารออมสิ น พร้อมทั้งมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกลุ่มลูกค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เปิ ดจาหน่ายในปั จจุบนั มี
แบบที่นอ้ ยและยังไม่ตรงความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย
3. ธนาคารควรมี การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้กับพนัก งานผูม้ ี หน้าที่ ในการติ ดต่อสื่ อ สารกับลู กค้าเพิ่มศักยภาพให้
พนักงาน ให้พนักงานสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ถูกต้อง เมื่อพนักงานเข้าใจสามารถให้ขอ้ มูลลูกค้าได้ชดั เจน จะทาให้
ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจและสนใจในผลิตภัณฑ์ที่พนักงานแนะนา ซึ่งช่วยในการตัดสิ นใจซื้อของลูกค้าได้ง่ายขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
1. ศึกษาถึงข้อมูลและสื่ อประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ ว่า มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญ
2. ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนไปในอนาคตของลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันชีวติ รายสามัญ ที่ทาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รายสามัญอย่างต่อเนื่อง
3.ศึกษาถึงรู ปแบบการทาประกัน ผลตอบแทน และผลประโยชน์ที่แท้จริ งที่ลูกค้าต้องการและคาดการณ์วา่ จะได้รับจาก
การทาประกันชีวติ รายสามัญ พร้อมทั้งการพัฒนาต่อยอดช่องทางการให้บริ การของธุรกิจประกัน
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ ทมี่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของ SHEIN
วิภาวี มะชัย1*
ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์2 และ วนิดา สุวรรณนิพนธ์3
สาขาบริ หารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ประเทศไทย1
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: s62127313124@ssru.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน (2) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ส่ งผลการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
แพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของธุ รกิ จ SHEIN แตกต่างกัน และ (3) ศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อใช้
บริ การผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ SHEIN จานวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) และ
วิธีการกสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) และใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
อิสระต่อกัน (independent sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ คูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
แพลตฟอร์ มอี คอมเมิร์ซของธุ รกิ จ SHEIN แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ ส่ วนพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของธุ รกิ จ SHEIN แตกต่างกัน ได้แก่ ความถี่ในการสั่งซื้ อ
สิ นค้า ขณะที่พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอื่น ๆ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN ที่แตกต่าง
กันแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ
ของธุ รกิจ SHEIN อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ด้านความสะดวกในการซื้ อ และด้านการ
สื่ อสาร ในขณะที่ดา้ นความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN
คาสาคัญ: ส่วนประสมการตลาดออนไลน์, การตัดสิ นใจซื้อ, แพลตฟอร์ม
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Abstract
The objectives of this research were to (1) study different demographic factors have differently influenced purchase
decisions through e-commerce platform of SHEIN; (2) study different consumer behaviors have differently influenced purchase
decisions through e-commerce platform of SHEIN; and (3) study the online marketing mix factors that influenced purchase
decisions through e-commerce platform of SHEIN. The study sample consisted of 400 consumers who had purchased or used
services through the e-commerce platform of SHEIN using cluster random sampling and convenience sampling. Online
questionnaires were used as a data collection tool. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, independent sample t test, one-way ANOVA and multiple regression analysis statistics. The results showed
that different demographic factors affected the purchase decision through the e-commerce platform of SHEIN differently
including gender, age, education, occupation and income. Consumer behavior in term of purchase frequency affected the
purchase decision through e-commerce platform of SHEIN differently. In addition, the online marketing mix factors that
influenced the purchase decision through e-commerce platform of SHEIN statistically at .05 level were online marketing mix
factors in term of consumer cost to satisfy, convenience to buy, and communication. While online marketing mix factors in term
of consumer wants and needs did not affect the purchase decision through e-commerce platform of SHEIN.
Keywords: Online Marketing Mix, Purchase Decisions, Platform
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บทนา
ในช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมา แนวโน้มการค้าโลกได้เข้าสู่ ระบบออนไลน์และเติบโตอย่างต่อเนื่ องทุกปี เทคโนโลยีและ
อิ นเทอร์ เ น็ ตเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ผูป้ ระกอบการจะต้องท าความเข้าใจและนามาใช้ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุ ด การประกอบธุ ร กิ จ บน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (electronic commerce หรื อ e-commerce) ได้รับความสนใจ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุรกิจ และ
เป็ นช่องทางที่ผูป้ ระกอบการ SME สามารถสู ้กบั บริ ษทั ใหญ่ ๆ ธุ รกิจบนแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศจีนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว และการซื้อขายสิ นค้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ได้กลายเป็ นหนึ่ งในช่องทางหลัก ทาให้ธุรกิ จอี คอมเมิ ร์ซในประเทศจี นเติ บโตขึ้ นอย่างก้าวกระโดดอยู่เป็ นอันดับต้นของโลก
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564ข)
เมื่อพิจารณาถึงตลาดอีคอมเมิ ร์ซในประเทศจี น พบว่า ประเทศจี นมี มูลค้าการค้าในปี 2563 สู งถึง 1 ล้านล้านเหรี ยญ
ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็ นประเทศที่มีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและฐานะ
ของประชาชนจีนที่ดีข้ ึน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ (ธนาคารกรุ งเทพ จากัด, ศูนย์การเรี ยนรู ้
ทางธุรกิ จสาหรับ SME, 2563) อีกทั้งการซื้ อขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซของจี น ไม่ได้เป็ นเพียงการซื้ อขายเฉพาะภายในประเทศ
เท่ านั้น ผูซ้ ้ื อสิ นค้าจากประเทศอื่ น ยังซื้ อสิ นค้าจากจี นผ่านระบบการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน หรื อ Cross-Border ECommerce (CBEC) ซึ่ งช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการซื้ อขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ ที่ไม่ตอ้ งมีการตรวจเข้มกับ
สิ นค้าที่ เข้ามา และยังเป็ นการซื้ อขายจากธุ รกิ จสู่ ผูบ้ ริ โภค (B2C) และจากธุ รกิ จสู่ ธุรกิ จ (B2B) อีกด้วย (กระทรวงพาณิ ชย์, กรม
ส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ, 2561)
ธุรกิจ SHEIN เป็ นแบรนด์ขายเสื้ อผ้าออนไลน์จากจีน เริ่ มต้นธุรกิจเมื่อปี 2008 ที่เมืองหนานจิง ต่อมาในปี 2021 ธุรกิ จ
SHEIN ครอบคลุมมากกว่า 150 ประเทศ โดยมีจุดเด่นคือ จาหน่ายเสื้ อผ้าออนไลน์ลกั ษณะ Fast-Fashion ราคาถูก ไม่มีหน้าร้าน เน้น
กลุ่มผูบ้ ริ โภควัยรุ่ นในช่วง Gen Z มีสินค้าหลากหลายประเภท และขายผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ ม SHEIN ใน
ประเทศไทย เริ่ มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ในช่วงแรกมีปัญหาหลักเรื่ องการจัดส่ งที่ใช้ระยะเวลานาน เนื่ องจากต้องรอสิ นค้าที่
ส่งจากประเทศจีน จึงได้มีการปรับปรุ งให้จดั ส่ งสิ นค้าในระยะเวลาที่เร็ วขึ้น แต่ต่อมาก็ยงั มีปัญหาเรื่ องคุณภาพของสิ นค้าที่ไม่ตรง
กับที่โฆษณาไว้ ทาให้แพลตฟอร์ ม SHEIN ไม่ได้รับความนิ ยมในประเทศไทย แต่ยงั คงเป็ นแพลตฟอร์ มที่น่าสนใจ เพราะบนสื่ อ
Instagram ของ SHEIN ในประเทศไทย มีผตู ้ ิดตาม 4.62 แสนคน ถือว่า เป็ นจานวนมาก (Pattrat, 2563)
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ส่ งผลให้เกิดการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่ างทางสังคม นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างเห็นได้ชดั การซื้ อของออนไลน์กลายเป็ นกิจวัตรประจาวันของผูบ้ ริ โภค ทาให้ธุรกิจ
ต่าง ๆ หันมาสนใจการขายสิ นค้าผ่านอีคอมเมิร์ซมากขึ้น รวมทั้งผูป้ ระกอบการดั้งเดิ มต้องปรับตัว เพื่อรองรับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในด้านนี้ ส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด และเชื่อมัน่ ว่า ความต้องการใน
การซื้อขายผ่านทางออนไลน์น้ นั จะกลายเป็ นช่องทางที่สาคัญมากขึ้นสาหรับผูบ้ ริ โภค แม้เป็ นยุคหลังการแพร่ ระบาดของ COVID19 เกิดเป็ นวิถีปกติใหม่ (new normal) พบว่า โดยเฉลี่ยร้อยละ 45 ของผูบ้ ริ โภคทัว่ เอเชีย วางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายออนไลน์แทน
การใช้ช่องทางการค้าปลีกแบบเดิมในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564ก)
การแข่งขันทางการตลาดในยุคดิจิทลั ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการปรับมุมมองแนวความคิดจากส่ วนประสมทางการตลาด
4P’s พัฒนามาเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดผ่านมุมมองของผูบ้ ริ โภค หรื อ 4C’s ซึ่ งเน้นการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค มีองค์ประกอบ 4
ด้าน คือ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (consumer wants and needs) ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (consumer’s cost to satisfy) ความสะดวกใน
การซื้อ (convenience to buy) และการสื่ อสาร (communication) (Kotler, 2016; Lauterborn, 1990) ซึ่งหากธุรกิจมีการพัฒนากลยุทธ์
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การตลาด 4C’s ที่ เหมาะสมแล้ว จะส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากสองช่องทางเลือกขึ้นไป และเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจทั้งด้านจิตใจ ความรู ้สึกนึ กคิด และพฤติกรรมทาง
กายภาพ มีกระบวนการหรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นลาดับ ประกอบไปด้วย การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Kotler, 2003)
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN โดยศึ กษาจากผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร การศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ หรื อ 4C’s ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ เนื่องจาก
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ มีความสอดคล้องกับการตลาดของธุ รกิ จออนไลน์ ผลจากการศึ กษาสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการกาหนด
กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับธุรกิจ SHEIN และการขายสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้เจริ ญเติบโตยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ
SHEIN แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ส่งผลการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN
แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของ
ธุรกิจ SHEIN
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดออนไลน์
เป็ นส่ วนประสมการตลาดที่มองในมุมของผูบ้ ริ โภค โดยให้ความสาคัญและยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้นักการตลาด
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ได้ง่ายขึ้น และสามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น (Kotler, 2016)
Lauterborn (1990) ให้ความหมายส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ (online marketing mix) หมายถึง องค์ประกอบที่สาคัญในการ
ดาเนินงานการตลาด เป็ นปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ เพื่อค้นหาว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการอะไร คิดอย่างไร และนาเสนอคุณค่าและ
ประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุดมากขึ้น โดยได้นาเสนอส่วนประสมการตลาด 4Cs ในมุมมองของผูบ้ ริ โภค แทนส่วนประสม
การตลาด 4Ps ในมุมมองของผูข้ าย ซึ่ งนามาประยุกต์กบั สถานการณ์การตลาดในยุคดิจิทลั ได้เหมาะสมมากกว่า ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค (consumer wants and needs) เป็ นมุมกลับของส่ วนประสมทางการตลาด 4p’s ด้าน
สิ นค้า (products) ในมุมมองของลูกค้านั้น สิ นค้าหรื อบริ การที่ลูกค้าต้องการต้องแก้ปัญหาของลูกค้าได้ ธุ รกิ จต้องเสนอคุณค่าที่
ลูกค้าต้องการ และต้องศึกษาทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง เนื่องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เรี ยนรู ้ที่จะเลือกบริ โภคสิ นค้าได้ดว้ ย
ตนเอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (consumer cost to satisfy) เป็ นมุมกลับของส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ในด้านราคา
(price) ซึ่งต้องคานึงถึงต้นทุนของผูบ้ ริ โภคมากกว่าต้นทุนของธุรกิจ ต้นทุนของผูบ้ ริ โภคจะคานวณจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภค
ต้องจ่ายออกไปในการซื้อสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะประเมินเงินที่จ่ายนั้น คุม้ ค่ากับสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้มาในมุมมองของผูบ้ ริ โภคเอง
3. ด้านความสะดวกในการซื้อของผูบ้ ริ โภค (convenience to buy) เป็ นมุมกลับของส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) เนื่องจากปั จจุบนั เป็ นยุคการสื่ อสารออนไลน์ ผูบ้ ริ โภคเลือกความสะดวกสบายมากกว่าการที่จะต้อง
เดินทางไปซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ดังนั้น ธุรกิจต้องสร้างช่องทางให้ผบู ้ ริ โภคสามารถค้นหาสิ นค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว ให้ขอ้ มูล
สิ นค้าที่จาเป็ นและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งช่องทางการชาระเงินและการจัดส่งต้องง่ายและสะดวก
4. ด้านการสื่ อสาร (communication) เป็ นมุมกลับของส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(promotion) ซึ่งได้เปลี่ยนเป็ นการสื่ อสารเข้ามาแทน เพราะการสื่ อสารที่ดีจะสร้างความเชื่อถือในสิ นค้าและบริ การส่งผลต่อยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้น จึงจาเป็ นต้องสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความเข้าใจอย่างตรงประเด็น ธุรกิจจะต้องจัดหาสื่อที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
การสื่ อสารที่สอดคล้องกับความต้องการตามรู ปแบบวิถีชีวติ ของผูบ้ ริ โภค และความคุม้ ค่าหรื อสิ ทธิพิเศษอื่นที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ
หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่ เขาจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การ
ตัดสิ นใจ จึ งเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง Kotler (2003) อธิ บายกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคไว้วา่ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู ้ถึงปั ญหาหรื อความจาเป็ น หมายถึง การรับรู ้ความต้องการจะเกิดขึ้นได้น้ นั ต้องเกิดจากสิ่ งกระตุน้ หรื อความ
ต้องการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งความต้องการ มีท้ งั ความต้องการด้านร่ างกาย จิตใจ ความปรารถนาต้องการสิ่ งนั้น
2. การแสวงหาข้อมูล หมายถึง ความต้องการที่ถูกการกระตุน้ และเป็ นสิ่ งที่สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคจะนา
สิ่ งนั้นมาตอบสนองความต้องการของตนเองทันที แต่ถา้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องหารเหล่านั้นได้ทนั ที ความต้องการจะถูก
เก็บไว้ เพื่อรอให้ได้รับการกระตุน้ ที่เพียงพอ โดยการกระตุน้ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทิศทางในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
3. การประเมินทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกต่าง ๆ จากข้อมูลที่ คน้ หา ซึ่ งนักการตลาดควรที่ จะต้องรู ้วิธีที่
ผูบ้ ริ โภคใช้ในการประเมินทางเลือกด้วย เพราะผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลนั้น มีวธิ ีการประเมินแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน
4. การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง การตัดสิ นใจซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากการประเมินทางเลือก ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจแบบมี
อันดับขั้นตอนที่ชดั เจน ซึ่งเป็ นการตัดสิ นใจที่ผบู ้ ริ โภคมองว่า ดี และสามารถแก้ปัญหาต่อตัวลูกค้าเองได้
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หมายถึง เป็ นการแสดงความคิดเห็นหลังจากผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้สินค้าเหล่านั้นแล้ว
ถ้าผูบ้ ริ โภคพอใจแสดงว่า สิ นค้าที่น้ นั สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นได้ โดยจะแสดงออกมาเป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจ
จากความเป็ นไปได้ในเชิงแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั นามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงดังภาพ 1
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตัวแปรต้ น (independent variable)

ตัวแปรตาม (dependent variable)

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H)
ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (4C’s)
1. ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค (consumer wants and needs)
2. ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (consumer cost to satisfy)
3. ด้านความสะดวกในการซื้อของผูบ้ ริ โภค (convenience to buy)
4. ด้านการสื่ อสาร (communication)

การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ของธุรกิจ SHEIN

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research method) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (survey method) ซึ่ ง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ SHEIN จานวน 400 คน มี
ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่าง เริ่ มจากการรวบรวมรายชื่อกลุ่มผูใ้ ช้บนสื่ อออนไลน์ที่เกี่ ยวข้องกับประชากรเป้ าหมาย และใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) สุ่ มกลุ่มมาจานวน 7 กลุ่ม ได้แก่ SHEIN Thailand, ศูนย์รวมซื้ อ-ขาย SHEIN &
ROMWE THAILAND, เสื้ อผ้า Shein Romwe ราคาถูก, กลุ่มขายส่งสิ นค้าราคาถูก Shein, กลุ่มขายสิ นค้าออนไลน์ เสื้ อผ้า ความงาม
ทุกชนิ ด, เสื้ อผ้าแฟชัน่ , ตลาดซื้ อ ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ เป็ นต้น จากนั้น จึงใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling)
โดยแขวนลิ งค์ของแบบสอบถามที่ สร้างด้วย Google Forms ไปยังกลุ่มที่ เลือกมา และเชิ ญชวนให้สมาชิ กในกลุ่มเข้ามาตอบ
แบบสอบถามตามความสะดวกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนได้แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับครบ จานวน 400 ชุด
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามซึ่ งถูกสร้ างขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ ในส่ วนที่ 3 และ 4
เป็ นคาถามวัดความคิดเห็ น โดยใช้มาตรส่ วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ เห็ นด้วยมากที่ สุด เห็ นด้วยมาก เห็ นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นามาทดสอบเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามก่อนนาไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริ ง ผลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน พบว่า ค่าของ
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index) หรื อ IOC มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
และมี ค่า IOCโดยรวมเท่ ากับ 0.945 ซึ่ งมี มากกว่า 0.5 แสดงว่า คาถามมี ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจ ัย (ฉัตรศิ ริ

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

461

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ , 2548) จากนั้น จึงนาแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมัน่ (reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ทดสอบ (pilot test) จานวน 40 ตัวอย่าง ผลการทดสอบความเชื่อมัน่ ของคาถามในแต่ละด้าน มีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) อยูร่ ะหว่าง 0.77-0.94 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑ์ที่สามารถนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลได้
(Hair et al., 2010)
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (descriptive statistics analysis) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) ได้แก่ การทดสอบทีระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (independent sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษา
สูงสุดอยูใ่ นปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานธุรกิจเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
1.2 ลักษณะพฤติกรรมศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่รู้จกั แพลตฟอร์ ม SHEIN โดย Social Media เช่น
Facebook, Instagram สนใจซื้อสิ นค้าในหมวดเสื้ อผ้า รู ปแบบการใช้บริ การสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHEIN ความถี่ในสั่งซื้ อ
สิ นค้าของ SHEIN น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน SHEIN คือ ตนเอง เหตุผลที่ตดั สิ นใจคือ
รู ปแบบเสื้ อผ้าที่หลากหลาย และความพึงพอใจเมื่อได้รับสิ นค้าที่สงั่ ซื้อคือ รู ้สึกคุม้ ค่าทางด้านราคามากที่สุด
1.3 ลักษณะส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญส่ วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ดา้ นการสื่ อสารมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านความสะดวกในการซื้ อ ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค และด้าน
ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ตามลาดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างของปั จ จัยประชากรศาสตร์ ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ น ค้าผ่า นแพลตฟอร์ ม อี
คอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน ส่งผลส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
2.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ของธุ รกิ จ SHEIN แตกต่างกัน พบว่า ความถี่ ในสั่งซื้ อสิ นค้าแตกต่างกัน ส่ งผลส่ งผลต่อการตัด สิ นใจซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ผ่า น
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ในขณะที่ประเภทการเลือกใช้บริ การ รู ปแบบการใช้บริ การ บุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการซื้อ เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ และความพึงพอใจเมื่อได้รับสิ นค้าที่สั่งซื้ อ แตกต่าง
กันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน
2.3 ผลการวิเคราะห์ ส่ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ มีอิ ทธิ พลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นแพลตฟอร์ ม อี
คอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 1
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
ค่ าสถิติการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณของส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าผ่ านแพลตฟอร์ มอี
คอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN
Standardized
Unstandardized Coefficients
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ม
Coefficients
t
Sig.
อีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN

B
Std. Error
ค่าคงที่ (constant)
4.75
0.120
3.948 0.001**
ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค
0.063
0.053
0.063
1.180 0.239
ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
0.215
0.047
0.240
4.622 0.001**
ด้านความสะดวกในการซื้อ
0.094
0.045
0.099
2.082 0.038*
ด้านการสื่ อสาร
0.510
0.049
0.511
10.434 0.001**
R = .849, Adjusted R Square= .718, S.E. = .27450, F = 254.747, ** มีนยั สาคัญที่ระดับ .001, * มีนยั สาคัญที่ระดับ .05
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 ได้แก่ ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
(Sig. = .001) ด้านความสะดวกในการซื้ อ (Sig. = 0.038) และด้านการสื่ อสาร (Sig. = 0.001) ในขณะที่ ส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ที่ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอี คอมเมิร์ซของธุ รกิ จ SHEIN ได้แก่ ด้านความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค (Sig. = 0.239) โดยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้ นการสื่ อสาร ( = 0.511) ส่งอิทธิพลผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN มากที่สุด รองลงมาเป็ น ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ( = 0.240) และด้าน
ความสะดวกในการซื้อ ( = 0.099) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับบางส่ วนของงานการวิจยั ของ
วริ ศรา สู ้สกุลสิ งห์ และวราวุธ ฤกษ์วรารั กษ์ (2563) ศึ กษาปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ
และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกัน และงานวิจยั ของ อรุ โณทัย ปั ญญา (2562) พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) แตกต่าง
กัน รวมทั้งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ขนาดครอบครัว สถานภาพ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่นักการตลาดนิ ยมใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด เนื่ องจาก
ความแตกต่างของประชากรในแต่ละด้าน จะส่ งผลให้เกิดความต้องการเลือกซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การที่ต่างกันของกลุ่มย่อยได้ ทั้งนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อาจเป็ นเพราะการซื้อสิ นค้าอีคอมเมิร์ซ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรื อความรู ้ในการค้นหาสิ นค้า อีกทั้งเป็ นสิ นค้าที่จาหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน
และยังเป็ นสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ซึ่งไม่ได้เหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่มที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์ต่างกัน
2. ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ความถี่ในการสัง่ ซื้ อสิ นค้า ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ มอี คอมเมิ ร์ซธุ รกิ จ SHEIN แตกต่างกัน และเมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มีความแตกต่างกัน พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีความถี่ในการซื้อ น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน กับ มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน และผูบ้ ริ โภคที่มีความถี่ในการซื้ อ 1-2 ครั้ง/เดือน กับ
มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
โอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความถี่ในการซื้ อมาก มีการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่ากลุ่มที่มีความถี่ในการซื้ อน้อยกว่า
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการบริ โภค 6W1H ของ Kotler (2003) ในด้านผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (when) เป็ นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับโอกาสที่ลูกค้าทาการซื้อ ทาให้ทราบว่า ควรทาการส่งเสริ มการตลาดอย่างไร จึงสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อของผูบ้ ริ โภค
3. ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ด้านความสะดวกในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
และด้านการสื่ อสาร ส่ งอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซธุ รกิ จ SHEIN ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของ ชัยวัฒน์ ม่วงทอง (2561) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ตราสิ นค้า SHEIN รวมทั้ง งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของ ณฐมน กัสปะ และฐิตารี ย ์ ศิริมงคล (2564)
พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ด้านความสะดวกในการ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค และด้านการสื่ อสาร ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ขอนแก่น และงานวิจยั ของ เรวดี ฉลาดเจน (2564) พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านสิ นค้า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านราคา ส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y นอกจากนี้ จากผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ดา้ นความต้องการของผูบ้ ริ โภคไม่ส่งอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ
ธุรกิจ SHEIN ซึ่ งแตกต่างจากแนวคิดส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ของ Lauterborn (1990) และ Kotler (2016) เนื่ องจากธุรกิ จ
SHEIN เป็ นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขายเสื้ อผ้าออนไลน์จากจีน ผ่านระบบการค้าออนไลน์แบบข้ามพรมแดน หรื อ Cross-Border ECommerce (CBEC) ผูซ้ ้ือสิ นค้าจากประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก สามารถซื้อสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ SHEIN ดังนั้น สิ นค้าที่
ขายอาจไม่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากแต่ละประเทศมีปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น วัฒนธรรม ค่านิ ยม และ
วิถีการดาเนินชีวติ แตกต่างกัน ทาให้สินค้าอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูป้ ระกอบการควรนาข้อมูลประชากรศาสตร์มาวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แบ่งส่วนตลาดและใช้ประโยชน์จากปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างในการค้นหาความต้องการของตลาดส่ วนเล็ก (niche market)
เพื่อกาหนดกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม
2. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะในด้านความถี่ในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
เป็ นการวิเคราะห์ในด้านโอกาสในการซื้ อ (occasions) เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคคาดหวังถึงความคุม้ ค่าในการซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้ง ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรทาการส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความคุม้ ค่าในการสัง่ ซื้ อแต่ละครั้ง เช่น เมื่อซื้ อครบตามจานวนที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กาหนดจะได้ส่วนลดหรื อจัดส่งฟรี การส่งเสริ มการขายในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลวันสาคัญต่าง ๆ และการสะสมคะแนนจากยอด
ซื้อเพื่อนามาใช้ในการซื้อครั้งต่อไป เป็ นต้น
3. ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ด้านความสะดวกใน
การซื้ อ และด้านการสื่ อสาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า ส่ งอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อ โดยเน้นให้สอดคล้องกับด้านความต้องการในมุมมองของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เช่น ด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ควรกาหนด
ราคาสิ นค้าโดยคานึงถึงต้นทุนต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคต้องจ่ายในการซื้อสิ นค้า และราคาสิ นค้าต้องมีความคุม้ ค่าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่
แตกต่างกัน ด้านความสะดวกในการซื้ อ ควรมีช่องทางในการซื้ อที่อานวยความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภค การสัง่ ซื้ อผ่านแพลตฟอร์ มทา
ได้ง่าย ปลอดภัย และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งด้านการสื่ อสาร ควรเน้นการสื่ อสารแบบสองทาง (two-way communication) มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริ มการขายที่น่าดึงดูดใจผ่านช่องทางออนไลน์อยูเ่ สมอ มีช่องทางให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้าจากการ
แนะนาโดยบุคคลอื่นที่เคยใช้สินค้า และมีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้า เป็ นต้น หากธุรกิจสามารถปรับปรุ งส่ วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์เหล่านี้ให้ดียงิ่ ขึ้น ก็จะส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อมากขึ้นและสามารถเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้มากขึ้น
4. ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้ นความต้องการของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจาก
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้ นความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่ส่งอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการควรศึกษาและทาความเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างลึกซึ้ ง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
เนื่องจาก SHEIN เป็ นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางด้านแฟชัน่ แบบ B2C ระดับโลก ขายสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า
กระเป๋ าและสิ นค้าแฟชัน่ อื่น ๆ โดยเน้นเสื้ อผ้าของผูห้ ญิงเป็ นหลัก ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนาสิ นค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย โดยสิ นค้าควรมีความทันสมัย กาลังอยู่ในกระแสนิ ยม มีความหลากหลาย มีการพัฒนาสิ นค้า
ใหม่ ๆ ตลอดเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายที่นิยมสิ นค้าแฟชัน่ ซึ่ งเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการด้านร่ างกายและจิตใจ หรื อเป็ นการรับรู ้ปัญหาที่นาไปสู่กระบวนการตัดสิ นใจซื้อในขั้นของการแสวงหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ หากธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น ก็จะ
ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรทางการตลาดอื่น ๆ เช่น คุณค่าตราสิ นค้า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการ
บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ และความภักดีของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและครอบคลุมแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรการศึกษาในขอบเขตประชากรอื่น ๆ เช่น ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเพศหญิง และกลุ่ม Generation ต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อให้ได้
รายละเอียดข้อมูลที่ชดั เจนและครอบคลุมกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายมากขึ้น และสามารถนามาวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด
ได้สอดคล้องกับบริ บทและปั จจัยที่แตกต่างกันได้ดียงิ่ ขึ้น
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การรับรู้คุณค่ าตราสิ นค้ าทีม่ ีอิทธิพลต่ อความภักดีของผู้บริโภคร้ านค้ าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่
พลกฤต สว่างเมฆ1*
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งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีก
เฉพาะอย่าง อิเกี ย สาขาบางใหญ่ แตกต่างกัน และศึ กษาการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิ พลความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีก
เฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การ
ร้านค้าสิ นค้าเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จานวน 400 คน การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (independent sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (oneway analysis of variance) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้แตกต่างกัน มีความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกี ย
สาขาบางใหญ่ แตกต่างกัน นอกจากนี้ การวิเคราะห์อิทธิ พลของการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่มีต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีก
เฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ พบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า
และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ส่งอิทธิพลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ขณะที่การรับรู ้
คุณค่าตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ไม่ส่งอิทธิ พลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกี ย สาขา
บางใหญ่ โดยตัวพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยพหุคูณสูงสุด คือ ด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า รองลงมาคือ ด้านการตระหนัก
ถึงตราสิ นค้า และด้านการรั บรู ้ คุณภาพของตราสิ นค้า ตามลาดับ โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่ วมกันพยากรณ์ความภักดี ของ
ผูบ้ ริ โภค (R2) ได้ร้อยละ 50.41
คาสาคัญ: คุณค่าตราสิ นค้า, ความภักดีของผูบ้ ริ โภค, ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

Perceived Brand Equity Influencing Consumer Loyalty of Specialty Retail Stores
IKEA, Bang Yai Branch
Phonlakrit Swangmek1*
Wanida Suwunniponth2 ans Nattapong Techarattanased 3
Business Administration (Marketing), Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand1,2,3
*Corresponding author: s62127313007@ssru.ac.th
Abstract
This research aims to study difference in demographic characteristics have difference in customer loyalty of specialty
retail stores IKEA, Bang Yai branch, and to study perceived brand equity influencing customer loyalty of specialty retail stores
IKEA, Bang Yai branch. This research was a quantitative research. The sample group used in this research was 400 consumers
who came to use the service at specific retail stores IKEA, Bang Yai branch, Nonthaburi Province. The sampling used a
convenience sampling method and used questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the data analysis were
percentage, mean, standard deviation, independent sample t test, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis.
The hypothesis testing results showed that difference in demographic factors including age, education, occupation, and income
have different consumer loyalty to specialty retail stores IKEA, Bang Yai branch. In addition, perceived brand equity in terms of
brand awareness, perceived brand quality, and brand loyalty influenced consumer loyalty of specialty retail stores IKEA, Bang
Yai branch. While perceived brand equity in terms of brand association did not influence consumer loyalty of specialty retail
stores IKEA, Bang Yai branch. The forecaster with the highest multiple regression coefficient was brand awareness, followed by
brand loyalty, and perceived brand quality, respectively, which all variables can together predict consumer loyalty by 50.41
percent.
Keywords: Brand Equity, Consumer Loyalty, Specialty Retail Stores
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นบั เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างแรงงาน และการส่ งออก และนับเป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่ เชื่ อมโยงภาคเกษตรกรรมไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมที่
สร้ างมูล ค่า เพิ่ม ให้กับ สิ น ค้า ที่ ผ่านมารั ฐบาลกาหนดนโยบายและมาตรการต่า ง ๆ อย่า งต่ อเนื่ อ ง เพื่อ พัฒ นาและสนับสนุ น
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ อย่างไรก็ตาม จากวิกฤตการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส COVID-19 ที่ เกิ ดขึ้ น และ
มาตรการล็อคดาวน์ของภาครัฐ ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีกาลังซื้อลดลงและส่ งผลต่อปริ มาณความต้องการซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อ
เฉพาะเฟอร์ นิเจอร์ ที่จาเป็ นเท่านั้น หรื อเลือกที่ จะใช้เฟอร์ นิเจอร์ เก่าที่ มีอยู่แล้วแทนการซื้อใหม่ นอกจากนี้ ยังส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เพื่อเว้นระยะห่ างทางสังคม ทาให้คาดว่า ในปี นี้ จะเห็น
ผูป้ ระกอบการเฟอร์นิเจอร์เร่ งปรับตัว และหันมารุ กทาการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึงนาเสนอเฟอร์ นิเจอร์ คุณภาพที่
มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์วถิ ีการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปด้วย (ศูนย์วจิ ยั ธนาคารออมสิ น, 2564)
อิเกีย (IKEA) เป็ นร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง ขายสิ นค้าประเภทเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ในปั จจุบนั เป็ นผูน้ าระดับ
โลกด้านเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน และกลายมาเป็ นหนึ่ งในแบรนด์เฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่งบ้านที่ เป็ นที่ รู้จกั มากที่ สุดในโลก
ปั จจุบนั อิเกียมีสาขาหลายร้อยแห่ งกระจายอยูท่ วั่ โลกใน 44 ประเทศ โดยสาขาส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นทวีปยุโรป และบางส่ วนในทวีป
อเมริ กา เอเชีย และออสเตรเลีย ในประเทศไทย มี 2 สาขา ได้แก่ อิเกีย สาขาเมกาบางนา ซึ่ งเป็ นสาขาแรก และสาขาบางใหญ่ ที่เริ่ ม
เปิ ดดาเนิ นการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็ น IKEA Store สาขาที่ 423 และเป็ นสาขาแรกของโลกที่มีเคาน์เตอร์จ่ายเงินทุกชั้น
โครงสร้างอาคารของอิเกียทุกสาขา จะมีขนาดใหญ่ มีสีน้ าเงินเข้มเป็ นเอกลักษณ์ ภายในอิเกียจะจัดเส้นทางเดินชมสิ นค้าแบบ Oneway เพื่อให้ลูกค้าได้เดิ นชมสิ นค้าได้อย่างทัว่ ถึง โดยจะมี 3 พื้นที่หลัก ก็คือ พื้นที่จอดรถ โซนคลังสิ นค้าบริ การตนเอง และโซน
แสดงสิ นค้า มีสินค้าให้เลือกชม 22 หมวดหมู่ การตลาดของอิเกียเข้ากับวัฒนธรรมการช้อปปิ้ งของคนไทยได้เป็ นอย่างดี เพราะไม่มี
พนักงานคอยเดินตาม มีการเชื่ อมต่อกับศูนย์การค้า ทาให้ลูกค้ามาเดินได้ท้ งั อิเกียและห้างสรรพสิ นค้าพร้อม ๆ กัน การออกแบบ
สิ นค้าทุกชนิดของอิเกีย เน้นความเรี ยบง่ายและเข้าได้กบั บ้านทุกสไตล์ ยึดหลักใช้วสั ดุคุณภาพดี แต่มีราคาสมเหตุสมผล (BRAND
BUFFET, 2565)
จากผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ในสถานการณ์ดงั กล่าว แนวทางหนึ่ งที่ ธุรกิ จควรให้ความสาคัญในการปรับตัวคือ การสร้าง
อานาจเหนื อกว่าของตราสิ นค้า (brand leveraging) เมื่อเทียบกับตราสิ นค้าอื่นในตลาด ซึ่ งแนวคิดการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า (brand
equity) ของ Aaker (1991) ได้รับการยอมรับนามาใช้เป็ นกลยุทธ์หนึ่ ง เพื่อให้สินค้านั้น อยูเ่ หนื อคู่แข่ง ประกอบด้วย การตระหนักรู ้
ในตราสิ นค้า (brand awareness) การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า (perceived brand quality) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (brand loyalty)
และการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า (brand association) (Aaker, 1996) คุณค่าตราสิ นค้าจึงเป็ นคุณค่าที่อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค และถือเป็ น
การรับรู ้โดยรวมของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตราสิ นค้า รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสิ นค้า ความพึงพอใจและความภักดี ของ
ลูกค้า อีกทั้งยังเป็ นคุณค่าโดยรวมต่อตราสิ นค้า ซึ่ งเกี่ยวข้องกับความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค ลูกค้า พนักงานและผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด ที่มีต่อ
ตราสิ นค้าอีกด้วย (Aghaei, Vahedi, Kahreh, & Pirooz, 2014; Kotler & Keller, 2016)
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจ ัยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาในประเด็นเกี่ ยวกับการรับรู ้ คุณค่าตราสิ นค้าที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดี ของ
ผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย โดยศึกษาจากลูกค้าที่มาใช้บริ การอิเกีย สาขาบางใหญ่ ผลการศึกษาจะทาให้ทราบถึงทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้าอิเกีย เพื่อนามาบริ หารจัดการทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นาไปสู่ ความภักดีของผูบ้ ริ โภคใน
ที่สุด ส่งผลให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีกาไรในระยะยาว และเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่างกัน มีความภักดี ของผูบ้ ริ โภค ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขา
บางใหญ่ แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่มีอิทธิพลความภักดีของผูบ้ ริ โภค ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตรา
สิ นค้า และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของผูบ้ ริ โภค มีรายละเอียด ดังนี้
Kotler and Keller (2016) ได้กล่าวไว้วา่ ตราสิ นค้า หมายถึง ชื่อ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ คาขวัญหรื อคาโฆษณา บรรจุภณ
ั ฑ์
เสี ยงเพลง หรื อส่ วนผสมของสิ่ งเหล่านั้น ที่ บ่งบอกถึงสิ นค้าหรื อบริ การของผูข้ าย เพื่อทาให้สินค้าหรื อบริ การของตนมี ความ
แตกต่างจากคู่แข่ง Aaker (1991) ได้กล่าวไว้วา่ ตราสิ นค้า หมายถึง ความโดดเด่นของ ชื่อ สัญลักษณ์ เช่น โลโก้ เครื่ องหมายการค้า
หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีเอกลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การให้มีความแตกต่างจากตราสิ นค้าของคู่แข่ง ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
ทราบที่มาของสิ นค้า และยังช่วยปกป้ องกิจการจากคู่แข่งที่พยายามเข้ามาแย่งตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้า (brand equity) เป็ นแนวคิดที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษ
ที่ 1980 ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากคุณค่าตราสิ นค้าถือเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่ทาให้ตราสิ นค้าแข็งแกร่ ง (strong
brands) ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลักของหลาย ๆ องค์กรที่ตอ้ งการประสบความสาเร็ จในระยะยาว (Vidal & Ballester, 2005) สถาบัน
ศาสตร์ แห่ งการตลาด (marketing science institute) ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ให้คานิ ยามคุณค่าตราสิ นค้าไว้วา่ เป็ นกลุ่มของการ
เชื่ อมโยง (set of associations) และพฤติกรรม (behavior) ที่ มีต่อตราสิ นค้าระหว่างลูกค้า ช่องทางการจาหน่ าย และธุ รกิ จที่เป็ น
เจ้าของตราสิ นค้า ซึ่งจะทาให้ตราสิ นค้านั้น มียอดขายหรื อผลกาไรที่มากขึ้น คุณค่าตราสินค้ามักจะมีอิทธิ พลอย่างมากต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค โดยที่ผบู ้ ริ โภคมักจะใช้คุณค่าตราสิ นค้าเพื่อช่วยในการตีความหมาย (interpret) ประมวลผล (process)
และในการจดจา (store) ข้อมูลที่ มีอยู่อย่างมากมายเกี่ ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งตราสิ นค้าที่มีคุณค่ามากเพียงพอ จะช่วยให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ทัศนคติที่ดี รวมถึงเกิดความมัน่ ใจและความพึงพอใจต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้านั้น (Aaker, 1991)
องค์ประกอบของคุณค่าของตราสิ นค้าในมุมมองของ Aaker (1996) เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง ซึ่ งได้รวมองค์ประกอบ
ทั้งในส่วนของการรับรู ้และพฤติกรรม โดยคุณค่าของตราสิ นค้ามีองค์ประกอบอยูด่ ว้ ยกัน 4 ประการ ดังนี้
1. การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า (brand awareness) เป็ นการระลึกหรื อจดจาได้ถึงตราสิ นค้าที่มีอยูใ่ นความทรงจาของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมี ความสามารถในการแยกแยะและตระหนักต่อตราสิ นค้าในมุมมองที่ แตกต่างกันออกไป ขึ้ นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ โดยการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้านั้นแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับการระลึกได้ (brand recall) คือ การ
ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถระลึกได้ถึงตราสิ นค้านั้น ๆ ได้เอง ถือว่า เป็ นระดับที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยจะ
แตกต่างจากระดับการตระหนักรู ้แบบระดับการจดจาได้ (brand recognition) ซึ่ งเป็ นเพียงการได้พบเห็นตราสิ นค้านั้น ในช่วงเวลา
ก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้จดจาหรื อระลึกถึงได้ จึงยังไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้านั้น (Keller, 1998)
2. การรับรู ้ถึงคุณภาพของสิ นค้า (perceived quality) เป็ นการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อคุณภาพโดยรวม หรื อความเหนื อกว่า
ของสิ นค้าและบริ การ เมื่อเทียบกับสิ นค้าคู่แข่ง ซึ่งคุณภาพที่ถูกรับรู ้จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในใจของผูบ้ ริ โภคที่ต้ งั เอาไว้ ทั้งนี้
คุณภาพที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ จะแตกต่างจากความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากความพึงพอใจนั้น จะเกิดจากทัศนคติและความคาดหวัง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ ซึ่งอาจจะอยูใ่ นระดับต่า เช่น ผูบ้ ริ โภคอาจรู ้สึกพอใจต่อสิ นค้าที่มีคุณภาพไม่ดีมาก แต่มีราคา
ต่า ในขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภค อาจไม่พึงพอใจต่อสิ นค้าที่มีคุณภาพดีแต่มีราคาสูง เป็ นต้น (Keller & Aaker, 1992)
3. ความภักดีในตราสิ นค้า (brand loyalty) เปรี ยบเสมือนกับการวัดพันธะสัญญา (commitment) ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า
ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีความผูกพันกับตราสิ นค้ามากเท่าไร พันธะสัญญาที่ มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของคู่แข่งขัน ก็จะมีน้อยลง เมื่อตรา
สิ นค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ราคา รู ปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงอื่น แต่ผบู ้ ริ โภคยังคงมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอยู่
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความภักดีต่อตราสิ นค้าทาให้นกั การตลาดสามารถคาดการณ์ถึงยอดขายและผลกาไรต่อตราสิ นค้าในอนาคตได้ มี
ประโยชน์ต่อการสื่ อสารทางการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์การขาย (Aaker, 1996)
4. การเชื่ อมโยงตราสิ นค้า (brand associations) เป็ นการเชื่ อมโยงองค์ประกอบของตราสิ นค้าเข้าด้วยกัน โดยสื่ อถึ ง
คุณลักษณะของตราสิ นค้าเข้าสู่ความทรงจาของผูบ้ ริ โภค เมื่อผูบ้ ริ โภคเห็นหรื อมีความต้องการซื้ อสิ นค้าก็จะนึ กถึงตราสิ นค้านั้นได้
โดยการเชื่อมโยงจะต้องอาศัยประสบการณ์และการเปิ ดรับสารของผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค
ให้เกิดความคุน้ เคยจดจาได้ การเชื่อมโยงตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งจะนาไปสู่ความสาเร็ จในการขยายตราสิ นค้า การสร้างเอกลักษณ์ของ
ตราสิ นค้า (brand identity) และการวางตาแหน่งตราสิ นค้าในใจผูบ้ ริ โภค (brand positioning) โดยการวางตาแหน่งตราสิ นค้านั้น
จะต้องวางให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพราะมีผลต่อการรับรู้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Vaijayanthi & Shreenivasan, 2017)
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของผูบ้ ริ โภค Schiffman and Kanuk (2007) ได้กล่าวไว้วา่ ความภักดีของ
ผูบ้ ริ โภค (customer loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่าเสมอ จนกระทัง่ อาจมีการซื้ อตราสิ นค้าเดิมซ้ าในผลิตภัณฑ์ของธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ ง สิ่ งที่สาคัญของความภักดี ต่อตราสิ นค้าคือ เมื่อลูกค้ามีความภักดี ต่อตราสิ นค้า จะทาให้เกิดส่ วนครองตลาดที่ คงที่และ
เพิ่มขึ้น และอาจกลายเป็ นทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้ ที่สะท้อนถึงราคาและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ ความภักดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่แสดง
ถึงความยึดมัน่ ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อตราสิ นค้า เพราะถ้าผูบ้ ริ โภคไม่เห็นความแตกต่างของตราสิ นค้า จะทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเปลี่ยนไป
ใช้ตราสิ นค้าอื่นได้โดยง่าย ซึ่งถือเป็ นการเปิ ดช่องให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ง่าย แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคมีความภักดีต่อตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะ
มีการซื้ อสิ นค้าซ้ าหรื อซื้ อสิ นค้าตรานั้นอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ การที่ผบู ้ ริ โภคมีความภักดีต่อตราสิ นค้ายังสามารถช่วยลดต้นทุน
ทางการตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการได้อีกด้วย เพราะผูท้ ี่ภกั ดีต่อตราสิ นค้า มักจะบอกกล่าวหรื อแนะนาบุคคลที่รู้จกั ให้เลือกซื้ อสิ นค้า
และบริ การของตราสิ นค้านั้นต่อไป
นอกจากนี้ การศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบงานวิจยั ของ สุ รประภา มีกงั วาล (2560) ศึกษาระดับคุณค่าตราสิ นค้าใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตราสิ นค้าอิเกี ย ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า
(brand awareness) อยูใ่ นระดับของการระลึกได้ (brand recall) โดยพบว่า ตราสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านที่กลุ่มตัวอย่างมี
การระลึกได้ มากที่สุดคือ ตราสิ นค้าอิเกีย ในส่ วนของการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าในระดับการจดจาได้ (brand recognition) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจาตราสิ นค้าของอิเกียได้ดี เมื่อพิจารณาถึงด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (brand image) พบว่า ระดับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของการเชื่อมโยงตราสิ นค้า ในด้านสิ นค้ามีรูปแบบสวยงามทันสมัย ความแข็งแกร่ ง ความชื่นชอบ
และความโดดเด่น อยูใ่ นระดับมาก รวมทั้งงานวิจยั ของ ชิดกมล พวงภู่ และณักษ์ กุลิสร์ (2560) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ อิเกีย แตกต่างกัน และ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการตระหนักรู ้ตราสิ นค้า และความภักดีต่อตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย และ
งานวิจยั ของ จุฑามาศ ช้างใจกล้า (2562) ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
ตราสิ นค้าอิเกียของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสิ นค้าอิเกีย แตกต่างกัน และความพึงพอใจในส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อความ
ภักดีต่อตราสิ นค้า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงได้นามาใช้ในการอ้างอิง และเป็ นแนวทางในการกาหนดตัวแปรใน
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังนี้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้ต่อเดือน
การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
-การตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า (brand awareness)
-การรับรู ้ถึงคุณภาพของตราสิ นค้า (perceived brand
quality)
-ความภักดีในตราสิ นค้า (brand loyalty)
-การเชื่อมโยงตราสิ นค้า (brand associations)

ความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย
สาขาบางใหญ่

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research method) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งสารวจ (survey research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การร้านค้าสิ นค้าเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ไม่สามารถระบุจานวนได้ ในการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้สูตรของ Cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ได้จานวนตัวอย่าง 385 คน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 5 รวมเป็ น 400 คน เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) โดยจะทาการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างแบบลงพื้นที่จากผูท้ ี่มาใช้บริ การ ร้านขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง จานวน 400 ชุด โดยเลือกช่วงเวลาที่สะดวกไปเก็บข้อมูล กาหนดเวลาไปเก็บข้อมูลในวันธรรมดา เวลา 11.00-14.00 น และ
16.00-19.00 และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 11.00-17.00 น และจะเก็บแบบสอบถามวันละ 100 ชุด โดยใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อคาถามตามคุณลักษณะที่ตอ้ งการวัด ผูว้ ิจยั ได้ทาการ
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index--IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าคะแนนโดยรวมเท่ากับ 0.915 ซึ่ งมี
มากกว่า 0.5 แสดงว่า คาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั (ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ , 2548) จากนั้น จึงทดสอบความ
น่ าเชื่ อถือของแบบสอบถาม (reliability) โดยทาการทดสอบแบบสอบถามเบื้ องต้น (pre-test) จานวน 40 ชุ ด ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยูร่ ะหว่าง 0.714-0.903 และค่าความเชื่อมัน่ รวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.886 ซึ่ งมี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ค่ามากกว่า 0.7 ผ่านตามเกณฑ์ที่สามารถนาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ (Hair et al., 2010) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแจกแจงคุณสมบัติของตัวแปรที่
ได้ทาการศึ กษา รวมทั้งการวิเคราะห์ สถิติเชิ งอนุ มาน ใช้การทดสอบค่าที ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นอิสระต่อกัน (independent
sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (multiple
regression analysis)
ผลการวิจยั
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การร้านค้าสิ นค้าเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ จานวน 400 คน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบ
อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 30,001-50,000 บาท
2. ลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า และความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย
สาขาบางใหญ่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า
และความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู ้
คุณค่าตราสิ นค้า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านที่ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านการเชื่อมโยง
กับตราสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ ส่วนความภักดีของผูบ้ ริ โภค โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน แตกต่างกัน มีความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่แตกต่างกัน ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความภักดี ของผูบ้ ริ โภค
ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้า ประกอบด้วยการตระหนักรู ้ต่อตราสิ นค้า การรับรู ้ถึงคุณภาพของตราสิ นค้า
ความภักดี ในตราสิ นค้า และการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ส่ งอิทธิ พลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขา
บางใหญ่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1
ค่ าสถิติถดถอยพหุคูณของการรั บรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ าที่ ส่งอิทธิ พลต่ อความภักดีของผู้บริ โภคร้ านค้ าปลีกเฉพาะอย่ าง อิเกีย สาขาบางใหญ่
ตัวแปร
ค่าคงที่ (constant)
การตระหนักถึงตราสิ นค้า
การรับรู้คุณภาพของตราสิ นค้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า
การเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า

B
1.96
0.249
0.198
0.220
0.119



0.258
0.205
0.226
0.112

t
4.514
3.242
2.126
2.713
1.545

Sig.
0.001**
0.001**
0.035*
0.001**
0.121

R = .71, R 2= .5041, F = 5.214, Sig. F = 0.001, * = มีค่านัยสาคัญที่ .05, ** = มีระดับนัยสาคัญที่ .001
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากตาราง 1 การวิเคราะห์อิทธิ พลของการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าที่ มีผลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง
อิเกีย สาขาบางใหญ่ พบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า และความภักดีต่อ
ตราสิ นค้า ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ในขณะที่ การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการ
เชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ไม่ส่งผลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ เมื่อพิจารณาน้ าหนักของ
ผลกระทบของตัวแปรอิ สระ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณในรู ปคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัวพยากรณ์ที่มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณสู งสุ ด คือ ด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า รองลงมาคื อ ด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้า และด้านการรับรู ้
คุณภาพของตราสิ นค้า ตามลาดับ โดยตัวแปรทั้งหมด สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ค่า F = 5.214 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ (R2) ได้ร้อยละ 50.41
อภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีก
เฉพาะอย่าง อิเกี ย สาขาบางใหญ่ แตกต่างกัน และพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความภักดี ของผูบ้ ริ โภค
ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับบางส่ วนของงานวิจยั ของ จุฑามาศ ช้างใจกล้า (2562)
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสิ นค้าอิเกีย แตกต่างกัน และงานวิจยั ของ
ชิดกมล พวงภู่ และณักษ์ กุลิสร์ (2560) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ อิเกีย แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากอิเกียเป็ นร้านขายสิ นค้าเฉพาะอย่างประเภทเฟอร์ นิเจอร์ ของใช้และของตกแต่งบ้าน ซึ่ งความต้องการในสิ นค้าและ
พฤติกรรมการใช้และการซื้อสิ นค้า จะขึ้นอยูก่ บั อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์
(2550) กล่าวว่า อายุของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้มีพฤติกรรมการซื้ อที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ การศึกษา อาชีพ และรายได้ จะเป็ นตัวชี้วดั ความสามารถของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้า ส่ วนการที่ผบู ้ ริ โภคที่
มีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความภักดี ของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกี ย สาขาบางใหญ่ ไม่แตกต่างกัน อาจ
เนื่องมาจากสิ นค้าที่ขายเป็ นสิ นค้าเกี่ยวกับปั จจัยพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ ดังนั้น ทุกเพศ ทุกสถานภาพ จึงมีความต้องการใช้
สิ นค้าและความภักดี ไม่แตกต่างกัน นักการตลาดจะเชื่อมโยงเกณฑ์ดา้ นประชากรศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อกาหนดตลาดเป้ าหมายให้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น
2. ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า และความ
ภักดีต่อตราสิ นค้า ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
ของ ชิ ดกมล พวงภู่ และณักษ์ กุลิสร์ (2560) พบว่า คุณค่าตราสิ นค้าด้านการตระหนักรู ้ตราสิ นค้า และความภักดีต่อตราสิ นค้า มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเฟอร์นิเจอร์อิเกีย และงานวิจยั ของ สุรประภา มีกงั วาล (2560) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้คุณค่า
ตราสิ นค้าอิ เกี ย ในด้านการตระหนักรู ้ ตราสิ นค้า ในระดับของการระลึ กได้ (brand recall) และในระดับการจดจาได้ (brand
recognition) อยูใ่ นระดับดี รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดคุณค่าตราสิ นค้าของ (Aaker, 1996) กล่าวว่า คุณค่าตราสิ นค้าคือ มูลค่าเพิ่มของ
ตราสิ นค้าที่นอกเหนือไปจากคุณสมบัติที่แท้จริ งของสิ นค้าและบริ การนั้น โดยในมุมมองของผูบ้ ริ โภค จะใช้คุณค่าตราสิ นค้าในการ
ตีความหมาย ประมวลผล และการจดจาข้อมูลที่ มีอยู่มากมายเกี่ ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ งตราสิ นค้าที่ มีคุณค่ามากเพียงพอ ผูบ้ ริ โภคจะ
มองเห็ นคุ ณค่ าที่ เหนื อ กว่าคู่ แข่ งขัน ทาให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ดทัศนคติ ที่ดี และมี อิท ธิ พ ลโดยตรงต่ อความภักดี ของผูบ้ ริ โภค รวมทั้ง
ผลการวิจยั พบว่า ด้านการตระหนักรู ้ตราสิ นค้ามีผลต่อความภักดีมากที่สุด เพราะอิเกียเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ทาให้ลูกค้า
รู ้สึกเชื่อมัน่ ในการเลือกซื้อ ขณะที่ความภักดีต่อตราสิ นค้าเกิดจากประสบการณ์ที่ดีในอดีต จนนาไปสู่ความภักดีเชิงพฤติกรรม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ไม่ส่งผลต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค
ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซึ่ งแตกต่างจากแนวคิดคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker (1996) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากอิเกีย
เป็ นธุรกิจแฟรนไชส์ การออกแบบและประเภทสิ นค้าที่นามาจาหน่าย จึงขึ้นอยูก่ บั IKEA Group ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสวีเดน และเป็ น
สิ นค้าแบรนด์ต่างประเทศในแถบยุโรป ซึ่งมีสงั คมวัฒนธรรม วิถีการดาเนินชีวิต สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ และค่าครอง
ชี พที่ แตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้น สิ นค้าของอิ เกี ย อาจยังไม่สื่อถึ งบุ คลิ กและลักษณะของตราสิ นค้าเข้าสู่ ความทรงจาของ
ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นคนไทย รวมทั้งปั จจุ บนั อิ เกี ยเป็ นผูน้ าระดับโลกด้านเฟอร์ นิ เจอร์ และของตกแต่งบ้าน และเป็ นหนึ่ งในแบรนด์
เฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่งบ้านที่ เป็ นที่ รู้จกั มากที่ สุดในโลก หากสามารถเชื่ อมโยงองค์ประกอบของตราสิ นค้า ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและอยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นคนไทยได้มากขึ้น จะนาไปสู่ ความภักดีของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการเชื่อมโยงนั้น จะต้อง
อาศัยประสบการณ์ และการเปิ ดรับสารของผูบ้ ริ โภค (Vaijayanthi & Shreenivasan, 2017)
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ผูป้ ระกอบการสามารถนาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคมาใช้ในการแบ่งส่ วนทางการตลาด และกาหนด
ตลาดเป้ าหมาย เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ที่จะส่ งผลให้ผู ้
มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและธุรกิจ เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผบู ้ ริ โภคเข้า
มาใช้บริ การตามความต้องการ ที่แตกต่างกัน
2. ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาปรับปรุ งการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคให้ดียงิ่ ขึ้น ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านการตระหนักถึงตราสิ นค้า ควรให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การของอิเกียที่เพียงพอและถูกต้อง และรู ้จกั
สิ นค้าหลายชนิ ดของอิ เกี ยมากขึ้ น ผูป้ ระกอบการควรใช้กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing
communication) โดยการสื่ อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคพบเห็นสิ นค้าอิเกียจากการสื่ อสารทางการตลาด
ในรู ปแบบต่าง ๆ เป็ นประจา จนสามารถจดจาสิ นค้าอิเกียได้ และมีความคุน้ เคยกับสิ นค้าของอิเกีย
2.2 ด้านการรั บรู ้คุณภาพของตราสิ นค้า ควรพัฒนาสิ นค้าให้มีความปราณี ต มี การออกแบบที่ มีเอกลักษณ์โดดเด่น มี
ความคงทน มีความหลากหลายให้เลือกซื้อ และมีความคุม้ ค่าในการใช้งาน ผูป้ ระกอบการควรนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งให้ตราสิ นค้ามีคุณภาพทั้งคุณสมบัติและประโยชน์จากการใช้ รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานของสิ นค้า การปรับปรุ ง
คุณภาพการบริ การของพนักงาน โดยการอบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และการตรวจสอบมาตรฐานการทางานตลอดห่ วงโซ่
อุปทาน
2.3 ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ควรสร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าให้ดียิ่งขึ้น ทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของตราสิ นค้าหรื อบริ การ
และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เช่น มีสินค้าที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกความต้องการ การบริ การที่ถูกต้องรวดเร็ วและสะดวก รู ปแบบ
การให้บริ การที่ทนั สมัย การตอบสนองอย่างรวดเร็ วและเอาใจใส่ในการเข้ารับบริ การ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภค และ
การสร้างความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้าและชื่อเสี ยงขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
2.4 ด้านการเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า ควรสร้างการเชื่อมโยงเกี่ยวกับคุณสมบัติของตราสิ นค้าและคุณประโยชน์ของตรา
สิ นค้าอิเกียให้ดียิ่งขึ้น ผูป้ ระกอบการอาจนากลยุทธ์การตลาดผูม้ ีอิทธิ พล (influencer marketing) มาใช้ในการสื่ อสาร เพื่อเชื่อมโยง
คุณสมบัติที่โดดเด่นของตราสิ นค้า สร้างความมัน่ ใจและความภาคภูมิใจในการตกแต่งบ้านให้ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งผูม้ ีอิทธิ พลจะเป็ นผูน้ า
ทางความคิดในการเชื่อมโยงตราสิ นค้าให้ธุรกิจ อาจแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น บุคคลที่มีชื่อเสี ยงหรื อเป็ นที่ยอมรับของสังคม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บุคคลที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง ที่ สามารถนาเสนอเนื้ อหาความจริ งในสิ นค้านั้นได้ รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่อยู่ในโซเชียล
มีเดีย ซึ่งเป็ นบุคคลทัว่ ไปที่ได้รับประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรื อบริ การจริ ง และนามารี ววิ ให้ผบู ้ ริ โภคอื่นได้รับรู ้ เป็ นต้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

แนวทางการแก้ ปัญหาการลดลงของจานวนลูกค้ าประเภทผู้ประกอบการร้ านอาหารรายย่อย/Street Food
ธนาคารออมสิ นภาค 11 ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ธนันพัชร หงษ์ทอง1*
นารี วงศ์เลิศคุณากร2
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย1
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: mrhongthong@gmail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) หาสาเหตุของปั ญหาการลดลงของจานวนลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
รายย่อย/Street Food ของธนาคารออมสิ นภาค 11 (2) สร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ (3) ประเมินประสิ ทธิ ภาพ
และความยัง่ ยืนของแนวทางการสนับสนุนการแก้ปัญหา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสาเหตุของปั ญหา คือ กลุ่มลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคารออมสิ นภาค 11 จานวน 100 ราย ที่ใช้บริ การผลิตภัณฑ์ดา้ นสิ นเชื่ อและเงินฝากกับ
ธนาคาร โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็ น และการสัมภาษณ์เชิ งลึก จานวน 5 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษาพบว่า สาเหตุหลักเกิ ดจาก (1) ลูกค้ามี ทุนประกอบการไม่เพียงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิ จในสภาพเศรษฐกิ จ
ภายใต้การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายคงที่ คือ ค่าเช่าสถานที่ขาย ทาให้ตอ้ งหยุด
กิจการทั้งแบบชัว่ คราวและถาวร (2) ไม่สามารถขอสิ นเชื่อจากธนาคารได้ เนื่ องจากเงื่ อนไขการให้สินเชื่อที่จากัด (3) มีรายได้ไม่
เพียงพอในการชาระหนี้สินที่มีอยูเ่ ดิม
โดยแนวทางการแก้ไขคือ (1) มีโครงการสนับสนุนอุปกรณ์และสถานที่ขายอาหารหน้าสาขาธนาคารในพื้นที่ความดูแล 6
จังหวัด โดยนาร่ องโครงการจากพื้นที่บริ เวณหน้าอาคารสานักงานธนาคารออมสิ นภาค 11 ถนนหน้าเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 30 ร้านค้า ทุกวันอังคาร-พุธ ของสัปดาห์ (2) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารที่ มี
เงื่อนไขผ่อนปรนเอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหาร (3) ประชาสัมพันธ์มาตรการพัก
ชาระหนี้ของธนาคารให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหาร/Street Food ของธนาคารออมสิ นภาค 11 เข้าร่ วมมาตรการลดภาระหนี้ สิน
เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินในการดาเนินกิจการ
คาสาคัญ: แนวทางการแก้ปัญหา, ผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food, เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

Approaches to Solving the Problem of Declining Number of Customers in the Type of Small Restaurant
Operators/Street Government Savings Bank Region 11 in the Economic Crisis
from the Corona Virus Epidemic (COVID-19)
Thananpatch Hongthong1*
Naree Wonglertkunakorn2
Management, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand 1
Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand2
*
Corresponding author: mrhongthong@gmail.com
Abstract
This study the objectives were to (1) find the cause of the problem of the reduction in the number of customers in the
retail restaurant/street food category of the Government Savings Bank Region 11, (2) create an effective solution to the problem,
and (3) evaluate the efficiency and sustainability of the approach. troubleshooting support. The information provider about the
cause of the problem was a group of 100 retail restaurant/street food operators of the Government Savings Bank Region 11 who
used credit and deposit products with the bank. by using a questionnaire to express opinions and 5 in-depth interviews. Data were
analyzed using statistical values, percentage, mean and standard deviation.
The results showed that Main reasons: (1) Customers do not have enough capital to operate their business in the
economic environment under the Coronavirus (COVID-19) epidemic, affected by fixed expenses. is the rent of the selling place
causing the business to cease both temporarily and permanently (2) unable to obtain credit from the bank due to the limited credit
conditions (3) not having enough income to pay off the existing debt.
The solutions are as follows: (1) There is a project to support equipment and places to sell food in front of the bank
branches in the area under supervision of 6 provinces by piloting the project from the area in front of the Government Savings
Bank Office Building, Region 11, Na Mueang Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Khon Kaen District. Khon Kaen Province,
30 stores every Tuesday and Wednesday of the week (2) Publicize the bank’s credit products with lenient conditions to facilitate
access to funding sources in the system for restaurant operators’ customers (3) Publicize the bank's debt moratorium measures to
customers Operate a restaurant/Street food of the Government Savings Bank Region 11 join measures to reduce debt burden to
have financial liquidity in the operation
Keywords: Solution, Small Restaurant Entrepreneurs/Street Food, Corona Virus (COVID-19)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ในปี 2563 ธนาคารออมสิ น ได้แสดงความมุ่งมัน่ อย่างชัดเจนในการเป็ น “ธนาคารเพื่อสังคม” หรื อ Social Bank อย่างเต็ม
รู ปแบบ เพื่อให้ธนาคารเข้ามามีบทบาทสาคัญในการลดความเหลื่อ มล้ า สร้างความเป็ นธรรมในสังคม ทาให้ประชาชนที่เป็ นลูกค้า
กลุ่มหลักของธนาคารเข้าถึงบริ การทางการเงิน ลดภาระ ยกระดับรายได้และความเป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน
และสร้างสังคมที่เป็ นสุ ข การเป็ น Social Bank เต็มรู ปแบบ ทาให้ธนาคารต้องเป็ นทั้งผูใ้ ห้บริ การทางการเงินและมีบทบาทในการ
พัฒนา ทั้งในแง่ของการเป็ นแหล่งเงินทุนที่เป็ นธรรมให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย การพัฒนาและยกระดับผูป้ ระกอบการรายย่อย การส่ งเสริ ม
การออมและสร้างวินยั ทางการเงิน และเป็ นแหล่งเงินทุนให้ภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ
ต่าง ๆ (ธนาคารออมสิ น, 2563) การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่ งผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทัว่
ประเทศแลtรายได้ของประชาชนฐานรากโดยตรง ซึ่งเป็ นฐานลูกค้าที่หลักของธนาคาร โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/
Street Food การลดจานวนลงของลูกค้าประเภทดังกล่าว โดยมีสาเหตุมาจากการปิ ดกิ จการจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จ หรื อการ
เปลี่ ยนไปใช้บริ ก ารกับ ธนาคารอื่ น ทาให้รายได้ข องธนาคารลดลง ทั้ง รายได้จ ากดอกผลของการให้สิ น เชื่ อ และรายได้จ าก
ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นพนักงานธนาคารออมสิ นภาค 11 ได้รับมอบหมายให้หาแนวทางการเพิ่มจานวนการใช้ผลิตภัณฑ์
ทั้งด้านสิ นเชื่อและเงินฝากธนาคารของลูกค้า ประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ในพื้นที่ความดูแลทั้ง 6 จังหวัด
ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และมุกดาหาร เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วดั ของธนาคารประจาปี 2564
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั

ภาค 11

1. หาสาเหตุของการลดลงของจานวนลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคารออมสิ น

2. สร้างแนวทางการสนับสนุนการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคาร
ออมสิ นภาค 11
3. ประเมินประสิทธิภาพและความยัง่ ยืนของแนวทางการสนับสนุนการแก้ปัญหา
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน หมายถึง รู ปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่ นปั จจุบนั โดยไม่ทาให้คนรุ่ นต่อไป
ในอนาคตต้องประนี ประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็ นการพัฒนาที่สามารถ
ดาเนินไปได้อย่างมัน่ คง ราบรื่ นโดยไม่เกิดสภาพที่ไม่พึงปรารถนาอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการพัฒนานั้นเอง เนื่ องจากทุกครั้งที่มี
การตอบสนองความต้องการของคนรุ่ นปั จจุบนั ต้องมีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่ งผลกระทบในทางลบ
ต่ออนาคต การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน จึงเป็ นแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ ต่อเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั
โครงการพัฒนาใด ๆ ต้องคานึงถึง (พระเขมทัต สี ลสาโร, 2560)
องค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศใช้เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งครอบคลุมมิติการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในด้านการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชากร การ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
รักษาสิ่ งแวดล้อม การขจัดความยากจน และการสร้างความเท่าเทียม เป็ นต้น ซึ่ งธนาคารออมสิ นได้ยึดมัน่ ต่อการตอบสนองตามแต่
ละเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่สาคัญมาอย่างต่อเนื่ อง ในปี พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสิ นได้แสดงถึงความมุ่งมัน่ ต่อการดาเนิ นงาน
ตอบสนองต่อเป้ าหมายหลักจานวน 2 เป้ าหมาย คือ เป้ าหมายที่ 1 การแก้ไขปั ญหาความยากจน และเป้ าหมายที่ 10 การลดความ
เหลื่อมล้ า ซึ่ งสอดคล้องต่อบทบาทที่ทางธนาคารออมสิ นวางเป้ าหมายที่จะมุ่งสู่ การเป็ นธนาคารเพื่อสังคม (social bank) เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิ งบวกแก่สังคม ผ่านการสร้ างความยัง่ ยืนและดูแลผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างสมดุล ทั้งมิติภายนอกองค์กร (external
sustainability) ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม และชุมชน (social value proposition) ควบคู่กบั มิติภายใน
องค์กร (internal sustainability)ในการดาเนิ นภารกิ จเชิ งพาณิ ชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่องค์กรควบคู่ไปด้วยกัน
(ธนาคารออมสิ น, 2563)
จากแนวคิดข้างต้น ผูว้ ิจยั บูรณาการแนวคิดเพื่อนาไปเป็ นกรอบในการสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการลดลงของจานวน
ลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ธนาคารออมสิ นภาค 11 ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากผ่านกลไก (1) สร้างตลาดและรายได้ และ (2)
สร้างประวัติทางการเงินเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (research and development) มีข้ นั ตอนการดาเนินงานวิจยั 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาหาสาเหตุของการลดลงของจานวนลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคาร
ออมสิ น 11 โดยการสารวจความคิดเห็ นจากลูกค้าธนาคาร ที่ ประกอบอาชี พขายอาหาร จานวน 100 ราย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น
ชัยภูมิ กาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และมุกดาหาร เนื่ องจากเป็ นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ ความดูแลของธนาคารออมสิ นภาค 11 ซึ่ ง
ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากยอดขายอาหารที่ลดลง อันเป็ นผลจากสภาพเศรษฐกิจภายใต้การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลส่ วนบุ คคล และข้อมูลในการประกอบกิ จ การ อาทิ เพศ อายุ
ประเภทอาหารที่ขาย สถานที่ขาย รายได้ต่อเดือน และข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
2. สร้างแนวทางการสนับสนุนการแก้ปัญหาให้แก่ผูล้ ูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของ
ธนาคารออมสิ นภาค 11 โดยสารวจความคิดเห็นและความต้องการจากลูกค้าธนาคารที่ประกอบอาชีพขายอาหารมาเป็ นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปี จานวน 6 ราย ใน 6 จังหวัด ๆ ละ 1 ราย ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และมุกดาหาร ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นปั ญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนและหลังสภาพเศรษฐกิจภายใต้การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เพื่อนาข้อมูล มาสังเคราะห์ เป็ นแนวทางการสนับสนุ น เพื่อแก้ปัญหาให้เกิ ดความยัง่ ยืน โดยมี แนวทางดังนี้ (1) มี
โครงการสนับสนุ นอุปกรณ์และสถานที่ ขายอาหารหน้าสาขาธนาคารในพื้นที่ ความดูแล 6 จังหวัด โดยนาร่ องโครงการจากพื้น
บริ เวณหน้าอาคารสานักงานธนาคารออมสิ นภาค 11 ถนนหน้าเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 30
ร้านค้า ทุกวันอังคาร-พุธ ของสัปดาห์ (2) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนเอื้อต่อการเข้าถึงแหล่ง
เงิ นทุนในระบบได้ง่ายขึ้น ให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการร้านอาหาร (3) ประชาสัมพันธ์มาตรการพักชาระหนี้ ของธนาคาร ให้ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร/Street food ของธนาคารออมสิ นภาค 11 เข้าร่ วมมาตรการลดภาระหนี้สิน เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงิน
ในการดาเนินกิจการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. ประเมินประสิ ทธิ ภาพและความยัง่ ยืนของแนวทางการสนับสนุนการแก้ปัญหา โดยการเก็บข้อมูลรายได้ 3 เดือน จาก
ลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคารออมสิ นภาค 11 หลังจากเข้าร่ วมโครงการสนับสนุนตาม
แนวทางที่ธนาคารกาหนด ว่า ลูกค้ามีรายได้เพิม่ ขึ้น และมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างต่อเนื่องหรื อไม่
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาหาสาเหตุของการลดลงของจานวนลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคาร
ออมสิ นภาค 11 สามารถจาแนกได้เป็ น 3 ประการ ดังนี้ (1) มีทุนประกอบการไม่เพียงพอต่อการดาเนิ นธุ รกิจในสภาพเศรษฐกิ จ
ภายใต้การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายคงที่ คือ ค่าเช่าสถานที่ขาย ทาให้ตอ้ งหยุด
กิจการทั้งแบบชัว่ คราวและถาวร (2) ไม่สามารถขอสิ นเชื่อจากธนาคารได้ เนื่ องจากเงื่ อนไขการให้สินเชื่อที่จากัด (3) มีรายได้ไม่
เพียงพอในการชาระหนี้ สินที่มีอยูเ่ ดิม โดยหลังจากสร้างแนวทางการสนับสนุนการแก้ปัญหาให้แก่ผูล้ ูกค้า ประเภทผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคารออมสิ นภาค 11 ได้ประเมินประสิ ทธิ ภาพและความยัง่ ยืนของแนวทางการสนับสนุนการ
แก้ปัญหา พบว่า ในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากเข้าร่ วมโครงการสนับสนุนอุปกรณ์และสถานที่ขายอาหารกับธนาคารออมสิ นภาค 11 ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food จานวน 30 ร้านค้า มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรวม 10% ต่อเดือน เนื่ องจาก (1) มีสถานที่
ขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น (2) มีเงิ นทุนหมุนเวียนมากขึ้น จากการขอสิ นเชื่ อที่ มีเงื่ อนไขผ่อนปรนจากธนาคาร และ (3) มีภาระการชาระ
สิ นเชื่อต่องวดที่ลดลง ทาให้เกิดสภาพคล่องในการดาเนินกิจการ
อภิปรายผล
จากการศึ กษาแนวทางการแก้ปัญหาการลดลงของจานวนลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food
ของธนาคารออมสิ นภาค 11 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ 3 ประการดังนี้ (1) การส่งเสริ มช่องทางการขายสิ นค้าเพื่อลดต้นทุนใน
การดาเนิ นกิจการ (2) การส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อสนับสนุนทุนในการประกอบกิจการ และ (3) การลดภาระ
หนี้สิน เพื่อส่งเสริ มสภาพคล่องในการบริ หารจัดการกิจการ
การส่ งเสริ มช่องทางการขายสิ นค้าเพื่อลดต้นทุนในการดาเนิ นกิ จการ โดยการสนับสนุ นสถานที่ ขาย มีความสาคัญต่อ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ที่เข้าร่ วมโครงการจานวน 30 ราย เนื่ องจากลูกค้า
ส่ วนใหญ่ตอ้ งแบกภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นกิ จการหลายด้าน อาทิ ค่าวัตถุดิบ และค่าสาธารณู ปโภค ในสภาวะที่ ยอดขายและ
รายได้ลดลง การส่งเสริ มช่องทางการขายสิ นค้าจะเป็ นแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ
การส่งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อสนับสนุนทุนในการประกอบกิจการ โดยสิ นเชื่อที่ผ่อนปรนเงื่อนไขของ
ธนาคาร ช่วยให้ลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกมากขึ้น มีเงินสารอง
ในการประกอบกิจการ ทั้งยังลดปั ญหาหนี้ นอกระบบ ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/
Street Food ไม่สามารถบริ หารจัดการคุณภาพชีวติ และกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การลดภาระหนี้ สิน เพื่อส่ งเสริ มสภาพคล่องในการบริ หารจัดการกิจการ โดยการเชิ ญชวนลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารรายย่อย/Street Food ที่มีภาระการชาหนี้เดิมกับธนาคาร ให้เข้ามาปรึ กษาเพื่อลดการชาระหนี้ ต่องวดให้นอ้ ยลง และขยาย
ระยะเวลาการชาระหนี้จากเดิมออกไป จะช่วยทาให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน โดยไม่สูญเสี ยประวัติการชาระหนี้ กบั ธนาคารและ
ยังคงดาเนินกิจการต่อไปได้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การอภิปรายผลข้างต้น เป็ นแนวทางที่จะช่วยให้ธนาคารออมสิ นภาค 11 สามารถแก้ปัญหาการลดลงของจานวนลูกค้า
ประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
พร้อมทั้งเป็ นการสร้างและรักษาฐานลูกค้าประเภทดังกล่าว เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์กับธนาคารอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลให้รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมทางธุรกรรมเพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. การส่งเสริ มช่องทางการขายสิ นค้า เพื่อลดต้นทุนในการดาเนิ นกิจการ โดยการสนับสนุนสถานที่ขายให้ลูกค้าประเภท
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ควรเก็บข้อมูลรายได้ และดาเนิ นโครงการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสนับสนุ นการสร้าง
รายได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืน
2. การส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อสนับสนุนทุนในการประกอบกิ จการ โดยสิ นเชื่อที่ผ่อนปรนเงื่อนไข
ของธนาคาร ช่วยให้ลูกค้าประเภทผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ธนาคาร
ควรมี ผ ลิ ต ภัณฑ์สิน เชื่ อที่ ต อบสนองต่อความต้องการของลูก ค้า ประเภทดังกล่า วอย่างต่อ เนื่ อ ง เพื่ อรั กษาฐานลู กค้าให้การใช้
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
3. การลดภาระหนี้ สินเพื่อส่ งเสริ มสภาพคล่องในการบริ หารจัดการกิจการ ธนาคารควรพิจารณาใช้มาตรการให้รวดเร็ ว
และทันต่อสถานการณ์ เนื่ องจากหากลูกค้าที่มีภาระการชาระหนี้ กบั ธนาคาร ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ และไม่เข้าร่ วมมาตรการ จะ
ส่งผลให้เกิดหนี้เสี ย อันเป็ นภาระที่ธนาคารต้องนารายได้ที่มีมาสารองจ่าย ส่งผลถึงรายได้ของธนาคารที่จะลดลง
เอกสารอ้ างอิง
ธนาคารออมสิ น. (2563). รายงานการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนประจาปี 2563. กรุ งเทพมหานคร: ผูแ้ ต่ง.
พระเขมทัต สี ลสาโร. (2560). การวิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อลดปั ญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยอย่ างยัง่ ยืน.
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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ผลของการพัฒนาแบบสอบถามการถูกกลัน่ แกล้ งสาหรับเด็กวัยรุ่นไทย
สุธิดา สุวรรณราช1*
ชลิดา ธนัฐธีรกุล2
1
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: suthidasuwan@kkumail.com
บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบสอบถามการถูกกลัน่ แกล้งสาหรับเด็กวัยรุ่ นไทย และเพื่ออธิบายรู ปแบบการถูกกลัน่
แกล้งในเด็กวัยรุ่ นไทย ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของการถูกกลัน่ แกล้ง ประเภทของการถูกกลัน่ แกล้ง
ตลอดจนปั จจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กบั การถูกกลัน่ แกล้ง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ
(validity) ด้วยการหาดรรชนีความตรงเชิงเนื้อหา (content validity index) และทดสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (reliability) ด้วยการหา
สัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กวัยรุ่ นที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี และกาลังศึกษาใน
โรงเรี ยนรัฐบาล เขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจาปี การศึกษา 2564 จานวน 30 คน ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ พบว่า
แบบสอบถามมีค่าความความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.965 ผลการศึกษาพบว่า เด็กวัยรุ่ นมีอายุเฉลี่ย 14.99
ปี (SD = 1.52) เป็ นเด็กวัยรุ่ นเพศชาย ร้อยละ 50 ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่าเด็กวัยรุ่ นถูกกลัน่ แกล้งคิดเป็ นร้อยละ 93.33 (28 คน) ทั้งยัง
พบว่า คะแนนเฉลี่ยการถูกกลัน่ แกล้งโดยรวมทุกด้าน เท่ากับ 53.07 คะแนน (SD = 22.75) การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านวาจาเป็ นการถูกกลัน่
แกล้งที่ พบว่า มีมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 93.33 (28 คน) จากข้อมูลที่ได้ทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบถึงการถูกกลัน่ แกล้งที่เกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่ นตาม
บริ บทจังหวัดขอนแก่น ผูว้ จิ ยั จึงควรพัฒนาแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้ผทู ้ ี่นาแบบสอบถามไปใช้สามารถคัดกรอง
การถูกกลัน่ แกล้งในเด็กวัยรุ่ นไทย ตลอดจนให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหาการกลัน่ แกล้งที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
ต่อไป
คาสาคัญ: การกลัน่ แกล้ง, การถูกกลัน่ แกล้ง, เด็กวัยรุ่ น
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Results of Developing Thai Bullying Victimization Adolescents Questionnaire
Suthida Suwannarach1*
Chalida Thanattheerakul2
Master of Nursing Science (Pediatric Nursing), Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand1
Child Health Nursing Department, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand2
*
Corresponding author: suthidasuwan@kkumail.com
Abstract
This study aims to develop bullying victimization questionnaire for adolescents in Thailand and descript of bullying
victimization pattern in Thai adolescents. Literature reviews of Meaning, Types and Factor affects bullying victimization were process
in this study. Test of validation by Content Validity Index (CVI) and reliability was tested by Cronbach’s Alpha Coefficient. Samples
of study were 30 adolescences, age between 13-18 years old, studying in academic year of 2021 at public school located in Mueang
District, Khon Kaen Province. Results show that CVI = 1, Cronbach’s Alpha Coefficient = .965. Means age of samples was 14.99
years old (SD = 1.52), 50% were boy. In 1 year 93.33% of samples were victim of bully (28 adolescences), Means scores of bullying
victimization questionnaire was 53.07 (SD = 22.75), 93.33% of victim (28 adolescences) were bullied by verbal bullying. Data show
adolescence bullying victimization problems in context of Khon Kaen Province. Further study researcher may develop the appropriate
questionnaire so people can use it for screening of bullying victimization problems in Thai adolescents as well as they can caring and
helping adolescences solving bully problem in the right way.
Keywords: Bullying, Bullying Victimization, Adolescences
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บทนา
การกลัน่ แกล้ง (Bully) ในสังคมไทยพบว่า มีมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งในปั จจุบนั พบว่า การกลัน่ แกล้งมีความรุ นแรงมากขึ้นนาไปสู่
ปั ญหาด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาทางด้านร่ างกาย ได้แก่ การทาร้ายตัวเอง การมีความคิดฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย (Romo &
Kelvin, 2016; Wolke & Lereya, 2015) ปั ญหาทางด้านสัมพันธภาพ พบว่า เด็กที่ถูกกลัน่ แกล้งมักจะไม่ค่อยมีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อน
และครอบครัว (Demanet & Houtte, 2014) ปั ญหาทางด้านจิตใจ ได้แก่ อึดอัดใจ วิตกกังวล นอนไม่หลับ ซึ มเศร้า (Albdour, Hong,
Lewin, & Yarandi, 2019; Hong, Espelage, & Rose, 2019) ตลอดจนการเห็นคุณค่าในตนเองต่า (Choi & Park, 2021; Núñez et al., 2021)
อีกทั้งปั ญหาทางด้านผลการเรี ยน (AlBuhairan et al., 2017) โดยเด็กวัยรุ่ นเป็ นวัยที่ถูกกลัน่ แกล้งแล้วส่ งผลกระทบรุ นแรงกว่าวัยอื่น ๆ
เพราะเป็ นช่วงวัยที่กาลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็ นเด็กเข้าสู่การเป็ นผูใ้ หญ่ (United Nations Children’s Fund, 2005) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Peng et al. (2019) ที่พบว่า การกลัน่ แกล้งนั้นพบมากที่สุดในเด็กวัยรุ่ น ทั้งยังพบว่า เด็กวัยรุ่ นที่ ถูกกลัน่ แกล้งมักจะมีพฤติกรรม
ทาร้ายตัวเอง และพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กที่ไม่ถูกกลัน่ แกล้ง โดยพบการฆ่าตัวตายในเด็กวัยรุ่ นที่โดนกลัน่ แกล้งมากถึงร้อยละ 4.2
ซึ่ งในเดื อนมกราคม ค.ศ. 2011 ถึงเดื อนมกราคม ค.ศ. 2015 พบเด็กวัยรุ่ นถูกกลัน่ แกล้งร้อยละ 68.9 ที่ มีความคิดอยากฆ่าตัวตายและ
พยายามฆ่าตัวตาย (Alavi et al., 2017)
ปั จจุบนั พบปั ญหาการกลัน่ แกล้งเกิดขึ้นทัว่ โลก จากการศึกษาของ Erika, Pertiwi, and Seniwati (2017) พบว่า เด็กนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศอินโดนีเซียมีพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งร้อยละ 93.9 และพบว่า มีเด็กนักเรี ยนถูกกลัน่ แกล้งมาก
ถึงร้อยละ 94.7 ซึ่งการศึกษาของ Koyanagi et al. (2019) ได้สนับสนุนว่า ความชุกของการกลัน่ แกล้งเด็กที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี จาก 48
ประเทศทัว่ โลก เท่ากับร้อยละ 30.4 ทั้งยังพบว่า เด็กกลุ่มที่ถูกกลัน่ แกล้ง มีความคิดฆ่าตัวตาย เท่ากับร้อยละ 10.7 ในประเทศไทย พบว่า
มีการกลัน่ แกล้งเกิดขึ้นเช่นกัน จากการศึ กษาของ ศุภรัตน์ เอกอัศวิน และจอมสุ รางค์ โพธิ สัตย์ (2560) ได้ศึกษาความชุกของการกลัน่
แกล้งในเด็กนักเรี ยนไทย ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรี ยนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกลัน่ แกล้งร้อยละ 21 โดยพบว่า เด็กนักเรี ยนถูก
กลัน่ แกล้งมากถึงร้อยละ 12.3 สอดคล้องกับการศึ กษาของ Tarugsa et al. (2017) ที่ ได้ทาการศึ กษาพบว่า เด็กนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวข้องกับการกลัน่ แกล้ง มากถึงร้อยละ 68.7 โดยพบว่า มีเด็กนักเรี ยนถูกกลัน่ แกล้ง เท่ากับร้อยละ 34 อีกทั้งการศึกษา
ของ นันทิกา อนันต์ถาวรวงศ์ และพลิศรา ธรรมโชติ (2564) สนับสนุนว่า เด็กนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวข้องกับการกลัน่
แกล้ง ร้อยละ 51.9 โดยพบว่า มีเด็กนักเรี ยนที่ถูกกลัน่ แกล้งอีก ร้อยละ 13.9
การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การกลัน่ แกล้งของเด็กมักจะเกิดขึ้นที่โรงเรี ยน (Kafle, Dhakal, & Kumari, 2020) แต่ในปั จจุบนั ด้วย
การพัฒนาของยุคสมัย ทาให้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการดารงชี วิตมากขึ้น ตลอดจนการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019
ส่งผลให้ผคู ้ นต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อ ช่องทางออนไลน์จึงถูกใช้ในการติดต่อสื่ อสารมาก
ขึ้น จากการสารวจพบว่า คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 11 ชัว่ โมง 25 นาทีต่อวัน ซึ่งร้อยละ 95.3 ใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุย
ติดตามเพื่อน อ่านความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ ทั้งยังพบว่า มีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนออนไลน์สูงขึ้นถึงร้อยละ 57.5 อีกด้วย
(กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563)
จากสภาพปั ญหาข้างต้น การคัดกรองการถูกกลัน่ แกล้งที่เกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่ น จึงถือว่า เป็ นเรื่ องที่ควรให้ความสนใจเป็ นอย่าง
มาก เพราะเมื่อสามารถค้นหาผูท้ ี่ ถูกกลัน่ แกล้งได้ ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ก่อนจะเกิ ดผลกระทบต่อตัวเด็ก ผูว้ ิจยั ได้ทาการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแบบประเมินการกลัน่ แกล้งที่ใช้บ่อยในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่แบบประเมินการกลัน่ แกล้งที่นามาใช้
ในอดีตนั้น แปลมาจากภาษาต่างประเทศ อีกทั้งข้อคาถามไม่มีความชัดเจน เข้าใจได้ยาก จึงไม่เหมาะสมกับบริ บทประเทศไทย อีกทั้ง
แบบประเมินที่ นามาใช้ไม่ครอบคลุมถึงการกลัน่ แกล้งทางด้านไซเบอร์ ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั จึงต้องใช้เครื่ องมือหลายฉบับในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเบื่อหน่าย หรื อเหนื่อยล้า ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นาแบบประเมินการถูกกลัน่ แกล้ง
สาหรับเด็กวัยรุ่ นไทย เพื่อให้ผทู ้ ี่นาแบบสอบถามไปใช้ สามารถคัดกรองการถูกกลัน่ แกล้งที่เกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่ นไทยได้อย่างครอบคลุม
การกลัน่ แกล้งในประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสามารถดูแลเพื่อแก้ไขปั ญหาการกลัน่ แกล้งที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อพัฒนาแบบสอบถามการถูกกลัน่ แกล้งสาหรับเด็กวัยรุ่ นไทย และเพื่ออธิบายรู ปแบบการถูกกลัน่ แกล้งในเด็กวัยรุ่ นไทย
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกลัน่ แกล้ง โดยพบว่า การกลัน่ แกล้ง (Bully) หมายถึง การกระทาความ
รุ นแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างตั้งใจ ซึ่งการกลัน่ แกล้งจะเกิดขึ้นโดยมีความแตกต่างระหว่างอานาจของผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทา อีกทั้งการ
กระทานั้น จะส่งผลกระทบทางลบทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ต่อตัวของผูถ้ ูกกลัน่ แกล้ง (Arafat, 2017; Smith, 2016; Gladden, VivoloKantor, Hamburger, & Lumpkin, 2014) มีหลายการศึกษาได้แบ่งประเภทของการกลัน่ แกล้งออกเป็ น 2-5 ประเภท ดังนี้ (1) งานวิจยั ที่แบ่งการ
ถูกกลัน่ แกล้งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านวาจา และการถูกกลัน่ แกล้งทางด้านร่ างกาย (รุ่ งนภา สู ตินันท์โอภาส,
ศรี ประไพ อินทร์ชยั เทพ และวาสนา มัง่ คัง่ , 2563; เกษตรชัย และหี ม, 2554) (2) งานวิจยั ที่แบ่งการกลัน่ แกล้งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านร่ างกาย การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านวาจา การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านความสัมพันธ์ และการถูกกลัน่ แกล้ง
ทางด้านอารมณ์ (Coertze & Bezuidenhout, 2013) แตกต่างจากการศึกษาของ Shetgiri (2013) ที่ได้แบ่งประเภทของการถูกกลัน่ แกล้ง
ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้ การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านร่ างกาย การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านวาจา การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านความสัมพันธ์ และ
การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านไซเบอร์ (3) งานวิจยั ที่แบ่งการถูกกลัน่ แกล้งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านร่ างกาย การ
ถูกกลัน่ แกล้งทางด้านวาจา การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านสังคม การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านไซเบอร์ และการถูกกลัน่ แกล้งทางด้านจิ ตใจ
(Antiri, 2016)
ผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปประเภทของการกลัน่ แกล้งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ (1) การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านร่ างกาย หมายถึง การ
กระทาที่ ก่อให้เกิ ดอาการบาดเจ็บทางด้านร่ างกาย ได้แก่ การชกต่อย เตะ ทุบตี ผลัก การถูกบังคับให้ทาในสิ่ งที่ ไม่เต็มใจ รวมทั้งการ
กระทาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่ างกาย สังเกตได้จากรอยฟกช้ า รอยแผล หรื อการมีเลือดออกภายนอกร่ างกาย เป็ นต้น (2) การกลัน่
แกล้งทางด้านวาจา หมายถึง การกระทาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวของผูถ้ ูกกระทาทางอ้อมผ่านทางคาพูด ลักษณะการพูด น้ าเสี ยง และ
เนื้อหาของการพูด ได้แก่ การพูดเยาะเย้ย การพูดเหยียดหยาม การพูดคาหยาบ การพูดล้อให้อบั อาย การพูดดูถูก การพูดตะคอก เป็ นต้น
(3) การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านความสัมพันธ์ หมายถึง การกระทาที่ส่งผลกระทบต่อตัวของผูถ้ ูกกระทา โดยผลลัพธ์แสดงออกมาในเชิง
การถูกแบ่งแยกจากสังคม การถูกตีตรา การไม่ถูกยอมรับนับถือจากคนในสังคม ได้แก่ การไม่ให้เข้ากลุ่ม การถูกแยกออกจากกลุ่ม การ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ถูกเพิกเฉย การถูกละเลย เป็ นต้น (4) การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านอารมณ์ หมายถึง การกระทาที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู ้สึกของ
ผูถ้ ูกกระทา ผูถ้ ูกกระทาอาจรู ้สึกหวาดกลัว รู ้สึกหมดคุณค่าในตัวเอง รู ้สึกเสี ยใจ หรื อหมดหวัง เช่น การถูกยัว่ ยุ ถูกใส่ ร้าย หรื อถูกข่มขู่
ตลอดจนคุกคาม ทาให้เกิดความรู ้สึกหวาดกลัว หรื อวิตกกังวล เป็ นต้น (5) การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านไซเบอร์ หมายถึง การกลัน่ แกล้ง
รู ปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นเฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ โดยเนื้ อหาที่ผกู ้ ลัน่ แกล้งเผยแพร่ น้ นั ส่ งผลกระทบ
ต่อตัวของผูถ้ ูกกระทา เช่น การเผยแพร่ รูปภาพจากการตัดต่อที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกอับอาย การเผยแพร่ ขอ้ มูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรื อการแอบอ้างนาชื่อไปใช้ในทิศทางที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย เป็ นต้น
ปั จจัยคัดสรรที่ มีความสัมพันธ์กบั การถูกกลัน่ แกล้งที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ เพศ (Shahrour et al., 2020;
Koyanagi et al., 2019) อายุ (Eslea & Rees, 2001) สภาพแวดล้อมที่ อยูอ่ าศัย ลักษณะของครอบครัว ตลอดจนรู ปแบบการเลี้ยงดู
(Krisnana et al., 2019) ภาวะโภชนาการ (Gong, Han, Zhang, & Zhang, 2020) ระดับของโรงเรี ยน (Azeredo, Levy, Araya, & Menezes,
2015) ผลการเรี ยน (Okumu et al., 2020) จานวนเพื่อนสนิ ทที่โรงเรี ยน (Ding et al., 2020) ความสัมพันธ์ในครอบครัว (Hong, Ryou, &
Piquero, 2020) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Caliskan et al., 2019) ชัว่ โมงในการเล่นอินเทอร์ เน็ตต่อวัน (Álvarez-García, Pérez,
González, & Pérez, 2015) นาไปสู่การสร้างแบบสอบถามการถูกกลัน่ แกล้งสาหรับเด็กวัยรุ่ นไทย
วิธีการดาเนินการวิจยั
แบบสอบถามการถูกกลัน่ แกล้งสาหรับเด็กวัยรุ่ นไทยที่พฒั นาขึ้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
การถูกกลัน่ แกล้งและคุณค่าในตนเองตามการรับรู ้ของวัยรุ่ นในโรงเรี ยนเขตตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” โดยมีเลขที่
จริ ยธรรมคือ HE642226 และได้รับอนุมตั ิจากศูนย์จริ ยธรรมวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถดาเนิ นการวิจยั ได้ ตั้งแต่
วันที่ 6 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2564 ผูว้ ิจยั ได้ทาการสื บค้นวรรณกรรมผ่านทางฐานข้อมูลออนไลน์ที่เชื่ อถือได้ เช่ น CINAHL, ThaiJo,
Pubmed, SciDirect และ Google Scholar โดยกาหนดคาสาคัญในการสื บค้น ได้แก่ การกลัน่ แกล้ง, การถูกกลัน่ แกล้ง, เด็กวัยรุ่ น, Bully,
Bullying Victimization และ Adolescences จากนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ประกอบการพัฒนาแบบสอบถามแบ่งเป็ นระยะ
ต่าง ๆ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาแบบสอบถาม
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับปั จจัยคัดสรรที่ ส่งผลต่อการถูกกลัน่ แกล้งในการสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ,
อายุ, ระดับชั้นที่ กาลังศึ กษา, สภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัย, ลักษณะของครอบครัว, รู ปแบบการเลี้ยงดู, ภาวะโภชนาการ, ผลการเรี ยน,
จานวนเพื่อนสนิทที่โรงเรี ยน, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และชัว่ โมงในการเล่นอินเทอร์ เน็ตต่อวัน
ต่อมาได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับการกลัน่ แกล้ง เพื่อประเมินการถูกกลัน่ แกล้งที่ เหมาะสมกับเด็กวัยรุ่ นไทย โดยใช้มาตราส่ วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งการถูกกลัน่ แกล้งออกเป็ น 5 ระดับ (สุ ธิดา สุ วรรณราช, สุ พฒั นา ศักดิษฐานนท์ และพูลสุ ข
ศิริพูล, 2564) ดังนี้ 5 หมายถึง ถูกกลัน่ แกล้งมากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์, 4 หมายถึง ถูกกลัน่ แกล้ง 7-9 ครั้ง/สัปดาห์, 3 หมายถึง ถูกกลัน่
แกล้ง 4-6 ครั้ง/สัปดาห์, 2 หมายถึง ถูกกลัน่ แกล้ง 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ และ 1 หมายถึง ไม่เคยถูกกลัน่ แกล้งเลย การแปลผลคะแนนการถูก
กลัน่ แกล้ง จะไม่มีการกลับค่าคะแนน เพราะเป็ นคาถามที่มีความหมายทางลบทิศทางเดียว ผลรวมคะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 30 คะแนน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และคะแนนมากที่สุด เท่ากับ 150 คะแนน แบ่งช่วงคะแนนออกเป็ น 5 ช่วง จะมีช่วงของค่าคะแนนที่แตกต่างกัน 150/5 = 30 คะแนน ซึ่ ง
คะแนนที่เด็กวัยรุ่ นได้จริ ง จะอยูใ่ นช่วง 30-150 คะแนน ผูว้ จิ ยั แบ่งช่วงคะแนน ดังนี้ คะแนนเท่ากับ 30 คะแนน หมายถึง ไม่ถูกกลัน่ แกล้ง
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 31-60 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่ แกล้งระดับน้อย (ถูกกลัน่ แกล้ง 1-3 ครั้ง/สัปดาห์) คะแนนอยูร่ ะหว่าง 61-90 คะแนน
หมายถึง ถูกกลัน่ แกล้งระดับปานกลาง (ถูกกลัน่ แกล้ง 4-6 ครั้ง/สัปดาห์) คะแนนอยูร่ ะหว่าง 91-120 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่ แกล้ง
ระดับมาก (ถูกกลัน่ แกล้ง 7-9 ครั้ง/สัปดาห์) และคะแนนอยูร่ ะหว่าง 121-150 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่ แกล้งระดับมากที่สุด (ถูกกลัน่
แกล้ง >10 ครั้ง/สัปดาห์)
ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
หลังจากได้รับอนุมตั ิจากศูนย์จริ ยธรรมวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถดาเนิ นการวิจยั ได้ ผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อ
แนะนาตัวจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ งถึ งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเพื่อแนะนาตัว ตลอดจนการชี้ แจงวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบสอบถาม ดาเนิ นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็ นเด็กวัยรุ่ นที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี จานวน 30 คน ที่กาลังศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลที่ต้ งั
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจาปี การศึกษา 2564 และมีความยินดีที่จะตอบแบบสอบถาม จากนั้น ผูว้ ิจยั จะทาการแนะนาตัว
ตลอดจนการชี้แจงถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม โดยอธิ บายวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งชี้ แจงถึงสิ ทธิ ของ
อาสาสมัคร หากอาสาสมัครยินยอมที่จะตอบแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ขอคายินยอมอาสาสมัครผ่านทางการกระทา ได้แก่ การยินยอม
ตอบแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจ ัยพัฒนาขึ้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมให้เวลากลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม หลังเสร็ จสิ้ นการตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเครื่ องมือ (validity) ใช้ดรรชนี ความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity Index--CVI) โดยมี
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม พบว่า ค่า CVI = 1 ซึ่ งเครื่ องมือวิจยั ที่มีคุณภาพ CVI ไม่ควรต่ากว่า 0.80 (อุไรวรรณ
ชัยชนะวิโรจน์ และชญาภา วันทุม, 2560)
2. ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (reliability) ใช้สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient: α)
พบว่า ค่ า α=0.965 โดยเครื่ องมื อวิจัยที่ พ ัฒนาขึ้ นมาใหม่ ควรมี ค่ าความเชื่ อมั่นมากกว่า 0.70 (ปราณี มี หาญพงษ์ และกรรณิ การ์
ฉัตรดอกไม้ไพร, 2561) สรุ ปได้วา่ แบบสอบถามการถูกกลัน่ แกล้งสาหรับเด็กวัยรุ่ นไทย มีความตรงตามเนื้ อหาและมีความเชื่ อมัน่ สู ง
สามารถนามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ผลการพัฒนาเแบบสอบถามการถูกกลัน่ แกล้งสาหรับเด็กวัยรุ่ นไทย พบว่า มีค่า CVI = 1 และมีค่า α = 0.965 เมื่อนาเครื่ องมือ
ไปทดลองใช้กบั เด็กวัยรุ่ นที่ มีอายุระหว่าง 13-18 ปี จานวน 30 คน ที่ กาลังศึ กษาในโรงเรี ยนรัฐบาล ที่ ต้ งั ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ประจาปี การศึกษา 2564 ทาให้ทราบข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล พบว่า เด็กวัยรุ่ นมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 14.99 ปี (SD = 1.52) พบเด็กวัยรุ่ นที่มีอายุ 14 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 46.67 (14 คน) ส่ วนใหญ่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ร้อยละ 50 (15 คน) เป็ นเพศชาย มากที่สุด ร้อยละ 50 (15 คน)
รองลงมา เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 46.67 (14 คน) และอื่น ๆ ร้อยละ 0.33 (1 คน) มีภาวะโภชนาการอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (BMI = 18.5-22.9
kg/m2) ร้อยละ 40 (12 คน) มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับสู ง (GPA 3.00-4.00) มากถึงร้อยละ 50 (15 คน) เด็กวัยรุ่ นมีเพื่อนสนิ ทที่โรงเรี ยน
เฉลี่ย จานวน 7 คน (SD = 5.66) โดยเด็กวัยรุ่ นมีเพื่อนสนิ ทตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มากถึงร้อยละ 73.33 (22 คน) สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา พบว่า อยูด่ ว้ ยกันเป็ นส่ วนใหญ่ ร้อยละ 53.33 (16 คน) รู ปแบบการเลี้ยงดูที่พบมากที่ สุด ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบประชาธิ ปไตย
ร้อยละ 43.33 (13 คน) เด็กส่วนใหญ่อยูใ่ นครอบครัวที่มีลกั ษณะเป็ นครอบครัวขยาย ร้อยละ 53.33 (16 คน) ซึ่งบุคคลที่เด็กวัยรุ่ นอาศัยอยู่
บ้านด้วย มากที่สุด ได้แก่ พ่อ-แม่ ร้อยละ 46.67 (14 คน) รายได้รวมของครอบครัวที่พบมากที่สุดอยูร่ ะหว่าง 10,001-30,000 บาท/ เดือน
ร้อยละ 50 (15 คน) ตาแหน่งที่ต้ งั ของที่อยูอ่ าศัยในปัจจุบนั ได้แก่ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มากที่สุด ร้อยละ 90 (27 คน) เพื่อน
สนิทที่โรงเรี ยนเป็ นผูก้ ระทาการกลัน่ แกล้งเด็กวัยรุ่ น มากที่สุด ร้อยละ 43.33 (13 คน) ซึ่งส่ วนใหญ่ร้อยละ 43.33 (13 คน) ไม่เคยถูกกลัน่
แกล้งทางด้านร่ างกาย แต่พบว่า เด็กวัยรุ่ นถูกกลัน่ แกล้งภายในห้องเรี ยน มากถึงร้อยละ 53.3 (16 คน) สื่ อทางอินเทอร์ เน็ตที่เด็กวัยรุ่ นใช้
เป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ร้อยละ 93.33 (28 คน) และใน 1 วัน เด็กวัยรุ่ นใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์ เน็ตเฉลี่ย 13.40 ชัว่ โมง (SD =
6.56) โดยพบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน ร้อยละ 63.33 (19 คน)
2. ข้อมูลการถูกกลัน่ แกล้งเด็กวัยรุ่ นในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาพบว่า เด็กวัยรุ่ นถูกกลัน่ แกล้ง คิดเป็ นร้อยละ 93.33 (28 คน) พบว่า
คะแนนเฉลี่ยการถูกกลัน่ แกล้ง โดยรวมเท่ากับ 53.07 คะแนน (SD = 22.75) คะแนนต่าสุ ดเท่ากับ 30 คะแนน และคะแนนสู งสุ ดเท่ากับ
104 คะแนน ซึ่งการถูกกลัน่ แกล้งทางด้านวาจา เป็ นการถูกกลัน่ แกล้งที่พบว่า มีมากที่สุด ร้อยละ 93.33 (28 คน) รองลงมาได้แก่ การถูก
กลัน่ แกล้งทางด้านร่ างกาย และการถูกกลัน่ แกล้งทางด้านความสัมพันธ์ ร้อยละ 63.33 (19 คน) และรองลงมา ได้แก่ การถูกกลัน่ แกล้ง
ทางด้านอารมณ์ ร้อยละ 60 (18 คน) และพบว่า การถูกกลัน่ แกล้งทางด้านไซเบอร์ พบน้อยที่สุด ร้อยละ 53.33 (16 คน) เมื่อจัดระดับของ
การถูกกลัน่ แกล้งที่เกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่ นออกเป็ น 5 ระดับ พบว่า เด็กวัยรุ่ น ส่ วนใหญ่ร้อยละ 63.33 (19 คน) ถูกกลัน่ แกล้งในระดับน้อย
(ถูกกลัน่ แกล้ง 1-3 ครั้ง/สัปดาห์) รองลงมา ร้อยละ 16.67 (5 คน) ถูกกลัน่ แกล้งในระดับปานกลาง (ถูกกลัน่ แกล้ง 4-6 ครั้ง/สัปดาห์) มี
เด็กวัยรุ่ นถูกกลัน่ แกล้งในระดับมาก (ถูกกลัน่ แกล้ง 7-9 ครั้ง/สัปดาห์) ร้อยละ 13.33 (4 คน) และมีเด็กวัยรุ่ นไม่ถูกกลัน่ แกล้งเลย ร้อยละ
6.67 (2 คน) ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบว่า มีเด็กวัยรุ่ นถูกกลัน่ แกล้ง ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจยั
1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ทาให้ทราบว่า การถูกกลัน่ แกล้งมักเกิดในเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่าเด็กที่มีอายุมาก สอดคล้องกับ Seo,
Jung, Kim, and Bahk (2017) ที่ ได้สนับสนุ นว่า เมื่อเด็กมีอายุเพิ่มมากขึ้น การกลัน่ แกล้งจะเกิ ดขึ้นลดลง ทั้งยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย แตกต่างจากการศึกษาของ ศุภรดา ชุมพาลี และทัศนา ทวีคูณ (2562) ที่ได้ทาการศึกษาพบว่า เด็กเพศหญิงมักจะถูก
กลัน่ แกล้งมากกว่าเด็กเพศชาย ส่ วนใหญ่มีภาวะโภชนาการอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แตกต่างจากการศึกษาของ Bacchini et al. (2015) ที่พบว่า
เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลัน่ แกล้งมากกว่าเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติ แม้เด็กวัยรุ่ นส่ วนใหญ่จะมีผลการ
เรี ยนอยูใ่ นระดับสูง และมีเพื่อนสนิทที่โรงเรี ยนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม พบว่า เพื่อนสนิทที่โรงเรี ยนเป็ นผูก้ ระทาการกลัน่ แกล้ง
เด็กวัยรุ่ นมากที่สุด และสถานที่ที่เด็กวัยรุ่ นถูกกลัน่ แกล้งมากที่สุด ได้แก่ ภายในห้องเรี ยน (Kafle, Dhakal, & Kumari, 2020) อาจเพราะ
เด็กในวัยนี้ ใช้เวลาส่ วนใหญ่อยู่ที่โรงเรี ยน จึ งส่ งผลให้การกลัน่ แกล้งเกิ ดขึ้ นมากโดยเพื่อนในโรงเรี ยน เด็กวัยรุ่ นส่ วนใหญ่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีลกั ษณะเป็ นครอบครัวขยาย ซึ่งบุคคลที่เด็กวัยรุ่ นอาศัยอยูบ่ า้ นด้วยมากที่สุด ได้แก่ พ่อ-แม่ สถานภาพสมรสของบิดามารดา
พบว่า ส่วนใหญ่ยงั อยูด่ ว้ ยกัน และเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่ นแบบประชาธิปไตย แตกต่างจากการศึกษาของ สวรรยา เสาวภาพ และสุ วรรณี พุทธิ ศรี
(2563) ที่ พ บว่า รู ป แบบการเลี้ ย งดู แ บบใช้อ านวจควบคุ ม มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การถู ก กลั่น แกล้ง มากกว่า รู ป แบบการเลี้ ย งดู แ บบ
ประชาธิปไตย อาจเนื่องจากการใช้อานาจควบคุม ส่ งผลให้เด็กเกิดความเครี ยด และเด็กวัยรุ่ นยังไม่สามารถหาทางแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
เหมาะสม จึ งระบายความเครี ยดออกมาในรู ปแบบของการกลัน่ แกล้ง ซึ่ งรายได้รวมของครอบครัวที่ พบมากที่ สุดอยู่ระหว่าง 10,00130,000 บาทต่อเดือน ทั้งยังพบว่า เด็กวัยรุ่ นส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สื่ อทางอินเทอร์ เน็ตที่เด็กวัยรุ่ นใช้เป็ น
ประจา คือ เฟสบุ๊ค และใน 1 วันใช้เวลาใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อวัน
2. ข้อมูลการถูกกลัน่ แกล้งเด็กวัยรุ่ นในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า เด็กวัยรุ่ นส่ วนใหญ่ถูกกลัน่ แกล้งในระดับน้อย (ถูกกลัน่ แกล้ง
1-3 ครั้ง/สัปดาห์) สอดคล้องกับ ธิ ดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี และคณะ (2558) ที่ได้ทาการศึกษาพบว่า เด็กวัยรุ่ น ร้อยละ 77.5 ถูกกลัน่ แกล้ง
มากกว่า 2-3 ครั้งต่อเดือน ซึ่งการถูกกลัน่ แกล้งทางด้านวาจา เป็ นประเภทของการถูกกลัน่ แกล้ง ที่พบว่า มีมากที่สุด (ศุภรดา ชุมพาลี และ
ทัศนา ทวีคูณ, 2562; Reisen, Viana, and Santos-Neto, 2019) และการถูกกลัน่ แกล้งทางด้านไซเบอร์ พบว่า มีนอ้ ยที่สุด ถึงแม้วา่ ใน
ปั จจุบนั ที่เด็กวัยรุ่ นจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่ อสารมากขึ้น แต่เนื่องจากการกลัน่ แกล้งทางด้านวาจา สามารถทาได้ง่าย อีกทั้ง
ปั จจัยทางด้านวัยวุฒิที่เด็กวัยรุ่ นเป็ นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ อาจทาให้เด็กวัยรุ่ นใช้คาพูดกับผูอ้ ื่น เพื่อสร้างความ
สนุกสนาน โดยขาดความเข้าใจว่า เป็ นการกลัน่ แกล้ง จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมา (Cho, Baek, & Shin, 2019)
สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษา ทาให้ทราบว่า แบบสอบถามการถูกกลัน่ แกล้งสาหรับเด็กวัยรุ่ นไทยมีค่า CVI = 1 และมีค่า α = 0.965 เมื่อนา
เครื่ องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เด็กวัยรุ่ นถูกกลัน่ แกล้งจริ ง โดยถูกกลัน่ แกล้งในระดับน้อย (ถูกกลัน่ แกล้ง 1-3 ครั้ง/
สัปดาห์) และการถูกกลัน่ แกล้งทางด้านวาจา เป็ นประเภทของการถูกกลัน่ แกล้ง ที่พบว่า มีมากที่สุด ซึ่ งการถูกกลัน่ แกล้งที่ประเมินได้
เป็ นการถูกกลัน่ แกล้งที่เกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่ นตามบริ บทจังหวัดขอนแก่น เท่านั้น ผูว้ จิ ยั หรื อผูท้ ี่สนใจนาเครื่ องมือไปใช้ในการศึกษาจึงควร
พัฒนาเครื่ องมือให้มีความเหมาะสมตามบริ บท เพื่อการคัดกรองการถูกกลัน่ แกล้งในเด็กวัยรุ่ นตามบริ บทที่ สนใจ และเพื่อให้การดูแล
ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาการกลัน่ แกล้งที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
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*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: nantanat.k@rajinibon.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (3) เจตคติต่อการนาอัลกอริ ทึม
มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยี สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชินีบน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
จานวน 30 คน จากการสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล (1) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน (3) แบบประเมินเจตคติต่อการใช้อลั กอริ ทึมในการเรี ยน เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t test for dependent sample)
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.93 แสดงว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์
อยูใ่ นระดับดี (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.30 คะแนน มีส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กับ 3.50 และหลัง เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 13.03 คะแนน มี ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กับ 2.67 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) ผลการประเมินเจตคติต่อการใช้อลั กอริ ทึมในการเรี ยนเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.863
คาสาคัญ: ทักษะการคิดวิเคราะห์, อัลกอริ ทึม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

The Development of Analytical Thinking Skills by Applying and Using Algorithms to Manage Online
Learning Subject Work, Power and Energy Integrated with Computational Science and Technology
for Students in Mathayom 2, Rajinibon School
Watchariya Phonchareon1*
Nantanat Koytong2
Rajinibon School, Thailand1,2
*
Corresponding authors: nantanat.k@rajinibon.ac.th
Abstract
The purposes of this research were: (1) to develop and study analytical thinking skills (2) academic achievement and
(3) attitude towards implementing algorithms to online learning management on work, power and energy, integrated with computational
science and technology for students in grade 8 at Rajinibon School. The sample was 30 students in grade 8 by purposive sampling
in semester 2 of academic year 2021. The research instruments were: (1) analytical thinking skills assessment form (2) achievement test
(3) questionnaire on attitudes towards implementing algorithms to learning management on work, power and energy. The statistical
analysis used was the average, standard deviation and t-test statistics for dependent samples.
The finding of the results were: (1) the analytical thinking skills average score of 12.93 indicates that the analytical
thinking skills was at a good level. (2) The achievement test before study, with a total score of 20, had an average score of 7.30
with a standard deviation of 3.50, and the after study test, also with a total score of 20, had an average of 13.03 with a standard
deviation of 2.67. When comparing between scores in both examinations, it was found that the scores after studying were significant
level of .05 higher than before studying. (3) The overall results of the assessment of attitudes towards using the algorithm in the
study of work, power, and energy were at a very good level, with a mean of 3.53 and a standard deviation of 0.863.
Keywords: Analytical Thinking Skills, Algorithms
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ผลการประเมินการรู ้วิทยาศาสตร์ ของโครงการ PISA พบว่า การรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนไทยใน PISA 2018 มีคะแนน
เฉลี่ย 426 คะแนน ยังคงต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD คือ 489 คะแนน (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2562)
อาจเกิดจากนักเรี ยนขาดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสิ นใจ
ซึ่ งเป็ นทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผเู ้ รี ยนพึงมี (พรทิพย์ ศิ ริภทั ราชัย, ประสาท เนื องเฉลิม และปิ ยะเนตร จันทร์ ถิระติกุล ,
2556) เป็ นการกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยร่ วมกันสร้างรู ปแบบและแนวปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นที่องค์ความรู ้ ทักษะความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเ้ รี ยน (วิจารณ์ พานิช, 2555)
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในปั จจุบนั ส่ งผลต่อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบปกติ การเลื่อน
เปิ ดสถานศึกษา เกิดการแพร่ หลายของแนวทางจัดการเรี ยนรู ้ออนไลน์ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและสารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย
ดังนั้น ครู ผสู ้ อนในฐานะผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่นกั เรี ยนต่างก็มีการปรับตัว และเตรี ยมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบใหม่อย่างทันท่ วงที พร้ อมรั บกับสถานการณ์ ความไม่แน่ นอนที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้อยู่เสมอ ทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตหรื อระบบปฏิบตั ิการรู ปแบบต่าง ๆ ที่อาศัยการบริ หารจัดการห้องเรี ยน ซึ่ งแตกต่างไปจากห้องเรี ยนปกติ
(เจริ ญ ภูวจิ ิตร์ , 2021) ครู จึงจาเป็ นต้องจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีความ
คงทน และสามารถนามาปรับใช้กบั บริ บทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
การเขียนอัลกอริ ทึม เป็ นกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นระบบและการแก้ปัญหาเป็ นขั้นตอน (อมี นา ฉายสุ วรรณ, 2558)
อีกทั้งยังใช้สัญลักษณ์หรื อการเขียนด้วยภาษาธรรมชาติ (natural language) เขียนเป็ นผังงาน (flowchart) และเขียนด้วยรหัสลาลอง
(pseudo code) ซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่ ง
ตลอดปี การศึกษา 2564 มีการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์ ผูว้ ิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องงาน กาลัง และพลังงาน
ในปี ที่ผา่ นมา มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 49.83 อาจเกิดจากการขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์
อย่างเป็ นระบบ การคานวณ และการแก้ปัญหาให้เป็ นลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนออนไลน์และเนื้ อหาต่อ ๆ
ไป จากสาเหตุที่พบ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และเจตคติ โดยการนาอัลกอริ ทึมมาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชินีบน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้นาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง
และพลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชินีบน
2. เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชินีบน
3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน บูรณาการกับ
วิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชินีบน
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั

การจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์
โดยใช้อลั กอริ ทึม

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้นาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3. เจตคติต่อการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัลกอริ ทึม (algorithm) หมายถึง กระบวนการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง ที่มีลาดับการทางานเป็ นขั้นเป็ นตอนชัดเจน และ
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนแล้วได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ราชบัณฑิตยสถานได้บญ
ั ญัติศพั ท์คาว่า “Algorithm” ใช้คาว่า “ขั้นตอนวิธี” หมายถึง
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเชิงคานวณด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่ งในการเริ่ มต้นในการเขียนโปรแกรมอัลกอริ ทึมมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
เพราะเป็ นการจัดลาดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาหรื อจัดการความคิดให้เป็ นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาในขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมที่ สอดคล้องกรรมวิธีแก้ปัญหาที่กาหนดไว้ การเขียนอัลกอริ ทึมมีหลายรู ปแบบ โดยผูเ้ ขียนสามารถใช้อลั กอริ ทึมหลาย
รู ปแบบประกอบกัน ในการออกแบบอัลกอริ ทึมนั้น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมได้ แบบลาดับ (sequential) มีลกั ษณะ
การทางาน จะเป็ นไปตามขั้นตอน ก่อน-หลัง ต่อเนื่ องกันไปเป็ นลาดับ โดยการทางานแต่ละขั้นตอนต้องทาให้เสร็ จก่อน แล้วจึงไป
ทาขั้นตอนต่อไป แบบทางเลือก (decision) อัลกอริ ทึมรู ปแบบนี้ มีเงื่ อนไขเป็ นตัวกาหนดเส้นทางการทางานของกระบวนการ
แก้ปัญหา โดยตัวเลือกนั้น อาจจะมีต้ งั แต่ 2 ตัวขึ้นไป แบบทาซ้ า (repetition) อัลกอริ ทึมแบบนี้ คล้ายกับแบบทางเลือก คือ มีการ
ตรวจสอบเงื่อนไข แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อการทางานตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด โปรแกรมจะกลับไปทางานอีกครั้ง วนการทางาน
แบบนี้ จนกระทัง่ ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กาหนดไว้ จึ งหยุดการทางานหรื อทางานในขั้นต่อไป การวิเคราะห์อลั กอรึ ทึม การวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีการ ต้องทาการแยกแยะระบบว่า เป็ นข้อมูลเข้าหรื อออก ดังนี้ อะไรเป็ นข้อมูลเข้า (input) วิธีการประมวลผลที่จะนามาซึ่ ง
คาตอบ (process) อะไรเป็ นข้อมูลออก (output) ในการเขียนอัลกอริ ทึม มีเครื่ องมือช่วยในการเขียนที่ นิยมใช้ 3 แบบ คือ บรรยาย
(narrative description) ผังงาน (flowchart) รหัสจาลอง (pseudo code) ดังนั้น ประโยชน์ของอัลกอริ ทึม (algorithm) ทาให้ไม่สับสน
กับวิธีดาเนินงาน เพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรี ยงเป็ นขั้นตอนมีวิธีการและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนามาใช้ จะทาให้การทางานสาเร็ จอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ปัญหาลดลงหรื อสามารถค้นหาต้นเหตุของปั ญหาได้อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรม ขั้นตอน
และความสัมพันธ์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน (วัชรพัฒน์ ศรี คาเวียง, 2563)
ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ ต ามเกณฑ์ก ารประเมิ นการผ่า นช่ ว งชั้น ของหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2544
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) หมายถึง ความสามารถในการไตร่ ตรอง ใคร่ ครวญ แยกออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ โดยคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบ ใคร่ ครวญในเหตุและผลโดยแยกแยะ พิจารณาไตร่ ตรองเพื่อความถูกต้องชัดเจน มิใช่พิจารณาเพียงแต่การ
วิเคราะห์ โดยแยะแยะความสาคัญความสัมพันธ์และหลักการด้านเดี ยว แต่จะต้องพิจารณาใคร่ ครวญทุกด้านทุกมุมอย่างลึ กซึ้ ง
สอดคล้องกับ บลูม (อ้างถึงใน ลักขณา สริ วฒั น์, 2549) ให้นิยามของทักษะการคิดวิเคราะห์วา่ เป็ นความสามารถในการแยกแยะเพื่อ
หาส่ วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่ องราวเนื้ อต่าง ๆ ว่า ประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล และที่เป็ น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อย่างนั้น อาศัยหลักการอะไร ส่วน กูด้ (Good, 1973) ให้นิยามของทักษะการคิดวิเคราะห์วา่ เป็ นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักการ
ประเมิ น และมี ห ลัก ฐานอ้า งอิ ง เพื่ อ หาข้อ สรุ ป ที่ น่ า จะเป็ นไปได้ ตลอดจนพิ จ ารณาองค์ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดและใช้
กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล จึงทาให้เห็นว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะการคิดขั้นสู งที่ตอ้ งอาศัยการ
ฝึ กฝนอยู่เสมอ ดังนั้น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นักเรี ยนมีทักษะการคิดวิเคราะห์น้ ัน ยากกว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เพื่อให้นกั เรี ยนจดจาข้อเท็จจริ ง และการวัดผลทาได้ยากกว่าการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบเลือกตอบ โดยผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
จะต้องมุ่งการวิเคราะห์ การเรี ยบเรี ยงความคิด การตัดสิ นคุณค่าและการนาไปใช้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งควบคู่กนั ไประหว่าง
เนื้อหาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ (เสงี่ยม โตรัตน์, 2546)
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนราชินีบน โดยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับคะแนนก่อนเรี ยน และเจตคติของผูเ้ รี ยนต่อการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า โดย
มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชิ นีบน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
จานวน 200 คน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 30 คน จากการสุ่ มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เนื่องจากห้องเรี ยนดังกล่าวมีเวลาในการเรี ยนครบตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีเครื่ องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการวิจัย เริ่ มจากการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยศึ กษาตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้ แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่ อง งาน กาลัง และ
พลังงาน จานวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง นาแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ที่สร้ างเสร็ จ นาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินของ ลิเคิร์ท (Likert
Scale) 5 ระดับ (Likert อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) ด้านเนื้ อหาการใช้ภาษา องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และเวลาที่ ใช้ในการสอน แล้วนามาหาค่าดัชนี ความเหมาะสมทุ กแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ย 14.67 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมากที่สุด จากนั้น ผูว้ ิจยั นามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้น
สร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์จากชิ้นงาน โดยมีการประเมิน ดังนี้ การระบุเรื่ องให้สอดคล้องกับปั ญหา การเขียนลาดับ
ขั้นตอนการแก้ปั ญหาด้วยภาษาธรรมชาติ การเขี ย นผังงาน (flowchart) การปรั บปรุ ง พัฒนาชิ้ นงาน การน าเสนอชิ้ น งาน ที่ ใ ห้
ออกแบบการเขี ยนอัลกอริ ทึมเป็ นลาดับขั้นตอน เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน สร้างแบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ น
แบบทดสอบปรนัยให้สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 4 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ และต้องการใช้จริ ง 20 ข้อ ตอบถูก
ได้ 1 คะแนน และตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน นาแบบทดสอบที่ สร้างขึ้นเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องมือวัดผล
ประเมินผล จานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง (IOC) นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 และนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนไปทดลองใช้ (tryout) กับนักเรี ยนกลุ่มรอบรู ้ เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (ค่า P) ค่าอานาจจาแนก (ค่า r) เป็ นรายข้อ และค่า
ความเชื่อมัน่ (ค่า rtt) โดยใช้สูตร KR20 ของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson method) (Kuder–Richardson อ้างถึงใน ทรงศักดิ์
ภูสีอ่อน, 2551) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า ได้ขอ้ สอบที่ ผ่านเกณฑ์ จานวน 20 ข้อ จาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้อสอบที่มีอานาจจาแนก (ค่า r) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.58 มีค่าความยากง่าย (ค่า P) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.80 และได้ผลการหาค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.828 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปใช้เก็บรวบรวมคะแนนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/6 จานวน 30 คน
สร้างแบบประเมินเจตคติ โดยมีท้ งั หมด 5 ข้อ ได้แก่ ความชอบในการเรี ยนเรื่ องงาน กาลัง และพลังงาน ความรู ้ความเข้าใจในการ
เขี ยนอัลกอริ ทึมโดยใช้สัญลักษณ์ การนาอัลกอริ ทึมไปประยุกต์ใช้กับเรื่ องอื่ น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ความเหมาะสมในการใช้
อัลกอริ ทึม มาวางแผนกระบวนการคิดเรื่ องงาน กาลัง และพลังงาน การออกแบบกระบวนการคิดเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน ให้อยู่
ในรู ปสัญลักษณ์ เพื่อให้ตนเองและผูอ้ ื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เหมาะสมของแบบประเมินเจตคติ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินของ ลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ (Likert อ้างถึงใน ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2538) และมาหาค่าดัชนี ความเหมาะสมของเจตคติ มีค่าเฉลี่ย 24.33 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด แล้ว
ผูว้ จิ ยั นามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้น นาไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนเรี ยน ให้นกั เรี ยนทาแบบประเมินการคิดวิเคราะห์เป็ นการสร้างชิ้นงาน การนาเสนอชิ้นงาน
ออกแบบการเขียนอัลกอริ ทึมเป็ นลาดับขั้นตอน เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน และแบบทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้น สอนกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น โดยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ เมื่อสิ้ นสุ ด
แล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 20 ข้อ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และทาแบบประเมินเจตคติต่อการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง และ
พลังงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกณฑ์การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้ นาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
แบบออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนระหว่างก่ อนเรี ยน และหลังเรี ยน ด้วยการทดสอบ
ทีแบบไม่อิสระ (t test for dependent sample) การหาคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และแบบประเมินเจตคติต่อการ
นาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน
ผลการวิจยั
1. การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการประเมิน 3 ระดับ ทั้งหมด
5 ข้อ ดังต่อไปนี้ การระบุเรื่ องให้สอดคล้องกับปั ญหา การเขียนลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาษาธรรมชาติ การเขียนผังงาน
(flowchart) การปรับปรุ งพัฒนาชิ้นงาน การนาเสนอชิ้นงาน ที่ให้ออกแบบการเขียนอัลกอริ ทึมเป็ นลาดับขั้นตอน เรื่ อง งาน กาลัง
และพลังงาน โดยมีคะแนนรวม เท่ากับ 15 คะแนน ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 12.93 แสดงว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับ
ดี
2. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน โดยใช้การวิเคราะห์
การทดสอบค่าที (t test) โดยมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตาราง 1
3. ผลการประเมินผลการประเมินเจตคติต่อการใช้อลั กอริ ทึมในการเรี ยนเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน ดังตาราง 2
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยน และหลังเรี ยน โดยใช้ การวิเคราะห์ การ
ทดสอบค่ าที (t test)
กลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ รี ยน

n

df

คะแนนเต็ม

30

29

20

ก่อนเรี ยน

X
7.30

หลังเรี ยน
SD
3.50

X
13.03

SD
2.67

t

Sig.

-15.848*

.000

* ค่า t มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 1 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน โดยการบูรณาการระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคานวณในการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ พบว่า การทดสอบคะแนนของผูเ้ รี ยน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน คือ 7.30 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรี ยน คือ 3.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน คือ 13.03 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรี ยน คือ 2.67 และค่า t test มีค่าเท่ากับ
15.848 แสดงว่า ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2
ผลการประเมินเจตคติต่อการใช้ อัลกอริ ทึมในการเรี ยนเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ย 0.0-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป หมายถึง ดีมากที่สุด
ประเด็นที่ประเมิน
ความรู้สึกที่มีต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เนื้ อหา เรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน
1. ความชอบในการเรี ยนเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน
การวางแผนกระบวนการคิดเป็ นขั้นตอน โดยการเขียนอัลกอริ ทึม
2. ความรู้ความเข้าใจในการเขียนอัลกอริ ทึม โดยใช้สญ
ั ลักษณ์
3. การนาอัลกอริ ทึมไปประยุกต์ใช้กบั เรื่ องอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. ความเหมาะสมในการใช้อลั กอริ ทึม มาวางแผนกระบวนการคิดเรื่ องงาน กาลัง และพลังงาน
5. การออกแบบกระบวนการคิดเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน ให้อยูใ่ นรู ปสัญลักษณ์เพื่อให้
ตนเองและผูอ้ ื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม
รวม

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

ค่าเฉลี่ย

SD

การแปลผล

3.27

1.015

ปานกลาง

3.47
3.57
3.53

0.776
0.817
0.900

ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก

3.80
3.53

0.805
0.863

ดีมาก
ดีมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินเจตคติต่อการใช้อลั กอริ ทึมในการเรี ยนเรื่ องงาน กาลัง และพลังงาน ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชิ นีบน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 และมี ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.863
สาหรับผลการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อการออกแบบกระบวนการคิดเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน ให้อยูใ่ นรู ปสัญลักษณ์ เพื่อให้
ตนเองและผูอ้ ื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินสู งกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.805
สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ โดยการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ แบบออนไลน์ เรื่ อง งาน กาลัง และ
พลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชินีบน สามารถนามา
อภิปรายผลวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
จากผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์มีการประเมิน 3 ระดับ ทั้งหมด 5 ข้อ
ดัง ต่ อ ไปนี้ การระบุ เ รื่ อ งให้สอดคล้อ งกับ ปั ญ หา การเขี ยนล าดับ ขั้น ตอนการแก้ปั ญ หาด้ว ยภาษาธรรมชาติ การเขี ย นผัง งาน
(flowchart) การปรับปรุ งพัฒนาชิ้นงาน การนาเสนอชิ้นงาน ที่ให้ออกแบบการเขียนอัลกอริ ทึมเป็ นลาดับขั้นตอน เรื่ อง งาน กาลัง
และพลังงาน โดยมีคะแนนรวมเท่ากับ 15 คะแนน ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 12.93 แสดงว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับดี
เนื่องจากนักเรี ยนได้ฝึกการคิดอย่างเป็ นระบบ เข้าใจการแก้ปัญหาผ่านการวางแผน และถ่ายทอดความคิดลงในผังงาน (flowchart)
โดยใช้สัญลักษณ์ ทาให้นกั เรี ยนสามารถสื่ อสารให้ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรี นาคผง (2562) ที่ มี
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ จดั การเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิ ค STAD
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ เรื่ อง พลังงานความร้อน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ร่ วมกับเทคนิ ค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับ เทคนิ ค STAD อยูใ่ นระดับดี สู งกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิค STAD
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยการนาอัลกอริ ทึมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์เรื่ อง
งาน กาลัง และพลังงาน บูรณาการกับวิชาวิทยาการคานวณและเทคโนโลยีสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนราชินีบน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่า การทดสอบคะแนนของผู ้เ รี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย น คื อ 7.30
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรี ยน คือ 3.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน คือ 13.03 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรี ยน คือ 2.67 พบว่า
การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่ อนเรี ยน และหลังเรี ยนโดยพิจารณาความต่าง คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.73 และมี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูท่ ี่ 1.98 ทั้งนี้ อาจเกิดจากการเรี ยนแบบออนไลน์ในการเขียนอัลกอริ ทึม นักเรี ยนสามารถวางแผนการ
เรี ยน การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ การคานวณ และการแก้ปัญหาให้เป็ นลาดับขั้นตอนที่ ชดั เจน ในเนื้ อหาเรื่ อง งาน กาลัง และ
พลังงานอย่างเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น และสามารถตัดทอนขั้นตอนที่เกินความจาเป็ น อีกทั้งยังสามารถปรับปรุ งเพิ่มเติมขั้นตอนใหม่เข้า
ไปได้ และตรวจสอบการเขียนอัลกอริ ทึมโดยใช้โปรแกรม Flowgorithm และยังช่วยลดความสับสนขณะทางาน ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้
ในห้องเรี ยนออนไลน์และเนื้ อหาต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมีนา ฉายสุ วรรณ (2558) ที่มีการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
การเขี ยนอัลกอริ ทึมแบบวนซ้ า ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินคุ ณภาพสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเขี ยนอัลกอริ ทึมแบบวนซ้ าที่
ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็ น 4.32 ซึ่งระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ผลการประเมินความพึงพอใจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของนักศึกษาที่มีต่อสื่ อการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเขียนอัลกอริ ทึมแบบวนซ้ า ที่ประเมินโดยนักศึกษา รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม
เป็ น 3.97 ซึ่งระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
ผลการประเมินเจตคติต่อการใช้อลั กอริ ทึมในการเรี ยนเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนราชิ นีบน โดยรวมอยูใ่ นระดับดี มาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.863 สาหรับผลการประเมิน
รายข้อ พบว่า ข้อการออกแบบกระบวนการคิดเรื่ อง งาน กาลัง และพลังงาน ให้อยูใ่ นรู ปสัญลักษณ์ เพื่อให้ตนเองและผูอ้ ื่นเข้าใจได้
อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินสู งกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.805 เนื่องจากนักเรี ยนได้ใช้สญ
ั ลักษณ์มาสื่ อสารแทนข้อความ ซึ่ งทาให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบมาก
ยิ่งขึ้น และจดจาได้ง่ายกว่าการเรี ยนรู ้ แบบอธิ บายจากข้อความเพียงอย่างเดี ยว โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญพร สันวิลาศ,
ปริ ญญา ทองสอน และสมศิริ สิ งห์ลพ (2563) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ โ ดยการพัฒนากระบวนการสารวจค้น หาในกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 7E
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เจตคติต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการพัฒนากระบวนการ
สารวจค้นหาในกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 7E อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้อลั กอริ ทึมสามารถนาไปบูรณาการได้กับทุก ๆ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และควรเน้นการ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน เพื่อให้นกั เรี ยนพัฒนาสมรรถนะของผูเ้ รี ยนได้
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การพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมีโดยใช้ Application ChemEQ Game
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนราชินีบน
ภัศรา เปลี่ยนอร่ าม
โรงเรี ยนราชินีบน
E-mail: passara.p@rajinibon.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ Game ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนราชินีบน (2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี
โดยใช้ Application ChemEQ Game
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนราชินีบน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 31 คน จากการสุ่ม
แบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (2) Application ChemEQ Game (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี (4) แบบประเมินเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
สมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ Game สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (̅X) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t test
ผลการวิจยั พบว่า (1) ทักษะการดุลสมการเคมีโดยใช้ Application ChemEQ Game ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/1
โรงเรี ยนราชินีบน โดยการเปรี ยบเทียบจากผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.90 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) เจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ Game
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
คาสาคัญ: ทักษะการดุลสมการเคมี, Application ChemEQ Game, การเรี ยนรู ้ผา่ นเกม
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The Development of Chemical Equation Balancing Skill Through the ChemEQ Game Application
for Mathayomsuksa 3 Student at Rajinibon School
Passara Plianaram
Rajinibon School, Thailand
E-mail: passara.p@rajinibon.ac.th
Abstract
The objectives of this research were (1) to study the development of chemical equation balancing skills through the ChemEQ
Game Application of MathayomSuksa 3/1 students at Rajinibon School (2) to study the students' attitude towards learning science
subject Chemistry equations using the ChemEQ Game application.
The sample consisted of 31 students in Mathayomsuksa 3/1 Rajinibon School, second semester of the academic year
2021, by Purposive Sampling. The research tools consisted of (1) Learning Management Plan (2) Application ChemEQ Game
(3) Science Learning Achievement Test on Chemistry Equation (4) Assessment Questionnaire for students’ attitude towards
learning science subject on Chemistry Equation by using Application ChemEQ Game the basic statistics used in the data analysis
were mean (̅X) standard deviation (SD). are the percentage, mean, standard deviation, t test.
The results showed that (1) The skills of balancing chemical equations by using the Application ChemEQ Game of
MathayomSuksa 3/1 students at Rajinibon School by comparing their achievements before, during and after school increased by
34.90 percent with statistical significance. at the .05 level. (2) The students' attitude towards learning science subject on Chemistry
equations using the ChemEQ Game Application with an average of 4.04, which was in a very good level.
Keywords: Chemical Equation Balance Skills, Application ChemEQ Game, Games Based Learning
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บทนา
การจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด บทบาทของครู คือ ผูอ้ านวยความสะดวกให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และบรรลุมาตรฐานของหลักสู ตร บทบาทของนักเรี ยนเป็ นผูแ้ สวงหา และเรี ยนรู ้ดว้ ยการคิด การปฏิบตั ิอย่าง
แท้จริ งให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สื่ อการสอน จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสร้างสถานการณ์การเรี ยนเรี ยนรู ้ การพัฒนาศักยภาพใน
การคิ ดเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และเสริ มสร้ างคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมแก่ผูเ้ รี ยน โดยมีสื่อการสอนเป็ น
เครื่ องมื อ ของการเรี ยนรู ้ ทาหน้าที่ ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้ สึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ สร้ างสถานการณ์
การเรี ยนรู ้ให้แก่ผูเ้ รี ยน กระตุน้ ให้เกิ ดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิ ดไตร่ ตรอง การคิ ดสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมให้แก่ผูเ้ รี ยน สื่ อการสอนปั จจุบนั มีอิทธิ พลสู งต่อการกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนกลายเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง สื่ อมี มากมายและหลายรู ปแบบ มี บทบาทและให้คุณประโยชน์ต่าง ๆ (วิไลวรรณ
แสนพาน, 2553) การพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ เกิ ดทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น สามารถทาได้โดยจัดให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากที่สุด และได้ลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตนเอง
ครู จึงเป็ นที่ ผูท้ ี่ มีบ ทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และจัดกิ จ กรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ มี ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความสุขในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่หลักสู ตรกาหนด จะเห็นว่า การ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยนนั้น ครู ผสู ้ อนจะต้องหาวิธีที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยเลือกใช้วธิ ีที่เหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
วิธีการสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ผเู ้ รี ยนเล่นเกมตาม
กติกา และนาเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุ ป
การเรี ยนรู ้ (สุคนธ์ สิ นธพานนท์, 2551) ได้กล่าวถึง เกมเป็ นกิจกรรมที่สร้างความสนใจและความสนุกสนานให้แก่ผเู ้ รี ยน ผูเ้ ล่นต้อง
เล่นตามกฎกติกาที่ กาหนดไว้ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เข้าใจและจดจาบทเรี ยนได้ง่าย และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ประสิ ทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน สร้างความรู ้สึกที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนทักษะความสามารถใน
การคิดหาเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2563 ที่ผา่ นมา ผลปรากฏว่า วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 29.89 ซึ่ งนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนราชินีบน มีคะแนนเฉลี่ย 40.17 แม้วา่ ภาพรวมของคะแนนสู งกว่าระดับประเทศ แต่ยงั ต่ากว่าเกณฑ์ที่ทาง
โรงเรี ยนราชินีบน กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50.00
จากการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้ประสบปั ญหาที่ผูเ้ รี ยนมี
คะแนนผลการเรี ยนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน เรื่ อง สมการเคมี โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.80 ยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
คือ ร้อยละ 50.00 ซึ่ งอาจเกิ ดจากการขาดทักษะ ความเข้าใจ ในเนื้ อหาเรื่ อง การดุลสมการเคมี ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
ออนไลน์ นอกจากสาเหตุในความรู ้พ้ืนฐานแล้ว อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น รู ปแบบการสอนออนไลน์ สื่ อการสอน การวัดและ
การประเมินผล การฝึ กฝนทบทวนบทเรี ยน ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนมี ความรู ้ และแม่นยาในเนื้ อหามากขึ้น จากปั ญหาที่พบ ผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะแก้ไขปั ญหาและพัฒนารู ปแบบการสอนออนไลน์ เรื่ อง การดุลสมการเคมี โดยการใช้ Application ChemEQ Game
(Macmillan Publishers India Pvt. Ltd, 2021) ซึ่ งเป็ นเกมในการช่วยเพิ่มทักษะการเรี ยนรู ้เคมีในลักษณะโต้ตอบ การจดจาสู ตรเคมี
ทาความคุน้ เคยกับสมการเคมีพ้นื ฐาน และฝึ กฝนการดุลสมการเคมีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มความสะดวก ความสนุกสนาน ในการ
เรี ยนการสอน รวมถึงทาให้ผสู ้ อนกับผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสอนมากขึ้นด้วย และผูว้ ิจยั สามารถนาผลการวิจยั มาเป็ นแนวทาง
ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มศักยภาพ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

ราชินีบน

1. เพื่อพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ Game ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ Game
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนราชินีบน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
Application ChemEQ Game

1. ทักษะการแก้ปัญหาการดุลสมการเคมี โดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. เจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ Application ChemEQ Game ในการเรี ยน
เรื่ อง การดุลสมการเคมี

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Bloom’s Taxonomy กล่าวถึง การจาแนกการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีของบลูม ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย
และด้านทักษะพิสยั โดยในแต่ละด้าน จะมีการจาแนกระดับความสามารถจากต่าสุ ดไปถึงสู งสุ ด เช่น ด้านพุทธิ พิสัย เริ่ มจากความรู ้
ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิ น ค่า และเมื่ อ บุ คคลเกิ ดการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ดังนี้ (Bloom, 1959)
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู ้ ความเข้าใจ และความคิด (cognitive domain) หมายถึง การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาสาระ
ใหม่ ก็ จ ะท าให้ ผู ้เ รี ยนเกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจสิ่ งแวดล้อ มต่ า ง ๆ ได้ ม ากขึ้ น เป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นในสมอง
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู ้สึก ทัศนคติ ค่านิ ยม (affective domain) หมายถึง เมื่อบุคคลได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่
ก็ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ
3. ความเปลี่ ยนแปลงทางด้านความชานาญ (psychomotor domain) หมายถึ ง การที่ บุคคลได้เ กิ ดการเรี ยนรู ้ ทั้งในด้าน
ความคิด ความเข้าใจ และเกิ ดความรู ้สึกนึ กคิด ค่านิ ยม ความสนใจด้วยแล้ว ได้นาเอาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ไปปฏิ บตั ิ จึงทาให้เกิ ดความ
ชานาญมากขึ้น เช่น การใช้มือ เป็ นต้น
การเรี ยนรู ้ผา่ นเกม ซึ่งเป็ นนวัตกรรมสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ออกแบบโดยสอดแทรกเนื้อหาบทเรี ยนลงไปในเกมให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู ้ลงมือเล่นและฝึ กปฏิบตั ิในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยในขณะที่ลงมือเล่น ผูเ้ รี ยนจะได้รับทักษะและความรู ้ จากเนื้ อหา
บทเรี ยนไปด้วย ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน และชักจูงให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ จนกระทัง่ เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง (ฉัตรกมล ประจวบลาภ, 2559)
Application ChemEQ Game เป็ นเกมที่ช่วยพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมี โดยมีเงื่อนไขการเล่นเกม ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
Level 1 (ข้อละ 10 คะแนน 19 ข้อ = 190 คะแนน)
1. เริ่ มมีตวั ช่วย 10 ตัว เมื่อตอบถูก ตัวช่วยจะเพิ่มขึ้นข้อละ 1 ตัว
2. คะแนน ถ้าตอบถูก ได้ขอ้ ละ 10 คะแนน (ถ้าใช้ตวั ช่วย คะแนนข้อนั้น จะลดลงครึ่ งหนึ่ง เหลือข้อละ 5 คะแนน)
Level 2 (ข้อละ 30 คะแนน 19 ข้อ = 570 คะแนน)
1. เริ่ มมีตวั ช่วย 10 ตัว เมื่อตอบถูก ตัวช่วยจะเพิ่มขึ้นข้อละ 2 ตัว - ตอบสูตรถูก ได้ 1 ตัวช่วย - ตอบดุลสมการเคมีถูก
ได้ 1 ตัวช่วย
2. คะแนนข้อละ 30 คะแนน
2.1 กรณี ไม่ใช้ตวั ช่วย ได้ขอ้ ละ 30 คะแนน – ตอบสูตรถูก ได้ 20 คะแนน – ตอบดุลสมการเคมีถูก ได้ 10 คะแนน
2.2 กรณี ใช้ตวั ช่วย - ถ้าใช้ตวั ช่วยสูตร -5 คะแนน เหลือคะแนนข้อนั้น 15 คะแนน - ถ้าใช้ตวั ช่วยดุลสมการเคมี
-3 คะแนน เหลือคะแนนข้อนั้น 7 คะแนน
Level 3 เนื้อหามัธยมศึกษาตอนปลาย (ข้อละ 30 คะแนน 19 ข้อ = 570 คะแนน)
1. เริ่ มมี ต ัวช่ วย 10 ตัว เมื่ อตอบถู ก ตัวช่ วยจะเพิ่มขึ้ นข้อละ 2 ตัว - ตอบสู ตรถู ก ได้ 1 ตัวช่ วย - ตอบดุ ลสมการเคมี ถู ก
ได้ 1 ตัวช่วย
2. คะแนนข้อละ 30 คะแนน
2.1 กรณี ไม่ใช้ตวั ช่วย ได้ขอ้ ละ 30 คะแนน – ตอบสูตรถูก ได้ 20 คะแนน – ตอบดุลสมการเคมีถูก ได้ 10 คะแนน
2.2 กรณี ใช้ตวั ช่วย - ถ้าใช้ตวั ช่วยสู ตรของสารตั้งต้น -5 คะแนน ผลิตภัณฑ์ -5 คะแนน จะได้คะแนนข้อนั้นต่ าสุ ด
5 คะแนน - ถ้าใช้ตวั ช่วยดุลสมการเคมีของสารตั้งต้น -3 คะแนน ผลิตภัณฑ์ -3 คะแนน จะได้คะแนนการดุล
สมการเคมีขอ้ นั้น ต่าสุด 3 คะแนน
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ Game ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
โรงเรี ยนราชินีบน ได้ดาเนินการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
ประชากรที่ ใ ช้ในวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นักเรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3/1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 จ านวน 243 คน
โรงเรี ยนราชินีบน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนราชินีบน จานวน 31 คน
ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง เนื่ องจากห้องเรี ยนดังกล่าวมีเวลาในการเรี ยนครบตามแผนที่ กาหนดไว้ โดยมี เครื่ องมือและ
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เริ่ มจากการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยศึกษาตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่ อง
การดุ ลสมการเคมี จานวน 1 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 3 ชัว่ โมง นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สร้ างเสร็ จ ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินของลิเคิร์ท (Likert
scale) 5 ระดับ จากหนังสื อวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540, หน้า 114-115) ด้านเนื้ อหา
การใช้ภาษา องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และเวลาที่ใช้ในการสอน แล้วนามาหาค่าความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 14.33 ซึ่ ง
อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด จากนั้น ผูว้ ิจยั นามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จากนั้น ศึกษาเอกสาร แนวคิด งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอน สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ และต้องการใช้จริ ง 10 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรี ยบร้อยแล้ว ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องมือวัดผลประเมินผล จานวน 3 คน
ตรวจสอบความสอดคล้อง โดยนาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อสอบที่ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 และนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมีไปทดลองใช้ (tryout)
กับนักเรี ยนกลุ่มรอบรู ้ เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (ค่า P) ค่าอานาจจาแนก (ค่า r) เป็ นรายข้อ และค่าความเชื่อมัน่ (ค่า rtt) โดย
ใช้สูตร KR20 ของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson method) (Kuder–Richardson อ้างถึงใน ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551) ผูว้ ิจยั ใช้
วิธีวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า ได้ขอ้ สอบที่ ผ่านเกณฑ์ จานวน 20 ข้อ จากข้อสอบที่ มีอานาจจาแนก
(ค่า r) ตั้งแต่ 0.38 ถึ ง 0.88 มีค่าความยากง่าย (ค่า P) ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.77 และได้ผลการหาค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.566 นา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปใช้เก็บรวบรวมคะแนนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/1 จานวน 31 คน และสร้างแบบ
ประเมินเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ Game โดยมีข้ นั ตอนใน
การสร้างดังนี้ ศึ กษาลักษณะรู ปแบบและวิธีการสร้างแบบประเมินเจตคติ ต่อรู ปแบบการสอน สร้างข้อความที่แสดงลักษณะของ
เจตคติต่อรู ปแบบการสอนโดยการใช้ Application ChemEQ Game จานวน 6 ข้อ คือ ความชอบในการเรี ยนเคมี ความรู ้ที่ได้จากการ
ใช้ ความสะดวกในการใช้งาน ความน่าสนใจ ความเข้าใจ เรื่ อง สมการเคมี และเจตคติในภาพรวมของ Application ChemEQ Game
นาแบบประเมินเจตคติที่สร้างเสร็ จ ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินเจตคติ โดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินของ ลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดับ (Likert อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) มีค่าเฉลี่ย 28.67
ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด จากนั้น ผูว้ จิ ยั นามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test)
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง สมการเคมี จากนั้น ทาการสอนโดยใช้ Application ChemEQ Game และเก็บ
คะแนนจากการเล่นเกมระหว่างเรี ยน ซึ่ งมีคะแนนอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 (level 1) และระดับที่ 2 (level 2) นาผลต่างคะแนน
ระหว่างเรี ยนไปวิเคราะห์ เพื่อแปลผลทักษะการแก้ปัญหา (ระดับการจาและเข้าใจ) หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอน ทาการทดสอบหลัง
เรี ยน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน และนาผลต่างของคะแนนก่อน
เรี ยน (pre-test) และหลังเรี ยน (post-test) ไปวิเคราะห์เพื่อแปลผลทักษะการแก้ปัญหา (ระดับการนาไปใช้) และเก็บข้อมูลเจตคติ
ทางการเรี ยน โดยใช้แบบประเมินเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ Application ChemEQ Game ในการเรี ยน เรื่ อง การดุลสมการเคมี
และนาผลคะแนนที่ได้ ไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเปรี ยบเทียบจานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระหว่างการใช้
ก่อนและหลังการใช้ Application ChemEQ Game และแสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินเจตคติของ
นักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ Game
ผลการวิจยั
ตาราง 1
เปรี ยบเที ยบจำนวนร้ อยละ ค่ ำเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนระหว่ ำงกำรใช้ Application ChemEQ Game ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 โรงเรี ยนรำชิ นีบน
ลาดับ
Level 1
ผลต่าง
ผลต่าง2
Level 2
ผลต่าง
ผลต่าง2
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
(D)
(D2)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
(D)
(D2)
ค่าเฉลี่ย
83.71 159.68
75.97
8052.42
322.45 474.19
151.74
28743.68
SD
52.630 40.123
48.553
9029.628
86.567 106.933
76.868
26479.151

510

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากตาราง 1 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างการใช้ Application ChemEQ Game ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนราชินีบน มีผลคะแนนสู งขึ้น โดย Level 1 (เต็ม 190 คะแนน) ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 83.71 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 52.63 ครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 159.68 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 40.12 และ Level 2 (เต็ม 590
คะแนน) ครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 322.45 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 86.57 ครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 474.19 คะแนน มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 106.93
ตาราง 2
เปรี ยบเที ยบจำนวนร้ อยละ ค่ ำเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่ อง
สมกำรเคมี ก่ อนและหลังกำรใช้ Application ChemEQ Game ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 โรงเรี ยนรำชิ นีบน
Pre-test
Post-test
ผลต่าง
ผลต่าง2
ลาดับที่
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
(D)
(D2)
ค่าเฉลี่ย
4.48
7.97
3.48
16.84
1.842
1.560
2.204
16.935
SD
จากตาราง 2 พบว่า ผลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนราชินีบน ก่อนการใช้ Application ChemEQ Game มีค่าเฉลี่ย 4.48 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
1.84 และหลังการใช้ Application ChemEQ Game มีค่าเฉลี่ย 7.97 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.56
ตาราง 3
แสดงค่ ำเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของแบบประเมินเจตคติของนักเรี ยนที่ มีต่อกำรเรี ยนวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่ อง สมกำรเคมี
โดยใช้ Application ChemEQ Game ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 โรงเรี ยนรำชิ นีบน
ผลการประเมินเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี โดยใช้ Application ChemEQ
Game โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

0.0-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50 ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ประเด็นที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

SD

3.39

0.882

ปานกลาง

4.16
4.35
4.10
4.03
4.19
4.04

0.735
0.798
0.746
0.912
0.833
0.800

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ความรู ้สึกที่มีต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เนื้อหาเคมี
1. ความชอบในการเรี ยนเคมี
การใช้ Application ChemEQ Game
1. ความรู ้ที่ได้จากการใช้ ChemEQ Game
2. ความสะดวกในการใช้งาน ChemEQ Game
3. ความน่าสนใจของ ChemEQ Game
4. มีความเข้าใจ เรื่ อง สมการเคมี มากขึ้น
5. ความพึงพอใจในภาพรวมของ ChemEQ Game
รวม

การแปลผล

จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมิ นเจตคติของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สมการเคมี โดยใช้
Application ChemEQ Game ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนราชินีบน โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80 สาหรับผลการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อการใช้ Application ChemEQ Game มีความสะดวกใน
การใช้งาน ChemEQ Game ผลการประเมินสู งกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับดี มาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.80
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า (1) การพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมี จากผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนระหว่างการใช้ Application
ChemEQ Game ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนราชินีบน มีผลคะแนนสู งขึ้นทั้ง 2 ระดับ แต่ละระดับมีการเล่น 2 ครั้ง
โดยหาผลต่างของการเล่น ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของทั้ง 2 ระดับ ได้ผลดังนี้ ระดับที่ 1 (level 1) นักเรี ยนจาเป็ นต้องมีความรู ้เรื่ อง
สัญลักษณ์ธาตุและสู ตรเคมีของสารประกอบต่าง ๆ ซึ่ งหลังจากนักเรี ยนใช้เกมมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น 75.97 คะแนน และระดับที่ 2
(level 2) นักเรี ยนต้องมีความเข้าใจในเรื่ องการดุลสมการเคมี คะแนนเพิ่มขึ้น 151.74 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ระหว่างการใช้
Application ChemEQ Game นักเรี ยนมีทกั ษะการดุลสมการเคมี ที่ดีข้ ึน เนื่ องจากระดับที่ 1 (level 1) ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความ
สนใจและจาสัญลักษณ์ธาตุได้ดีข้ ึน ระดับที่ 2 (level 2) ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาการดุลสมการเคมีได้ดี
ขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุคนธ์ สิ นธพานนท์ (2551) ได้กล่าวถึง เกมเป็ นกิจกรรมที่สร้างความสนใจและความสนุกสนาน
ให้แก่ผเู ้ รี ยน ผูเ้ ล่นต้องเล่นตามกฎกติกาที่กาหนดไว้ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เข้าใจและจดจาบทเรี ยนได้ง่าย และพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน สร้างความรู ้สึกที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูน
ทักษะความสามารถในการคิดหาเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้ Application ChemEQ Game แสดงว่า การใช้แอปพลิเคชัน่ นี้ ช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการดุล
สมการเคมี (2) ผลการประเมินเจตคติของนักเรี ยนต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ในด้านความชอบในการเรี ยนเคมี ความรู ้ที่ได้จากการใช้
ความสะดวกในการใช้งาน ความน่ าสนใจ ความเข้าใจ และเจตคติ ในภาพรวมของ Application ChemEQ Game พบว่า ผลการ
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ประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ในทุกด้าน เนื่องจากเกมมีรูปแบบน่าสนใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ ส่ งผล
ให้เกิดการฝึ กฝนเพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุวรรณโณ ยอดเทพ (2562)
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ผูส้ อนควรเลือกสื่ อที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
2. ผูส้ อนควรเลือกใช้แอปพลิเคชัน่ ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงได้ในทุกโอกาส
เอกสารอ้ างอิง
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การศึกษาการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
สุทธิราช ตาดพริ้ ง1*
กมลทิพย์ ศรี หาเศษ2 และ พนิดา พานิชวัฒนะ3
สาขาวิชาวัดผลการศึกษา ภาควิชาการประเมินและการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2,3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6004001225@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจ ัยในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิ ต ระดับปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 420 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ในรู ปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Forms สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด t test และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า (1) นักศึกษาที่ มีเพศต่างกัน มี
คะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิต และด้านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ (2) นักศึ กษาที่ มีช้ นั ปี การศึ กษาต่างกัน มี คะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิ ต และด้าน
คุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การพัฒนาบัณฑิต, คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21, บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
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A Study of Graduate Development and Graduate Characteristics of
the Faculty of Education in the 21st Century
Sutirach Tadpring1 *
Kamontip Srihaset2 and Panida Panidvadtana3
Educational Measurement, Department of Evaluation and Research, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2,3
*
Corresponding author: 6004001225@rumail.ru.ac.th
Abstract
The purpose of this research was to study and compare the graduate development and graduate characteristics of the
Faculty of Education in the 21st century, a sample of 420 people by using a stratified sampling method. Data were collected using
an online questionnaire via Google form. The statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard
deviation, minimum value, maximum value, t-test and one-way analysis of variance. The research found that (1) students of different
sexes had scores on graduate development and graduate characteristics of the Faculty of Education in the 21st century were not
significantly different at .05 level and (2) found. That students of different academic years had scores in graduate development
and graduate characteristics of the Faculty of Education in the 21st century were significantly different at .05 level.
Keywords: Graduate Development, Characteristics of Graduates in the 21st Century, Undergraduate Graduates from the Faculty
of Education
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บทนา
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ คือ การที่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้และการฝึ กอบรมจากอาจารย์ผสู ้ อน
ในสาขาวิชาต่าง ๆ จนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงหรื อคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ อยูก่ บั บัณฑิต โดยการ
แสดงพฤติกรรมที่ชดั เจน เช่น ความสามารถเฉพาะทาง ความสามารถ พิเศษ ความรู ้ เชาวน์ปัญญา ทักษะในการคิดการพินิจวิเคราะห์
การแก้ไขปั ญหาความเป็ นผูน้ า รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธ์หรื อความสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอื่น เป็ นต้น การออกแบบการศึกษาใน
ปั จจุบนั มีบริ บทที่สาคัญ คือ ความเป็ นพลวัตของการเปลี่ยนแปลง การก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็ นกระแสของ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และการเมืองของทุกประเทศ แนวโน้มสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของโลกย่อมจะส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการจัดการศึกษาไทยทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา การเข้าถึงความเท่าเทียม และการปรับตัว
เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะประเทศไทย ที่ตอ้ งก้าวเข้าสู่ กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมไทยที่มีลกั ษณะเป็ นสังคมบริ โภคเปลี่ยนไปเป็ นสังคมที่ มีความรู ้เป็ นพื้นฐาน เน้นการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550; สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2559) ขณะเดียวกันยังคงความเป็ นไทยไว้อย่างภาคภูมิ การจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นการจัดเรี ยนการ
สอนและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ท้ งั ในด้านวิชาการและด้านวิชาชีพตามแต่ละสาขาวิชาและคุณลักษณะของ
แต่ละหลักสู ตรที่กาหนด เช่น การมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับฝึ กฝนทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปั ญหา มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งมีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ข เป็ นต้น ซึ่ งการจัดการศึกษาเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศสู่ ความมัน่ คง
และยัง่ ยืน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, 2560, 2561; สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2560; อเนชา เพียรทอง,
2556) ในส่ วนของมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นสถาบันการศึกษาและวิจยั แบบตลาดวิชา กล่าวคือ ให้เปิ ดรับสมัครบุคคลเข้าเป็ น
นักศึกษา โดยไม่จากัดจานวน และไม่มีการสอบคัดเลือก นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นในปี 2514 ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขการขาดแคลน
สถานที่เรี ยนในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญในขณะนั้น ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.
2541 ขึ้นใช้บงั คับแทนกฎหมายฉบับเดิม ด้วยความเป็ นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหงจึงเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิธีเรี ยนที่เหมาะสมกับความต้องการและความจาเป็ นของแต่ละบุคคล (มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2564) ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
เพื่อนาข้อค้นพบที่ ได้จากงานวิจ ัยไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณลักษณะบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการพัฒนาบัณฑิ ตและคุ ณลักษณะบัณฑิ ต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
จาแนกตามเพศ และชั้นปี การศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความหมาย คุณลักษณะบัณฑิต ซึ่ ง
ศิริรัตน์ เจนศิริศกั ดิ์ และวิริญญา ชูราศี (2558) กล่าวว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง บัณฑิตที่ป ระกอบไปด้วยความรู ้
ความสามารถ อันจะทาให้องค์กรมีการพัฒนาและเจริ ญเติบโต โดยการที่ จะเป็ นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ได้น้ นั บัณฑิตจะต้องผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้และการฝึ กอบรมสัง่ สอนที่ถูกต้อง และมีคุณธรรมจากอาจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และ
รับรู ้ในกระบวนการที่จะส่ งผลให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงหรื อคุณสมบัติต่าง ๆ ที่อยูก่ บั บัณฑิต ได้แก่ ความสามารถเฉพาะทาง
ความสามารถพิเศษ ความรู ้ เชาว์ปัญญา ทักษะในการคิดการพินิจวิเคราะห์ การแก้ไข ปั ญหาความเป็ นผูน้ า รวมทั้งการมีมนุ ษยสัมพันธ์
หรื อความสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ กฤตยา ฐานุวรภัทร์ (2555) ได้กล่าวว่า บัณฑิตที่ พึงประสงค์ หมายถึง บัณฑิตที่ มี
ความรู ้และความสามารถในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรให้มีความก้าวหน้า ซึ่งการให้ได้มาซึ่ งความรู ้และความสามารถนั้น บัณฑิต
จะต้องมีการเรี ยนรู ้ พัฒนา ฝึ กฝนผ่านการเรี ยนรู ้ การปลูกฝังจากครอบครัว ประสบการณ์ชีวิต และจากการเรี ยนในสาขาวิชาต่าง ๆ
ซึ่งก่อให้เกิดคุณสมบัติต่าง ๆ ในตัวบัณฑิต
องค์ ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ระดับปริ ญญาตรี ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (2) ด้านความรู ้ (3) ด้านทักษะ
ทางปั ญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ของสังคมโลก ยังประกอบด้วย 3 ด้าน สาคัญ คือ (1) ด้านการเป็ น
บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ (2) ด้านการเป็ นผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ (3) ด้านการเป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ดังนั้น คุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ที่ สาคัญ จึ งประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม (2) ด้า นความรู ้ (3) ด้า นทักษะทางปั ญญา (4) ด้า นทัก ษะความสัมพันธ์ ระหว่า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี (6) ด้านการเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ
(7) ด้านการเป็ นผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ (8) ด้านการเป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง
การพัฒนาบัณฑิต
กระบวนการพัฒนาบัณฑิต เพื่อให้คุณลักษณะสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น ธิติพฒั น์ เอี่ยมนิ รันดร์ (2554) กล่าวว่า
การที่บณ
ั ฑิตที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรี ยนรู ้ สร้าง และประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั ิงาน
และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บัณฑิตมีจิตสานึ ก ดารงชีวิต และปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
โดยยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และบัณฑิตมีสุขภาพดีท้ งั ด้านร่ างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุ ขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม การเรี ยนรู ้ทางวิชาการ และการสนับสนุนวิชาการสู่การพัฒนาตนเองอย่างมีทกั ษะ การพัฒนาตนเองให้เป็ นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ดว้ ยปั ญญา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ มุ่งศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร์ ใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ จานวน 420 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางการสุ่มของ Yamane และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การพัฒนาบัณฑิต จานวน 32 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (rating
scale) และส่ วนที่ 3 คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 จานวน 88 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็ น
แบบสารวจรายการ (check list) ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น และตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้ อหา (ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00)
และความเที่ ยง โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (ค่าความเที่ ยงเท่ากับ 0.96) โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามออนไลน์
Google Formไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่ กาหนดไว้ ได้แบบสอบถามคืนกลับมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 420 ชุด จากนั้น
ผูว้ ิจัยตรวจสอบความถู กต้อ งสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามทั้ง หมดก่ อ นนาไปวิเ คราะห์ ข ้อ มู ลด้ว ยโปรแกรมสาเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
ประกอบด้วย (1) สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด (2) สถิติอา้ งอิง เพื่อ
เปรี ยบเทียบคะแนนการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามเพศ
ด้วย t test แบบ Independent และเพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามชั้นปี การศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
พบว่า ด้านการพัฒนาบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 124.65 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ97.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.27 ส่วนด้านคุณลักษณะ
บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 87.90 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ99.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1
แสดงค่ าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนด้ านการพัฒนาบัณฑิตและด้ านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
ด้าน
คะแนนเต็ม
ร้อยละ SD คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด
X̅
ด้านการพัฒนาบัณฑิต
128
124.65
97.38 9.27
91.00
128.00
ด้านคุณลักษณะบัณฑิต
88
87.90
99.89 0.87
78.00
88.00
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะ
บัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน (t = 0.501 และ 1.873 ตามลาดับ) รายละเอียดดัง
ตาราง 2
ผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อรนงค์ เย็นเกษม (2552) สาเหตุอาจเนื่ องมาจาก ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยขอนแก่ น พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ
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าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เพียรสัน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาปั จจัยแต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่า ในด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยน
การสอน และด้านการประเมินคุณภาพบัณฑิต ส่ วนด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ และด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานักศึ กษา
พบว่า มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดของ จิรวัฒน์ วีรังกร (2557) ที่กล่าวว่า แนวโน้มและแนวคิดการ
พัฒนานิ สิตที่พึงประสงค์ในโลกยุคใหม่ ต้องการคุณลักษณะบัณฑิต ดังนี้ คุณลักษณะบัณฑิตที่มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม เพื่อ
ยืนหยัดต่อสิ่ งที่ถูกต้อง เหมาะสมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูน้ าที่เหมาะสมสามารถรองรับต่อกระแสแห่ งอนาคต (future
global leader) ควบคู่กบั การมีความสามารถทางความรู ้เชิงวิชาการ (academic excellence) มีทกั ษะการติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถประยุกต์ความรู ้ในสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง มีทกั ษะความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน ซึ่งจาเป็ นต้องมีความสามารถ
บูรณาการความรู ้ จากแนวคิดทางวิชาการที่ หลากหลาย การมีทักษะการคิดเชิ งวิจารณญาณ (critical thinking) และทักษะการ
แก้ปัญหา (problem solving skill) และเป็ นไปตามแนวคิดของ Lozano (2017) ได้เสนอศาสตร์ การสอนและสมรรถนะที่จาเป็ น
สาหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในบริ บทอุดมศึกษา ได้เสนอการสังเคราะห์สมรรถนะของนักศึ กษาสาหรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไว้
ได้แก่ การคิดอย่างเป็ นระบบ การทางานอย่างบูรณาการ การคิดล่วงหน้า การมีความรับผิดชอบและมีจริ ยธรรม การคิดเชิงวิเคราะห์
และวิพากษ์ การทางานร่ วมกับบุคคลอื่น ความเห็นอกเห็นใจและการปรับเปลี่ยนมุมมอง การสื่ อสารและการใช้สื่อ การปฏิบตั ิเชิงกลยุทธ์
การเข้าไปมีส่วนร่ วม ทักษะการประเมิน ความอดทนต่อความคลุมเครื อและไม่แน่นอน
ตาราง 2
แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของคะแนนด้ านการพัฒนาบั ณฑิ ตและด้ านคุณลักษณะบั ณฑิ ต ระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 2 จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
ด้าน
t
SD
SD
X̅
X̅
ด้านการพัฒนาบัณฑิต
124.85
8.96
124.40
9.67
0.501
ด้านคุณลักษณะบัณฑิต
87.98
0.18
87.80
1.29
1.873
Levene’s test พบว่า ด้านพัฒนาบัณฑิต ค่า F = 0.959 ส่วนด้านคุณลักษณะบัณฑิต ค่า F= 18.270*
*p < .05
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามชั้นปี การศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีช้ นั ปี การศึกษาต่างกัน มีคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิต
และด้านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(F = 14.536 และ 8.314 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ภายหลัง พบว่า ด้านการพัฒนาบัณฑิต นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มี
คะแนนสูงกว่านักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.746 และ 7.620 ตามลาดับ) และนักศึกษาชั้นปี ที่
5 ขึ้นไป มี คะแนนสู งกว่านักศึ กษาชั้นปี ที่ 1, 2 และ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 11.840, 11.714 และ 8.315
ตามลาดับ) ส่วนด้านคุณลักษณะบัณฑิต นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มีคะแนนสู งกว่านักศึกษาชั้นปี ที่ 1, 2 และ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t = .678 .678 และ .678 ตามลาดับ) รายละเอียดดังตาราง 3 และ 4 ตามลาดับ
ผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปริ ญญา มีสุข และภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ (2564) พบว่า คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักบัญชีมี 7 ด้าน มีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 อยูร่ ะหว่าง 2.10-4.25 ส่ วนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 2.83-4.40 และผลการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชี พบว่า นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ส่ วนใหญ่ไม่พบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 พบว่า ด้านความรู ้ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะภาษาต่างประเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ และการพัฒนาตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีค่าเฉลี่ย
สู งกว่านักศึ กษามหาวิทยาลัยในภาคกลาง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ ว นด้านที่ เ หลื อไม่ พบความแตกต่าง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และเป็ นไปตามแนวคิ ดของ พิชญาภา ยืนยาว (2560) ที่กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้คือ การเน้นให้คนไทยเป็ นคนดี เก่ง และมีความสุ ข รวมทั้งมีความรู ้เชิ งวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต ดารงชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์
สามารถประกอบอาชีพและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข และสุบิน ยุระรัช (2559) กล่าวว่า การอุดมศึกษาเป็ นการจัดการศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคนเข้าสู่วชิ าชีพ การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมีความสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ บัณฑิตไทยจะมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อ
การจัดการศึกษามีคุณภาพ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรผลิตบัณฑิตให้ได้ปริ มาณและคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการกาลังคน
ของประเทศ และ World Economic Forum (2016) ได้เสนอ 10 ทักษะที่ จาเป็ นในปี ค.ศ. 2020 ที่ตลาดแรงงานโลกต้องการ ได้แก่ (1)
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน (complex problem solving) (2) การคิดวิเคราะห์ (critical thinking) (3) การคิดสร้างสรรค์ (creativity) (4)
การจัดการบุ คคล (people management) (5) การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น (coordinating with others) (6) ความฉลาดทางอารมณ์
(emotional intelligence) (7) การประเมินและตัดสิ นใจ (judgment and decision making) (8) การบริ การ (service orientation) (9) การ
เจรจาต่อรอง (negotiation) (10) ความคิดยืดหยุน่ (cognitive flexibility) และ OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development, 2018) ได้ เสนอบทความเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมวัยรุ่ นสาหรับโลกแห่ งการมีส่วนร่ วมและความยัง่ ยืน: กรอบ
สมรรถนะระดับสากล ได้เสนอมิติของสมรรถนะสากล ได้แก่ การเข้าใจประเด็นระดับท้องถิ่น ระดับสากล และระดับวัฒนธรรม
อย่างมี นัยสาคัญ การเข้าใจและซาบซึ้ งต่อมุมมองและทัศนคติ ของบุคคลอื่ น การเปิ ดรั บและมีปฏิ สัมพันธ์ขา้ มวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ การลงมือปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ตาราง 3
แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของคะแนนด้ านการพัฒนาบั ณฑิ ตและด้ านคุณลักษณะบั ณฑิ ต ระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 2 จาแนกตามชั้นปี การศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ 5 ขึ้นไป
ด้าน
F
SD
SD
SD
SD
SD
X̅
X̅
X̅
X̅
X̅
การพัฒนาบัณฑิต 126.98 5.45 126.86 5.81 123.46 10.65 119.24 13.31 115.14 14.06 14.536*
คุณลักษณะบัณฑิต 88.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 87.32 2.24 88.00 0.00 8.314*
*p < .05
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าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 4
แสดงผลการเปรี ยบเที ยบรายคู่ความแตกต่ างของคะแนนด้ านการพัฒนาบัณฑิตและด้ านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 2 จาแนกตามชั้นปี การศึกษา
ด้านการพัฒนาบัณฑิต
ชั้นปี ที่
1
2
3
4
5
1
.126
3.525
7.746*
11.840*
2
3.399
7.620*
11.714*
3
4.221
8.315*
4
4.094
5
ด้านคุณลักษณะบัณฑิต
ชั้นปี ที่
1
2
3
4
5
1
.106
.115
.678*
.237
2
.112
.678*
.240
3
.678*
.240
4
.249
5
*p < .05
สรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเทียบการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะ
ศึ กษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 จากกลุ่ มตัวอย่าง จ านวน 420 คน การเก็ บรวบรวมข้อมู ลใช้แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ้ นผ่าน
แบบสอบถามในรู ปแบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ (1) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคะแนนด้านการ
พัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 และ (2) นักศึ กษาที่ มีช้ นั ปี การศึ กษาต่างกัน มี คะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิ ตและด้านคุ ณลักษณะบัณฑิ ต ระดับ
ปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจยั ข้างต้น จึงได้ขอ้ เสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ (1) เพื่อให้การพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับ
ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 มี ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ผูส้ อนควรจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้น และกระตุ ้น
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านการเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ด้านการเป็ นผูร้ ่ วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านการเป็ นพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญอันจะนามาสู่ ประสิ ทธิ ภาพของ
คุณลักษณะบัณฑิตต่อไป และ (2) ควรเน้นการจัดกิจกรรมที่กระตุน้ คุณลักษณะบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะ
ทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

521

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เทคโนโลยี ด้านการเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ด้านการเป็ นผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านการเป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง
เพื่อให้นกั ศึกษาได้องค์ความรู ้ครบถ้วน
จากผลการวิจยั ที่ปรากฏ ทาให้ทราบถึงคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่ กว้างขึ้น ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป โดยควรศึ กษา
ปั จจัยที่ส่งต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ชนาวีร์ ศรี หนู1*
กมลทิพย์ ศรี หาเศษ2 และ พนิดา พานิชวัฒนะ3
สาขาวิชาวัดผลการศึกษา ภาควิชาการประเมินและการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2,3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 5804500071@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิ งคุณภาพ กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั คื อ กรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ โดยมีโรงเรี ยนในความรับผิดชอบ 3 แห่ ง ได้แก่ โรงเรี ยน
นายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง โรงเรี ยนนายทหารชั้นประทวน และโรงเรี ยนครู ทหาร เก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึกการเบิกจ่ายพัสดุ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ความถี่ และร้อยละ ผลวิจยั พบว่า โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง หลักสู ตรนายทหารชั้น
ผูบ้ งั คับฝูง ได้รับงบประมาณจัดสรรพัสดุ ส.ส.ต. เฉลี่ยปี ละ 316,536.33 บาท ความต้องการพัสดุ การจัดหา การแจกจ่าย และจานวน
การเบิกสอดคล้องกันคือ เฉลี่ยปี ละ 217 รายการ โรงเรี ยนนายทหารประทวน หลักสู ตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่า ได้รับงบประมาณ
จัดสรรพัสดุ ส.ส.ต. เฉลี่ยปี ละ 553,755.66 บาท ความต้องการพัสดุ การจัดหา การแจกจ่าย และจานวนการเบิกสอดคล้องกัน คือ เฉลี่ย
ปี ละ 59.66 รายการ ส่วนหลักสูตรนายทหารประทวน ได้รับงบประมาณจัดสรรพัสดุ ส.ส.ต. เฉลี่ยปี ละ 660,406.33 บาท ความต้องการ
พัสดุ การจัดหา การแจกจ่าย และจานวนการเบิ กสอดคล้องกันคือ เฉลี่ยปี ละ 123 รายการ และโรงเรี ยนครู ทหาร หลักสู ตรครู ทหาร
ชั้นสัญญาบัตร ได้รับงบประมาณจัดสรรพัสดุ ส.ส.ต. เฉลี่ยปี ละ 49,973.33 บาท ความต้องการพัสดุ การจัดหา การแจกจ่าย และ
จานวนการเบิกสอดคล้องกันคือ เฉลี่ยปี ละ 36.33 รายการ ส่ วนหลักสู ตรครู ทหารชั้นประทวน ได้รับงบประมาณจัดสรรพัสดุ ส.ส.ต.
เฉลี่ยปี ละ 47,603.66 บาท ความต้องการพัสดุ การจัดหา การแจกจ่าย และจานวนการเบิกสอดคล้องกันคือ เฉลี่ยปี ละ 20.33 รายการ
คาสาคัญ: การบริ หารจัดการ, งานพัสดุ, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
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Abstract
The purpose of this research was to study the management of supplies of the Royal Thai Air Force Education
Department. This research used a qualitative research methodology. The research target group is the Royal Thai Air Force
Education Department. There are 3 schools in the responsibilities, namely the Army Commander's School Royal Military
Academy and military school. Store data with logs Parcel disbursement. The statistics used to analyze the data consisted of mean,
frequency, and percentage. The results showed that Squadron Commander’s School Squadron Commander Course Received a
budget to allocate S.S.T. supplies, an average of 316,536.33 baht per year. The demand for supplies, procurement, distribution,
and the corresponding number of withdrawals is an average of 217 items per year. Military Academy Sergeant Major Sergeant
Major Course received an average of 553,755.66 baht per year in the budget allocating S.S.T. supplies, and the demand for
supplies, procurement, distribution, and the corresponding number of withdrawals was 59.66 items per year. Army Officer Course
Received a budget to allocate S.S.T. supplies, averaging 660,406.33 baht per year. The corresponding procurement, distribution,
and drawdown amount is an average of 123 items per year. Military school Military Instructor Course Received an average of
49,973.33 baht per year in the budget allocating S.S.T. supplies, supplies, procurement, distribution, and the corresponding
number of withdrawals were 36.33 items per year. Course military teacher received a budget to allocate S.S.T. supplies, an
average of 47,603.66 baht per year, demand for supplies, procurement the corresponding distribution and drawdown amount is an
average of 20.33 transactions per year.
Keywords: Management, Inventory Management, The Royal Thai Air Force Directorate of Education and Training
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บทนา
งานพัสดุ มี ความส าคัญต่ อการด าเนิ นงานของหน่ วยงานทุ กแห่ ง เพราะพัสดุ เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่ วยให้ การบริ หารงานมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น การจัดการงานพัสดุจึงเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัด ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั แล้ว การมีความพร้อมด้านวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ จึงทาให้องค์กรประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ องค์กรใดขาดหลักการ
จัดการงานพัสดุที่ดีแล้ว การทางานย่อมจะเกิ ดความซ้ าซ้อนและสิ้ นเปลือง และทาให้องค์กรนั้นด้อยประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ งานพัสดุ
เป็ นงานที่ สนับสนุนแผนงานโครงการต่าง ๆ ซึ่ งได้วางแผนไว้ โดยให้มีพสั ดุพอใช้ตลอดเวลา ทาให้งานและโครงการดาเนิ นไปได้ ส่ วน
งานด้านอื่น ๆ นั้น จะประสบผลสาเร็ จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่ วมมือหรื อสนับสนุนจากฝ่ ายพัสดุ ปั จจุบนั งานพัสดุเป็ นงานที่ มีความ
เสี่ ยงในเรื่ องของการเกิดข้อผิดพลาด เนื่ องจากเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบและแนวปฏิบตั ิของทางราชการที่มีการปรับปรุ งเพิ่มเติม
ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่พสั ดุจึงต้องศึกษาติดตามและเป็ นผูม้ ีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งปฏิ บตั ิงานโดยยึดหลักการ
บริ หารพัสดุในด้านความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ลดความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานที่
หากผิดพลาด จะมีผลความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูค้ า้ ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการพัฒนางานด้านการพัสดุในอนาคต ควรให้ความสาคัญกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ โดยการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน เพื่อรักษามาตรฐาน การปฏิบตั ิงานด้าน
การพัสดุให้เกิดผลดี มีความคุม้ ค่าของการใช้งบประมาณ ซึ่งเป็ นเงินภาษีของทุกคน (เบญญาภา ยาโตปมา, 2558)
การบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็ นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสาคัญในการสนับสนุนการศึกษา
ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยปฏิบตั ิงานในด้านการจัดซื้ อ จัดหา การควบคุมและจาหน่ายพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อ
อานวยความสะดวก และจัดระบบบริ หารงาน โดยมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดซื้อ
จัดจ้าง มีการรายงานการปฏิบตั ิตามแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง ดาเนิ นการจัดซื้ อ จัดหา และจัดจ้างซ่อมบารุ งพัสดุให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
งานอยูเ่ สมอ มีการจัดเก็บพัสดุคงคลังให้บริ การ หน่วยงานในการเบิกใช้ การควบคุม การรับ-จ่ายพัสดุ การจัดทาบัญชี และทะเบียนคุม
พัสดุ การจัดทารายงานการเบิ กใช้และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้านการพัสดุ ตลอดจนการดาเนิ นการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี และการ
จาหน่ายพัสดุที่ชารุ ด หมดความจาเป็ นในการใช้งาน เมื่อมีหน่วยงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเพิ่มจานวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ทาให้ปริ มาณงานของส่วนบริ หารงานพัสดุ เพิม่ สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ การปฏิบตั ิงานต้องยึดหลักประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานตามกรอบ กฎ
ระเบี ยบของทางราชการและหลักการบริ หารพัสดุ คือ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขัน อย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้การปฏิ บตั ิ
ราชการด้านพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อจะ
ทราบข้อมูลอันจะทาให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (“พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,” 2560) กล่าวถึงการบริ หารพัสดุไว้ในหมวด 13 โดยระบุมาตราที่ 112 และ 113 ดังนี้
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มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยูใ่ นความครอบครอง ให้มีการใช้และการบริ หารพัสดุที่
เหมาะสม คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา 113 การดาเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุ งรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด
ส่วนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (“ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,” 2560) ได้ระบุในหมวด 9 การบริ หารพัสดุ ว่า สามารถแบ่งการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุได้ 4 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 การเก็บ การบันทึ ก การเบิ กจ่ าย ส่ วนที่ 2 การยืม ส่ วนที่ 3 การ
บารุ งรักษา การตรวจสอบ และส่วนที่ 4 การจาหน่ายพัสดุ
เมื่อพิจารณากระบวนการสาคัญของการบริ หารพัสดุ พบว่ามี 6 ขั้นตอน ดังนี้ (ธมภคมน ขนอม, 2561; อดิศยั เพียงเกษ, 2547)
1. การวางแผนการจัดการโครงการ การจัดหาพัสดุมีจุดเริ่ มต้นเหมือนกับงานอื่น ๆ คือ ต้องมีการวางแผนเกี่ ยวกับการใช้ การ
ได้มาของพัสดุโดยเฉพาะโดยอาศัยการทาแผนงานร่ วมกับแผนงานอื่น ๆ แต่แผนหลักนั้น ควรจะเป็ นแผนระยะสั้น คือ แผน 1 ปี ทั้งนี้ เมื่อ
สามารถนาแผนนั้น มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิข้ นั ตอนที่สอง ของวงจรการจัดหาพัสดุได้อย่างสัมฤทธิผลตามเป้ าหมายของแผนได้
2. การกาหนดความต้องการหรื อการคานวณความต้องการเป็ นขั้นตอนเกี่ยวกับการประมาณจานวนความต้องการของพัสดุแต่ละ
รายการ หลักการสาคัญในการกาหนดความต้องการคือ ต้องมีวธิ ีการกาหนดความต้องการอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ
3. การจัดหาพัสดุในการดาเนิ นการจัดหาพัสดุน้ นั เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการจัดหาที่หน่วยงาน
วางไว้ โดยให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุตามระเบียบของทางราชการนั้น ประกอบด้วย การซื้ อ การจ้าง การจัดทา
ของ การรับโอน การรับบริ จาค การรับความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยน และการเช่า โดยต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนของระเบี ยบอย่าง
เคร่ งครัด แนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาพัสดุไว้ดงั นี้
4. การแจกจ่ายและการควบคุมพัสดุ ขึ้นอยูท่ ี่การจัดหาพัสดุที่ถูกต้อง และแจกจ่ายแก่ผใู ้ ช้หรื อหน่วยใช้ ได้ทนั เวลาและใน
ปริ มาณที่ถูกต้อง การแจกจ่ายพัสดุน้ นั เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิตอ้ งรับผิดชอบตั้งแต่การจัดการควบคุมพัสดุ วางแผนการเก็บ และจัดเก็บ
ในคลังพัสดุ ดาเนินการแจกจ่ายพัสดุตามใบเบิกของหน่วยใช้ การสารวจพัสดุที่คงเหลือในบัญชี และดาเนินการจัดซื้อมาเพิ่มเติม
5. การบารุ งรักษาพัสดุ เป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อพัสดุได้ถูกแจกจ่ายไปจนถึงมือของหน่วยใช้แล้ว การบารุ งรักษาเป็ นขั้นตอนที่
มีความเกี่ยวพันกับขั้นตอนอื่น ๆ ของการจัดการพัสดุอย่างมาก ตั้งแต่การจัดหา ซึ่ งจะต้องคานึ งถึงการควบคุมคุณภาพของพัสดุที่จดั หา
เพื่อไม่ทาให้เกิดปั ญหาการชารุ ดเสื่ อมสภาพก่อนกาหนด อันจะเป็ นปั ญหาในการกาหนดช่วงเวลาการบารุ งรักษาให้เป็ นมาตรฐาน
นอกจากนั้น การวางแผนการบารุ งรักษาก็จะต้องทาไปพร้อม ๆ กับการจัดหาพัสดุ และมีการจัดเตรี ยมพัสดุสารองที่จาเป็ น เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่หน่ วยใช้ให้เพียงพอ รวมทั้งจะต้องมีการจัดฝึ กอบรมผูใ้ ช้ให้รู้จกั การใช้และการบารุ งรักษาอย่างถูกวิธี และสุ ดท้ายเมื่อไม่
สามารถบารุ งรักษาได้อีกต่อไป ก็จะพิจารณาจาหน่ายออกจากบัญชี
6. การจาหน่ายพัสดุออกจากบัญชี เป็ นการปลดภาระความรับผิดชอบพัสดุน้ นั ถ้าหากพัสดุน้ นั ใช้การไม่ได้ ซึ่ งอาจมาจาก
สาเหตุต่าง ๆ หรื อสูญหาย เสื่ อมสภาพ ล้าสมัยใช้การไม่ได้
ขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนนั้น เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่ 4 ประกอบด้วย กระบวนการสาคัญ
2 ขั้นตอน คือ การแจกจ่ายและการควบคุมพัสดุ ดังนั้น เมื่อนาขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน มาจาแนกรายละเอียดสู่ ข้ นั ตอนกระบวนการ
ปฏิบตั ิ สามารถแบ่งได้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การวางแผนจัดทาโครงการ (2) การกาหนดความต้องการพัสดุ (3) การจัดหาพัสดุ (4)
การแจกจ่ายพัสดุ (5) การควบคุมพัสดุ (6) การบารุ งรักษาพัสดุ และ (7) การจาหน่ ายพัสดุ ซึ่ งกระบวนการบริ หารจัดการพัสดุของไทย
สอดคล้องกับขั้นตอนการบริ หารจัดการพัสดุของต่างประเทศ (Ajulong, Okiria, & Owako, 2021; Buschiazzo, Mula, & CampuzanoBolarin, 2020; Kinunda, 2020; Nyakundi, 2018; Oloo, 2021) ทั้งนี้ ในส่ วนของขั้นตอนการจาหน่ายพัสดุ จะใช้กบั พัสดุคงรู ปเท่านั้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เมื่อพิจารณาบริ บทของหน่ วยงานกรมยุทธศึ กษาทหารอากาศที่ เป็ นเป้ าหมายในการศึ กษาครั้ งนี้ น้ นั พัสดุที่ใช้ในหน่ วยงานเป็ น
ประเภทพัสดุสิ้นเปลือง สู ญสิ้ นไป ราคาต่า จึงไม่มีข้ นั ตอนของการจาหน่ายพัสดุ การวิจยั ครั้งนี้ จึงไม่ศึกษาการปฏิบตั ิงานด้านการ
จาหน่ายพัสดุ ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการบริ หารพัสดุ 6 ด้าน ดังภาพ 1

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่ งมีขอบเขตหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบตั ิ อานวยการ
ประสานงาน กากับการ และดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และการฝึ กอบรมแก่กาลังพลของกองทัพอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด
รวมทั้งตรวจตรากิ จการในสายวิทยาการด้านการศึ กษา การฝึ ก มีเจ้ากรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ เป็ นผูบ้ ังคับบัญชารับผิดชอบ โดยมี
โรงเรี ยนในความรับผิดชอบ 3 แห่ง คือ โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง โรงเรี ยนนายทหารชั้นประทวน และโรงเรี ยนครู ทหาร ในส่วนงาน
พัสดุ มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านพัสดุในทุกด้าน เพื่อให้ขอบเขตหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่
วางไว้ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ผูร้ ับผิดชอบส่วนงานพัสดุ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จานวน 1 คน ผูร้ ับผิดชอบงานพัสดุโรงเรี ยน
นายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง จานวน 1 คน ผูร้ ับผิดชอบงานพัสดุโรงเรี ยนนายทหารชั้นประทวน จานวน 1 คน และผูร้ ั บผิดชอบงานพัสดุ
โรงเรี ยนครู ทหาร จานวน 1 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบบันทึ กข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุของโรงเรี ยนในความรับผิดชอบของกรมยุทธศึ กษาทหาร
อากาศ โดยขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ดังนี้ (1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
งานพัสดุของกรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ (2) จัดทาแบบบันทึ กการเบิกจ่ายพัสดุและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาความ
ถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั (3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแบบบันทึกการเบิกจ่ายพัสดุที่เก็บรวบรวมกับเนื้ อหา
โดยการนานิยามและข้อมูลแบบบันทึกให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาลงความเห็นว่า แบบบันทึกแต่ละข้อวัดได้ตามนิยามที่กาหนดไว้หรื อไม่
ด้วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยให้คะแนนดังนี้ หากสอดคล้องกับเนื้ อหา ให้คะแนน 1 ไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 และไม่
แน่ ใจ ให้คะแนน 0 ผลการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา พบว่า แบบบันทึ กทุกข้อมี ค่า IOC เท่ากับ 1.00
4) นาแบบบันทึกการเบิกจ่ายพัสดุมาแก้ไข ปรับปรุ ง จากนั้น จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และคานวณค่าความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เที่ยง ด้วยสูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Alpha-Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ได้ค่าความเที่ยงของแบบ
แบบบันทึกข้อมูล เท่ากับ 0.97 สามารถใช้เป็ นแบบบันทึกข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทาแบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย สรุ ปผล และรายงานผลการวิจยั ถึงการบริ หารจัดการงานพัสดุ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บข้อมูล
จากแบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จากนั้น นาแบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบบันทึกการเบิกจ่ายพัสดุท้ งั หมดก่อน จะนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ นาผลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และร้อยละ
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง มีหลักสูตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูงเฉลี่ยปี ละ 3 รุ่ น จานวนบุคลากรเฉลี่ยปี ละ 34 คน จานวน
นักเรี ยนเฉลี่ยปี ละ 540 คน จานวนโครงการเฉลี่ยปี ละ 3 โครงการ งบประมาณจัดสรรพัสดุเฉลี่ยปี ละ 316,536.33 บาท ประเภทพัสดุที่
จัดหาเป็ นพัสดุ ส.ส.ต. จานวนของความต้องการพัสดุเฉลี่ยปี ละ 217 รายการ วิธีการจัดหาพัสดุใช้วิธีการคัดเลือก จานวนของการ
จัดหาพัสดุเฉลี่ยปี ละ 217 รายการ จานวนการแจกจ่ายพัสดุเฉลี่ยปี ละ 217 รายการ จานวนการเบิกพัสดุเฉลี่ยปี ละ 217 รายการ เบิ ก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
พัสดุในช่วงเดื อนตุลาคม-สิ งหาคมในทุกปี งบประมาณ จานวนการจ่ายพัสดุเฉลี่ยปี ละ 217 รายการ จ่ายพัสดุในช่วงเดื อนตุลาคมสิ งหาคมในทุกปี งบประมาณ และจานวนของการบารุ งรักษาพัสดุเฉลี่ยปี ละ 217 รายการ

ภาพ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโรงเรี ยนนายทหารประทวน
โรงเรี ยนนายทหารประทวน มีหลักสู ตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าเฉลี่ยปี ละ 4 รุ่ น จานวนบุคลากรของหลักสู ตร ฯ เฉลี่ยปี ละ
50 คน จานวนนักเรี ยนหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 877 คน จานวนโครงการหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 4 โครงการ งบประมาณจัดสรรพัสดุ
หลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 553,755.66 บาท ประเภทพัสดุหลักสู ตรฯ ที่จดั หาเป็ นพัสดุ ส.ส.ต. จานวนของความต้องการพัสดุหลักสู ตรฯ
เฉลี่ยปี ละ 59.66 รายการ วิธีการจัดหาพัสดุหลักสูตรฯ ใช้วธิ ีการคัดเลือก จานวนของการจัดหาพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 59.66 รายการ
จานวนของการแจกจ่ายพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 59.66 รายการ จานวนการเบิ กพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 59.66 รายการ เบิ กพัสดุ
ในช่วงเดือนตุลาคม-กันยายนในทุกปี งบประมาณ จานวนของการจ่ายพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 59.66 รายการ จ่ายพัสดุในช่วง
เดื อนตุลาคม-กันยายนในทุ กปี งบประมาณ และจานวนของการบารุ งรักษาพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 59.66 รายการ มีหลักสู ตร
นายทหารประทวนเฉลี่ยปี ละ 4 รุ่ น จานวนบุคลากรหลักสู ตรฯ ปี ละ 50 คน จานวนนักเรี ยนหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 834 คน จานวน
โครงการหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 4 โครงการ งบประมาณจัดสรรพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 660,406.33 บาท ประเภทพัสดุหลักสู ตรฯ
ที่จดั หาเป็ นพัสดุ ส.ส.ต. จานวนของความต้องการพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 123 รายการ วิธีการจัดหาพัสดุหลักสู ตรฯ ใช้วิธีการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
คัดเลือก จานวนของการจัดหาพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 123 รายการ จานวนของการแจกจ่ายพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 123 รายการ
จานวนการเบิกพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 123 รายการ เบิกพัสดุในช่วงเดือนตุลาคม-กันยายนในทุกปี งบประมาณ จานวนการจ่ายพัสดุ
หลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 123 รายการ จ่ายพัสดุในช่วงเดือนตุลาคม-กันยายนในทุกปี งบประมาณ และจานวนของการบารุ งรักษาพัสดุ
หลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 123 รายการ

ภาพ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโรงเรี ยนครู ทหาร
โรงเรี ยนครู ทหาร มีหลักสูตรครู ทหารชั้นสัญญาบัตรเฉลี่ยปี ละ 1 รุ่ น จานวนบุคลากรหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 26 คน จานวน
นักเรี ยนหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 31 คน จานวนโครงการหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 1 โครงการ งบประมาณจัดสรรพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี
ละ 49,973.33 บาท ประเภทพัสดุหลักสู ตรฯ ที่ จดั หาเป็ นพัสดุ ส.ส.ต. จานวนของความต้องการพัสดุ หลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 36.33
รายการ วิธีการจัดหาพัสดุหลักสู ตรฯ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จานวนของการจัดหาพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 36.33 รายการ จานวนของ
การแจกจ่ายพัสดุหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 36.33 รายการ จานวนการเบิกพัสดุหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 36.33 รายการ เบิกพัสดุในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-สิ งหาคมในทุกปี งบประมาณ จานวนการจ่ายพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 36.33 รายการ จ่ายพัสดุในช่วงเดื อนพฤศจิกายนสิ งหาคมในทุ กปี งบประมาณ และจานวนของการบารุ งรักษาพัสดุ หลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 36.33 รายการ มี หลักสู ตรครู ทหารชั้น
ประทวนเฉลี่ยปี ละ 1 รุ่ น จานวนบุคลากรหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 26 คน จานวนนักเรี ยนหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 30 คน จานวนโครงการ
หลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 1 โครงการ งบประมาณจัดสรรพัสดุหลักสูตรครู ฯ เฉลี่ยปี ละ 47,603.66 บาท ประเภทพัสดุหลักสู ตรฯ ที่จดั หา
เป็ นพัสดุ ส.ส.ต. จานวนของความต้องการพัสดุ หลักสู ตรฯ เฉลี่ ยปี ละ 20.33 รายการ วิธีการจัดหาพัสดุ พสั ดุ หลักสู ตรฯ ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง จานวนของการจัดหาพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 20.33 รายการ จานวนของการแจกจ่ายพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 20.33
รายการ จานวนการเบิ กพัสดุหลักสู ตรฯ เฉลี่ยปี ละ 20.33 รายการ เบิ กพัสดุในช่วงเดื อนพฤศจิกายน-สิ งหาคมในทุกปี งบประมาณ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จานวนการจ่ายพัสดุหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 20.33 รายการ จ่ายพัสดุในช่วงเดือนพฤศจิกายน-สิ งหาคมในทุกปี งบประมาณ และจานวน
ของการบารุ งรักษาพัสดุหลักสูตรฯ เฉลี่ยปี ละ 20.33 รายการ
สรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีประเด็นควรพิจารณาดังนี้
1. การบริ หารจัดการงานพัสดุประเภท พัสดุสิ้นเปลือง สูญสิ้นไป ราคาต่า ของโรงเรี ยนในความรับผิดชอบของกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ทั้ง 3 แห่ ง ซึ่ งมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน 6 ขั้นตอน คือ การวางแผนจัดทาโครงการ การกาหนดความต้องการพัสดุ การจัดหา
พัสดุ การแจกจ่ายพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการบารุ งรักษาพัสดุ โดยผลการวิจยั พบว่า ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทั้ง 6 ขั้นตอน สอดคล้องกัน
แม้วา่ ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะมุ่งศึกษาการบริ หารจัดการงานพัสดุประเภท พัสดุสิ้นเปลือง สูญสิ้นไป ราคาต่า แต่การดาเนิ นการยึดถือแนว
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และผลการวิจยั เป็ นไปตามนวคิดของ ชัชวาล ทองจันทร์ (2539) ที่กล่าวว่า กระบวนการ
บริ หารจัดการพัสดุ คือ ด้านการวางแผนกาหนดความต้องการพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ
ด้านการบารุ งรักษาพัสดุ ด้านการจาหน่ายพัสดุ อีกทั้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ อดิศยั เพียงเกษ (2547) ที่ระบุกระบวนการบริ หาร
จัดการพัสดุวา่ คือ ด้านการวางแผนโครงการ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ ด้านการบารุ งรักษาพัสดุ
ด้านการจาหน่ายพัสดุ ซึ่ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการบริ หารจัดการงานพัสดุดงั กล่าว มีที่มาจากพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคู่มือว่าด้วยการพัสดุของกองทัพอากาศ สอดคล้องกับ อดิศยั เพียงเกษ
(2547) ที่สรุ ปกระบวนการบริ หารงานพัสดุวา่ ประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การกาหนดความต้องการพัสดุ การจัดหาพัสดุ การ
แจกจ่ายพัสดุ การควบคุม การบารุ งรักษา การจาหน่ายพัสดุ และสอดคล้องกับ สุ ภาวดี ไวว่อง (2563) ที่พบว่า การบริ หารงานพัสดุเป็ น
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ งกาหนดอานาจหน้าที่และแนวทางการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ด้านงานพัสดุ สามารถนามาใช้อา้ งอิ งในการปฏิ บัติงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและ
บุคลากรภายในหน่ วยงานได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสิ่ งที่ ควรคานึ งถึงในการบริ หารจัดการงานพัสดุ คือ งบประมาณ จานวนหลักสู ตร จานวน
บุคลากรในสถานศึกษา จานวนนักเรี ยน จานวนโครงการ ปริ มาณความต้องการพัสดุ และราคาพัสดุในแต่ละปี งบประมาณ สอดคล้องกับ
วาสนา หัตถกิ จ (2562) ศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาสภาพและปั ญหาการจั ดการงานพั สดุ ข องหน่ วยงานภายในคณะศิ ล ปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน พบว่า การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถบารุ งรักษา
พัสดุให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้และข้อมูลการจัดทาทะเบี ยนพัสดุ ยงั ไม่ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับ เฉลิมชัย อุทการ (2562)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยของการบริ หารงานพัสดุที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานพัสดุของนักวิชาการพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พบว่า การจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม มีวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี เพื่อให้ได้มีพสั ดุเพียงพอต่อการใช้งาน
2. การบริ หารจัดการงานพัสดุในปี งบประมาณถัดไป กรณี ตอ้ งการพัสดุเพิ่มเติม สิ่ งที่ ตอ้ งคานึ งถึง คือ จานวนนักเรี ยน
ปริ มาณความต้องการพัสดุ และราคาพัสดุในแต่ละปี งบประมาณ ตรงกับแนวคิดของ สมพงศ์ เกษมสิ น (2532) ที่ระบุวา่ ปั จจัยทางการ
บริ หารที่ สาคัญได้แก่ คน เงิ น พัสดุ การบริ หารจัดการ ประกอบกันตามกระบวนการบริ หารให้บรรลุเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับ วาสนา หัตถกิจ (2562) ที่ศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการงานพัสดุของหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่ งพบว่า การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บารุ งรักษาพัสดุให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ และข้อมูลการจัดทาทะเบียนพัสดุยงั ไม่ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับ เฉลิมชัย อุทการ
(2562) ที่ ศึกษาปั จจัยของการบริ หารงานพัสดุที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานพัสดุของนักวิชาการพัสดุในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งพบว่า การจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม มีวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี เพื่อให้ได้มีพสั ดุเพียงพอต่อการใช้งาน
ผลของการวิจยั การศึกษาการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สามารถนาไปใช้ประโยชน์สาหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุ สามารถนาไปใช้ในการวางแผนแนวทางและปรับปรุ งแผนการการบริ หารจัดการงานพัสดุ
ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศให้มีประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
จากผลการวิจยั ที่ปรากฏ ทาให้ทราบถึงการบริ หารจัดการงานพัสดุในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถขยาย
ต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการอธิบายถึงการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรื อปั ญหาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้ (1) ศึกษาการวิจยั เชิงประเมินผลการบริ หารจัดการงานพัสดุของ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศด้านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (2) ศึกษาเชิงสารวจ
ความคิดผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื่อให้สารสนเทศที่สะท้อนสภาพจริ งที่นาไปสู่ การพัฒนาเชิงลึกต่อไป และ (3) ศึกษา
การการบริ หารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาในหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการใช้พสั ดุคงรู ป ซึ่ งได้ตวั แปรที่ศึกษา 7 ตัวแปร คือ ด้าน
การวางแผนจัดทาโครงการ ด้านการกาหนดความต้องการพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการ
บารุ งรักษาพัสดุ และด้านการจาหน่ายพัสดุ
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ความพึงพอใจของข้ าราชการครูทมี่ ีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรี ยน
สั งกัดสานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เครื อฟ้ า พิมพ์เสงี่ยม1*
ชนมณี ศิลานุกิจ2
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*ผูร้ ับผิดชอบบทความ: kheruxp@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึ กษา อายุ และประสบการณ์การทางาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ ข้า ราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจัก ร กรุ งเทพมหานคร จานวน 183 คน
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั ปรากฎดังนี้ (1) ข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ข้าราชการครู ที่มีวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์การทางาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริ หารงานบุคคล
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Satisfaction of Government Teachers towards Personnal Management of School
Administrators under the Chatuchak District Office Bangkok
Khrueafa Phimasangiam1*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: kheruxp@gmail.com
Abstract
The purposes of this research were to study of satisfaction of government teachers towards personnel management of
school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok and to compare the satisfaction of government teachers
towards personnel management of school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok. Classified by independent
education, age and experience. The Sample used in the research included 183 government teachers. The instrument used to collect
the data was a 5 - rating scales questionnaire. The discrimination was been 0.60-1.00 and the reliability was .96. The statistics used in
the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, one-way analysis of variance, and
Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows (1) Government teachers were satisfied with the personnel
management of school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok at a high level, as a whole aspect. (2) Government
teachers with different education, age and experience were satisfied with the personnel management of school administrators
under the Chatuchak District Office Bangkok. Both overall and for each aspect, with a significant difference at the .05 level.
Keywords: Satisfaction, Personnel Management

536

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก วันที่ 6 เมษายน
2560 และมีผลบังคับใช้แล้ว มี บทบัญญัติที่สาคัญ ดังนี้ หมวด 5 หน้าที่ ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดาเนิ นการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็ นเวลาสิ บสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรี ยนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนิ นการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่ างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัย โดยส่งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการด้วย รัฐต้อง
ดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่ วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนิ นการ กากับ
ส่ งเสริ ม และสนับสนุ น ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่ งชาติ และการดาเนิ นการและตรวจสอบการดาเนิ นการให้เป็ นไป
ตามแผนการศึ กษาแห่ งชาติ ด้วยการศึ กษาทั้งปวง ต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีมีวินยั ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดาเนิ นการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาตามวรรคสอง หรื อให้ประชาชนได้รับการศึ กษาตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนิ นการให้ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ได้ รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จดั ตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าในการศึ กษา และเพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุ น
บทบัญญัติในมาตรา 54 นี้ จะเห็ นได้ว่า เด็กทุกคนไม่วา่ จะอยู่ในสถานภาพใด มีหรื อจน ถิ่นฐานที่ อยู่ในเมืองหรื อชนบทห่ างไกล
จะต้องได้รับการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นเวลา 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประเด็นนี้ สะท้อนให้เห็นมาตรการใน
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาชัดเจน สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่จดั การศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3
จะต้องยกเครื่ องการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่รัฐให้การส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้าสู่ก่อนวัยเรี ยน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ร่ างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (สุ รชัย เที ยนขาว, 2560) นโยบายของรัฐบาล การจะทาให้การศึ กษามีคุณภาพ
จะต้องขึ้นอยูก่ บั หลาย ๆ ฝ่ ายในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีหน้าที่ในการบริ หารจัดการบุคลากร กลุ่มคนที่ มีความสาคัญใน
การศึกษา คือ ครู ควรรักษาระดับความพึงพอใจของครู ไว้ ให้อยูใ่ นระดับที่ดีและมีทศั นคติในเชิงบวกเสมอ ตลอดจนควรส่ งเสริ มให้ครู
ในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ด้วยเช่นกัน การสร้างความพึงพอใจให้กบั ครู น้ นั เกิดขึ้นได้ในหลากหลายมิติ ดังนั้น
สถานศึ กษาที่มีการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี ย่อมสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ครู ได้เป็ นอย่างดี เมื่อครู เกิดความพึง
พอใจในงานที่ ทา ก็จะเกิดความตั้งใจทุ่มเทในงาน และเกิ ดความสุ ขในการทางานที่ส่งผลให้เกิ ดความพึงพอใจในองค์กรได้ แล้ว
ความพึงพอใจเป็ นเคล็ดลับสาคัญที่ทาให้เ ป็ นพลังผลักดันให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้อย่างไร้ขีดจากัด ความพึงพอใจในการ
ทางาน ตลอดจนความพึงพอใจในองค์กรนั้น ช่วยให้ครู ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว ลดอัตราการย้ายได้ ทาให้สถานศึกษาทางาน
ได้ราบรื่ น และทาให้การทางานสัมฤทธิ์ผลได้สูงมีประสิ ทธิภาพ
การบริ หารงานบุ คคล เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งในการจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพในสถานศึ กษา บุคลากรนับว่า มี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง การจะให้การจัดการศึ กษาในสถานศึ กษา ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายต้องอาศัยทรัพยากรที่ จาเป็ น 4
อย่าง คือ คน เงิ น วัสดุ การจัดการ ซึ่ งการใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ให้เกิ ดประโยชน์ตอ้ งคานึ งถึง 3 หลัก คือ หลักความเสมอภาค หลัก
ประสิ ทธิภาพ และหลักประสิ ทธิผล สถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการพัฒนา และให้ความรู ้แก่สมาชิกในสังคม ในสถานศึกษา มี
ขอบข่าย ปั จจัยหลายอย่างที่ ตอ้ งดาเนิ นงาน ซึ่ งทุ ก ภารกิ จ มี ค วามสาคัญ และจาเป็ นที่ จ ะช่ วยส่ งเสริ มสนับสนุ นกัน ปั จ จัยและ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทรัพยากรต่าง ๆ มีความสาคัญ คน นับว่า มีความสาคัญ เพราะคนเป็ นผูใ้ ช้ปัจจัยในการบริ หารอื่น ๆ ดังนั้น การจัดการศึกษาจะมี
ประสิ ทธิภาพ มีประสิ ทธิผลเพียงไร ย่อมขึ้นกับคนในองค์กร (สุรชัย เทียนขาว, 2560)
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร มีจานวน 7 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
จากนโยบายของสานักการศึ กษา ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
อย่างต่อเนื่องได้พบปั ญหาอัตราครู ในโรงเรี ยนเกิน เช่น ในบางกลุ่มสาระมีจานวนบุคลากรมาก แต่บางกลุ่มสาระมีจานวนบุคลากร
น้อย เมื่อให้บุคลากรมาสอนไม่ตรงวิชาเอกที่จบมา ก็จะมีปัญหากับผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะการสอนในระดับมัธยมศึกษา ครู เกษียณอายุ
ราชการแล้ว ไม่ได้อตั ราครู มาทดแทน ภาระงานครู มีมากกว่าการสอน เช่น ไปทางานการเงิน พัสดุ เนื่ องจากโรงเรี ยนขาดแคลน
บุคลากรด้านนี้ ทาให้ส่งผลถึงผูเ้ รี ยน ด้านการประเมินผล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ไม่เป็ นในมาตรฐานเดียวกัน ยังไม่เป็ น
ระบบ ขาดความโปร่ งใส และทาให้ครู ขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน (สานักการศึกษา, 2564) ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
บริ หารงานบุ คคล ดังนั้น ความพึงพอใจของครู ในการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษา จึ งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
การศึกษา ผูบ้ ริ หารจึงมีหน้าที่สร้างขวัญกาลังใจ ถ้าครู มีขวัญกาลังใจในการปฎิบตั ิหน้าที่สูง ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
ไม่ทิ้งหน้าที่ในการสอนและย้ายสถานศึกษา งานจะได้ผลดีและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจ (Maslow’s theory
of motivation) ซึ่ ง 5 ขั้น ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านร่ างกาย ขั้นที่ 2 ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย ขั้นที่ 3 ความต้องการ
ความรักและความเป็ นเจ้าของ ขั้นที่ 4 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ และขั้นที่ 5 ความต้องการความสาเร็ จในชี วิต จาก
แนวคิ ดทฤษฎี สรุ ป ความพึง พอใจในการปฎิ บัติ ง านไปสู่ ก ารปฎิ บัติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ อาจกล่ าวได้ว่า การน าทฤษฎี ข อง
มาสโลว์มาใช้ในหน่ วยงานเป็ นสิ่ งที่ ทาได้ไม่ยาก หากต้องอาศัยความเอาใส่ ต่อบุ คลากรในหน่ วยงานเป็ นหลัก เมื่อรู ้จกั คนและ
หน่วยงานของตนเองดีแล้ว ย่อมสามารถเลือกพัฒนาต่อยอดในสิ่ งที่ดีและปรับปรุ งข้อด้อยให้ดีได้
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู ต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ซึ่งถือว่า มีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อ การพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนโดยมุ่งหวังที่จะนา
ผลการศึกษามาใช้เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนางานบุคคลไปใช้ให้เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจของ
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยน ให้มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงานให้มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและจะได้เป็ นการพัฒนาการจัด
การศึกษาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู ต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครู ต่อการบริ หารงานบุคคล ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์การทางาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของข้ าราชการครู
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 30 ปี
2.2 30-40 ปี
2.3 มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
3.2 5-10 ปี
3.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของข้ าราชการครูทมี่ ตี ่ อการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฎิบตั ิราชการ
4. ด้านวินยั และการรักษาวินยั

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร ได้อาศัยแนวคิดการบริ หารงานบุคคลจากการสังเคราะห์ โนรี ย ์ ทรัพย์โสภณ (2559), กนกกาญจน์ แก้วนุช (2560),
ขนิ ษฐา สิ งห์พรม (2560), นุชรา สายสุ ด (2560), นฤชัย จ่างศรี (2560), นิ ภาพร ปั ญญาคา (2560), ปกรณ์ อรุ ณศรี ประดิษฐ์ (2560),
พิชชาภรณ์ พิมมัชฉา (2560), มุกดา สกุลโพน (2560) และสุรเชษฐ์ น้อยมิ่ง (2560) สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อ
การบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประกอบด้วย (1) ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง (2) ด้านการสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้ง (3) ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ และ (4) ด้านวินยั และการรักษาวินยั ตามความพึง
พอใจของข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร มีสมมติฐานว่า ข้าราชการครู ที่มีวฒ
ุ ิ การศึกษา อายุ
และประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน จากการวิจยั ของ ขวัญหทัย นุพรม (2560) ที่พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งขวัญหทัย นุพรม
(2560) และอนุรักษ์ ทิพย์มณี (2560) พบว่า สถานภาพของข้าราชการครู ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคล แตกต่างกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา
1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริ หารงานบุคคล ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้แล้ว
สรุ ปได้แนวทางการบริ หารงานบุ คคลในสถานศึ กษาและศึ กษาความพึงพอใจ จากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับสถานภาพของ
ข้าราชการครู ที่แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง 1.00 และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา
จากการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison,
2011, p. 147) จานวน 183 คน เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบการแบ่งชั้นภูมิ
(stratified random sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของข้าราชการครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคล โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์
ของ บุญชม ศรี สะอาด (2560) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม อายุ และประสบการณ์การทางาน ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
สถิติที่ใช้ในการวิจยั เป็ นสถิ ติพ้ืนฐานได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency)ค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างด้วยการทดสอบ t test
แบบ Independent และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบ F test เมื่อพบความแตกต่างจะทา
การทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
1. ข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์การทางาน พบว่า
2.1 ข้าราชการครู ที่มีวฒ
ุ ิ การศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ข้าราชการครู ที่ มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ความพึ ง พอใจของข้า ราชการครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นสัง กัด สานัก งานเขตจตุ จัก ร
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ คอย
ช่วยเหลือสนับสนุ น ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกในสิ่ งที่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องการ และมีการประชุม
กาหนดหน้าที่ตาแหน่งงานและแจ้งให้ขา้ ราชการครู ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของครู
เพื่อให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง และการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครู ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญหทัย นุ พรม (2560) ที่ ได้
ทาการศึ กษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึ กษา กลุ่ม 3 สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุชรา สายสุ ด (2560) ที่ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาความพึงพอใจ
ของครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดกรุ งเทพมหานครเครื อข่ ายที่ 47 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ความพึง
พอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ศิริขวัญ รัตน์สุวรรณ (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ที่มีต่องานบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยน
ส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลาพูน-ลาปาง ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของ
ครู ที่มีต่องานบริ หารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายด้านอยูร่ ะดับมาก
2. ข้าราชการครู ที่มีวฒ
ุ ิ การศึ กษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มากกว่าข้าราชการครู ที่มี
วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี เนื่องจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี รับมอบหมาย
งานที่หลากหลาย ร่ วมวางแผนการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพงานด้วยเทคโนโลยี ยึดหลักการพัฒนาที่มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพ และร่ วม
พิจ ารณาวางแผนและดาเนิ นงานโครงการของกลุ่มบริ หารงานบุ คคล ดาเนิ นการหาวิธีแก้ไขรวมถึ งปฏิ บัติงานอื่ น ๆ มากกว่า
ข้าราชการครู ที่มีวฒ
ุ ิ การศึ กษาปริ ญญาตรี จึงทาให้ขา้ ราชการครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคล
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญหทัย นุพรม (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงาน
บุคคลของผู้บริ หารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของ
ครู เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ข้าราชการครู ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก
การศึ กษาครั้ งนี้ พบว่า เนื่ องจากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเปิ ดโอกาสให้ ขา้ ราชการครู ที่มีอายุมากกว่า มีการร่ วมงานกับผูบ้ ริ หารที่
หลากหลาย รับผิดชอบงานที่ผบู ้ ริ หารมอบให้หลายบทบาท เช่น จัดทาบัญชี และกากับดูแล รับผิดชอบ พัฒนางานการลาของงาน
บริ หารบุคคล การลงเวลาปฏิบตั ิราชการ มีรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง เป็ นปั จจุบนั มากกว่าข้าราชการครู ที่มีอายุนอ้ ยกว่า จึงทาให้
ข้า ราชการครู ที่ มี อ ายุต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กัด ส านั ก งานเขตจตุ จัก ร
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุรักษ์
ทิพย์มณี (2560) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนสตรี วิทยาสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 1 กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ครู ที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคล โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แพรวไพลิน นนทะสี (2560) ที่ได้ทา
ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนราชวินิต มัธยม สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 1 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ครู ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตจตุจกั รกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เนื่ องจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางาน
มากกว่า ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปั ญหา และเป็ นที่ปรึ กษาให้ครู ปฏิบตั ิงานในกลุ่มบริ หารบุคคลที่มีประสบการณ์
การทางานน้อยกว่า ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการประสานงานกับผูป้ กครอง และชุมชน ในการแก้ไขปั ญหา
ด้านพฤติ กรรมของนักเรี ยน และร่ วมสรุ ปประเมินผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ หารงานบุคคล และจัดทาเอกสารสรุ ปผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ หารบุคคลมากกว่าข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า จึงทาให้ขา้ ราชการครู ที่มีประสบการณ์
การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตจตุจกั รกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญหทัย นุ พรม (2560) ได้
ทาการศึ กษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึ กษา กลุ่ม 3 สั งกัดสานั กงานเขตพื ้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 1 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครู เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมและราย
ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้สถานศึ กษามีการประชุมกาหนดหน้าที่
ตาแหน่งงาน และแจ้งให้ขา้ ราชการครู ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และควรมีคู่มือและโครงสร้างงานบุคคลที่ชดั เจน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษามีการแจ้งคาสัง่ การแต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่
การปฏิบตั ิงานให้แก่ขา้ ราชการครู และควรให้สถานศึกษามีการจัดปฐมนิเทศข้าราชการครู ใหม่ เพื่อเสริ มสร้างและปลูกฝังความรู ้สึก
ที่ดี ความสามัคคีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
3. ด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษามีการกาหนดเป้ าหมายของ
งานให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นอย่างชัดเจน และกาหนดกรอบระยะเวลาของงานที่มอบหมายในแต่ละงาน
และควรส่ งเสริ มสนับสนุ น การให้ความดี ความชอบกับข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา ที่ มีค วามมุ่ง มัน่ ตั้งใจในการ
ปฏิบตั ิงานดีเด่น
4. ด้านวินยั และการรักษาวินยั ผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มให้สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินยั
และการรักษาวินัยในการปฏิ บตั ิงานให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษารับทราบ และควรส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่ วมในการกาหนดระเบียบวินยั ในสถานศึกษา
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ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู
อาเภอเมืองสมุทรปราการ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
สุดารัตน์ นาคแท้1*
ชนมณี ศิลานุกิจ2
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Misssudarat2536@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของ
ครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการ
บริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็ นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสถานศึ กษา จานวน 267 คน เครื่ องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่ มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.945 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า (1) ทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็ นของครู อาเภอเมือง
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
และ (2) ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1โดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ทักษะการบริ หาร, การบริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
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Skills of School Administrators in the 21st Century by the Opinions of Teacher of
the Mueang Samut Prakan District under the Samut Prakan
Primary Education Service Area Office 1
Sudarat Naktae1
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: Misssudarat2536@gmail.com
Abstract
The purposes of this research were to study skills of school administrators in the 21st century of the Mueang Samut
Prakan district under the Samut Prakan Primary Education Service Area Office1 and to compare the opinions of teacher toward
skills of school administrator in the 21st century of the Mueang Samut Prakan district under the Samut Prakan Primary Education
Service Area Office 1 classified by education level, work experience and position and size of school. The sample of this research
are 267 teachers in the school under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument used
to collect data was the rating scales questionnaire. The discrimination was between 0.60 - 1.00, and the confidence questionnaire
was 0.945. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test statistic, One-way
ANOVA and Scheffe’s comparison test. The research findings are as follow: (1) Skills of school administrators in the 21st
Century by the opinion of the teacher of the Mueang Samut Prakan district under the Samut Prakan Primary Education Service
Area Office1 both overall and each aspect were high. (2) The teacher with different education level, different working
experiences and different size of the school had an opinions to the skills of school administrator in the 21st century of the Mueang
Samut Prakan district the under Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 statistically significant difference at .05
Keywords: Administrative Skills, School Administration in the 21st Century
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บทนา
ในยุคสังคมโลกที่กา้ วเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นยุคที่มีท้ งั การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม มีความเจริ ญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทลั อีกทั้งการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงส่ งผลกระทบในหลายภาคส่ วน
รวมทั้งสถานศึกษาที่เป็ นองค์กรในการจัดการศึกษา ทาให้สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทนั และเหมาะสมกับสถานการณ์โลก
ปั จจุบนั กลายเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่ งเป็ นผูน้ าขององค์กร ต้องมีการวางแผนการบริ หารจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่องจากการก้าวทันโลกปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นกลไกสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อม และจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ (มณฑาทิพย์ นามนุ, 2561)
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับกรอบของยุทธศาสตร์ 20 ปี คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชี วิต อย่างเป็ นสุ ข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และการจัดการศึ กษาตามแผนการศึ กษาแห่ งชาติของยุทธศาสตร์ ที่ 3 คือ ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้กาหนดเป้ าหมายและความต้องการให้ผูเ้ รี ยนมีทักษะคุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองไทย และมีคุณลักษณะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 มีตวั ชี้วดั ที่สาคัญ อันได้แก่ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และคนทุกช่วงวัย มีทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชี พ และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตได้ตามศักยภาพ มี การผลิ ตครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา ที่ เป็ นระบบ ได้
มาตรฐานระดับสากลและมีการผลักดันพัฒนาสมรรถนะของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐาน (สานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2560) ดังนั้น การบริ หารสถานศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิศในศตวรรษที่ 21 นั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรมี
คุณลักษณะโดดเด่น นาพาสถานศึกษาไปสู่ ความสาเร็ จ มีทกั ษะทางสติปัญญา (อมรรัตน์ เตชะนอก, 2563) มีความรู ้ความสามารถ
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ คุณธรรม และประสบการณ์ ทางการบริ หารการศึ กษายุคใหม่ เพื่อนาพาสถานศึ กษาให้ประสบผลสาเร็ จ
สามารถตอบสนองต่อการแข่งขัน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ชัยยนต์ เพาพาน, 2559) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ตอ้ ง
อาศัยทักษะหลากหลายด้านในการบริ หารจัดการสถานศึกษา จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารการศึกษาในยุคของ “การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21” ที่ตอ้ งอาศัย “ทักษะ” หลากหลายด้านในการบริ หารจัดการ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการการศึกษานั้น ภารกิจใหม่
ของผูบ้ ริ หารการศึกษาด้านนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเพิ่มภารกิจทางด้านการจัดการนวัตกรรม หรื อการบริ หาร
นวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของแวดวงการศึกษา (จักรกฤษณ์ สิ ริริน, 2562) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคปั จจุบนั
จะต้องสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็ นผูน้ าทางวิชาการ และสรรหานาแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้าน
ต้องเป็ นผูจ้ ุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงานในสถานศึกษา ดังนั้น การที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษา
ให้ประสบผลสาเร็ จได้ จาเป็ นต้องมีวสิ ยั ทัศน์ เป็ นผูน้ า และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มีทกั ษะการตัดสิ นใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ อีกทั้งต้องส่ งเสริ มความสามารถในการติดต่อสื่ อสารและมีความรู ้ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็ นผูน้ าทาง
วิชาการ ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นทั้ง นักบริ หาร นักวิชาการ นักจัด กิ จกรรมต่า ง ๆ ของสถานศึ ก ษา เพื่อให้สถานศึ กษาได้ผลผลิ ตที่ มี
ประสิ ทธิผลและมีคุณภาพ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิรูปนาไปสู่ผบู ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 (ศศิตา เพลินจิต, 2558)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจาเป็ นต้องมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญในฐานะผูน้ าสถานศึกษา ซึ่ งต้องใช้ทกั ษะการบริ หารที่เหมาะสม
เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาไปสู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น มีนกั วิชาการ
ได้กล่าวถึงตัวแปรของทักษะการบริ หารไว้มากมาย ล้วนเป็ นทักษะที่จาเป็ นที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา จะนาไปปรับใช้ให้เข้ากับบริ บท
ของสถานศึกษา (วราพร บุญมี, 2563)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากความสาคัญดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาทักษะการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ที่ จ ะส่ ง ผลให้การบริ ห ารสถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และ
ขนาดของสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของครู
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5 – 10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดของสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่
3.3 ขนาดใหญ่พเิ ศษ

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมือง
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
1. ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
2. ด้านการมีมนุษย์สมั พันธ์
3. ด้านการสื่ อสาร
4. ด้านการใช้เทคโนโลยีและดิจิทลั

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็ นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้อาศัยแนวคิดทักษะผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 จากการ
สังเคราะห์ของ สิ ริธญ
ั ญ์ ประสุ นิงค์ (2559), กณิ ษฐา ทองสมุทร (2561), ไกรศร เจียมทอง (2561), บุญส่ ง กรุ งชาลี (2561), มณฑาทิพย์
นามนุ (2561), วรารัตน์ สิ ทธิ การ (2561), อดุลย์พร ชุ่มชวย (2562), ณฐกร วรรณวัตน์ (2563), พรพิมล แก้วอุทศั น์ (2563) และวราพร
บุญมี (2563) สรุ ปได้ทกั ษะผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ (2) ด้าน
การมีมนุษยสัมพันธ์ (3) ด้านการสื่ อสาร และ (4) ด้านการใช้เทคโนโลยีและดิจิทลั ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีสมมติฐานว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
และขนาดของสถานศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการวิจยั ของ มณฑาทิพย์ นามนุ (2561) ที่พบว่า ทักษะการบริ หารงาน
ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามการรับรู ้ ของครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และสิ ริภรณ์ สุ วรรณโณ และเตือนใจ
ดลประสิ ทธิ์ (2559), สุ พรรษา ไตรรัตน์ (2562) และสิ ริธญ
ั ญ์ ประสุ นิงค์ (2559) พบว่า สถานะภาพของครู ที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็ นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่ได้ทาการศึกษา
วิจยั ไว้แล้ว สรุ ปได้แนวทางการบริ หารทักษะผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 ความคิดเห็ นจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับสถานภาพของครู ที่
แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง 0.60-1.00 และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.945
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในอาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ
Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จานวน 267 คน และเมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาหากลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบการสุ่ มแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) (อิทธิ พทั ธ์ สุ วทันพรกูล, 2561) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ชั้นภูมิจากทั้งหมด 28 โรงเรี ยน แบ่งเป็ นกลุ่มโรงเรี ยนในอาเภอเมืองสมุทรปราการ
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ ขอ้ มูลสถานภาพของครู ที่ มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม ศรี สะอาด (2560) ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีทกั ษะการบริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีทกั ษะการบริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีทกั ษะการบริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับ
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีทกั ษะการบริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับ
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีทกั ษะการบริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับ

4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมือง
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1จาแนกตามวุฒิการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test
แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์การทางานและ
ขนาดของสถานศึ กษา ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) และ
เปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
สถิ ติที่ใช้ในการวิจัย เป็ นสถิ ติพ้ื นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย
(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่
ผลการวิจยั
1. ระดับทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ด้านการใช้เทคโนโลยี
และดิจิทลั ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านการสื่ อสาร
2. เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 อาเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาเภอเมือง
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครู ที่ปฏิ บตั ิงานในสถานศึ กษาที่ มี ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาใน
ศตวรรษที่ 21 อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาได้ตระหนักถึ งความสาคัญของทักษะการบริ หารงาน เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ จนประสบผลสาเร็ จ ตลอดจนส่ งเสริ มและ
สนับ สนุ น ผู ้ร่ ว มงานและบุ ค ลากรให้ ส ามารถมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการท างานจนเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งสอดคล้องกับ มณฑาทิ พย์ นามนุ (2561) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทั กษะของผู้บริ หารสถานศึ กษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ได้แก่ ทักษะ
การสื่ อสาร ทักษะการบริ หารจัดการองค์การ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิ จิทลั
และทักษะด้านมนุ ษยสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ ณฐกร วรรณวัตน์ (2563) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง ครู มีการรั บรู้ ต่ อทั กษะของผู้บริ หาร
สถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 สั งกัดสํานักงานเขตบางขุนเที ยน เครื อข่ ายที่ 71 กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ทักษะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน เครื อข่ายที่ 71 กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากเช่นกัน ได้แก่ ด้านทักษะการสื่ อสาร ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้านทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ และด้านทักษะทางเทคโนโลยี
และการใช้ดิจิทลั
2. ครู ที่มีวุฒิการศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 อาเภอเมือง
สมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นกลไกสาคัญต่อระบบการศึ กษาที่ จะ
นาพาสถานศึกษาให้ได้ประสิ ทธิผล ผูบ้ ริ หารจึงเป็ นตัวแปรสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผูบ้ ริ หารการศึกษาในยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริ หารการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทนั สมัย
เหมาะสมกับ การเปลี่ ย นแปลงของโลก จึ ง ทาให้ค รู ที่ มีวุฒิก ารศึ กษาต่ า งกันมี ความคิ ดเห็ น ในทักษะการบริ ห ารของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สิ ริภรณ์ สุ วรรณโณ และเตือนใจ ดลประสิ ทธิ์ (2559) ที่ได้ศึกษาทักษะการ
บริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึ กษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ โชษิตา ศิริมนั่ (2564) ที่ได้ศึกษาทักษะการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารในภาวะวิกฤตโควิด -19 ของสถานศึ กษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามทัศนะของครู ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ทักษะการบริ หารสถานศึกษาของ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผูบ้ ริ หารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารอาจมี ทกั ษะการบริ หารสถานศึ กษา มี
การศึกษาเทคนิคในการคิดที่หลากหลายวิธี และมีการวางแผนกาหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษาที่ชดั เจน มีเทคนิ คในการ
ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีเทคนิ คการสั่งการ การมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมทั้ง
เทคนิ ควิธีการในการปฏิ บัติการจัดกิ จกรรมที่ หลากหลาย ครู ที่มีประสบการณ์ การทางานต่างกัน จึ งมี ความคิดเห็ นต่อทักษะการ
บริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ พรรษา ไตรรัตน์ (2562) ที่ ได้ศึกษาทักษะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็น
ของทักษะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ เมธาพร ชี วชยาภรณ์
(2563) ที่ได้ศึกษาทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมและรายด้าน มีความเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ครู ที่ ปฏิ บัติ งานในสถานศึ กษาที่ มี ขนาดต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อ ทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 อาเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่อยูใ่ นสถานศึกษา
ขนาดต่างกัน มีบริ บทและโครงสร้างการทางานของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษอาจมีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ จึงทาให้ผบู ้ ริ หารใช้ทกั ษะและความสามารถในการบริ หารงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
จึงทาให้ครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สิ ริธญ
ั ญ์ ประสุ นิงค์ (2559) ที่ได้ศึกษา ทักษะการบริ หารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อทักษะการบริ หารงานในศตวรรษที่
21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 25 จาแนกตามขนาดสถานศึ กษา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ บุ ญส่ ง กรุ งชาลี (2561) ที่ ได้ศึกษาความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาเกี่ ยวกับทักษะการบริ หารในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรพิจารณาหาทางเลือกมากกว่าหนึ่ งวิธีก่อนที่ จะ
ตัดสิ นใจลงมือริ เริ่ มการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดผลสาเร็ จ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเรี ยนรู ้พฤติกรรมของครู และเข้าถึงธรรมชาติของบุคคล เพราะจะ
ทาให้บรรลุเป้ าหมายในการทางานขององค์กรได้
3. ทักษะด้านการสื่ อสาร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีการจัดการฝึ กอบรม การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่าง
จริ งจัง และเพิ่มโอกาสและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน เพื่อสื่ อสารในสถานศึกษาให้มากขึ้นได้
4. ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและดิจิทลั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูลอย่าง
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ในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดสถานศึ กษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุ
รวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จานวน 168 คน เครื่ องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั ปรากฎดังนี้ (1) ความคิดเห็น
ของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ครู ที่มีวฒ
ุ ิ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสห
วิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านการจัดทาแผนงบประมาณ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่น ไม่พบความ
แตกต่าง (3) ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุ
รวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (4) ครู ที่มีขนาด
สถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการคานวณต้นทุนผลผลิต
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ไม่พบความแตกต่าง
คาสาคัญ: การบริ หารงบประมาณ, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2, ครู โรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขต
จตุรวิทย์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

Teachers’ Opinions Towards School Budget Management in Chaturawit Consortium
of the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2
Wichian Paoart1*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: wichianpaoart@gmail.com
Abstract
The objectives of this study were to study and compare teachers’ opinions towards school budget management in
Chaturawit Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 divided by
educational backgrounds, working experience and school size. This study was conducted of 168 teachers in Chaturawit
Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2. The instrument used to
collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.80 and 1.00, and the reliability was 0.98.
The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis
of variance and Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows (1) Teachers’ opinions towards school budget
management in Chaturawit Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary Educational Service Area Office
Bangkok 2 were at a high level, as a whole aspect. (2) Teachers with different educational backgrounds had no different opinions
towards school budget management in Chaturawit consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary Educational
Service Area Office Bangkok 2 in overall. When analyzing each aspect, it was found that the budget planning was significant
difference at the .05 level and other aspects were not different. (3) Teachers with different working experiences had no different
opinions towards school budget management in Chaturawit Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary
Educational Service Area Office Bangkok 2 in overall and each aspect. (4) Teachers with different school sizes had no different
opinions towards school budget management in Chaturawit Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary
Educational Service Area Office Bangkok 2 in overall. When analyzing each aspect, cost of products calculation was significant
difference at the .05 level and other aspects were not different
Keywords: Budget Management, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, Teachers of Chaturawit
Consortium Schools
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ในการบริ หารสถานศึกษาในปั จจุบนั เป็ นการกระจายอานาจการบริ หารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักความมี
เอกภาพด้านนโยบาย และความหลากหลายในทางปฏิ บตั ิ และให้มีการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึ กษา สถานศึ กษา และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้มีอิสระและความคล่องตัวในการบริ หารจัดการตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนด จาก
บทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าว ได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริ หารและการจัดการศึกษาของประเทศเป็ นอย่างมาก ทั้งการมอบ
อานาจในการบริ หารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ไปยังคณะกรรมการและ
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา และสถานศึ กษาในเขตพื้นที่ การศึ กษาโดยตรง การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการให้
สถานศึ กษาในด้านต่ าง ๆ รวมทั้ง ด้านงบประมาณนั้น เพื่อ ต้องการให้สถานศึ ก ษามี ความคล่อ งตัว และมี อิสระในการบริ หาร
งบประมาณ และการใช้จ่ายเงินได้ดว้ ยตนเอง โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรี ยนการสอน สถานศึกษา
จะต้องมีการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น มีการดาเนิ นงานที่เป็ นไปตามแผน มีการ
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ และมีการรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาเนิ นงาน เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ และหน่วยงานภายนอกอื่น ใช้ในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล จากความต้องการให้สถานศึกษามีความ
อิสระนี้ รัฐจึ งให้สถานศึกษาเป็ นนิ ติบุคคล โดยได้บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.
2546 ในมาตรา 35 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 67-72) เพื่อให้การดาเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับบทบัญญัติดงั กล่าว
จึงได้จดั ทาคู่มือการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นนิ ติบุคคลขึ้น โดยกาหนดขอบข่ายและภารกิ จการบริ หารและการจัดการ
สถานศึ กษา ประกอบด้วย การจัดทาและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงิน และผลการดาเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริ หารบัญชี การบริ หารพัสดุและ
สิ นทรัพย์ ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ สถานศึกษามีอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณ ภายใต้การกากับดูแลสนับสนุนและส่ งเสริ มจาก
หลายฝ่ าย การดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณนั้น มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษา และอาศัยการมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิ เพื่อการจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายของสถานศึกษา ในการดาเนินงานด้านงบประมาณใน
สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรของสถานศึ กษาต้องตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามอานาจและหน้าที่ อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่มีส่วนร่ วมในทางปฏิบตั ิน้ ี มีภารกิจด้านการจัดการเรี ยน
การสอนเป็ นหลัก มีคุณสมบัติดา้ นวิชาชีพครู และวิชาเอกด้านอื่น ๆ ซึ่ งครู นอกจากทาหน้าที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน ยังได้รับ
มอบหมายในการทางานอื่น ๆ ในขอบข่ายงานในสถานศึกษา เช่น งานด้านงบประมาณ ซึ่ งครู ไม่มีความถนัดด้านนี้ เนื่ องจากไม่มี
ความรู ้และประสบการณ์ ทาให้สถานศึกษาประสบปั ญหาในการขาดบุคลากรที่มีความรู ้ และส่ งผลต่อการถ่ายโอนความรับผิดชอบ
ในการทางานด้านงบประมาณ การจัดจ้างบุคลากรและการตัดสิ นใจทางการศึกษา สถานศึกษาบางแห่ง ครู ที่มีภาระงานนอกจากการ
เรี ยนการสอนมากเกิน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการ สอดคล้องกับกลุ่มบริ หารงานการเงินและ
สิ นทรัพย์ ครู ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่อยูบ่ ่อยครั้ง ทาให้ไม่สามารถทางานได้
อย่า งต่ อเนื่ อง จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาการบริ หารงบประมาณในสถานศึ กษา ถื อว่า เป็ นงานที่ สาคัญ ของ
สถานศึกษาที่ตอ้ งบริ หารมีการจัดการ การวางแผนและกาหนดผูร้ ับผิดชอบหน้าที่ดา้ นงานงบประมาณ เพื่อพัฒนางาน งาน/โครงการ
ที่ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลทางการศึ กษาตามเป้ าหมายที่ สถานศึกษากาหนด ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจในการวิจยั เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
มัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 เพื่อนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการแก้ไขปรั บปรุ งและพัฒนาการบริ หารงานงบประมาณให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 ตั้งแต่ 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครู ต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียน
กลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
1. ด้านการจัดทาแผนงบประมาณ
2. ด้านการรายงานทางการเงิน และผลการ
ดาเนินการ
3. ด้านการตรวจสอบภายใน
4. ด้านการบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์
5. ด้านการคานวณต้นทุนผลผลิต
6. ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
7. ด้านการบริ หารงบประมาณทางการเงิน
และการควบคุมงบประมาณ

ภาพ 1 กรอบแนวคิด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขต จตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ได้อาศัยแนวคิด การบริ หารงบประมาณ จากการสังเคราะห์ งานวิจยั ที่ ผศู ้ ึ กษาไว้แล้ว สรุ ปได้
ขอบข่ายและภารกิจการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษา (1) ด้านการจัดทาแผนงบประมาณ (2) ด้านการรายงานทางการเงินและ
ผลการดาเนินการ (3) ด้านการตรวจสอบภายใน (4) ด้านการบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์ (5) ด้านการคานวณต้นทุนผลผลิต (6) ด้าน
การจัดระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง และ (7) ด้านการบริ หารงบประมาณทางการเงิ นและการควบคุม ตามความคิดเห็ นของครู ต่อการ
บริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 มี
สมมุติฐานว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการวิจยั
ของ จิ ตสภา ลิขิตรุ่ งโรจน์ (2563) ที่ พบว่า ความคิดเห็ นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และพบว่า สถานภาพของครู ที่ต่างกัน
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน (เจริ ญ มะโนเพชร, 2560; ชานาญ แอบไธสง, 2560 และรักษณาลี สุริหาร, 2563)
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขต จตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้แล้ว แล้วสรุ ปได้ขอบข่าย
และภารกิจการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษา และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานภาพของครู
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง 0.80-1.00 และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร
เขต 2 ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ
Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จานวน 168 คน เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยการแบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์
ของบุญชม ศรี สะอาด (2560) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณอยูใ่ นระดับปานกลาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในสถานศึกษา สหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึ กษาด้วยการ
ทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่
(Scheffe’s post hoc comparisons method)
สถิติที่ใช้ในการวิจยั สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุ ติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ด้วยการทดสอบ
t test แบบ Independent และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) F test เมื่อพบความแตกต่าง ให้ทาการ
ทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparisons method)
ผลการวิจยั
1. ความคิดเห็ นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึ กษากรุ ง เทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุ กด้า น
โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริ หารงบประมาณทางการเงิ นและการควบคุ มงบประมาณ ด้านการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดาเนิ นการ ด้านการจัดทาแผนงบประมาณ ด้านการจัดระบบการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ด้านการบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์ และด้านการคานวณต้นทุนผลผลิต
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การ
จัดทาแผนงบประมาณ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ไม่พบความแตกต่าง
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยา
เขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 ครู ที่มีขนาดสถานศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
การคานวณต้นทุนผลผลิต แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ไม่พบความแตกต่าง
อภิปรายผล
1. ความคิดเห็ นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เป็ นเพราะผูบ้ ริ หารตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริ หารงบประมาณตามผลผลิต และผลลัพธ์ในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การบริ หารงบประมาณ 7 ด้าน ตามแนวคิดและหลักการของ สานักนโยบายและแผนการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ
(2556) โดยผูบ้ ริ หารและครู มีส่วนร่ วมในสถานศึ กษาในการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี การกาหนดโครงการ/
กิจกรรมตามงบประมาณหรื อผลผลิตของสถานศึกษา และพึงปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ จิตสุภา ลิขิตรุ่ งโรจน์ (2563) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของ
ครู เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานในสถานศึ กษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
จัดระบบจัดซื้ อจัดจ้าง มากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการบริ หารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ และอันดับสุ ดท้ายคือ
ด้านการคานวณต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับ รักษณาลี สุ ริหาร (2563) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง สภาพและประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
งบประมาณของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจยั พบว่า สภาพและประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
งบประมาณของโรงเรี ยนตามความคิดเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานงบประมาณหรื อหัวหน้ากลุ่ม
บริ หารงานงบประมาณ และครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์ มากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการจัดทาแผนงบประมาณ และ
อันดับสุดท้ายคือ ด้านการรายงานผลการดาเนินการ
2. ครู ที่มีวุฒิการศึ กษาต่างกัน ความคิ ดเห็ นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้
จากการศึ กษาครั้ งนี้ เนื่ องจากในการบริ หารจัดการและการด าเนิ นงานด้า นงบประมาณของโรงเรี ยนให้เ กิ ดประสิ ทธิ ผ ลและ
มีประสิ ทธิ ภาพแต่ละแห่ งนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยการปฏิบตั ิงานนั้น จะต้องปฏิ บตั ิภายใต้ระเบียบราชการตามแนวทางและขอบข่ายเดียวกัน ทาให้ท้ งั ผูบ้ ริ หารและครู
จาเป็ นต้องมีความรู ้และความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบราชการ ซึ่ งความรู ้และความเข้าใจนี้ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั วิชา
ความรู ้ตามวุฒิการศึกษา ดังนั้น วุฒิการศึกษาไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นด้านงานงบประมาณ เพราะว่า งานด้านงบประมาณต้องพึง
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบฯ ข้อบังคับ ฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู มีส่วนร่ วมในการวางแผน ตั้งแต่การจัดแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตลอดจนวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีการกาหนดโครงการหรื อกิ จกรรมต่าง ๆ และประมาณการ
รายจ่ายและดาเนินการตามขั้นตอนทางการเงิน ส่ งผลให้ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน จึงมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงบประมาณไม่
ต่างกัน สอดคล้องกับ เจริ ญ มะโนเพชร (2560) ได้ศึกษาความคิดเห็ นของครู ต่อการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนในอาเภอ
พระประแดง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่า ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนอาเภอพระประแดง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานงบประมาณโรงเรี ยนในอาเภอพระประแดง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ จิตสุภา
ลิขิตรุ่ งโรจน์ (2563) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ครู ผสู ้ อนสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง ณัฐพร นาคสุ วรรณ (2564) ศึกษาการบริ หาร
งบประมาณของสถานศึ กษาขนาดเล็กตามความคิ ดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสงคราม
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงานงบประมาณของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเช่นกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางาน ต่างกัน ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขต
จตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ เนื่ องจากโรงเรี ยนมีแนวทางปฏิ บตั ิงานด้านงบประมาณตามขอบข่ายและภารกิ จตามระเบี ยบราชการที่ ครู ใน
สถานศึกษาทุกคนจะต้องรับทราบ เพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน ซึ่งครู ทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในด้านงบประมาณทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยถือเป็ นภาระงานและคาสั่งที่ ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ความเข้าใจแนวทางการปฏิ บตั ิงานด้านงบประมาณของ
สถานศึ กษา จึ งไม่ข้ ึนอยู่กบั ประสบการณ์ในการทางาน ทาให้ครู มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่ม
สหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ไม่แตกต่างกัน ตามประสบการณ์ในการ
ทางาน สอดคล้องกับ ชานาญ แอบไธสง (2560) ได้ศึกษาความคิดเห็ นของครู ที่มีต่อการบริ หารงานงบประมาณของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ในกลุ่มเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการ
บริ หารงานงบประมาณของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ในกลุ่มเครื อข่ายโรงเรี ยนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุ งเทพมหานคร ครู ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วันเฉลิม ไพรศิลป์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง
สภาพการบริ หารงบประมาณของสถานศึ กษาในเครื อข่ ายพัฒนาคุณภาพการศึ กษาที่ 6 สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ราชบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีประสบการณ์การทางาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริ หารงบประมาณของสถานศึกษาในเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อรวรรณ มานะมุติ (2560) ได้ศึกษาครู มีความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการ
บริ หารงานงบประมาณของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรี ยนเขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็น
ของครู ที่มีต่อการบริ หารงานงบประมาณของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาในกลุ่มโรงเรี ยนเขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร ครู ที่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ นภัสวรรณ รื่ นอายุ (2560) ได้
ศึกษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ นของครู ที่มีต่อการบริ หารงบประมาณกลุ่มโรงเรี ยนในสั งกัดองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดนครราชสี มา กลุ่มที่ 6
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครู กลุ่มโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา กลุ่มที่ 6 ที่มีประสบการณ์การ
สอน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานงบประมาณ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วาสนา พิเนตร
(2561) ศึกษาเรื่ อง ความคิ ดเห็นของครู ในการบริ หารงบประมาณโรงเรี ยนในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม ผลการวิจยั พบว่า ครู ที่มี
ประสบการณ์ในการสอน ต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริ หารงบประมาณโรงเรี ยนในสหวิทยาเขต เมืองเกษปทุม โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกันเช่นกัน
4. ครู ที่มีขนาดสถานศึกษา ต่างกัน ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การบริ หารโรงเรี ยนในปั จจุบนั ทุกขนาดสถานศึกษา มีอิสระในการบริ หารจัดการ ตามการกระจาย
อานาจการบริ หารจากเขตพื้นที่การศึกษาสู่ สถานศึกษา ทาให้การบริ หารจัดการมีความคล่องตัวและรวดเร็ วขึ้น และโรงเรี ยนมีการ
บริ หารจัดการ วางแผน และกาหนดการทางานตามบริ บทของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ครู ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
โรงเรี ยนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงบประมาณในสถานศึ กษา ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการ
บริ หารจัดการงบประมาณในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ รักษณาลี สุริหาร (2563) ได้ศึกษาสภาพและประสิ ทธิผลการ
บริ หารงบประมาณของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจยั พบว่า สภาพและประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารงบประมาณของโรงเรี ยนตามความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานงบประมาณหรื อ
หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานงบประมาณ และครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีขนาดของโรงเรี ยน
แตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า โรงเรี ยนเป็ นนิ ติบุคคล มีอิสระในการบริ หารจัดการ เพื่อ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความรวดเร็ วและคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน ท้องถิ่น มีการกระจายอานาจ ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรี ย นโดยตรง ด้ว ยเหตุ น้ ี ท าให้ค รู ที่ ป ฏิ บัติห น้า ที่ ในโรงเรี ยน ขนาดต่า งกัน มี ความคิ ด เห็ น ต่อ การบริ หารงบประมาณใน
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หารจัดการงบประมาณในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ควรมีการส่งเสริ มพัฒนาการบริ หารงบประมาณ
ของโรงเรี ยนในระดับดีมากกว่าเดิม โดยการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณแก่บุคลากรในโรงเรี ยน ทั้งกฎ ระเบียบฯ
ข้อบังคับ ในการดาเนิ นงานด้านงบประมาณ ขั้นตอนการทางาน การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา ซึ่งจะทาให้ครู และบุคลากรทางานได้ง่ายขึ้น รวดเร็ ว ถูกต้อง และโปร่ งใส
2. จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงบประมาณในโรงเรี ยนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ควรมีการส่ งเสริ มพัฒนาประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
งบประมาณของโรงเรี ยนในระดับดีมากกว่าเดิม โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทาและเสนอของบประมาณให้บุคลากรใน
โรงเรี ยน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดทาและเสนอของบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน และศึกษาดูงานโรงเรี ยนที่เป็ นเลิศใน
การบริ หารงบประมาณ เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการทางานด้านงบประมาณให้มีความเหมาะตามบริ บทของสถานศึกษา
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ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ในเครือเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุธาสิ นี คาทะเนตร1*
ชนมณี ศิลานุกิจ2
สาชาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: yingna272526@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ จาแนก
ตามวุฒิการศึ กษา ตาแหน่ ง และขนาดสถานศึกษา โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้ คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ด้านการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการสร้ างความสัมพันธ์ ด้านการใช้ความรู ้ ความสามารถ ด้านการสร้างแรงจูงใจ และด้านการทางานเป็ นที ม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสถานศึกษา จานวน 306 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว
ผลการวิจยั ปรากฎดังนี้ (1) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (2) ครู ที่มีวุฒิการศึ กษา ตาแหน่ ง และขนาดสถานศึ กษา ต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยภาพรวมและรายด้าน ในระดับไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง, ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน, เครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

The Transformational Leadership of School Administrators
in Triamudomsuksa Pattanakarn Affiliated School
Sutasinee Khamtanet1*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
Corresponding author: yingna272526@gmail.com
Abstract
The objectives of this independent study were (1) to explore the level of transformational leadership of school administrators
in Triamudomsuksa Pattanakarn Affiliated School, and (2) to compare the teachers’ opinions towards transformational leadership of
school administrators, which was different according to degree, position, and school size. The questionnaires were classified into 6
dimensions including vision building, change management, relationship building, use of knowledge and abilities, motivational aspect
and teamwork. The number of sample were 306 teachers in Traimudomsuksa Pattanakarn Affiliated School. The tools for data
collection were rating-scale questionnaires (IOC 0.80-1.00, α 0.98). The statistics used for analyzing the data were descriptive
statistics including frequency distributions, percentage, mean, standard deviation, t-test dependent, One-way ANOVA. The research
findings were as the followings: (1) The level of transformational leadership of school administrators in Triamudomsuksa Pattanakarn
Affiliated Schools was high in overall. (2) The opinions of teachers with different educational degree, job position and school size
towards transformational leadership of school administrators was not different in overall and in each dimension.
Keywords: Transformational Leadership, School Administrator, Triamudomsuksa Pattanakarn Affiliated School
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ส่ งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทัว่ ถึง ประเทศไทยในปั จจุบนั
ได้กา้ วเข้าสู่ สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่ องการเมือง เศรษฐกิ จ วิถีชีวิต รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมบริ บทรอบตัว และเป็ นยุคที่ตอ้ งปรับตัว
เสริ ม สร้ า งและพัฒ นาตนเองให้อ ยู่ใ นสัง คมได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข ดัง นั้น การพัฒ นาสัง คมให้ดี ข้ ึ น จึ ง ต้อ งพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เป็ นอันดับแรก เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุ ข อี กทั้งสังคมต้องเผชิ ญกับความท้าทายในการเป็ นพลวัตของโลก
แห่ งการเปลี่ยนแปลง จากกระแสโลกาภิวตั น์ที่เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขึ้ นนั้น ประเทศไทยจาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งหมายถึงต้องเตรี ยมเด็กไทยให้พร้อมกับการเผชิ ญชี วิตในอนาคต องค์กรที่ มีส่วนสาคัญในการผลักดันเด็กไทย
คือ สถานศึกษาที่ มีความใกล้ชิดกับเด็กไทยเป็ นอันดับต้น สถานศึ กษาจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรี ยมพร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมให้เด็กนักเรี ยนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชี วิต โดยเฉพาะทักษะการเป็ น พลโลกที่ ดี และที่ สาคัญที่ สุด คื อ
ทักษะการเรี ยนรู ้ (learning skill) สถานศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เด็กนักเรี ยนมีความรู ้ ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็ น ซึ่ งเป็ นผลจากการปฏิ รูปเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ตลอดจนการเตรี ยมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ไม่เพียงแต่การเตรี ยมความพร้อมของเด็กนักเรี ยนเท่ านั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาก็มีส่วนสาคัญในการพัฒนาการจัด
การศึกษาในโรงเรี ยนให้สอดคล้องกัน และมีส่วนสาคัญที่จะผลักดันให้เกิดประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารจึงต้องมีภาวะผูน้ าสู ง และเป็ นกุญแจ
สาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยงั่ ยืน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2561, หน้า 22) ที่วา่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่มีความสามารถ จะต้องมีทกั ษะการบริ หาร มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ มีความรู ้ความสามารถ และมีความเป็ นมืออาชีพ ถึง
จะเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ และสามารถบริ หารองค์กรให้เกิดประสิ ทธิผล และสามารถสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถปฏิบตั ิงานบรรลุถึงเป้ าหมายร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มี พนั ธกิ จ ในการส่ งเสริ ม การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการบริ หารจัดการศึกษา จาเป็ นต้อง
มีการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีความคล่องตัว มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยน
มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริ การทางการศึกษาของสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ปั จจัยที่สาคัญ
ที่จะนาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็ จหรื อล้มเหลวได้คือ ภาวะผูน้ า เนื่องจากภาวะผูน้ ามีความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้อง
กับ Leithwood (1996, p. 512) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าที่มีความเหมาะสมกับยุคปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา คือ ภาวะผูน้ าจะต้อง
จัดการภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนาองค์กรให้สามารถดาเนิ นไปได้และผูน้ าที่มี
ความสามารถจะทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิหน้าที่เต็มศักยภาพของตน ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความขยันขันแข็ง มุ่งมัน่ สามัคคี เต็มใจ
และสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสาเร็ จขององค์กร ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารยังเป็ นปั จจัยทางการบริ หารที่ มี
อิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา โดยขึ้นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในการที่จะสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งต้องมีบทบาทหน้าที่ ในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมายังสถานศึ กษา เพื่อให้
บรรลุผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเป็ นผูน้ าที่ สามารถกระตุน้ ทางปั ญญา สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร คานึ งถึงความเป็ น
เอกบุคคล มี อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์และสร้างวิสัยทัศน์ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งจาเป็ นต้องมีคุณลักษณะของการเป็ นนักพัฒนาที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ควรค่าแก่การยอมรับและยกย่องของผูร้ ่ วมงาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒนาการ เป็ นสถานศึ กษาที่ มีขนาดใหญ่พิเศษ มีการบริ หารจัดการทั้งบริ หารด้านบุคลากรและ
บริ หารการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบในหลาย ๆ ด้าน และติดอันดับสถานศึกษาดีเด่นของประเทศไทย
จึงมีโรงเรี ยนต่าง ๆ มาศึกษาดูงานเป็ นจานวนมาก และได้รับความไว้วางใจจากผูป้ กครองอย่างรวดเร็ ว และเริ่ มมีโรงเรี ยนต่าง ๆ ขอ
เข้ามาเป็ นเครื อข่าย จนถึงปั จจุ บนั โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒนาการ มีโรงเรี ยนในเครื อข่าย 18 โรงเรี ยน ครอบคลุมทุ กภาคของ
ประเทศ จากเหตุผลดังที่กล่าวมา การบริ หารสถานศึกษาในแต่ละแห่ งย่อมมีความแตกต่างกัน การใช้ภาวะผูน้ าเพื่อการบริ หารจัดการก็
ย่อมมีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลนี้ เองทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวทางการปฏิบตั ิของผูน้ าที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากความสาคัญของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลอย่าง
ยัง่ ยืนนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งต้องมีภาวะผูน้ า ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่ สาคัญของการเป็ นผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นผูน้ า
องค์กรจึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งได้รับการพัฒนาทักษะที่ จาเป็ นและสาคัญต่อการบริ หารงาน บริ หารตนเอง และบริ หารบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การบริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จาแนกตามวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ตาแหน่ง
2.1 ครู ผชู ้ ่วย - ครู คศ.1
2.2 ครู คศ.2 ขึ้นไป
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดกลาง
3.2 ขนาดใหญ่
3.3 ขนาดใหญ่พเิ ศษ

ตัวแปรตาม
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
1. ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์
2. ด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์
4. ด้านการใช้ความรู ้ความสามารถ
5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ
6. ด้านการทางานเป็ นทีม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั การศึ กษาภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒนาการ ได้อาศัยแนวคิ ด
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดของ ธิ ดารัตน์ จันทะพล (2559), รุ่ งอรุ ณ หงษ์เวียงจันทร์ (2560), กมลวรรณ
นาจุย้ (2561), อรอนงค์ แดงนุ ้ย (2561), จี ราวัฒน์ สว่างกลับ (2561), พระเอกชัย พิเลิศรัมย์ (2562), หนึ่ งฤทัย เลี้ยงพันธุ์สกุล (2562),
เกศสุดา วรรณสิ นธ์ (2562), รุ ้งนภา จันทร์ลี (2562) และกรวิกา มัง่ มูล (2563) สรุ ปได้วา่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในเครื อเตรี ยมอุด มศึ กษาพัฒนาการ 6 ด้าน ได้แ ก่ (1) ด้านการสร้ างวิสัยทัศน์ (2) ด้านการบริ หารการเปลี่ ยนแปลง (3) ด้านการสร้ าง
ความสัมพันธ์ (4) ด้านการใช้ความรู ้ความสามารถ (5) ด้านการสร้างแรงจูงใจ และ (6) ด้านการทางานเป็ นทีม ตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยน
ในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีสมมุติฐานว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จาก
การวิจยั ของ รุ ้งนภา จันทร์ ลี (2562) ที่ พบว่า ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
พบว่า สถานภาพของครู ที่ต่างกัน มีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน (อุรชา เย็นตระกูล, 2561; ปิ ยณัฐธิ ดา เคนบุปผา, 2559 และธิ ดารั ตน์
จันทะพล, 2559) อาจเป็ นเพราะว่า ครู ผูส้ อนที่ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการรับรู ้เกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่แสดงออกทางพฤติกรรมทั้งทางด้านความคิดที่มีอุดมการณ์ ที่แน่วแน่ในการปฏิบตั ิงาน การเอาใจใส่ ต่อสิ่ งต่าง ๆ
พร้อมให้ความสาคัญต่อครู ผสู ้ อน และบุคคลอื่น ๆ ภายในโรงเรี ยน ทาให้เกิดการยอมรับ ศรัทธา เชื่อมัน่ ไว้วางใจอย่างเต็มที่และชัดเจน
เพื่อนาพาโรงเรี ยนไปสู่จุดหมายที่ได้ต้ งั ไว้
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่ได้ทาการศึกษาวิจยั
ไว้แล้ว แล้วสรุ ปได้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ และศึกษาความคิดเห็นจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานภาพของครู ที่แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบค่าความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู โรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) และใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561) จานวน 306 คน
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ ย (mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม ศรี สะอาด
(2560, หน้า 121) ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ จาแนกตาม
วุฒิการศึกษา และตาแหน่ง ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ จาแนกตาม
ขนาดสถานศึ กษา ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความ
แตกต่าง จะทดสอบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparisons method)
สถิติที่ใช้ในการวิจยั สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ t test แบบ
Independent และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) F test
ผลการวิจยั
1. ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ ด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และด้านการใช้ความรู ้ความสามารถ
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จาแนกตามวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ หารแสดงออกมาผ่านการทางาน
บริ หารองค์กร บุคลากร ทรัพยากร และอื่น ๆ มีความชัดแจ้งให้เห็ นเป็ นประจักษ์ ส่ งผลให้ความคิดเห็ นของครู ทุกกลุ่มมีความเห็ นที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านวิสยั ทัศน์สาคัญที่สุด ตามด้วยด้านการสร้างแรงจู งใจ ด้านการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ
2.2 ครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึ กษา
พัฒนาการ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนปฏิ บัติงานอยู่ในสถานศึ กษาที่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกัน มีลกั ษณะการบริ หารงานคล้ายกัน ส่งผลให้ครู ที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีทศั นะต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
ไม่แตกต่างกัน
2.3 ครู ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะรู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยน โดยบุคลากรในสถานศึกษาถูกกาหนด
จานวนโดยขนาดสถานศึกษา โรงเรี ยนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีกรอบในการบริ หารและรู ปแบบที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผล
1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่า ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการวางนโยบาย กาหนดแนวทาง โดยการนาวิสยั ทัศน์ที่สามารถนามาปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึ กษาได้จ ริ งและเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึ กษา ดาเนิ นงานไปตามทิ ศทางเดี ยวกันกับวิสัยทัศน์ และบุคลากรได้รับการ
เรี ยนรู ้สู่การปฏิ บตั ิงาน ดาเนิ นงานตามวิสัยทัศน์ของสถานศึ กษา และใช้วิสัยทัศน์เป็ นตัวกาหนดกลยุทธ์ โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
สถานศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการบริ หารการเปลี่ ยนแปลง ผูบ้ ริ หารมี การวางแผนการปฏิ บัติงานและแผนการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบกระบวนการทางานอย่างครบวงจร ประเมินสถานการณ์หรื อ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาองค์กรให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หารกระจายอานาจและความรับผิดชอบของครู และบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน โดยมอบหมายงานที่คานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มี การนิ เทศติ ดตามงาน ช่ วยเหลื อ ให้คาแนะนา ด้านการใช้ความรู ้ ความสามารถ ผูบ้ ริ หารหาวิธีการและแนวทางที่
หลากหลายในการแก้ปัญหา สนับสนุนให้ครู และบุคลากรหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในองค์กร ให้ครู และบุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นและใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ผูบ้ ริ หารสร้างบรรยากาศเพื่อจูงใจให้
ครู และบุคลากรมีความสุขในการทางาน การกระตุน้ และโน้มน้าวให้ครู และบุคลากรอยากทางาน สร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ด้าน
การทางานเป็ นทีม การเสริ มสร้างความผูกพันการทางานในองค์กร ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรได้แสดงความคิดเห็น รับฟั งและร่ วมมือ
กันแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม จึ งทาให้ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒนาการ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รุ ้งนภา จันทร์ลี (2562) ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึ กษาที่ ส่งผลต่ อการเป็ น
องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของสถานศึ กษา สั งกัดสํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาจั นทบุรี เขต 2 ที่ พบว่า ระดับภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้จดั วางทิศทางของสถานศึกษาโดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ในด้านการพัฒนาส่ งเสริ มสนับสนุ น ทั้งตัวบุคลากรและสถานศึ กษา สอดคล้องกับ กรวิกา มัง่ มูล (2563) ศึ กษาเรื่ อง ภาวะผู้ นาํ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึ กษาตามทั ศนะของครู อําเภอแม่ สรวย สั งกัดสํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา เชี ยงราย
เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาตนเองให้ทนั
ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาพัฒนาคุณภาพตามบทบาทของตนเอง
2. ครู ที่มีวุฒิการศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึ กษา
พัฒนาการ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ครู ผูส้ อนที่มีวฒ
ุ ิ การศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทมีการ
รับรู ้เกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่า ในปั จจุบนั จานวนของครู ผูส้ อนที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทมีระยะการปฏิบตั ิงาน หรื อประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงาน มีความเข้าใจความหมายของ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงทาให้ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อุรชา เย็นตระกูล (2561) ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นาํ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึ กษา ตามการรั บรู้ ของครู ผ้ ูสอนในสํานักงานเขตลาดพร้ าว สั งกัดกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามการรับรู ้ของครู ผสู ้ อน โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่าง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กัน และสอดคล้องกับ กรวิกา มัง่ มูล (2563) ศึ กษาเรื่ อง ภาวะผู้นาํ ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึ กษาตามทั ศนะของครู อํา เภอ
แม่ สรวย สั งกัดสํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ที่พบว่า ทัศนะของครู ที่มีต่อภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถจนเป็ นที่ยอมรับ ศรัทธา ทั้งยังมีความคิดกว้างไกลและมีความสามารถในการคาดการณ์อนาคต นาความรู ้และวิธีการใหม่ ๆ
มานาเสนอและเผยแพร่ ให้ความรู ้ ให้ขอ้ แนะนา เกี่ยวกับงานของสถานศึกษา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ทาให้ผอู ้ ื่นร่ วมมือ
ปฏิบตั ิงานจนประสบผลสาเร็ จ
3. ครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริ หารการเปลี่ ยนแปลง ข้อที่ มีคะแนนสู งสุ ด ได้แก่
ผูบ้ ริ หารควรมีการวางแผนการปฏิ บตั ิงานและแผนการบริ หารจัดการสถานศึ กษาที่ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบครบวงจร ตามลาดับ ส่ วนด้านการสร้างความสัมพันธ์ พบว่า ผูบ้ ริ หารควรมีการ
กระจายอานาจและความรับผิดชอบของครู และบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน โดยมีการมอบหมายงานที่คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
การนิเทศติดตามงาน ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใน
เครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้งขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีการคานึงถึงบุคลากรแต่ละบุคคล และมีการวิเคราะห์
ความต้องการความสามารถโดยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นทั้งผูใ้ ห้คาปรึ กษาแนะนาและเป็ นผูฝ้ ึ กสอน มีการวางแผนการปฏิ บตั ิงาน
กระตุน้ การทางาน ประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบอย่างต่อเนื่ อง และส่ งเสริ มให้ครู มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
สามารถทางานร่ วมกันได้ จึงทาให้ครู ที่มีตาแหน่ งต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อ
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พิษณุ ธรรมรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
สถานศึ กษาตามทั ศนะของข้ าราชการครู ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สั งกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาสงขลา เขต 2 ที่ พบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 จาแนกตามตาแหน่ งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ปิ ยณัฐธิ ดา เคนบุปผา
(2559) ศึ กษาเรื่ อง ภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดสํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี
เขต 2 ที่พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
จาแนกตามตาแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน
4. ครู ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ข้อที่มีคะแนนสู งที่สุดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
พบว่า ผูบ้ ริ หารกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ที่สามารถนามาปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาได้จริ ง และเหมาะสมสอดคล้องกับบริ บท
ขององค์กร ส่วนด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง คือ ผูบ้ ริ หารกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีลาดับคะแนนสูงสุด และด้านการทางานเป็ นทีม ข้อที่มีคะแนนสู งสุ ด คือ ผูบ้ ริ หารติดตามผลการทางานเป็ นทีมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อทาให้งานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มีความรู ้ ความสามารถกระตุน้ ให้ครู เกิ ดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ชี้แนะให้ครู หาจุดเด่น จุดด้อย ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
งาน สนับ สนุ น ให้ค รู ใ ช้เ ทคโนโลยีแ ละตระหนัก ถึ งปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และหาทางแก้ไ ขปั ญ หาร่ ว มกับ บุ คลากรในสถานศึ ก ษา ใช้
กระบวนการคิด นวัตกรรมหาแนวทางแก้ปัญหา และส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน จึ งทาให้ครู ที่มี
ขนาดสถานศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อเตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒนาการ ไม่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ จันทะพล (2559) ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดสํานักงาน
เขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 ที่ พบว่า ความคิดเห็ นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษาเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ จีราวัฒน์ สว่างกลับ (2561) ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นาํ เชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้บริ หารสถานศึ กษาตาม
ความคิ ดเห็นของครู ในโรงเรี ยนเครื อข่ ายที่ 20 สํานักงานเขตดอนเมือง สั งกัดกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็ นของครู ในโรงเรี ยนเครื อข่ายที่ 20 สานักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุ งเทพมหานคร จาแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านการสร้ างวิสัยทัศน์ ผูบ้ ริ หารควรมีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ สู่การปฏิ บตั ิ งานตามเป้ าหมายที่ ชัดเจนจากวิสัยทัศน์และ
พันธกิ จแก่ครู และบุคลากรในสถานศึ กษา เพื่อการดาเนิ นการไปในทิศทางเดี ยวกัน และสร้างโอกาสในการพัฒนาทุกสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลง และทันเวลาอย่างรอบด้าน ยอมรับและเตรี ยมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
2. ด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ ริ หารควรมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบครบวงจร ประเมินสถานการณ์หรื อผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หารควรมีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบของครู และบุคลากรที่ปฏิ บตั ิงาน โดยมีการ
มอบหมายงานที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการนิ เทศติดตามงาน ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
เคารพในสิ ทธิและความเป็ นส่วนตัวของครู และบุคลากร
4. ด้านการใช้ความรู ้ความสามารถ ผูบ้ ริ หารควรหาวิธีการและแนวทางที่ หลากหลายในการแก้ปัญหา สนับสนุ นให้ครู และ
บุคลากรหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในองค์กร ให้ครู และบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองใน
การแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ โดยส่งเสริ มให้มีการใช้เหตุผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปั ญหามากกว่าการใช้ความรู ้สึกส่วนตัวในการตัดสิ น
5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ ผูบ้ ริ หารควรมี ทกั ษะการสร้างบรรยากาศ เพื่อจูงใจให้ครู และบุ คลากรมีความสุ ขในการทางาน การ
กระตุน้ และโน้มน้าวให้ครู และบุคลากรอยากทางาน สร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน สร้างขวัญกาลังใจให้ครู และบุคลากรรับรู ้ถึงความ
เอาใจใส่จากผูบ้ ริ หาร
6. ด้านการทางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หารควรเสริ มสร้างความผูกพันการทางานในองค์กร ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็น รับฟังและร่ วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ผูบ้ ริ หารควรกาหนดบทบาทหน้าที่ของครู และบุคลากรในทีมให้ชดั เจน กระจาย
ความรับผิดชอบ ส่งเสริ มการใช้ความรู ้ความสามารถเต็มที่ โดยที่ผบู ้ ริ หารคอยสนับสนุน เพื่อบรรลุเป้ าหมายร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาระดับภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาปทุมธานี และเพื่อเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของครู ที่มีต่อภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางาน และขนาดสถานศึกษา โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้ คือ ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ด้านการเป็ นผูน้ าที่มี
ความคิดความเข้าใจระดับสู ง ด้านการกาหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ด้านการคิดเชิ งปฏิวตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้านการคาดหวังและ
สร้างโอกาสสาหรับอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสถานศึกษา จานวน 217 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ (1) ครู มีความคิดเห็นต่อ
ระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี อยู่
ในระดับมาก (2) ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาและประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน (3) ครู ที่ทางาน
อยูใ่ นขนาดโรงเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์, ความคิดเห็นของครู , สหวิทยาเขตปิ ยมิตร
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Abstract
The purposes of this research were to study the level of strategic leadership of school administrators from the opinions of the
teachers in Piyamit Cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani and to compare the strategic leadership of
school administrators according to the teachers’ opinions in the same area, classified the teachers by education level, work experience
and school sizes. The questionnaires were categorized into 5 aspects including creative vision building, leadership with high level of
understanding, determining strategies for development, revolutionary thinking for change, anticipating and creating opportunities for
the future. The number of samples were 217 teachers. The instrument used to collect the data was a 5 - rating scale questionnaire with
Index of Item-Objective Congruence (IOC) between 0.80 and 1.00, and the reliability value of 0.966. The statistics used in the data analysis
were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s comparison test.
The research findings were as follows (1) Teachers have an opinion on the level of strategic leadership of school administrators in
Piyamit Cluster Under The Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, at high level in overall (2) The opinions of
teachers with different education level and wok experiences towards strategic leadership of school administrators in Piyamit Cluster
Under The Secondary Educational Service Area office Pathum Thani was not different in overall and in each aspect (3) The opinions
of teachers with different school size on the strategic leadership of school administrators in Piyamit Cluster Under The Secondary
Educational Service Area office Pathum Thani were different by overall aspect at the statistically significant level of .05.
Keywords: Strategic leadership, Teachers’ Opinion, Piyamit Cluster
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บทนา
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้กาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ ชาติ” เพื่อ
เป็ นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารราชการแผ่นดินในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ซึ่ งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่ วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรื อบรรเทาความรุ นแรงของสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั และสามารถรับมือกับภัยคุ กคามและบริ หาร
จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ใหม่ของโลกได้ ซึ่ งจะ
ทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญของเวทีโลก สามารถดารงรักษาความเป็ นชาติให้มีความมัน่ คง และคนไทยในประเทศมี
ความอยูด่ ีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน (อรุ ณี อัตกลับ, 2561, หน้า 14) การปฏิรูปการศึกษาในปั จจุบนั ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
โดยเฉพาะการเปลี่ ยนแปลงด้านองค์ประกอบในการจัดการศึ กษา ความพยายามในการปฏิ รูประบบการบริ หารจั ดการ การปฏิ รูป
หลักสู ตร การปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหวังผลว่า คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาจะสู งขึ้น ในระดับสถานศึกษาก็ตอ้ งร่ วมกันพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอนที่ สนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพและมาตรฐาน เอื้อต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศอย่างยัง่ ยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม (ณัฐนันท์ทร เอี่ยมแทน, 2559, หน้า 2) จะเห็นได้วา่ สถานการณ์เหล่านี้ กระตุน้ ให้ผคู ้ นในสังคมต้องคิด
วิเคราะห์ แยกแยะ และต้องตัดสิ นใจอย่า งรวดเร็ ว เพื่ อให้ทันกับ เหตุก ารณ์ ใ นสังคมที่ มีค วามสลับซับซ้อนมากขึ้ น อัน จะนาไปสู่
สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญที่
ทาให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษา จึงเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญประการหนึ่ง สาหรับความพร้อมในการเข้า
สู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศที่อยูร่ อดได้ หรื อคงความได้เปรี ยบก็คือ ประเทศที่มี
อานาจทางความรู ้ และเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (เยาวริ นทร์ ยิม้ รอด, 2559, หน้า 3)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้กาหนดหลักการสาคัญของการจัด
การศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวติ และสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม
บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปั ญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม ปลูกฝังความเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วยั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้สังคมทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาได้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมัน่ ใจว่า
การศึกษาเป็ นกระบวนการของการพัฒนาชีวติ และสังคม เป็ นปั จจัยในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้
และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ซึ่ งเป้ าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็ น “คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข” (ณัฏฐณิ ชา สังข์ศิลป์ เลิศ, 2564, หน้า 1-2) ซึ่ งสอดคล้องกับที่ วรรณฤดี มณฑลจรัส (2560, หน้า 9) ได้กล่าวไว้วา่ สถานศึกษา
ทุกระดับจะต้องรับภาระหนักในการจัดการศึกษา สร้างแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานของสถานศึกษาให้มีการควบคุมและประเมินผลการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งการบริ หารจัดการศึกษาให้
เกิดผลดังกล่าว สามารถกระทาได้โดยอาศัยหลักการบริ หารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การบริ หารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ นความสามารถของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการมองเหตุการณ์หรื อคาดเดา
เหตุการณ์ในอนาคตความเป็ นไปได้ในวิสยั ทัศน์ รักษาความยืดหยุน่ และให้อานาจบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สามารถชักจูงให้ผอู ้ ื่นให้ความร่ วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยที่ผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษาสามารถกาหนดทิศทางของสถานศึกษา การสร้างและธารงรักษาทีม การจูงใจและพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการปฏิบตั ิอย่างมี
คุณธรรม (นันท์นภัส สุ ทธิ การ, 2562, หน้า 10) ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์มีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การแบบองค์รวมที่ ตอ้ งอาศัย
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างบูรณาการกัน ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ยอมรับซึ่ งกันและกัน มุ่งไปสู่ เป้ าหมาย
เดียวกัน โดยการนากลยุทธ์ไปใช้ตอ้ งมีความสอดคล้องกับบริ บทของสถานศึ กษาที่ มีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่ งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์น้ ัน
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องอาศัยความสามารถของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการกาหนดทิศทางที่ถูกต้อง (เพ็ชรชมพู พิชญ์พนั ธ์เดชา, 2561, หน้า 5)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ ไว้วา่ “องค์กรคุณธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนาศาสตร์
พระราชา สู่ การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน” ภายใต้พนั ธกิ จเพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึ กษาให้เป็ นมืออาชี พ โดยมีเป้ าประสงค์ให้
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความเป็ นมืออาชีพ จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิ การ ที่ มีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิ ดกว้าง” เพื่อให้การทางานมีความรวดเร็ ว ปรับตัวให้กา้ วทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง และสามารถนาพาให้ประเทศไทยไปต่อหลังการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกับการ
สนับสนุนข้อมูลผลการประชุมขององค์การยูเนสโก ที่ได้ระบุถึงเรื่ องการศึกษาแบบเรี ยนรวมหรื อการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง ด้วย
หลักสู ตรที่ ยืดหยุน่ วัดผลตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนด้านการศึ กษาอย่างเป็ นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึ กษา อีกทั้งยัง
ส่ งผลให้บุคลากร ครู ผูส้ อน ผูบ้ ริ หาร สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา โรงเรี ยน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึ กษา ชุมชน ผูป้ กครอง
นักเรี ยน สามารถร่ วมกันดาเนิ นงานให้เป็ นแบบการมีส่วนร่ วม มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล (สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี, 2564, หน้า 27)
ดังนั้น ในการบริ หารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายสู่ ความสาเร็ จนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเป็ นผูน้ าที่ จ ะนาพาสถานศึ กษาสู่ ความสาเร็ จได้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ไปอย่างรวดเร็ ว ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสามารถสร้างความรุ่ งเรื องที่ยงั่ ยืนให้กบั สถานศึ กษาได้
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีใช้เป็ นกรอบการดาเนินงานและบริ หารจัดการศึกษาในระยะ 5 ปี ภายใต้นโยบาย
ของการบริ หารราชการแผ่นดิ นที่ มีการปรับเปลี่ยนสู่ การเติบโตในรู ปแบบใหม่ และยุทธศาสตร์ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยเน้น
การบูรณาการยุทธศาสตร์ ประเทศ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ การเติบโตอย่างมัง่ คงและยัง่ ยืน ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจและต้องการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
และพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึ กษา ชุมชน วงการการศึกษา การ
พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น และเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของครู ที่มีต่อภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดโรงเรี ยน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู
1. วุฒิการศึกษา
1) ปริ ญญาตรี 2) สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการทางาน
1) น้อยกว่า 5 ปี 2) ตั้งแต่ 5-10 ปี 3) มากกว่า 10 ปี
3. ขนาดสถานศึกษา
1) ขนาดกลาง 2) ขนาดใหญ่ 3) ขนาดใหญ่พิเศษ
ภาพ1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
1. ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์เชิงสร้างสรรค์
2. ด้านการเป็ นผูน้ าที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง
3. ด้านการกาหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
4. ด้านการคิดเชิงปฏิวตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลง
5. ด้านการคาดหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตามความคิดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้อาศัยแนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากการสังเคราะห์ของ วารุ ณี ก๋ งหมึง
(2559), คมกฤช พรหมฉิ น (2560), วรรณฤดี มณฑลจรัส (2560), กัลยา อาทรกิ จ (2561), ซาฝี น๊ะ แอหลัง (2561), มนสิ ชา ธรรมรักษ์
(2561), ฏิมากร บุน้ กี้ (2563), ธีระยุทธ คงแสงธรรม (2563), ณัฏฐณิ ชา สังข์ศิลป์ เลิศ (2564) และดุลคิพลี หลังจิ (2564) สรุ ปได้วา่ ภาวะ
ผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ประกอบด้วย (1) ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์เชิ งสร้างสรรค์ (2) ด้านการเป็ นผูน้ าที่ มีความคิด
ความเข้าใจระดับสูง (3) ด้านการกาหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (4) ด้านการคิดเชิงปฏิวตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลง (5) ด้านการคาดหวังและ
สร้างโอกาสสาหรับอนาคต ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มี
สมมติฐานว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของโรงเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการวิจยั ของ
ณัฐนันท์ทร เอี่ยมแทน (2559) ที่พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ความความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
และจากงานวิจยั ของ ธี ระยุทธ์ คงแสงธรรม (2563), ณัฐวัฒน์ จริ งสันเทียะ (2560) และนวลจันทร์ จุนทนพ (2559) สถานภาพของครู ที่
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ไม่แตกต่างกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตามความคิดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่
ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้แล้ว แล้วสรุ ปได้แนวทางภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานภาพของครู
ที่แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และได้นาไปทดลองใช้พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.966
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาปทุมธานี ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen, Manion,
& Morrison, 2011, p. 147) จานวน 217 คน เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้วนามาหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างด้วยการ
แบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม ศรี สะอาด
(2556) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีภาวะผูเ้ ชิงกลยุทธ์อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีภาวะผูเ้ ชิงกลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีภาวะผูเ้ ชิงกลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีภาวะผูเ้ ชิงกลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีภาวะผูเ้ ชิงกลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตามความคิดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตามความคิดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา ด้วยการทดสอบ F
test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติพ้ืนฐานได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย (mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ด้วยการทดสอบ t test
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แบบ Independent และการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างให้
ทาการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจยั
1. ระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยา
เขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาด
สถานศึกษา พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 ครู ที่อยู่ในขนาดสถานศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ด้านการเป็ นผูน้ าที่มีความคิดความเข้าใจระดับสู ง ด้านการกาหนด
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา และด้านการคาดหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้าน
การคิดเชิงปฏิวตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
ปทุ มธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิ ตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึ กษาปทุมธานี ใช้ความสามารถในการคาดการณ์อย่างมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยืดหยุน่ มีมุมมองที่หลากหลายใน
ระยะยาว มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนงาน โดยการกาหนดทิศทางขององค์กร การสร้างและธารงรักษาทีม การ
จูงใจและพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม สามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และนาวิสัยทัศน์มาสู่
การปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี สามารถตัดสิ นใจดาเนินการบริ หารสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็ จโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกให้สถานศึ กษาบรรลุเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้องกับ ณัฐนันท์ทร
เอี่ยมแทน (2559) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารกับบรรยากาศโรงเรี ยนสั งกัดเทศบาล กลุ่มการศึ กษาท้ องถิ่นที่ 5
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การระบุกลยุทธ์ที่มีอนาคตไกล การกาหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวและการจัด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ลาดับความสาคัญ การให้ผอู ้ ื่นมีส่วนร่ วมในการคัดเลือกกลยุทธ์ การประเมิน ความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ การประเมิน
จุดอ่อนจุดแข็งในปั จจุบนั การกาหนดสมรรถนะหลัก และการประเมินผลของกลยุทธ์ที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ ณัฐวัฒน์ จริ งสันเทียะ
(2560) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาความพึงพอใจของครู ต่อภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หาสถานศึ กษาของโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษา
พัฒนาการ สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อภาวะผูน้ าเชิ ง
กลยุท ธ์ ข องผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพัฒ นาการ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ด้านการนาปั จจัยต่าง ๆ มา
กาหนดกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์เชิงสร้างสรรค์
ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสู งของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามลาดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ จีรวิทย์ มัน่ คงวัฒนะ (2562) ที่ได้ทาวิจยั
เรื่ อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ กับการบริ หารสถานศึ กษาสู่ โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตามความคิ ดเห็ นของครู สั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 12 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
และด้านการบริ หารทรัพยากรในองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ นันท์นภัส สุ ทธิ การ (2562) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง
ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 11 จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการกาหนดทิศทางขององค์กร ด้านการจูง
ใจและพัฒนาบุคลากร ด้านการสร้างและธารงรักษาทีม และด้านมุ่งเน้นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม ตามลาดับ และสอดคล้องกับ วริ ษา
ฮวดศรี (2564) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึ กษาที่ ส่งผลต่ อการปฏิ บัติงานของครู ในสถานศึ กษา สั งกัด
สานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จั งหวัดฉะเชิ งเทรา ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
2. ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่
เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ครู ส่วนใหญ่ท้ งั ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
ต่างมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้ใช้ภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการบริ หารสถานศึกษาแล้ว ซึ่ งสอดคล้อง
กับ ธี ระยุทธ คงแสงธรรม (2563) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน จาแนกตามระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน
3. ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวัฒน์ จริ งสันเทียะ (2560) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาความพึงพอใจของ
ครู ต่อภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หาสถานศึ กษาของโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึ กษาพัฒนาการ สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 2 กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนเตรี ยม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุ งเทพมหานคร ด้านความคิดเชิงปฏิวตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่มี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 5 ปี กับ 5-10 ปี และน้อยกว่า 5 ปี กับมากกว่า 10 ปี มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 อี กทั้งยังสอดคล้องกับ กัลยา อาทรกิ จ (2561) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หาร
สถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ นของครู สั ง กัดสานั กงานเขตพื ้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาปั ต ตานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครู ที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ในภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ธี ระยุทธ คงแสงธรรม (2563) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึ กษา
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน ไม่แตกต่างกัน
4 ครู ที่อยูใ่ นขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ด้านการเป็ นผูน้ าที่มีความคิดความเข้าใจระดับสู ง ด้านการกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนา และด้านการคาดหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านการคิดเชิง
ปฏิ วตั ิ เ พื่อ การเปลี่ ยนแปลง ไม่แ ตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 เป็ นไปตามสมมุ ติฐ านที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
นวลจันทร์ จุนทนพ (2559) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาบทบาทภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบบทบาทภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
จันทบุ รี ระยอง และตราด จาแนกตามขนาดของสถานศึ กษา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ กัลยา อาทรกิ จ (2561) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึ กษา ตามความคิ ดเห็ นของครู สั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคล้องกับ ซาฝี น๊ะ แอหลัง
(2561) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาเชิ งกลยุทธ์ ของผู้บริ หารสถานศึ กษา ตามความคิ ดเห็ นของครู สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้า นการก าหนดวิสัยทัศน์ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาควรส่ ง เสริ มให้บุค ลากรทุ่ มเทกาลังกายกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้ าหมาย เน้นการทางานเป็ นทีม
2. ด้านการเป็ นผูน้ าที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรใช้วธิ ีบูรณาการความคิดที่หลากหลายของครู และ
บุคลากร เพื่อนามาวางแผนการบริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรคิดพิจารณาทบทวนก่อนการตัดสิ นใจ และควรติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบและถูกต้อง
3. การกาหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกาหนดรู ปแบบการทางานที่ ทาให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางานได้
อย่างมีความสุข และมีเป้ าประสงค์ของการทางานที่ชดั เจน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. การคิดเชิงปฏิวตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ครู บุคลากร ผูเ้ รี ยน และชุมชน มีส่วนร่ วมใน
การคิด เพื่อนามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ
5. การคาดหวังและสร้างโอกาสสาหรับอนาคต ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีแนวคิดเชิงรุ กในการกาหนดทิศทางของสถานศึกษา
สู่ความเป็ นเลิศในอนาคต และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรคาดการณ์อนาคตและกาหนดทิศทางของสถานศึกษาไว้ล่วงหน้า
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ความคิดเห็นต่ อการเสริมสร้ างพลังอานาจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
วุฒิชยั พันธ์ทรัพย์ 1*
ชนมณี ศิลานุกิจ2
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: wuttichai@tbs.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขต
ปิ ยมิ ต ร สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาปทุ ม ธานี และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ การเสริ ม สร้ า งพลัง อ านาจใน
การปฏิ บตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสถานศึกษา จานวน 217
คน เครื่ องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.97 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ย
วิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิ บตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี อยูใ่ นระดับมาก (2) ครู ที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทางานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน (3) ครู ที่สังกัดขนาดสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ระดับการเสริ มสร้ างพลังอานาจในการปฏิ บตั ิ งานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การเสริ มสร้างพลังอานาจ, ครู , สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
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The Opinions of Teacher Empowerment in Schools in Piyamit Cluster under
the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani
Wuttichai Phansub1*
Chonmanee Silanukit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Corresponding author: Wuttichai@tbs.ac.th
Abstract
The objectives of this research were to study and to compare the state of teacher empowerment in schools in
Piyamit cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, classified by educational levels, working
experience and sizes of school. The samples used in the research were 217 teachers. The instrument used to collect the data was a
5-rating scale questionnaire with the index of item objective congruence between 0.80 and 1.00 and the reliability of 0.98. The
statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of
variance and Scheffe’s comparison test.
The research findings were as follows: (1) The level of teachers’ opinion toward teacher empowerment in schools in
Piyamit cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani were at a high level in overall aspect. (2) The
opinion of teachers with different educational background and the opinion of teachers with different working experience were
found to be no difference in all aspects. (3) Teachers from different school sizes had different opinions on the teacher empowerment in
schools in Piyamit Cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani in overall aspect with the
statistical significance level of .05.
Keywords: Empowerment, Teacher, The Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดยุท ธศาสตร์ ด้า นการจัด การศึ ก ษา ยุท ธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารจัดการศึ กษา กาหนดเป้ าหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิ บัติงานของครู คือ เป้ าหมายที่ 1
โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริ หารจัดการการศึ กษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และเป้ าหมายที่ 5
ระบบบริ หารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็ นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ แนวทางการพัฒนาคือ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการสถานศึกษา (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2560)
การบริ หารและจัดการการศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ (globalization) ให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั สถานศึกษาต้องมีสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่ร่วมมือกัน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมกันในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ กาหนดเป้ าหมาย กาหนดแผนงาน และ
ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหา อีกทั้งผูบ้ ริ หารจะต้องรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการใหม่ ๆ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทางาน ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การและนอกองค์การ (สมหมาย อ่าดอนกลอย,
2556)
การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั ที่เน้นการให้ความสาคัญต่อการใช้กลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารในการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง คือ การเสริ มสร้างพลังอานาจในองค์การ (empowerment) การบริ หารแบบเสริ มสร้างพลังอานาจเป็ นรู ปแบบ
การบริ หารที่ได้มีการกระจายอานาจจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง โดยการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การกาหนดเป้ าหมาย การสร้างวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิ จ และการร่ วมมือกันในการวางแผนงาน เพิ่มอานาจในการตัดสิ นใจ เปิ ด
โอกาสให้บุคลากรสามารถบริ หารจัดการงานของตนได้อย่างอิสระ ภายใต้แนวทางและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็ น
การช่ ว ยให้บุ ค ลากรได้ก้า วหน้าในวิถี ชี วิตการท างาน (กัญ ภร เอี่ ย มพญา และคณะ, 2560) การเสริ มสร้ างพลังอ านาจเป็ น
กระบวนการที่ ส่งเสริ มให้บุคคลมีความสามารถในการดาเนิ นงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย การเสริ มสร้างพลังอานาจแก่บุคคลจะ
ส่ งผลให้บุคคลรับรู ้ถึงศักยภาพของตนและเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ (Kinlaw อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ ปั้ นเหน่ งเพชร, 2559,
หน้า 3)
การสร้างเสริ มพลังอานาจในการทางานของครู จะก่อให้เกิดความยึดมัน่ ผูกพัน และทาให้ครู มีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สถานศึ กษา มีความพึงพอใจในงาน ทาให้เกิ ดขวัญและกาลังใจในการทางาน อันส่ งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน
บทบาทของครู ผสู ้ อนโดยการให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นกั เรี ยน ตลอดจนช่วยเหลือนักเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เกิดความเจริ ญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนที่
เหมาะสมกับนักเรี ยนเป็ นสาคัญ (กมลภพ แก้วศรี , 2559)
จากแนวคิดและปั ญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา เรื่ อง ความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของ
ครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ซึ่ งผลการวิจยั จะนาไปใช้ป็นแนวทาง
ในการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และมีการเสริ มสร้างพลังอานาจให้กบั ครู เป็ นการสร้างแรงจูงใจที่จะทาให้ครู
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และส่งผลให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถบริ หารงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิ ด ประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึ กษา เพื่ อให้บรรลุ จุ ดมุ่ งหมายและความส าเร็ จในการบริ หาร
สถานศึกษาต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
สถานภาพของครู
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดกลาง
3.2 ขนาดใหญ่
3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ

การเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน
สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี
1. ด้านการได้รับทรัพยากร
2. ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริ ม
3. ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
4. ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
5. ด้านการได้รับการเพิ่มพูนทักษะความสามารถ
6. ด้านการได้รับการยกย่อง ชมเชย และยอมรับ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความคิ ดเห็ นต่อ การวิจัยการเสริ มสร้ างพลัง อานาจในการปฏิ บัติงานของครู ในโรงเรี ย น สหวิทยาเขตปิ ยมิ ตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้อาศัยแนวคิดการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ ปารวี วินทะไชย์ (2564), อภิสิทธิ์ พึ่งภพ (2564), ตรี ยพล โฉมไสว (2563), วนิ ดา ทิ พย์กมลธนกุล
(2562), พัชราภรณ์ ธรรมมา (2561), เอกพล พันธุ์โชติ (2560), ณัฐวุฒิ ปั้ นเหน่งเพชร (2559), สถาพร ภูบาลเช้า (2559), Tracy (1990)
และ Kanter (1979) สรุ ปได้วา่ การเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน ประกอบด้วย (1) ด้านการได้รับทรัพยากร
(2) ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ ม (3) ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร (4) ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน
(5) ด้านการได้รับการเพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ (6) ด้านการได้รับการยกย่อง ชมเชย และการยอมรับ ตามความคิดเห็นของ
ครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีสมมติฐานว่า วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การทางาน และขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการวิจยั ของ ดารารัตน์ อ้นถาวร (2562) ที่พบว่า การเสริ มสร้าง
พลังอานาจในการปฏิ บตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า สถานภาพของครู ที่ต่างกัน มีความคิดเห็ น
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ไม่แตกต่างกัน (วีรพงศ์ โฆษิตพิมานเวช และนิ ยดา เปี่ ยมพืชนะ, 2561;
อภิสิทธิ์ พึ่งภพ, 2564 และภูมิพฒั น์ เสริ มสุข, 2562)
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั
1. ศึ กษาหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การเสริ มสร้ า งพลัง อ านาจในการปฏิ บัติ ง านของครู ใ นโรงเรี ย น ด้วยการ
สังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้แล้ว และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานภาพของครู ที่
แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และได้นาไปทดลองใช้พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen
(Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จานวน 217 คน เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างด้วยการแบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิ บตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึกษาปทุมธานี วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็ นแบบจาแนก
ความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม ศรี สะอาด (2560) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง การเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง การเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิ บตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิ บตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาปทุ มธานี จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึ กษา ด้วยการ
ทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe’s)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สถิติที่ใช้ในการวิจยั สถิติพ้ืนฐานได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ t test
แบบ Independent และการทดสอบแบบ F test และการทดสอบการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
ให้ทาการทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s)
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ปรากฎผลดังนี้
1. ระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้าน
การได้รับการเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับทรัพยากร และด้านการได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริ ม
2. เปรี ยบเทียบระดับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์การทางาน มีความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิ บตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน
สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 ครู ที่ สังกัดขนาดสถานศึ กษาต่า งกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการเสริ มสร้ างพลังอานาจในการปฏิ บัติ งานของครู ใ น
โรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านการได้รับทรัพยากร ด้านการได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ ม ด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับการเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ด้านการได้รับการ
ยกย่องชมเชยและการยอมรับ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการจัดหาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
เครื่ องมือ และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสนใจและส่ งเสริ มให้ครู ได้พฒั นา
ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีการประชุมประจาเดื อน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ครู ทราบ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู ปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งใช้ความสามารถและมีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เปิ ดโอกาสให้ครู ได้ฝึกปฏิ บตั ิและเรี ยนรู ้งานที่ใช้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และผูบ้ ริ หารมีการยกย่อง ชมเชย การแสดงความยินดี
เมื่อครู ปฏิ บตั ิงานดี เสร็ จตามกาหนดเวลา ผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ ธี รภัทร คงกัลป์ (2559) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง การ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เสริ มสร้ างพลังอานาจในการทางานของครู ในโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลการวิจยั ที่พบว่า การเสริ มสร้างพลังอานาจในการ
ทางานของครู ในโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ พึ่งภพ (2564) ที่ได้
ทาวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ างพลังในการปฏิ บัติงานของข้ าราชการครู สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี
เขต 5 ผลการวิจยั พบว่า การเสริ มสร้างพลังในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับ ดารารัตน์ อ้นถาวร (2562) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ าง
พลังอานาจของครู ในสถานศึ กษา สั งกัดสานักงานเขตพื ้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ผลการวิจยั พบว่า การเสริ มสร้างพลังอานาจของครู อยูใ่ นระดับมากทุกด้านเช่นกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้านโดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ด้านการได้รับความก้าวหน้าในงาน อยูใ่ นลาดับสู งที่สุด รองลงมา ได้แก่ การได้รับ
การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะ การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน การได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับรางวัลและการยอมรับ
และการได้รับทรัพยากร ตามลาดับ
2. ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน สหวิทยา
เขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั
ไว้ ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ เพราะกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาปทุมธานี มีเป้ าหมายในการพัฒนาครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษาให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี คุณภาพและพัฒ นาสถานศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการจัด
การศึ กษา ดังนั้น จึ งทาให้ครู ที่มีวุฒิการศึ กษาต่างกัน ได้รับการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ณัฐวุฒิ ปั้ นเหน่ งเพชร (2559) ที่ ได้ทาการวิจัยแนวทางการเสริ มสร้ างพลังอานาจระดับบุคคลของครู อตั ราจ้างในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ครู อตั ราจ้างที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา มีระดับพลังอานาจระดับบุคคล
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ วีรพงศ์ โฆษิตพิมานเวช (2561) ที่ ได้ทาการวิจยั การเสริ มสร้างพลังอานาจครู ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า สภาพการเสริ มสร้างพลังอานาจครู ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชน จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน
สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ เพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างพลังอานาจครู ทุกคนโดยไม่ได้
คานึงถึงประสบการณ์ ถ้าหากครู ได้รับการเสริ มสร้างพลังอานาจจากผูบ้ ริ หาร จะทาให้ครู เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ทาให้
ครู เห็นคุณค่าในตนเอง และมีความผูกพันต่อองค์กร จะส่งผลต่อครู มีความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ และส่ งผลให้ผบู ้ ริ หาร
สามารถบริ หารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ธี รภัทร คงกัลป์ (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ าง
พลังอานาจในการทางานของครู ในโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี กับครู ที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี ขึ้นไป มีความเห็นในการเสริ มสร้างพลังอานาจในการทางานของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ พึ่งภพ (2564) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ างพลังในการ
ปฏิ บัติงานของข้ าราชการครู สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจยั พบว่า การเสริ มสร้าง
พลังในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จาแนกตามประสบการณ์
เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ ธรรมมา (2561) ได้ศึกษาการเสริ มสร้าง
พลังอานาจครู ของโรงเรี ยนราชวินิต บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการเสริ มสร้างพลังอานาจครู โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. ครู ที่สังกัดขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริ มสร้างพลังอานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน
สหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เพราะในโรงเรี ยนขนาดกลาง ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาส่ งเสริ มให้ครู ได้รับความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ส่ งเสริ มให้ครู เข้าร่ วมการอบรมสัมมนา หรื อประชุมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อยูเ่ สมอ ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือและเจตคติที่ดีในการทางาน เปิ ดโอกาสให้ครู แสดงความคิดเห็ นในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาโรงเรี ยน ให้ครู มีโอกาสเป็ น
ผูน้ า ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยน ประกอบกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษมีโครงสร้าง
การบริ หารงานที่ซบั ซ้อน ครู มีจานวนมาก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู มีความห่ างเหิ นกัน ทาให้การสื่ อสารไม่รวดเร็ วเท่าที่ควร อีก
ทั้งครู ปฏิ บตั ิหน้าที่ สอนเพียงอย่างเดี ยว และไม่ได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยน ส่ งผลให้ระดับการเสริ มสร้ างพลัง
อานาจในการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อยูใ่ นระดับน้อยกว่าโรงเรี ยนขนาดกลาง สอดคล้องกับ
ภูมิพฒั น์ เสริ มสุ ข (2562) ศึกษาเรื่ อง การเสริ มสร้ างพลังอานาจการทางานของครู ในโรงเรี ยน สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 พบว่า การเสริ มสร้างพลังอานาจการทางานของครู ในโรงเรี ยนที่มีขนาดโรงเรี ยนต่างกัน โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ไม่ส่งผลต่อการเสริ มพลังอานาจ แต่ขนาดสถานศึกษา มีผล
ต่อการเสริ มพลังอานาจ ดังนั้น ในการนาผลการวิจยั ไปใช้ มีแนวทาง ดังนี้
1. สถานศึกษาขนาดกลาง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู มีความใกล้ชิดกัน และการสื่ อสารที่รวดเร็ วส่ งผลให้การปฏิบตั ิงาน
มีความรวดเร็ ว ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเสริ มสร้างพลังอานาจด้วยการพัฒนาศักยภาพครู โดยให้ครู มีโอกาสเป็ นผูน้ า
2. สถานศึกษาขนาดใหญ่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู มีความห่ างเหิ นกัน ทาให้การสื่ อสารไม่รวดเร็ วเท่าที่ ควร ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเสริ มสร้างพลังอานาจด้วยการปรับรู ปแบบการสื่ อสารในสถานศึกษาให้มีความรวดเร็ ว ชัดเจน
3. สถานศึ กษาขนาดใหญ่พิเศษ มี โครงสร้ างการบริ หารงานที่ ซับซ้อน ครู มีจานวนมาก ครู ขาดการมีส่วนร่ วม ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรเสริ มสร้างพลังอานาจด้วยการกระจายอานาจให้ครู ได้ตดั สิ นใจและมี ส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนิ น
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การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
กวินนา เดชาอภินนั ท์1*
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สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
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ผูร้ ับผิดชอบบทความ: viewdechaapinun@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาการพัฒนาบุ ค ลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู ใ น
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์
การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา
2564 จานวน 96 คน เครื่ องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั ปรากฎดังนี้ (1) การพัฒนาบุ คลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ครู ที่มีวุฒิการศึ กษา ขนาดสถานศึ กษาต่างกัน มี ความคิดเห็ นต่อการพัฒนา
บุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ครู ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การพัฒนาบุคลากร, ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, ความคิดเห็นของครู ในโรงเรี ยน
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Personel Development of School Administrations in Opinions of Teacher
in Yannawa District Office Bangkok
Kawinna Dechaapinun1*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Corresponding author: viewdechaapinun@gmail.com
Abstract
The purposes of this research were to (1) study of the level of personal development of school administrators in
opinions of teacher in Yannawa District office Bangkok aimed to (2) compare the personal development of school administrators
in opinions of teacher in Yannawa District office Bangkok. Classified by level of education, school sizes and work experience.
The sample population consisted of 96 teacher. The tools used in the study was questionnaire. The statistics used in the data
analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way analysis of variance the research
findings were as follows (1) The level of personal development of school administrators in the opinions of the teacher in
Yannawa District office Bangkok and in all aspects was found to be at high level. (2) Teacher differed in level of education and
school sizes. There were opinions on the personal development of school administrators in Yannawa District office Bangkok.
Overall and each aspect were significant difference at the .05 level. (3) Teacher with different level of work experience. There
were opinions on the personal development of school administrators in Yannawa District office Bangkok. Overall were
significant difference at the .05 level.
Keywords: Personal Development, Administrators, Teacher’s Opinions
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็ นกฎหมายแม่บทในการบริ หาร
และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ ให้ความสาคัญต่อครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยกาหนดไว้ในหมวด 7 มาตรา
52 ให้กระทรวงศึ กษาธิ การส่ งเสริ มให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสูง เป็ นพระราชบัญญัติฉบับแรกของประเทศไทยที่ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ หัวใจ
สาคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดแนวทางการศึกษา โดยยึดหลักผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ และเน้นความสาคัญของความรู ้ คู่
คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสม การจัดการศึกษายุคใหม่ จึงต้องปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เพราะ
ครู เป็ นบุคคลสาคัญที่ จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ หากครู มีคุณภาพและศักยภาพสู ง จะทาให้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมี
คุณภาพ กระบวนการเรี ยนรู ้บงั เกิ ดผล ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยสอดคล้องกับเป้ าหมายของการปฏิ รูป
การศึกษา (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2552)
การปฏิรูปการศึกษามุ่งประเด็นหลักสาคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากร ด้วยการกากับและประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึ กษาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็งในการเตรี ยมบุคลากรใหม่ และพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษาอย่างเพียงพอ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา พัฒนาให้เป็ นบุคคลที่มีคุณธรรมนา
ความรู ้ ตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง ยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐาน และการกระจายอานาจการบริ หารจัด
การศึกษา (อัญญรัตน์ นาเมือง, 2553)
ประเทศไทยได้รับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเปิ ดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เกิดการเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องตื่นตัวและเร่ งพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ให้เท่าทันกับโลกยุคปั จจุบนั โดยปั จจัยสาคัญที่สุดคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู ้ที่จาเป็ นต่อการพัฒนา
ประเทศ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ หารจะต้องหาวิธีการเพิ่มความรู ้ความสามารถในตาแหน่งหน้าที่
การงาน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของครู ให้เป็ นไปในทางที่ตอ้ งการ โดยการนาความรู ้ใหม่ ๆ ไปเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต (เสนาะ ติเยาว์, 2556)
การศึกษานับเป็ นกระบวนการ วิธีการที่สาคัญที่จะสามารถดาเนิ นการในรู ปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้
เกิดการเรี ยนรู ้นาไปสู่การปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถก้าวทันโลก ซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพครู เป็ นผูท้ ี่
มีบทบาทสาคัญในกระบวนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้ าหมาย (ภัทราพร เกษสังข์, 2551) เมื่อเป็ นเช่นนี้ การจัดการศึ กษาให้มี
คุณภาพ ต้องอาศัยบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานทางการศึกษาที่มีหลายฝ่ ายหลายหน้าที่ เพราะความเจริ ญก้าวหน้าของหน่วยงานขึ้นอยูก่ บั
ปริ มาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีอยูใ่ นหน่วยงานเป็ นประการสาคัญ (ภิญโญ สาธร, 2517) ซึ่ งเป้ าหมายทัว่ ๆ ไปของการบริ หาร
การศึกษาก็คือ การประกันว่า โรงเรี ยนได้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนั้นคือ ผูบ้ ริ หารจะต้องสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น กาลังคน
งบประมาณ เครื่ องอานวยความสะดวกและแผน เพื่อดาเนินงานสถาบันการศึกษา และในบรรดาทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ ทรัพยากร
มนุษย์ ถึงแม้วา่ การคัดเลือกและสรรหาบุคคลเข้าทางานใด จะได้กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดีเพียงไรก็ตาม ก็ไม่ได้
เป็ นหลักประกันว่า บุ คคลนั้นจะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ดีตลอดไป ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงของระบบงานและ
วิทยาการต่าง ๆ ได้เจริ ญก้าวหน้าอยู่เสมอ ทาให้การปฏิ บตั ิงานของบุคคลนั้น ๆ อาจมีปัญหาหรื อผิดพลาดและปฏิบตั ิงานได้ไม่ดี
เท่าที่ควร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังเป็ นกระบวนการส่งเสริ มและปรับปรุ งทักษะการทางานของบุคลากร (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2553) ทั้งยังเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากร จึงต้องกระทาอย่างต่อเนื่องไม่มีวนั จบสิ้น อันถือได้วา่ เป็ นความต้องการพื้นฐานโดยทัว่ ไปของมนุษย์ทุกคน จึงเป็ นหน้าที่
โดยตรงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่จะต้องเอาใจใส่ในเรื่ องการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ดว้ ย (พนัส หันนาคินทร์, 2554)
จากปั ญหาดังกล่าว จะเห็นว่า ในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพในทุก ๆ งานนั้น จาเป็ นต้องมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ ทั้งยังมองเห็นว่า ในการพัฒนาบุคลากรนั้นวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้อาจได้ผลไม่เหมือนกันในสถานที่
ที่ต่างกัน และการแสดงออกทางด้านการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารย่อมแตกต่างกันด้วย จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาความคิดเห็ น
ของครู ที่มีต่อผูบ้ ริ หารในการพัฒนาบุ คลากรของโรงเรี ยนในเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยต้องการจะศึ กษาการพัฒนา
บุคลากรพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผรู ้ ู ้และนักวิชาการได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งได้แก่
ด้านการฝึ กอบรม ด้านการศึกษาต่อ ด้านการศึกษาดูงาน และด้านการนิ เทศภายใน เพื่อจะได้ทราบว่า ครู มีการรับรู ้ต่อผูบ้ ริ หารใน
การพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยนในเขตยานนาวาว่าเป็ นอย่างไร ผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใน
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ที่ จะใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรในโรงเรี ยนที่ จะพัฒนาตนเอง อันจะเป็ นผลให้การจัดการศึ กษาในโรงเรี ยนในเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็ นของครู ในโรงเรี ยน สานักงานเขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็ นของครู ในโรงเรี ยน สานักงานเขตยาน
นาวา กรุ งเทพมหานครจาแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ทางาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
สถานภาพของครู
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ขนาดสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
3.2 5-10 ปี
3.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
1. ด้านการฝึ กอบรม
2. ด้านการศึกษาต่อ
3. ด้านการศึกษาดูงาน
4. ด้านการนิเทศภายใน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั การพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร ได้อาศัยแนวคิดการพัฒนาบุคลากร จากการสังเคราะห์แนวคิดของ ศิริกาญจน์ ไกรบารุ ง (2559), รุ่ งนภา เมฆวัน
(2559), พีรพัฒน์ ฐานะวัฒนกุล (2559), นริ ญา หัศบาเรอ (2559), จารุ เนตร เกื้อภักดิ์ (2559), สมพร เสื อสู งเนิ น (2560), แพรวนภา
เวฬุวนารักษ์ (2560), จุฬาลักษณ์ น้อยตั้ง (2560), ศรัญญา พรมสัน (2561) และเกษรา เอี่ ยมสอาด (2562) สรุ ปได้ว่า การพัฒนา
บุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย (1) ด้านการฝึ กอบรม (2) ด้านการศึ กษาต่อ (3) ด้านการศึ กษาดูงาน (4) ด้านการ
นิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั การพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้วยการสังเคราะห์จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของครู ที่แตกต่างกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความสอดคล้องเชิง
เนื้ อหา (IOC) โดยมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00 และจากนั้นนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง
จานวน 30 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.974
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2564 จานวน 6 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 142 คน ซึ่ งมี
กลุ่มตัวอย่างที่ ได้มาจากการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen ,
Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จานวน 108 คน และเมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(stratified random sampling)โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลภาวะการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรี ยน สานักงาน
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรี ยน สานักงาน
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์ทางาน ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe')
ผลการวิจยั
1. การพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน (X̅ = 3.81) โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
ฝึ กอบรม (X̅ = 3.95) ด้านการนิเทศภายใน (X̅ = 3.90) ด้านการศึกษาดูงาน (X̅ = 3.70) และด้านการศึกษาต่อ (X̅ = 3.66) ตามลาดับ
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ทางาน พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตยาน
นาวา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครู ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครู ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผล
1. การพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก อันเนื่ องมาจากเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสังกัดสานักงานเขตยานนาวา มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ในการพัฒนาบุคลากรของ
ตนเอง มีการหาวิธีการเพิ่มความรู ้ความสามารถของบุคลากรในตาแหน่ งหน้าที่การงาน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็ นไปในทางที่
ต้องการ โดยการนาความรู ้ใหม่ ๆ ไปเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต แล้วในการ
พัฒ นาบุ ค ลากรนั้น กระทาได้โ ดยการบารุ ง รั กษาให้บุค ลากรมี ความพึ งพอใจที่ จ ะท างานอยู่กับหน่ วยงานและท างานอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ พฤติกรรมและการปฏิบตั ิตนของผูบ้ ริ หารสถานศึกษายังส่ งผลต่อความคิดเห็นของครู อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ
จารุ เนตร เกื้อภักดิ์ (2559) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รั ตนโกสิ นทร์ ที่พบว่า โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาศักยภาพอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายข้อ
ระดับความเหมาะสมในปั จจุบนั ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการศึกษาต่อ มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
รองลงมาเป็ น ด้านการฝึ กอบรม และด้านที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด คือด้านการพัฒนา สอดคล้องกับ รุ่ งนภา เมฆวัน (2559)
ศึ กษาเรื่ อง ความต้ องการพัฒนาบุคลากรครู โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในเขตอาเภอตาพระยา จั งหวัดสระแก้ ว ที่ พบว่า ความต้องการ
พัฒนาบุคลากรครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน เมื่อ
เรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ย สามลาดับแรกจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านการฝึ กอบรมสัมมนา ด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูอ่ นั ดับสุดท้าย
2. ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อันเนื่องมาจากผูบ้ ริ หารมีความใส่ใจต่อการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้ครู ได้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง จะเห็นได้วา่ ถ้าผูบ้ ริ หาร
ส่ งเสริ มให้ครู ศึกษาต่อ และครู ที่มีวุฒิการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความเข้าใจต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากครู ที่มีวฒ
ุ ิ การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยส่ วนมาก ผ่านการศึกษาในด้านการบริ หารการศึ กษาแล้ว จึงทาให้
เข้าใจลักษณะการทางานและคุณลักษณะของการพัฒนาบุคลากรแตกต่างจากครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งสอดคล้องกับ
พีรพัฒน์ ฐานะวัฒนกุล (2559) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาบุ คลากร ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
ชุติกาญจน์ สลาหลง (2562) ได้ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการพัฒนาตนเองของของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จาแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ครู ที่มีขนาดสถานศึ กษาต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อันเนื่องมาจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่อยูโ่ รงเรี ยนขนาดต่างกัน มีการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน โดยโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ผูบ้ ริ หารมุ่งเน้นที่การปฏิบตั ิงาน การจัดการเรี ยนการสอนมากกว่าการพัฒนาบุคลากร ส่วนโรงเรี ยนขนาดกลาง ผูบ้ ริ หารมี
ความพยายามในการกาหนดทิศทาง โครงสร้าง และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้มุ่งสู่ การเป็ นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ จาก
บริ บทสถานศึ กษาที่ ต่างกัน การพัฒนาบุคลากรจึ งมีความแตกต่างกันด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ ชุติกาญจน์ สลาหลง (2562) ได้ศึกษา
เรื่ อง ความต้ องการในการพัฒนาตนเองของข้ าราชการครู สั งกัดสานักงานเขตพื ้นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 13 จั งหวัดตรั ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นที่มีต่อการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 13
จังหวัดตรัง จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
แพรวพรรณ ไวทยะเสวี (2563) ได้ศึกษาเรื่ อง บทบาทของผู้บริ หารในการพัฒนาครู ส่ ู ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยน ในสั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาครู สู่ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรี ยน ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ครู ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ อันเนื่องมาจากผูบ้ ริ หารมีความคานึงถึงการพัฒนาบุคลากรจะเห็นว่า จากประสบการณ์ทางานที่ต่างกัน มีความเข้าใจต่อบทบาท
บริ หารงานในการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ความต้องการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และทาให้คนมี
ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน แต่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ที่ดีพอ จึงจะทาให้บุคคลได้เรี ยนรู ้และประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งบุคลากรที่
มีประสบการณ์นอ้ ยจะมีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงานน้อยกว่าบุคลากรที่ มีประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่ องเป็ น
เวลานาน จึงทาให้ครู ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่ งนภา เมฆวัน (2559) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตอาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากรครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จาแนกตาม
ประสบการณ์ทางาน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ เกษรา เอี่ยมสอาด
(2562) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยนหนองวัลย์เปรี ยงวิทยา ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยนหนองวัลย์
เปรี ยงวิทยา จาแนกตามประสบการณ์ทางาน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ด้านการฝึ กอบรม ผูบ้ ริ หารควรให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึ กอบรมตามความต้องการ และควรมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฝึ กอบรมต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
2. ด้านการศึกษาต่อ ผูบ้ ริ หารควรมีการแจ้งเงื่อนไขหลักเกณฑ์การศึกษาต่อ และการขอรับทุนให้ทราบโดยทัว่ กัน และควร
มีการจัดหาข้อมูลสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ
3. ด้านการศึกษาดูงาน ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้มีการนาความต้องการของบุคลากรมาพิจารณาในการจัดการศึกษาดูงาน
และควรมีการสารวจความต้องการและความจาเป็ นในเรื่ องการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่ อง ส่ งเสริ มการศึกษาดูงานแก่บุคลากรนอก
หน่วยงาน
4. ด้านการนิเทศภายใน ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้มีการวางแผนและประชุมชี้แจงกาหนดแนวทางในการนิ เทศก่อนการ
สังเกตการสอน จัดทาตารางกิ จกรรมการนิ เทศไว้อย่างชัดเจนและควรจัดให้มีการวัดประเมินความสามารถของบุคลากรในการ
จัดการสอน
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน โดยมุ่งเน้นความต้องการพัฒนาเทคนิ ควิธีการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. ควรศึกษาการพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อจะได้
ทราบว่า การพัฒนาบุคลากรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในแต่ละสานักงานเขต มีความแตกต่างกันหรื อไม่
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ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
วิชญ์ วิชญปั ญญากุล1*
ชนมณี ศิลานุกิจ2
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: wit.panyakul@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู
ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (2) เปรี ยบเทียบระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนก
ตามวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสถานศึกษา สหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาปทุมธานี จานวน 217 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่ มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้ อหาระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.988 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) ระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (2) ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา และตาแหน่ง
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน (3) ครู ที่ปฏิบตั ิงานในขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความ
คิ ดเห็ นต่อระดับ ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตปิ ยมิ ตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, การบริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
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The 21st Century Skills of School Administrators According to the Teachers’ Opinions
in Piyamit Cluster under the Secondary Educational Service
Area Office Pathum Thani
Wit Witchayapanyakull*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: wit.panyakul@gmail.com
Abstract
The purposes of this research were to study of the levels of the 21st century skills of school administrators according to
the teachers’ opinions in Piyamit Cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani and to compare of
the levels of the 21st century skills of school administrators according to the teachers’ opinions in Piyamit Cluster, under the Secondary
Educational Service Area Office Pathum Thani, based on education levels, positions and school sizes. The samples used in the
research were 217 teachers. The instrument used to collect the data was a 5 - rating scale questionnaire with the validity 0.80 and
1.00, and the reliability value of 0.988. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean,
standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s comparison test.
The research findings were as follows (1) The levels of the 21st century skills of school administrators according to the
teachers’ opinions in Piyamit Cluster, under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, in overall aspect were
at a high level. (2) Teachers with different educational levels and positions had no significant different opinions on the 21st
century skills of school administrators in Piyamit Cluster, under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani,
both by overall and each aspect. (3) Teachers from different school sizes had different opinions on the 21st century skills of
school administrators in Piyamit Cluster, under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, by overall aspect
at the statistically significant level of .05.
Keywords: The Skills of School Administrators, 21st Century School Administration
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
กระแสโลกาภิวตั น์ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและดิ จิทลั การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ ล้ าสมัย การสื่ อสารและการส่ งข้อมูลสารสนเทศ ล้วนแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่ งแวดล้อม (กณิ ษฐา ทองสมุทร, 2561,
หน้า 18) การที่จะพัฒนาคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่ งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาถึงขั้นขีดสุ ดได้ ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการศึกษา (นริ ศสรา บุญสอาด, 2563, หน้า 2) ภายใต้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ที่กาหนดให้รัฐมียทุ ธศาสตร์ ชาติ เป็ นเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็ น
กรอบในการจัดท าแผนต่ าง ๆให้สอดคล้องและบู ร ณาการกัน (สุ นันทา พัน ธรั กษ์พ งษ์, 2563, หน้า 4) ต่ อมาได้มีก ารตรา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ พุทธศักราช 2560 ซึ่ งกาหนดให้หน่ วยงานรัฐทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ดาเนิ นการเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
เป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็ นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ มีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ และมี ใจใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรี ยนรู ้ใหม่ การเปลี่ ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจัดการศึ กษาและการพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา, 2564, หน้า 65) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มีเป้ าหมายให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย
ทักษะและคุณลักษณะที่ จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 มีระบบการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษาได้มาตรฐานระดับสากล
ตลอดจนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอีกด้วย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562 , หน้า 6-7)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลให้การบริ หารจัดการการศึกษาไปสู่ความสาเร็ จ
จึงต้องมีความสามารถในการพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริ หารสถานศึกษาในยุคที่ระบบการศึกษาต้องมีการ
พัฒนา เพื่อให้สอดรับกับภาวะความเป็ นจริ ง จัดเป็ นความท้าทายด้านการบริ การและจัดการการศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมกับชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ตามกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทัว่ ถึง (สุ วฒั น์ กูเ้ กียรติกาญจน์ และวิชิต แสงสว่าง, 2564, หน้า 29) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึง
ต้องมีความตื่นตัวและเตรี ยมพร้อมในการใช้ทกั ษะของตน เป็ นผูน้ าในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะ
สาหรับการออกไปดารงชีวติ ในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไป (ไกรศร เจียมทอง, 2561, หน้า 48)
ดังนั้น การบริ หารจัดการโรงเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายสู่ ความสาเร็ จนั้น ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมีทกั ษะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 โดยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องเป็ นผูน้ าทาง
วิชาการ อีกทั้งต้องส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทุกคน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานที่มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ซึ่งโรงเรี ยนในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีจานวน 5 โรงเรี ยน แต่ละโรงเรี ยนจะ
มีลกั ษณะการบริ หารจัดการในบริ บทที่แตกต่างกัน ตามขนาดของสถานศึกษา โดยมุ่งตอบสนองต่อพันธกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึกษาปทุมธานี ในการเสริ มสร้างและพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาให้มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 และบริ หารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็ นเลิศ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีใช้เป็ นกรอบการดาเนิ นงานและบริ หารจัดการศึกษา
ในระยะ 3 ปี ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสาเร็ จไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา จึ งทาให้ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผูส้ อนมี ความสนใจและต้องการศึ กษาทักษะ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิ ดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึ กษาปทุมธานี เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริ บทสถานศึกษา ชุมชน วงการการศึกษา การพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิ ดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิ ต ร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ตาแหน่ง
2.1 ครู ผชู ้ ่วย - ครู คศ.1
2.2 ครู คศ. 2 ขึ้นไป
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดกลาง
3.2 ขนาดใหญ่
3.3 ขนาดใหญ่พเิ ศษ

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความ
คิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
1. ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทลั
2. ด้านทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ด้านทักษะการสร้างทีมงานคุณภาพ
4. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้อาศัยแนวคิดทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากการสังเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎี ของผูท้ ี่ ได้ทาการวิจยั ไว้แล้ว สรุ ปได้ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทลั (2) ด้านทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (3) ด้านทักษะการสร้างทีมงานคุณภาพ
(4) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ และ (5) ด้านทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้ มีสมมติฐานว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน
จากการวิจยั ของ สุ นนั ทา พันธรักษ์พงษ์ (2563) ที่พบว่า ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก และพบว่า ประภัสสร สุขสวัสดิ์ (2560), กณิ ษฐา ทองสมุทร (2561) และอนิ รุทธิ์ อมรแก้ว (2559) พบว่า สถานภาพ
ของครู ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ไม่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิด
ของผูท้ ี่ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้แล้ว แล้วสรุ ปได้ทกั ษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยา
เขตปิ ยมิ ตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษามัธยมศึ กษาปทุ มธานี และศึ ก ษาความคิ ดเห็ น จากงานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ
สถานภาพของครู ที่แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.80-1.00 และได้นาไปทดลองใช้พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.988
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาปทุมธานี ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มาจากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen,
Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จานวน 217 คน และทาการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยใช้เกณฑ์ของ บุญชม
ศรี สะอาด (2560)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบตั ิอยู่
ในระดับมากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบตั ิอยู่

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบตั ิอยู่
ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบตั ิอยู่
ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบตั ิอยู่
ในระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา และตาแหน่ง ด้วยการทดสอบ t test แบบ
Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
สถิติที่ใช้นาการวิจยั สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
และด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) หรื อ F test เมื่อพบความแตกต่าง ให้ทาการทดสอบรายคู่
ตามวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจยั
1. ระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิ จิทลั ด้านทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
การเรี ยนรู ้ ด้านทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ และด้านทักษะการสร้างทีมงาน
คุณภาพ
2. เปรี ยบเทียบระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จาแนกตามวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 ครู ที่ปฏิบตั ิงานในขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผล
1. ระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สามารถพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการบริ หาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถบริ หารและจัดการการศึ กษาเพื่อเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่ เกิ ดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทั้งยังตื่นตัวและเตรี ยมพร้อมในการใช้ทกั ษะของตน เป็ นผูน้ าในการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะสาหรับการออกไปดารงชี วิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยัง
สามารถพัฒนาองค์ความรู ้ ความเข้าใจถึงวิธีและแนวทางในการพัฒนาการสอนงานให้ครู ผสู ้ อนได้อย่างถูกต้องตรงตามลักษณะงาน
มีการวางแผนและมาตรการรองรับในการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ซึ่งสอดคล้องกับ สุ นนั ทา พันธรักษ์พงษ์ (2563) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง
ทั กษะผู้บริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษ ที่ 21 ของโรงเรี ยนเอกชนในจั งหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า ระดับทักษะผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
ไกรศร เจียมทอง (2561) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทักษะของผู้บริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ที่เป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ กณิ ษฐา ทองสมุทร (2561) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง
ทักษะการบริ หารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึกษาตามการรั บรู้ ของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ ธานี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการบริ หารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ ปั ทมพร พงษ์เพชร (2561) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทักษะ
ผู้บริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ส่งผลต่ อการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ฉะเชิ งเทรา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ระดับทักษะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะการทางานเป็ นทีม รองลงมาคือ ทักษะความเป็ นผูน้ าที่มีวสิ ยั ทัศน์ ส่วนทักษะที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดคือ ทักษะด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิ จิทลั และสอดคล้องกับ ปั ทมา ประทุมสุ วรรณ (2562) ศึ กษาเรื่ อง
ทักษะการบริ หารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึ กษาขั้นพืน้ ฐานที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยน สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2 พบว่า ทักษะการบริ หารในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ทักษะการทางานเป็ นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสิ นใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่ อสารและทักษะ
การกระตุน้ จูงใจ
2. ครู ที่มีวฒ
ุ ิ การศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี ผูบ้ ริ หารนั้นมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หาร สามารถประยุกต์และบริ หารงานตาม
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับ ประภัสสร สุ ขสวัสดิ์ (2560) ที่ได้ทาวิจยั
เรื่ อง ทั กษะการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู ในสถานศึ กษาศูนย์ เครื อข่ ายลุ่มนา้ พอง สั งกัดองค์ การ
บริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของครู ต่อทักษะการบริ หารงานสถานศึกษาของ
ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาศูนย์เครื อข่ายลุ่มน้ าพอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สุ รศักดิ์ เนื องภา (2561) ที่
ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทักษะการบริ หารงานของผู้บริ ห ารสถานศึ กษา ตามการรั บรู้ ของผู้บริ หารและครู กลุ่มกรุ งเทพกลาง โรงเรี ยนสั งกัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู ้ต่อทักษะการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา กลุ่มกรุ งเทพกลาง โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขตปิ ยมิตร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึ กษาปทุมธานี ผูบ้ ริ หารมีเทคนิ คในการคิดเชิ งกลยุทธ์ วางแผนกาหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึ กษาได้อย่างชัดเจน
มีเทคนิ คในการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีเทคนิ คการสั่งการ การมอบหมายงาน การประเมิ น
การสอนงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการในการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ เทคนิ คในการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้
อย่างคล่องแคล่ว และมีเทคนิคในการระดมความคิดการทางานแบบร่ วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับ กณิ ษฐา ทองสมุทร (2561) ที่ได้ทาวิจยั
เรื่ อง ทั กษะการบริ หารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริ หารสถานศึ กษาตามการรั บรู้ ของครู สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ ธานีเขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารงานในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
การรับรู ้ของครู จาแนกตามตาแหน่ง ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผูม้ ีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร
และครู ผสู ้ อนพัฒนาตนเอง และมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับ และวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และสอดคล้องกับ
ไกรศร เจียมทอง (2561) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทักษะของผู้บริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 32 ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามตาแหน่ง โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน
4. ครู ที่สงั กัดขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหวิทยาเขต
ปิ ยมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ครู ที่อยู่โรงเรี ยนในสถานศึ กษาขนาดกลางมี
ทรัพยากรครู และบุคคลน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ แต่มีการบริ หารสถานศึ กษาทั้ง 4 กลุ่มบริ หาร ได้แก่
กลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่มบริ หารทัว่ ไป เหมือนกัน ซึ่ งทั้ง 4 กลุ่มบริ หารเป็ น
ภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริ มให้สถานศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขนาดกลางมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด มีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน รวมทั้งกากับติดตามผลการดาเนิ นงานของสถานศึ กษา ดังนั้น ความรู ้
ทักษะวิชาชีพ ทักษะการปฏิบตั ิงาน และทักษะการปฏิบตั ิตนของผูบ้ ริ หารจึงมีการพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับ อนิ รุทธิ์
อมรแก้ว (2559) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ทักษะของผู้บริ หารสถานศึ กษาที่ ส่งเสริ มการจัดการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 สั งกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่ การศึกษาประถมศึ กษากระบี่ ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งเสริ มการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ทักษะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่าง กับ ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิทลั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเข้าถึงการระบุทางเลือกและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีและดิจิทลั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และบริ หารจัดการการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทลั ให้มากขึ้น
2. ด้านทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียนอื่น ๆ อีกทั้งยังควรสร้างความมัน่ คงให้กบั องค์กร เป็ นศูนย์รวมให้องค์กรนั้น ๆ รวมถึงทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิผล
3. ด้านทักษะการสร้างทีมงานคุณภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ทีมงานหรื อผูร้ ่ วมงาน บริ หาร
จัดการ และเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก สนับสนุนการทางานให้ประสบความสาเร็ จอยูเ่ สมอ รวมถึงควรรับฟังความคิดเห็น การแสดง
ทัศนะ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ทีมงานเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
4. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีแนวคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปั ญหา ใช้เหตุผล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งเหตุผลในเชิ งนิ รนัยและเหตุผลเชิงอุปนัยได้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้น และควรใช้วิธีคิด
เชิงระบบที่สามารถคิดวิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้
5. ด้านทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเป็ นผูน้ าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการ
เรี ยนรู ้ ให้กับครู บุ คลากร ผูเ้ รี ยน และชุ มชน และควรสร้ างวิกฤติ ให้เป็ นโอกาสส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ อี กทั้งควรเข้าใจถึ งวิธีการ
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การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภีราภรณ์ บุญทอง1*
กมลทิพย์ ศรี หาเศษ2 และ พนิดา พานิชวัฒนะ3
สาขาวิชาวัดผลการศึกษา ภาควิชาการประเมินและการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2,3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Lenovo.th61@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ ของ
นักศึ กษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อโควิด-19 (COVID-19) กลุ่มตัวอย่างจานวน
451 คน การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางการสุ่ มของ Yamane และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด
t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า (1) โดยภาพรวม นักศึกษามีคะแนนพฤติกรรมความมีวินยั ใน
ตนเองในการเรี ยนออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 75.35 และ (2) ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยั ใน
ตนเองในการเรี ยนออนไลน์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อโควิด -19
(COVID-19) จาแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีคะแนนพฤติกรรมด้านความขยันและอดทน ความรับผิดชอบ และ
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกตามชั้นปี การศึ กษา พบว่า นักศึ กษาที่ มีช้ นั ปี
การศึกษาต่างกัน มีคะแนนพฤติกรรมภาพรวมความ มีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ ความขยันและอดทน ความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริ ต ความเชื่อมัน่ ในตนเอง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: พฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเอง, การเรี ยนออนไลน์, นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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A Study of Self-Discipline Behavior in Online Learning Among Undergraduates of Ramkhamhaeng
University Under the Epidemic Situation of Corona 2019 (COVID-19)
Peeraporn Bunthong1*
Kamontip Srihaset2 and Panida Panidvadtana3
Educational Measurement, Department of Evaluation and Research, Faculty of Education,
Ramkhamhaeng University, Thailand1,2,3
*
Corresponding author: Lenovo.th61@gmail.com
Abstract
The purpose of this research were to study and compare the self-discipline behavior in online learning among undergraduates
of Ramkhamhaeng University under the epidemic situation of COVID-19, the sample consisted of 451 people. The sample size
was determined using Yamane's random sampling table and stratified sampling method. Collect data with questionnaires. The
statistics used to analyze the data consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum value, maximum value,
t test and analysis of variance. The results showed that (1) overall, the undergraduates had scored on self-discipline behavior in
online learning accounted for 75.35% and (2) the comparison of the difference in self-discipline behavior scores in online learning
among undergraduates of Ramkhamhaeng University under the situation of the Covid-19 epidemic, classified by gender, it was
found that undergraduates of different sexes had behavior scored on diligence and patience, responsibility and honesty were
significantly different at the .05 level. When classified by school year, it was found that undergraduates with different academic
years had overall behavioral scored on self-discipline in online learning, diligence and patience, responsibility, punctuality,
honesty, and self confidence differed statistically at the .05 level.
Keywords: Self-Discipline, Online Learning, Undergraduates
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บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีและความรู ้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว การศึกษาเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนามนุษย์
ให้มีประสิ ทธิภาพและพร้อมต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป (เนาวรัตน์ สัง่ สอน, 2559) แต่ภายใต้
สถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้วิถีชีวิตปกติของทุกคนในโลกตอนนี้ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสถานการณ์ดงั กล่าว ในส่ วนของประเทศไทยนั้น รั ฐบาลใช้มาตรการและ
แนวทางการด าเนิ น การเพื่ อการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 โดยมาตรการหนึ่ งที่ ส่ง ผลต่ อ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมถึงสถาบันการศึกษาหลายแห่ ง คือ การสั่งปิ ดสถานที่สาธารณะ ในส่ วนของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ได้เริ่ มประกาศปิ ดพื้นที่มหาวิทยาลัยชัว่ คราวเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของกลุ่มคนจานวนมาก และเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนจากการเรี ยนปกติเป็ นการเรี ยนออนไลน์ผ่านการเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต และใช้อุปกรณ์สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์
สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต ตลอดจนการใช้โปรแกรมหรื อบริ การที่ ใช้สาหรับการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะ ซึ่ งทางมหาวิทยาลัย
ด าเนิ น การจัด เตรี ย มเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ นัก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จัย ส าคัญ
ประการหนึ่ งที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ คือ ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน (Sadiku,
Adebo, & Musa, 2018; Smith, 2016) แต่ท้ งั นี้ การศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเป็ นการศึ กษาระดับสู ง เพื่อ นา
องค์ความรู ้ ไปประกอบอาชี พต่อไปในอนาคต เนื้ อหาในระดับปริ ญญาตรี จึ งมี ความเข้มข้นมากขึ้ นกว่าการเรี ยนในการศึ กษา
ภาคบังคับ ซึ่งพฤติกรรมในการมีวินยั ในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมให้เป็ นไป
ตามความต้องการของตน (สนั่น แพงสาย, 2547) โดยมิได้เกิ ดจากการถูกบังคับจากอานาจภายนอก หากแต่เกิดจากแรงกระตุน้
ภายในของตัวบุคคลนั้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมในการมีวินยั ในการเรี ยนพื้นฐานที่นกั ศึกษาทุกคน
พึงมี แบ่งเป็ น 6 ด้าน ประกอบด้วย ความขยันและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง และความตั้งใจ (จินตนา สิ ทธิ พลวรเวช, 2561; ณรงค์ฤทธิ์ สมนึ ก, 2555; ธี รนุช สุ นทร, 2557; ธี รเมธ เสาร์ ทอง, 2561; นฤภัค
ฤธาทิพย์, 2556; อมรรัตน์ พนัสนาชี , 2557) ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาและเปรี ยบเทียบพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองในการ
เรี ยนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เพื่อ
นาข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) จาแนกตามเพศ และชั้นปี การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
พฤติกรรมของความมีวินัยในตนเอง ประกอบด้วย ความหมายของความมีวินัย ซึ่ งหมายถึง กฎระเบียบ และข้อตกลงที่
กาหนดขึ้น ให้ทุกคนสามารถควบคุมตัวเองในเรื่ องของการประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและการประพฤติปฏิบตั ิที่เป็ นแนวทาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เดียวกันของสังคม วินยั เป็ นสิ่ งสาคัญที่ควรได้รับการส่ งเสริ ม เนื่ องจากเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่นและทาให้ดารงชีวิตอยู่
ในสังคมร่ วมกันอย่างมีความสุข (กาญจนา ศรี กาฬสิ นธุ์, 2552; นงนภัส เอี่ยมลออ, 2545; นิ ลุบล ทิวากร, 2548; เพ็ชร ณ ป้ อมเพ็ชร,
2548; วิฑูรย์ โพธิ์เตมีย,์ 2548) กับ ความมีวนิ ยั ในตนเอง ซึ่งหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม
ให้เป็ นไปตามความต้องการของตน โดยมิ ได้เกิ ดจากการถูกบังคับจากอานาจภายนอก หากแต่เกิ ดจากแรงกระตุน้ ภายในของ
ตัวบุคคลนั้น อันเป็ นผลสื บเนื่องจากการเกิดการเรี ยนรู ้วา่ เป็ นค่านิยมที่ดี และไม่ทาให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและบุคคลอื่น ซึ่ง
สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของสังคม และไม่ก่อให้เกิดความยุง่ ยากเดือดร้อนแก่ตนเองและไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
ทั้งนี้ แม้ว่าจะมี สิ่ง เร้ าจากปั จจัยภายนอกและภายใน ก็ไม่เป็ นอุปสรรคในการที่ จะแสดงพฤติ กรรมอย่างที่ ตนหวังไว้ (วัลลิ ม า
สงสุ วรรณ์, 2543; สนัน่ แพงสาย, 2547; อานาจ จันทร์ มหา, 2542) โดยผูท้ ี่มีพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองเป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะ
สามารถควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออก เช่น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีลกั ษณะมุ่งอนาคต มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มี
ระเบียบวินยั มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความขยันหมัน่ เพียร มีความเป็ นผูน้ า มีเหตุผล อดทน เสี ยสละ สามารถควบคุมตนเอง ทั้งกาย
วาจา และใจ ยอมรับผลการกระทาของตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ตามกฎเกณฑ์ของสังคม
และเคารพในสิ ทธิหน้าที่ซ่ ึงกันและกัน (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ, 2540; ณัฐพล กล้าหาญ, 2540) ทั้งนี้ การเรี ยน
ออนไลน์ หรื อ Online Learning ที่นิยมเรี ยกการเรี ยนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์ เน็ต แต่ก็มีการใช้คาว่า
“e-Learning” แทนการเรี ยนออนไลน์ ซึ่ งความหมาย สามารถแยกออกได้เป็ นสองคา คือ e ที่ ย่อมาจาก Electronic ที่ หมายถึ ง
สิ่ งประดิ ษฐ์หรื อเครื่ องมือที่ ใช้ไฟฟ้ า และ Learning การเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เมื่อแปลความของ e-Learning มี
ความหมายว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยอุปกรณ์ไฟฟ้ า คือ การเรี ยนรู ้ผา่ นอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครื่ องเล่นต่าง ๆ หรื อโทรทัศน์ เป็ นต้น ที่สามารถแสดงผลข้อมูลให้มนุษย์เกิดการเรี ยนรู ้ได้
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศและงานวิจยั ต่างประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองในการเรี ยน ในการวิจยั
ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาพฤติ กรรมความมี วินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ 6 ด้าน ประกอบด้วย ความขยันและอดทน ความ
รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และความตั้งใจ โดยเปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมความมี
วินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามเพศ และชั้นปี การศึกษา
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจ ัยนี้ มุ่งศึ กษาและเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 451 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่มของ Yamane และใช้วธิ ีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น และตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้ อหา (ค่า
IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00) และความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96) โดยผูว้ ิจยั นา
แบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่ กาหนดไว้ ได้แบบสอบถามคืนกลับมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 451 ชุด จากนั้น
ผูว้ ิจ ัยตรวจสอบความถู กต้อ งสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามทั้ง หมด ก่ อ นน าไปวิเ คราะห์ ข ้อมู ลด้วยโปรแกรมสาเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่าสุ ด และค่าสู งสุ ด เปรี ยบเทียบพฤติกรรมความมีวินยั ใน
ตนเองในการเรี ยนออนไลน์ จาแนกตามเพศด้วย t test แบบ Independent และเปรี ยบเทียบพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองในการ
เรี ยนออนไลน์ จาแนกตามชั้นปี การศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษามีคะแนนพฤติกรรมความมีวินยั ใน
ตนเองในการเรี ยนออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 75.35 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความขยันและอดทน มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่ สุด
คิดเป็ นร้อยละ 82.41 รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ คิดเป็ นร้อยละ 81.21 และความตรงต่อเวลา คิดเป็ นร้อยละ 78.19 ตามลาดับ
รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1
แสดงค่ าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ รายด้ านและภาพรวม
ด้าน
ความขยันและอดทน
ความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลา
ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
ความตั้งใจ
ภาพรวมความมีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
44
36.26
44
35.73
16
12.51
20
12.24
16
12.26
48
32.66
188
141.67

ร้อยละ
SD
82.41
6.23
81.21
5.60
78.19
2.58
61.19
4.20
76.65
2.83
68.04
5.73
75.35 18.07

คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด
11
44
20
44
4
16
0
20
0
16
12
48
64
188

อันดับ
1
2
4
6
5
3

ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนพฤติ กรรมความมี วินัย ในตนเองในการเรี ย นออนไลน์ ข องนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) จาแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่
มีเพศต่างกัน มีคะแนนพฤติกรรมด้านความขยันและอดทน ความรับผิดชอบ และความซื่ อสัตย์สุจริ ต แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -2.692, -2.160 และ 2.786 ตามลาดับ) รายละเอียดดังตาราง 2
ผลการวิจยั ของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์โดยรวมดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วัลลภา วงศ์ศกั ดิรินทร์ และวงศ์ศกั ดิริ นทร์ วายุภกั ษ์ (2560) ที่ พบว่า พฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-6 ในภาพรวม จาแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั ของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ รายด้านดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธีรเมธ เสาร์ทอง (2561) ที่พบว่า ความมีวนิ ยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ด้านความรับผิดชอบ และด้านความ
ซื่ อสัตย์ จาแนกตามเพศ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Saxena (2013) ที่
พบว่า ความฉลาดทางสังคมด้านความอดทนของนักศึกษาปริ ญญาตรี จาแนกตามเพศ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 2
แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ ของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ้ โควิด-19 (Covid-19) จาแนกตามเพศ
ด้าน
ความขยันและอดทน
ความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลา
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
ความตั้งใจ
ภาพรวมความมีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์

ชาย
คะแนนเฉลี่ย
35.55
35.22
12.31
12.74
12.37
33.11
141.30

หญิง
SD
6.07
5.51
2.68
3.88
2.60
5.26
17.42

คะแนนเฉลี่ย
37.12
36.36
12.75
11.63
12.14
32.12
142.11

SD
6.33
5.65
2.43
4.49
3.09
6.22
18.85

t
-2.692*
-2.160*
-1.800*
2.786*
.862*
1.835*
-.478*

*p < .05
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนพฤติ กรรมความมี วินัย ในตนเองในการเรี ย นออนไลน์ ข องนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) จาแนกตามชั้นปี การศึกษา พบว่า
นักศึกษาที่มีช้ นั ปี การศึ กษาต่างกัน มีคะแนนพฤติกรรมภาพรวมความมีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ ความขยันและอดทน
ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(F = 9.836, 7.088, 7.217, 8.286, 3.775 และ 4.293 ตามลาดับ) รายละเอียดดังตาราง 3
ผลการวิจยั ของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ ภาพรวมดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธีรเมธ เสาร์ทอง (2561) ที่พบว่า ความมีวนิ ยั ในตนเองโดยภาพรวมของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จาแนกระดับชั้น มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัลลภา วงศ์ศกั ดิรินทร์ และวงศ์ศกั ดิริ นทร์ วายุภกั ษ์
(2560) ที่พบว่า พฤติกรรมการมีวนิ ยั ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ในภาพรวม จาแนกตามระดับชั้น มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั ของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ รายด้านดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธี รเมธ เสาร์ ทอง (2561) ที่พบว่า ความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ด้านอดทน ความซื่ อสัตย์ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง จาแนกตามระดับชั้น มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ต่างประเทศที่
ศึกษาระดับความรับผิดชอบในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ งพบว่า ความรับผิดชอบในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน จาแนกตามระดับชั้น มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Liu et al., 2018; OKUMUŞ, 2020) อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Unglaub (2009) ที่พบว่า ความรับผิดชอบของนักศึกษา จาแนกตามอายุ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

๕๐ ปี
บ
อ
ร
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แ
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ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 3
แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ ของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ้ โควิด-19 (Covid-19) จาแนกตามชั้นปี การศึกษา
ด้าน
ความขยันและอดทน
ความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลา
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
ความตั้งใจ
ภาพรวมความมีวินยั ใน
ตนเองในการเรี ยน
ออนไลน์

ชั้นปี ที่ 1

ชั้นปี ที่ 2
คะแนน
เฉลี่ย

ชั้นปี ที่ 3

36.28
35.72
12.65
13.41
12.63
32.83

7.23
6.67
2.43
3.98
2.75
5.37

34.28
34.08
11.87
13.33
11.95
33.45

5.77
5.13
2.44
3.45
2.34
4.84

35.33
35.12
12.03
12.46
11.68
32.00

5.63
5.00
2.69
3.45
2.94
6.15

38.58
37.46
13.32
11.09
12.88
32.68

6.07
5.53
2.47
4.90
2.98
5.95

35.40
36.60
13.00
8.60
12.00
30.00

5.87
7.03
2.16
4.12
3.56
7.77

9.836*
7.088*
7.217*
8.286*
3.775*
1.525*

143.52

19.74

138.96

17.25

138.61

15.72

146.01

18.69

135.60

24.29

4.293*

SD

คะแนน
เฉลี่ย

F

SD

SD

คะแนน
เฉลี่ย

ชั้นปี ที่ 5 ขึ้นไป

คะแนน
เฉลี่ย

SD

คะแนน
เฉลี่ย

ชั้นปี ที่ 4

SD

*p < .05
สรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อโควิด-19 (COVID-19) โดยพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองในการเรี ยนออนไลน์ 6 ด้าน ประกอบด้วย ความขยันและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง และความตั้งใจ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 451 คน การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางการสุ่ มของ Yamane
และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ (1) โดยภาพรวม นักศึกษามีคะแนนพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ
75.35 และ (2) ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามเพศ พบว่า นักศึ กษาที่ มี เพศต่างกัน มี ค ะแนนพฤติ กรรมด้านความขยันและอดทน ความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริ ต แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกตามชั้นปี การศึกษา พบว่า นักศึกษา
ที่มีช้ นั ปี การศึ กษาต่างกัน มีคะแนนพฤติกรรมภาพรวมความมีวินัยในตนเองในการเรี ยนออนไลน์ ความขยันและอดทน ความ
รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริ ต ความเชื่อมัน่ ในตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจยั ข้างต้น จึงได้ขอ้ เสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ ดังนี้ (1) เพื่อให้การเรี ยนการสอนออนไลน์ มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น ผูส้ อนควรจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ที่เน้นและกระตุน้ พฤติ กรรมด้านความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และความตั้งใจของ
นักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญ อันจะนามาสู่ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนต่อไป และ (2) ควรเน้นการจัดกิจกรรมที่กระตุน้
ความขยันและอดทน และความรับผิดชอบ ของนักศึกษาชาย และความซื่อสัตย์สุจริ ต ของนักศึกษาหญิง ในส่วนของนักศึกษาในแต่
ละชั้นปี การศึกษาควรจัดกระตุน้ และส่งเสริ มด้านความขยันและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง เพื่อให้นกั ศึกษาได้องค์ความรู ้ครบถ้วน

622

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
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การศึกษาการเข้ าร่ วมประเพณีและวัฒนธรรมไทยในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
อนุธิดา รักเล่ง1*
กมลทิพย์ ศรี หาเศษ2 และ พนิดา พานิชวัฒนะ3
สาขาวิชาวัดผลการศึกษา ภาควิชาการประเมินและการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2,3
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6004002447@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าร่ วมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 450 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
บังเอิญ และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่าน
Google Forms สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ความถี่ และร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า การเข้าร่ วมกิจกรรมวันสงกรานต์
ที่ นักศึ กษาปฏิ บัติ ความถี่สูงสุ ด คื อ พกแอลกอฮอล์เจลล้างมือติ ดตัวในขณะเข้าร่ วมกิ จ กรรม คิดเป็ นร้ อยละ 92.44 การเข้าร่ วม
กิ จกรรมวันปี ใหม่ ที่ นักศึ กษาปฏิ บตั ิ ความถี่ สูงสุ ด คื อ หมัน่ ล้างมื อบ่ อย ๆ ตามจุ ดให้บริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 85.78 การเข้าร่ วม
กิจกรรมวันลอยกระทง ที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิ ความถี่สูงสุด คือ หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริ การ และไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จน
ขาดสติ คิดเป็ นร้อยละ 80.00 การเข้าร่ วมกิ จกรรมวันตรุ ษจี น ที่ นกั ศึ กษาปฏิ บตั ิ ความถี่สูงสุ ด คือ เว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1 เมตร
ในขณะทากิจกรรมหรื อในขณะจับจ่ายซื้อของ คิดเป็ นร้อยละ 51.78 การเข้าร่ วมกิจกรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น ที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิ ความถี่
สูงสุด คือ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในขณะทากิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 71.11
คาสาคัญ: การเข้าร่ วมประเพณี และวัฒนธรรมไทย, นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี , โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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The Participation in Thai Festivals During COVID-19 Pandemic Situation of Students
at Ramkhamhaeng University
Anutida Rakleng1*
Kamontip Srihaset2 and Panida Panidvadtana3
Educational Measurement, Department of Evaluation and Research, Faculty of Education,
Ramkhamhaeng University, Thailand1,2,3
*
Corresponding author: 6004002447@rumail.ru.ac.th
Abstract
The purpose of this study was to study the participation in Thai traditions and culture. During the COVID-19 pandemic
situation of 450 Ramkhamhaeng University students, accidental sampling method was used, and sample size was determined
using Yamane's formula at 95% confidence level. Data were collected using questionnaires via Google form. Analyze the data
consisting of frequency and percentage. The results showed that; participation in Songkran activities, the highest frequency that
students practice is to carry alcohol gel to wash hands while participating in activities, accounted for 92.44%. Participation in
New Year's Day activities, the highest frequency that students practiced was washing their hands frequently at service points,
accounted for 85.78%. Participation in Loi Krathong Day activities, the highest frequency that students practiced was washing
their hands frequently at service points and not drinking alcohol until they lost consciousness accounted for 80.00%. Participation
in Chinese New Year activities where students practice, the highest frequency is to keep distance or while shopping accounted for
51.78%. Participation in local traditions, the highest frequency that students practiced was to maintain a distance of at least 1
meter while doing activities, accounting for 71.11%.
Keywords: Participation in Thai Traditions and Culture, Undergraduate Students, COVID-19 Pandemic Situation
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บทนา
เมื่อกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นโรคอุบตั ิใหม่ที่เริ่ มระบาดทัว่
โลก ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับรายงานครั้งแรกจากนครอู่ฮนั่ มณฑลหูเป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผูป้ ่ วยจานวน
มาก มีอาการไข้สูง ไอแห้ง อ่อนเพลีย และมีอาการปอดอักเสบ โดยไม่ทราบสาเหตุ อาการดังกล่าว เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์
ใหม่ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศชื่อโรคนี้อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า “Coronavirus Disease 2019” ต่อมา
พบการระบาดเป็ นวงกว้างมากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว และประเทศไทยได้ประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็ นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ตอ้ งมีการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคอย่าง
เข้มงวด โดยตรวจพบผูป้ ่ วยมีอตั ราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึง 3,716 คน หรื ออัตราการเพิ่มขึ้นของผูต้ ิดเชื้อ 10-15 คน/วัน ทั้งนี้ รัฐบาล
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อเป็ นการป้ องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยกาหนด
แนวทางการป้ องกันโรค ด้วยการงดการเดินทางไปที่ชุมชน การเว้นระยะห่ างทางสังคม (social distancing) ใส่ หน้ากากอนามัย ล้าง
มือบ่อย ๆ และปฏิบตั ิตามคาแนะนาเกี่ยวกับอนามัยทางเดินหายใจ (งานโรคติดต่ออุบตั ิใหม่, กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ, 2564)
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปั จจุบนั ที่ มีการระบาดอย่างรวดเร็ ว
และมีผตู ้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตามขนบธรรมเนี ยม ประเพณี นิยมต่าง ๆ
เช่น ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ปีใหม่ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี ตรุ ษจีน และประเพณี ทอ้ งถิ่น หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ฐานวิถีชีวติ ใหม่ (new normal) ไม่วา่ จะเป็ น สวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้า
รักษาระยะห่ างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรื อทาความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ลดการสัมผัสจุดเสี่ ยงร่ วม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ (กระทรวงสาธารณสุ ข, กรมอนามัย,
สานักอนามัยผูส้ ูงอายุ, 2563)
อย่างไรก็ตาม ในการเข้าร่ วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ต่าง ๆ คือ ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ปีใหม่ ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณี ตรุ ษจีน และประเพณี ทอ้ งถิ่น นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคและลดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยสู งสุ ดในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยารามคาแหงปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การเข้าร่ วมโครงการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ อย่างเช่น โครงการรามคาแหง
รวมใจแต่งผ้าไทยเทิ ดไท้สมเด็จ พระบรมราชชนนี พนั ปี หลวง โดยมี คณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึ กษา และนักเรี ยน
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถมและฝ่ ายมัธยม) เข้าร่ วมพิธี ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้า
ระหว่างการเข้าร่ วมกิจกรรม (มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2563) โครงการสานศิลป์ สื บวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย ประจาปี 2563
คณะศึกษาศาสตร์โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่ วมงาน และสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมงานสวมหน้ากากอนามัย
หรื อหน้ากากผ้าระหว่างการเข้าร่ วมกิ จกรรม และมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่ วมกิ จกรรม โดยโครงการดังกล่าวมีการจากัด
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมงาน จึงมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค คณะศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคาแหง, คณะศึ กษาศาสตร์ , 2564;
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2564) โครงการสื บสานศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย โดยมีคณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้า
ร่ วมงาน ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าระหว่างการเข้าร่ วมกิจกรรม (มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2565) เป็ นต้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่ วมประเพณี และวัฒนธรรมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ปีใหม่ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี ตรุ ษจีน และ
ประเพณี ทอ้ งถิ่น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ในการวางแผนการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความรู ้เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตน
สาหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดดังกล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาการเข้าร่ วมประเพณี และวัฒนธรรมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ประเพณี หรื อ ตรงกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Tradition ซึ่งมีผใู ้ ห้คานิยามไว้หลายความหมาย ดังนี้
พระยาอนุมานราชธน (2514) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่ง อยูใ่ นที่แห่งหนึ่ง ถือเป็ นแบบแผนกัน
มาอย่างเดียวกัน และสื บต่อกันมานาน ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบ ก็ผิดประเพณี หรื อผิดจารี ตประเพณี
แปลก สนธิ รักษ์ (2523) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง พิธีปฏิบตั ิสืบต่อ ๆ กันมา มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ยงั คงประเพณี
ไทยไว้ ประเพณี ไทย หมายถึง สัญลักษณ์ของชาติ
เสฐียร โกเศศ (2500) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่หมู่ชนหมู่หนึ่ง ถือเป็ นธรรมเนียมหรื อแบบแผนสื บต่อกัน
มา จนเป็ นพิมพ์เดียวกัน ถ้าใครในหมู่ประพฤตินอกแบบ ก็เป็ นการผิดประเพณี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2555) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง สิ่ งที่นิยมถือประพฤติปฏิบตั ิสืบ ๆ กันมาจนเป็ นแบบ
แผน ขนบธรรมเนียม หรื อจารี ตประเพณี
Shils (อ้างถึงใน Jacobs, 2007) ระบุวา่ ประเพณี คือ สิ่ งต่าง ๆ ที่ถูกส่ งต่อจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งสิ่ งเหล่านั้นอาจเป็ นวัตถุ
ที่จบั ต้องได้ ความเชื่อ เหตุการณ์ เครื่ องมือ เป็ นต้น
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้ว่า ประเพณี หมายถึง สิ่ งที่ ชนกลุ่มหนึ่ งถือปฏิ บตั ิเป็ นแบบแผน ขนบธรรมเนี ยม มาอย่าง
ยาวนาน และส่งต่อไปยังรุ่ นต่อไป
วัฒนธรรม หรื อ ตรงกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Culture ซึ่งมีผใู ้ ห้คานิยามไว้หลายความหมาย ดังนี้
พระยาอนุมานราชธน (2514) ระบุวา่ วัฒนธรรม หมายถึง สิ่ งที่ มนุ ษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุ ง หรื อผลิตขึ้น สร้างขึ้นเพื่อ
ความเจริ ญงอกงามในวิถีของส่ วนรวม ถ่ายทอดกันไว้ เอาอย่างกันไว้ รวมทั้งผลิตผลของส่ วนรวมที่ มนุ ษย์ได้เรี ยนรู ้มาจากคนแต่
ก่อน สื บต่อเป็ นประเพณี กนั มา ตลอดจนความรู ้สึก ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรื อการกระทาใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม ลงรู ป
เป็ นพิมพ์เดียวกัน และสาแดงออกมาได้ปรากฏเป็ นภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2555) ระบุวา่ วัฒนธรรม หมายถึง สิ่ งที่ ทาความเจริ ญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวติ ของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน
Spencer-Oatey (2008) ระบุ ว่า วัฒนธรรม หมายถึง ชุ ดสมมติ ฐานและคุ ณค่า ความเชื่ อ แบบแผนเชิ งกระบวนและ
พฤติกรรม ที่กลุ่มบุคคลมีส่วนร่ วม และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อคิน รพีพฒั น์ (2551) ระบุวา่ วัฒนธรรม หมายถึง มรดกทางสังคมที่ตกทอดมาเป็ นสมบัติของมนุษย์ในสมัยปั จจุบนั โดย
กาหนดว่า มนุษย์ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างไร รู ้สึกอย่างไร สิ่ งใดดี สิ่ งใดชัว่
พระสมชัย กิตฺติญาโณ (2560) ระบุวา่ วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่แสดงถึงวิถีชีวติ มนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ งหรื อสังคมใดสังคมหนึ่ ง ซึ่ งมนุษย์ได้สร้างเป็ นระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบตั ิ รวมทั้งการจัดระเบียบ ตลอดจนระบบความ
ค่านิยม ความรู ้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยได้ววิ ฒั นาการสื บทอดกันมาอย่างมีแบบแผน ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ ประเพณี ความ
กลมเกลียว ความก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ วัฒนธรรม หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์ในสังคมสร้างขึ้น ปรับปรุ ง และสื บทอดต่อกันมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่งสิ่ งเหล่านั้น อาจเป็ นวิธีการปฏิบตั ิ การแต่งกาย ความเชื่อ เป็ นต้น
ประเภทของประเพณีและวัฒนธรรมไทย
บันเทิง พาพิจิตร (2532) ได้แบ่งประเภทประเพณี ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. จารี ตประเพณี (mores) คือ ประเพณี ที่ตอ้ งประพฤติเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยาของสังคม ถือกันว่า มีคุณค่าต่อ
บุคคลในสังคมนั้น ๆ ใครฝ่ าฝื นหรื อเฉยเมย ถือว่า เป็ นการละเมิดกฎของสังคม ผิดประเพณี ของสังคม ถือเป็ นความผิดความชัว่ มี
โทษ เช่น ประเพณี การแต่งงาน
2. ขนบประเพณี (institution) คือ ประเพณี ที่วางเป็ นระเบียบไว้ จะเป็ นโดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ตาม โดยตรง เช่น เขียนเป็ น
กฎหรื อระเบียบให้กระทาร่ วมกัน มีขอ้ อ้างอิงเป็ นตัวบทกฎเกณฑ์ โดยอ้อมหรื อโดยปริ ยาย คือ รู ้กนั เอง ถือสื บ ๆ กันมา คนในถิ่นนั้น
ปฏิบตั ิกนั อย่างนั้น ๆ เช่น ประเพณี ทาบุญเลี้ยงพระของไทย
3. ธรรมเนียมประเพณี (convention) คือ เรื่ องเกี่ยวกับธรรมดาสามัญของสามัญชน ไม่ถือเอาผิดเอาถูก ไม่มีการลงโทษปรับ
เหมือนจารี ตประเพณี ไม่มีระเบี ยบเคร่ งครัดเหมือนขนบประเพณี ผูท้ าผิดประเพณี น้ ี ไม่ถือเป็ นเรื่ องเสี ยหายหรื อมีโทษมากนัก
เพียงแต่ถือว่า ผูผ้ ิดประเพณี เป็ นผูไ้ ร้การศึกษา ขาดคุณสมบัติผดู ้ ี เช่น การแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ การยืน การเดิน การนัง่ การนอน
อันไม่เหมาะสม
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ ศึ กษาเรื่ องการเข้าร่ วมประเพณี และวัฒนธรรมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรามคาแหง คื อ ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คื อ นักศึ กษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 450 คน โดยการกาหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane ที่ ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้น ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี คณะวิชา และตอนที่ 2 แบบสอบถามการเข้า
ร่ ว มประเพณี แ ละวัฒ นธรรมไทยในสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่ งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จานวน 107 ข้อ ประกอบด้วย (1) การเข้าร่ วมกิจกรรมวัน
สงกรานต์ (2) การเข้าร่ วมกิจกรรมวันปี ใหม่ (3) การเข้าร่ วมกิจกรรมวันลอยกระทง (4) การเข้าร่ วมกิจกรรมวันตรุ ษจีน และ (5) การ
เข้าร่ วมกิจกรรมวันตรุ ษจีน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของเกี่ยวกับพฤติกรรมของการเข้าร่ วมกิจกรรมประเพณี ดงั กล่าว โดยจาแนกตาม
ลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ การเข้าร่ วม/จัดกิจกรรมกับครอบครัว ไม่เกิน 20 คน การเข้าร่ วม/จัดกิจกรรมกับเพื่อนไม่
เกิน 20 คน และการเข้าร่ วม /จัดกิจกรรมกับคนจานวนมาก ซึ่ งเครื่ องมือดังกล่าวมีการตรวจสอบคุณภาพเชิงเนื้ อหา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จานวน 3 คน และคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่ งดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.67-1.00 และ
ตรวจสอบความเที่ยงด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.98 จากนั้น นาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว จัดเป็ นแบบสอบรู ปแบบ Online และนาแบบสอบถามดังกล่าวแจกให้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คื อ นักศึ กษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยผูว้ จิ ยั มีการอธิ บายชี้แจง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามและประโยชน์ที่ได้รับ
ซึ่ งได้รับแบบสอบถามตอบกลับจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 450 ชุด ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด
ก่อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเข้าร่ วมประเพณี และวัฒนธรรมไทยในในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยภาพรวมจาแนกตามลักษณะของการเข้าร่ วม พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมวันสงกรานต์กบั ครอบครัวไม่เกิน 20 คน จานวน 417 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.67 รองลงมา คือ การเข้าร่ วม
กิ จกรรมวันปี ใหม่กบั ครอบครัวไม่เกิ น 20 คน จานวน 386 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 85.78 และการเข้าร่ วมกิ จกรรมวันลอยกระทงกับ
ครอบครัวไม่เกิน 20 คน จานวน 360 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 ดังตาราง 1
ตาราง 1
ความถี่ ร้ อยละ การเข้ าร่ วมประเพณี และวัฒนธรรมไทยในช่ วงในช่ วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) รายด้ าน
ประเภทของกิจกรรม
1. สงกรานต์
2. ปี ใหม่
3. ลอยกระทง
4. ตรุ ษจีน
4.1 วันจ่าย
4.2 วันไหว้
4.3 วันเที่ยว
5. ประเพณี ทอ้ งถิ่น

ครอบครัวไม่เกิน 20 คน
417 (92.67)
386 (85.78)
360 (80.00)
88 (19.56)
189 (42.00)
ไม่ดาเนิ นการเก็บข้อมูล
ไม่ดาเนิ นการเก็บข้อมูล

จานวน (ร้อยละ) ของการเข้าร่ วม
เพื่อนไม่เกิน 20 คน
286 (63.56)
275 (61.11)
233 (51.78)
ไม่ดาเนินการเก็บข้อมูล
ไม่ดาเนิ นการเก็บข้อมูล
ไม่ดาเนินการเก็บข้อมูล
ไม่ดาเนินการเก็บข้อมูล

คนจานวนมาก
136 (30.22)
153 (34.00)
146 (32.44)
ไม่ดาเนินการเก็บข้อมูล
86 (19.11)
97 (21.56)
320 (71.11)

เมื่อพิจารณารายละเอีย ดของตารางที่ 1 จาแนกรายประเภทของกิ จกรรม พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมวัน
สงกรานต์ โดยเข้าร่ วม /จัดกิจกรรมกับครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จานวน 417 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.67 รองลงมา เป็ นการเข้าร่ วม/จัด
กิจกรรมกับเพื่อน ไม่เกิน 20 คน จานวน 286 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.56 ตามลาดับ
การเข้าร่ วมกิจกรรมวันปี ใหม่ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่ วม/จัดกิจกรรมกับครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จานวน 417 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 85.80 และการเข้าร่ วม/จัดกิจกรรมกับเพื่อน ไม่เกิน 20 คน จานวน 275 คิดเป็ นร้อยละ 61.10 ตามลาดับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การเข้าร่ วมกิจกรรมวันลอยกระทง นักศึกษาส่ วนใหญ่เข้าร่ วมจัด/ กิจกรรมกับครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จานวน 386 คน
คิดเป็ นร้อยละ 85.78 รองลงมา คื อ การเข้าร่ วม/จัดกิ จกรรมกับครอบครั ว ไม่เกิ น 20 คน จานวน 233 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.78
ตามลาดับ
การเข้าร่ วมกิจกรรมวันตรุ ษจีน (จ่าย ไหว้ เที่ยว) นักศึกษาส่ วนใหญ่เข้าร่ วมจัด/กิจกรรมกับครอบครัว ไม่เกิน 20 คน (วัน
ไหว้) จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00 รองลงมา คื อ การเข้าร่ วม/จัดกิ จกรรมกับคนจานวนมาก (วันเที่ ยว) จานวน 97 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.56 ตามลาดับ
การเข้าร่ วมกิ จกรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น นักศึ กษาส่ วนใหญ่เข้าร่ วม/จัดกิ จกรรมกับคนจานวนมาก จานวน 320 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 71.11 ตามลาดับ
สรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจัยในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการเข้าร่ วมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ในช่ วงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 450 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามแบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ประกอบด้วย ความถี่ และร้อยละ เมื่อจาแนกผลการวิจยั ตาม
ลักษณะการเข้าร่ วมกิจกรรมออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ การเข้าร่ วมจัดกิจกรรมกับครอบครัว การเข้าร่ วมจัดกิจกรรมกับเพื่อน และการเข้า
ร่ วมจัดกิจกรรมกับคนจานวนมาก สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
การเข้าร่ วมจัดกิจกรรมกับครอบครัว (1) กิจกรรมวันสงกรานต์ พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ
ตามจุดให้บริ การ จานวน 415 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.22 ขณะที่พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ พยายามเว้นระยะห่างอย่างน้อย
1 เมตร จานวน 375 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราพร บาริ ศรี และคณะ (2563) ที่พบว่า พฤติกรรมที่
นักศึกษาปฏิบตั ิเป็ นประจา ในการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อเข้าร่ วมในสถานที่สาธารณะ คือ ล้างมือด้วยสบู่และน้ าอย่างน้อย 20 วินาที
หรื อใช้เจลแอลกอฮอล์ (2) กิ จกรรมวันปี ใหม่ พฤติกรรมที่ มีการปฏิบตั ิมากที่สุด มี 2 พฤติกรรม คือ หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ตามจุด
ให้บริ การ ซึ่งมีจานวนผูป้ ฏิบตั ิเท่ากับ ไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ จานวน 386 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.78 ขณะที่พฤติกรรม
ที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ พยายามเว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1 เมตร ในขณะทากิจกรรม จานวน 334 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.22 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาภรณ์ วงธิ (2564) ที่พบว่า พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง คือ สวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้าในขณะที่ อยู่นอกเคหสถาน และล้างมือด้วยสบู่หรื อเจลแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 20
วินาที (3) กิจกรรมวันลอยกระทง พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด มี 2 พฤติกรรม คือ หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริ การ ซึ่ งมี
จานวน ผูป้ ฏิบตั ิเท่ากับ ไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ จานวน 360 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.00 ขณะที่พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิ
น้อยที่สุด คือ พยายามเว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1 เมตร ในขณะทากิจกรรม จานวน 315 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รังสรรค์ โฉมยา และกรรณิ กา พันธ์ศรี (2563) ที่พบว่า พฤติกรรมการปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมกิจกรรมสู งสุ ด คือ การล้าง
มือบ่อย ๆ จากผลการวิจยั มีขอ้ สังเกตว่า พฤติกรรมที่นกั ศึกษามีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดเมื่อเข้าร่ วมกิจกรรมกับครอบครัว คือ พยายาม
เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมกับครอบครัว มีจานวนคนเข้าร่ วมน้อย และเป็ นคน
ใกล้ชิดภายในครอบครัวเท่านั้น ทาให้มีความเสี่ ยงในการติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น้อย แตกต่างจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนที่ กระทรวงสาธารณสุ ข (2565) กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรักษาระยะห่ างของกิจกรรมรวมกลุ่มใน
ชุมชน เนื่องจากการรวมกลุ่มดังกล่าว อาจมีคนมาร่ วมงานจากหลากหลายพื้นที่ ทาให้มีความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ได้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การเข้าร่ วมจัดกิ จกรรมกับเพื่อน (1) กิ จกรรมวันสงกรานต์ พฤติกรรมที่ มีการปฏิ บตั ิมากที่ สุด มี 4 พฤติกรรม คือ สวม
หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเข้าร่ วมกิ จกรรม ซึ่ งมีจานวนเท่ากับ หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริ การ จัดสถานที่ ให้มี
อากาศถ่ายเท และไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ จานวน 286 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.56 ขณะที่พฤติกรรมที่มีร้อยละของการ
ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ พยายามเว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1 เมตร จานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.67 ซึ่ งพฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมาก
ที่สุดเรื่ องหมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธานี กล่อมใจ, จรรยา แก้วใจบุญ และทักษิกา ชัชวรัตน์
(2563) ที่พบว่า พฤติกรรมโดยภาพรวมประชากร มีการปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระดับสู ง คือ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เมื่อต้องออกไปทา
กิจกรรมตามสถานที่สาธารณะ หรื อการล้างมือในจุดที่จดั ไว้ให้ (2) กิจกรรมวันปี ใหม่ พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด มี 3 พฤติกรรม
คือ หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริ การ ซึ่งมีจานวนเท่ากับ จัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเท และไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ
จานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.11 ขณะที่ พฤติกรรมที่มีการปฏิ บตั ินอ้ ยที่สุด คือ ไม่นามือที่ สัมผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่นมาสัมผัส
ปาก จมูก ตา จานวน 269 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.78 (3) กิจกรรมวันลอยกระทง พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด คือไม่ดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์จนขาดสติ จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.78 ขณะที่ พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ พยายามเว้นระยะห่ าง
อย่างน้อย 1 เมตร ในขณะทากิจกรรม จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.78
การเข้าร่ วมจัดกิจกรรมกับคนจานวนมาก (1) กิจกรรมวันสงกรานต์ พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด มี 4 พฤติกรรม คือ
พยายามเว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้าตลอดเวลาเข้าร่ วมกิ จกรรม หมัน่ ล้างมื อบ่ อย ๆ และ
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม ตามจุดให้บริ การ จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.22 ขณะที่พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ินอ้ ย
ที่สุด คือ สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรื อ “หมอชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าร่ วมงานในสถานที่ต่าง ๆ จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.56 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Arslanca et al. (2021) ที่พบว่า พฤติกรรมการในการป้ องกันการเข้าร่ วมกิจกรรมกับคนจานวน
มาก คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และล้างมือบ่อย ๆ (2) กิจกรรมวันปี ใหม่ พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิ
มากที่สุด มี 7 พฤติกรรม คือ พยายามเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในขณะทากิจกรรม หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริ การ ไม่นา
มือที่สมั ผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่นมาสัมผัส ปาก จมูก ตา พกแอลกอฮอล์เจลล้างมือติดตัว สวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้าตลอดเวลา
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนจานวนมาก จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00 ขณะที่
พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรื อ “หมอชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าร่ วมงานในสถานที่ต่าง ๆ
จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.56 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cross (2021) ที่พบว่า พฤติกรรมในการเข้าร่ วมกิจกรรมผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมมีการปฏิบตั ิ คือ รักษาระยะห่างทางสังคม 6 ฟุต การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือหลังจากเยีย่ มชมทุกแห่ง และผูเ้ ข้าร่ วมต้อง
ล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าและออก (3) กิจกรรมวันลอยกระทง พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด มี 4 พฤติกรรม คือ หมัน่ ล้าง
มือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริ การ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรื อ “หมอชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้า
ร่ วมงานในสถานที่ต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนอยูจ่ านวนมาก จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.11 ขณะที่พฤติกรรมที่
มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด มี 2 พฤติกรรม คือ พยายามเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในขณะทากิจกรรม พกแอลกอฮอล์ /เจลล้างมือติด
ตัว จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.89 (4) กิจกรรมวันตรุ ษจีน พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1เมตร
หรื อในขณะจับจ่ายซื้อของ จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.78 ขณะที่พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ สแกนแอปพลิเคชัน
“ไทยชนะ” หรื อ “หมอชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าร่ วมงานในสถานที่ต่าง ๆ จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.11 (5) กิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น พฤติกรรมที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด มี 3 พฤติกรรม คือ เว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1 เมตร ในขณะทากิจกรรม ตรวจวัดอุณหภูมิ
ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนอยูจ่ านวนมาก จานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.11 ขณะที่พฤติกรรมที่มี
การปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรื อ “หมอชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าร่ วมงานในสถานที่ต่าง ๆ จานวน 317 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.44 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นารี มะห์ แวปูเตะ, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และกัลยา ตันสกุล (2564) ที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
พบว่า พฤติกรรมในการเข้าร่ วมกิจกรรม นักศึกษามีความตระหนักและปฏิบตั ิตามมากที่สุด คือ การเว้นระยะห่ าง 1 เมตร และการ
หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ มี ดังนี้ จากผลการวิจัย การเข้าร่ ว มกิ จกรรมประเพณี และวัฒ นธรรมไทยในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรามคาแหง มีขอ้ สังเกต
สาคัญคือ นักศึกษาส่ วนใหญ่เมื่อทากิจกรรมกับครอบครัวและเพื่อนมักไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการการเว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1 เมตร
ซึ่ งเป็ นมาตรการสาคัญของการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องควรส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้
นักศึ กษาเห็ นถึ งความสาคัญ และการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการนี้ มากขึ้ น เพื่อลดการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคระหว่างบุ คคลใกล้ชิด
นอกจากนี้ เมื่อนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมกับคนจานวนมาก มักไม่สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรื อ “หมอชนะ” ดังนั้น
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรพิจารณามาตรการนี้ ว่า ควรปรับปรุ ง หรื อพัฒนาแอปพลิเคชันให้ง่ายต่อการใช้งานอย่างไร หรื ออาจ
พิจารณาว่า มาตรการนี้ ยังจาเป็ นต้องใช้อยูห่ รื อไม่
ข้อเสนอแนะในการทางานวิจยั ครั้งต่อไป มีดงั นี้ การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในภาพกว้าง ดังนั้น
การวิจยั ในครั้งต่อไป (1) ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกที่สามารถทาให้ได้รายละเอียดที่ชดั เจนขึ้น (2) ควร
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมเข้าร่ วมกิ จ กรรมในแต่ละประเพณี และวัฒนธรรมไทย และ (3) ควรศึ กษาสาเหตุของ
พฤติกรรมการเข้าร่ วมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
เสกสรร เพ็งแสงทอง1*
ชนมณี ศิลานุกิจ2
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: sekson_noi@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขต
เบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 และ (2) เพื่อเปรี ยบเที ยบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ ครู ที่ปฏิบตั ิการสอน ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา จานวน 234 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t test ) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า (1) สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยา
เขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (2) ครู ที่มีระดับ
การศึกษา ขนาดโรงเรี ยน และประสบการณ์การทางาน ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
เบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: สมรรถนะของผูบ้ ริ หาร, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2
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Competencies of School Administrators Based on Teacher’s Opinions in
Benja Burapha School Consortium Under Secondary Educational
Service Area Office Bangkok 2
Seksan Pengsangthong1*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Correspondingauthor: sekson_noi@hotmail.com
Abstract
The survey research aimed (1) to study the level of competencies of school administrators based on Teacher’s Opinions in
Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 and, (2) compare competencies of
school administrators based on teacher’s opinions in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area
Office Bangkok 2. Classified by education levels, school size and work experience. The samples used in the research are 234 teachers
in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, academic year 2021. The
instrument used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.80-1.00 and the reliability
was 0.96. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way
analysis of variance (One-way ANOVA) and Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows: (1) The level of
competencies of school administrators based on teacher’s opinions in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational
Service Area Office Bangkok 2, overall were found at high level. (2) Teachers with different levels of education school size and work
experiences had different opinions on competencies of school administrators based on Teacher’s Opinions in Benja Burapha School
Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, Overall, were significantly different at the .05 level.
Keywords: Competencies of School Administrators, Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2

636

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
การศึ กษาเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญที่สุดในการพัฒนาสังคม ให้คนซึ่ งเป็ นสมาชิกของสังคมเป็ นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ
การศึกษาช่วยสร้างจิตสานึกในการเป็ นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผูม้ ีอารยะธรรมทางปั ญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้
คนมีความรู ้ในการดารงชีวติ การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสูก้ บั อุปสรรคของชีวิต การศึ กษาเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับคนทุกวัย
การศึกษามีความสาคัญตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6
ว่า การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติ พัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข จึงเกิดแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้ าหมาย คือ การพัฒนา
คุณภาพของคน เพื่อได้คนที่มีคุณภาพไปพัฒนาชาติให้ได้มาตรฐานตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 จากความสาคัญ ของการศึ กษาดังกล่ าว รั ฐบาลจึ งได้จัด ให้มีการปฏิ รู ปการศึ กษา โดยมี
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็ นเครื่ องมื อนาไปสู่ การจัดการศึ กษาที่ มี
คุณภาพ ปั ญหาของการจัดการศึกษาในปั จจุบนั พบว่า ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่ งผลต่อการศึกษา และยังเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการศึ กษา ได้แก่ คุณภาพการศึ กษาพื้นฐานตกต่ า และปั ญหาของครู สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ความ
คิดเห็ นของ อัมพร พินะสา (2562) ผูช้ ่วยเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนิ นการขับเคลื่อนการดาเนิ นการของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งปั ญหาที่ตอ้ งการ
แก้ไข เนื่ องจากคุณภาพของการจัดการศึกษาของไทยค่อนข้างต่า โรงเรี ยนมีมาตรฐานไม่เท่ากัน และมีขนาดไม่เท่ากัน ทาให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึ กษาภายในประเทศค่อนข้างสู ง สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จึ งมีความจาเป็ นต้องจัดกลุ่มของ
โรงเรี ยนหลายระดับ เพื่อให้เป็ นโรงเรี ยนที่มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งได้มาตรฐานสากล และส่ งเสริ มให้เด็กไทยเกิดทักษะทาง
วิชาการ ทัก ษะอาชี พ และทักษะชี วิต ซึ่ งเป็ นทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 และผลการประเมิ นมี การดาเนิ นการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา เพื่อกากับ ควบคุม ส่งเสริ ม และพัฒนาการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับภายในและภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
2542 แต่ยงั มีปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษายังไม่พฒั นาได้เท่าเที ยมกัน มีท้ งั สถานศึกษาที่พฒั นาไปแล้ว
และสถานศึกษาที่ยงั ไม่พฒั นา ต้องมีการกากับ ติดตามคุณภาพต่อไป โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการ
ที่ จะพัฒนาสถานศึ กษาให้มีคุณภาพสู งยิ่งขึ้น ตามหลักการของคุณภาพการศึ กษา ที่ ถือว่า “คุ ณภาพไม่มีที่สิ้นสุ ด” คุณภาพต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562) จึงมีแนวคิดพัฒนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยได้จดั ทา
โครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประเด็นที่ 1 จัดให้โรงเรี ยนได้มีมาตรฐานระดับประเทศ เป็ นโรงเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ประเด็นที่ 2 มุ่งพัฒนาโรงเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ ก ษา (องค์กรมหาชน) เป็ นโรงเรี ยนที่ มีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล โดยเฉพาะการยกระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน เป็ นโรงเรี ยนที่มีการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และพัฒนาก้าวสู่ มาตรฐานคุณภาพแห่ งชาติ (TQA) ต่อไป ซึ่ งการ
ดาเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จะส่ งผลให้โรงเรี ยนผลิตนักเรี ยนที่ มีคุณภาพ ตอบโจทย์ของประชากรโลก มีการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน พัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน มีแหล่งเรี ยนรู ้และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้ผูเ้ รี ยนสามารถ

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

637

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหา ริ เริ่ มสร้างสรรค์มี
คุณธรรม นาความรู ้ รักความเป็ นไทย และมีความสามารถก้าวไกลเป็ นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ยังมี นโยบายการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาในโครงการโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษามาตรฐานสากล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษามีความเข้าใจในการดาเนิ นโครงการโรงเรี ยน
มัธยมศึกษามาตรฐานสากล แนวทางการจัดการศึกษา รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบต่อเนื่ อง และการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน
ด้วยการพัฒนาการระบบคุณภาพ
การบริ หารโรงเรี ย นต้อ งเป็ นบทบาทของผู ้บริ หาร ผูบ้ ริ ห ารต้อ งมี สมรรถนะในการบริ หารงาน มี ภาวะความเป็ นผูน้ า มี
ความสามารถในการบริ หารความขัดแย้งและการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการบริ หารสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่ การ
บรรลุเป้ าหมายในการพัฒนานักเรี ยนและการดาเนินการอื่น ๆ ของสถานศึกษา ทั้งนี้ สมรรถนะของผูบ้ ริ หารมีความสาคัญและเป็ นเกณฑ์
การประเมินหนึ่งของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กาหนดแนวทางประเมิน
คุ ณ ภาพการปฏิ บัติ ง านของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ดัง นั้น ผู ้บ ริ ห ารมื อ อาชี พ จึ ง ต้อ งพัฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หารโรงเรี ยน และจากผลการวิจยั ของ จีระ งอกศิลป์ (2557) ได้ศึกษาพบว่า หนึ่ งในสามด้านของ
การประเมินผูบ้ ริ หารสถานศึกษาคือ สมรรถนะ สมรรถนะจึงมีความสาคัญต่อการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์กรช่วยในการแปลง
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ขององค์กรมาสู่ กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ กษาจึ ง เป็ นผลมาจากสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารที่ สามารถด าเนิ น การร่ วมกับบุ ค ลากรฝ่ ายต่ าง ๆ ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุทยั ภักดีประยูรวงศ์ (2556) ที่ศึกษาพบว่า สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร
ต้องวางแผน ต้องตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จสร้างผลงานเป็ นหลัก รับฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่น มี
ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมัน่ ในตนเอง และสร้างสัมพันธภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความรู ้สึกที่ดีต่อกัน รวมทั้งต้องเป็ นผูม้ ี
ทักษะทางการบริ หารการจัดการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงานสู งสุ ด เพื่อให้การบริ หารงานในโรงเรี ยนมีบรรยากาศในการทางานที่ น่า
พอใจและมีประสิ ทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 เป็ นหน่ วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่ งเสริ ม สนับสนุน และบริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พบ
ปั ญหาการสื่ อสารและการประสานงานไม่ชดั เจน ทาให้การทางานขาดประสิ ทธิภาพ ผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จาแนกตามระดับต่ ากว่า
เป้ าหมายที่กาหนด ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการบริ หารจัดการ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, 2560)
จากสภาพปั ญ หาดังกล่ าว ผูว้ ิจ ัยจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ น ของครู
ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ ม
สมรรถนะให้กบั ผูบ้ ริ หารที่ จะได้นาไปใช้ในการบริ หารสถานศึ กษา สามารถยกระดับโรงเรี ยนให้เป็ นมาตรฐาน และเป็ นข้อมูลให้
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึ กษา อันจะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการบริ การการศึกษาต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ขนาดโรงเรี ยน และประสบการณ์การทางาน
กรอบแนวคิดการวิจยั
สถานภาพของครู

1. ระดับการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. ขนาดโรงเรี ยน
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่
- ขนาดใหญ่พิเศษ
3. ประสบการณ์การทางาน
- น้อยกว่า 5 ปี
- ระหว่าง 5-10 ปี
- มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริ การที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทางานเป็ นทีม

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ อง สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ได้อาศัยแนวคิดสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจากการสังเคราะห์ของ สุ จิตรา พันธศรี
ั ญา สายธนู
(2559), ดาราพร เชยเถื่อน (2560), ประเสริ ฐ กาเลิศทอง (2560), อุบลรัตน์ ชรารัตน์ (2560), ภาสกร หมื่นสา (2561), ณิ กญ
(2562), บุญใจ ชะเอม (2562), อาราฟัด หัดหนิ (2562), กมลวรรณ สุขเกษม (2563) และภัคจิรา ผาทอง (2563) สรุ ปได้วา่ สมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) การบริ การที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง และ (4) การทางานเป็ นทีม ตามความ
ั ญา
คิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จากการวิจยั ของ ณิ กญ
สายธนู (2562) และกมลวรรณ สุขเกษม (2563) ที่พบว่า ระดับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับ
มาก และหทัยพัชร ทองเดช (2560), ประเสริ ฐ กาเลิศทอง (2560) และภัคจิรา ผาทอง (2563) พบว่า สถานภาพของครู ที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึ กษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้วยการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ และนาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบ
ความสอดคล้องเชิ งเนื้ อหา (IOC) โดยมี ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 - 1.00 จากนั้น นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง จานวน 30 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากจานวนประชากร 560 คน โดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
การเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จานวน 234 คน และทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(stratified random sampling)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ น ของครู ในสหวิท ยาเขตเบญจบู ร พา
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน และประสบการณ์การทางาน ด้วยการ
ทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparisons method)
ผลการวิจยั
1. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบู รพา สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริ การที่ ดี
(x̅ = 4.07) ด้านการพัฒนาตนเอง (x̅ = 4.07) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (x̅ = 4.05) และด้านการทางานเป็ นทีม (x̅ = 4.04) ตามลาดับ
2. การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ขนาดโรงเรี ยน และประสบการณ์การทางาน พบว่า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.1 ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งพบว่า สมรรถนะด้านการบริ การที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
และด้านการทางานเป็ นทีม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครู ที่มีขนาดโรงเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ซึ่ งพบว่า สมรรถนะด้านการบริ การที่ ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
และด้านการทางานเป็ นทีม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ซึ่ งพบว่า สมรรถนะด้านการบริ การที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการทางานเป็ นทีม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็ นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบู รพา สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้ผ่านการคัดเลือก การสอบ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง และเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็ นผูท้ ี่ เหมาะสมทั้งในด้านความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการบริ หาร จึงทาให้ผบุ ้ ริ หารมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็ นอย่างดี สร้างความรัก ความศรัทธา ทาให้ผูร้ ่ วมงานเกิดการยอมรับและให้ความเคารพนับถือ จึงทาให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูม้ ี
สมรรถนะอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ กมลวรรณ สุ ขเกษม (2563) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง สมรรถนะของผู้บริ หาร
สถานศึ กษาที่ ส่งผลต่ อความเป็ นเลิศของสถานศึ กษาของรั ฐ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า ระดับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือ ด้านการมี วิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการคิ ดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทางานเป็ นทีม และด้านการสื่ อสารและจูงใจ ตามลาดับ และยังสอดคล้อง
กับ ณิ กญั ญา สายธนู (2562) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่ างสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึ กษากับองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 5 ผลการวิจยั พบว่า ระดับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริ การที่ดี ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ และด้านการสื่ อสารและจูงใจ ตามลาดับ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากทั้งหมด
2. ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา ขนาดโรงเรี ยน และประสบการณ์การทางาน พบว่า
2.1 ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการวางแผนการปฏิบตั ิงานโดยยึดเป้ าหมายเป็ นหลัก สามารถอธิ บายวัตถุประสงค์ของงานได้อย่าง
ชัดเจน ติ ดตามตรวจสอบงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่ อง จึ งทาให้ครู ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ หทัยพัชร ทองเดช
(2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึ กษา โรงเรี ยนสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 4 พบว่า ครู ที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ ทธิ เทพ ช่อปทุมศิริกุล (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
สมรรถนะผู้บริ หารโรงเรี ยนตามมาตรฐานวิชาชี พของคุรุสภาในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ครู ที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครู ที่มีขนาดโรงเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเปิ ดใจรับฟังปั ญหาและหาทางแก้ไข มุ่งเน้นให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดความมุ่งมัน่ ในการทางานที่สอดคล้องกับ
ทิ ศทางขององค์การ พัฒนาระบบการบริ การที่ ดี เพื่อสร้างความพอใจให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมุ่งให้ผูร้ ่ วมงาน
คานึ งถึงประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่ งทาให้การบริ หารจัดการสถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ครู ได้
เรี ยนรู ้สมรรถนะในการบริ หารจัดการสถานศึกษาจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้ชดั เจน จึงทาให้ครู ที่มีขนาดโรงเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ประเสริ ฐ กาเลิศทอง (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
สมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ครู ที่มีขนาดโรงเรี ยนต่างกัน มี
ความคิดเห็ นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านการบริ การที่ ดี ด้านการทางานเป็ นที ม ด้านการสื่ อสารและจูงใจ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สตรี รัตน์ ตั้งมีลาภ (2558) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง การศึกษาสมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึกษาด้ านการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 พบว่า ครู ที่มีขนาดโรงเรี ยนต่างกัน ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาด้านมี
ความสามารถในการใช้และบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึ กษาและการปฏิ บัติงานได้อย่างเหมาะสม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีการพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและเป้ าหมายที่ ชดั เจน กระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วม
กาหนดเป้ าหมายการทางานร่ วมกันภายใต้กรอบจริ ยธรรม การยึดมัน่ ในความเท่าเทียมกัน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้ าหมาย จึงทาให้ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจ ัยของ ภัคจิ รา ผาทอง (2563) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง สมรรถนะผู้บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ประเสริ ฐ กาเลิศทอง (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง สมรรถนะของผู้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จันทบุรี เขต 1 พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาด้านการบริ การที่ ดี
ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านการสื่ อสารและจูงใจ และด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ผลงงานวิจยั ของ หทัยพัชร ทองเดช (2560) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาสมรรถนะผู้บริ หารสถานศึ กษา โรงเรี ยนสหวิทยาเขตบูรพา
สระบุรี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะด้านการนานวัตกรรม เทคโนโลยี และทางเลือกใหม่ ๆ มา
ใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของงาน และควรมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลงานด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการบริ การที่ดี ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะด้านการแสดงหาแนวทางปรับปรุ งระบบบริ การอยูเ่ สมอ และ
ควรคานึงถึงประโยชน์ที่นกั เรี ยนได้รับเป็ นสาคัญ รวมทั้งผูม้ าติดต่อราชการด้วย ต้องมีการบริ การที่รวดเร็ วทันใจ
3. ด้านการพัฒนาตนเอง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะด้านความรู ้ความสามารถ โดยหาโอกาสศึกษาค้นคว้าความรู ้
ด้วยวิธีหลากหลาย และนาความรู ้ท่ีได้รับมาพัฒนาสถานศึกษาอยูเ่ สมอ และควรประมวลความรู ้รวบรวมไว้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
4. ด้านการทางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะด้านบทบาทของการเป็ นผูน้ าหรื อผู ้ตามได้อย่างเหมาะสม
และให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานอยูเ่ สมอ รวมทั้งให้ขวัญกาลังใจ สนับสนุนเพื่อนร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเสริ มสร้างสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2
2. ควรมีการศึกษารู ปแบบการเสริ มสร้างสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาระดับและเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้ คือ ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร ด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ ด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน ด้านการนิ เทศการศึ กษา ด้านการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ข้าราชการครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร จานวน 168 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
และการเปรี ยบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า (1) ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (2) ข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ (3) ข้าราชการครู ที่มีวทิ ยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าทางวิชาการ, ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, สานักงานเขตบางเขน
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Abstract
The purposes of this research aimed to study the level of instructional leadership of school administrators in Bang Khen
district office, Bangkok and to compare the level of instructional leadership of school administrators in Bang Khen district office,
Bangkok, classified the samples by level of education, working experience and academic standing. The questionnaires were categorized
into 5 aspects including course management, learnning management, mission setting, educational supervision and promotion of
academic atmosphere. The samples used in the research consisted of 168 teachers in educational institutions. The research
instrument was a 5-rating scale questionnaire. The Index of Item-Objective Congruence (IOC) was 0.60-1.00, and the reliability
was 0.98. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, oneway analysis of variance and the Scheffe’ test.
The results showed that (1) The level of instructional leadership of school administrators in district office, Bang Khen
was at high level (2) The opinions of government teacher with different level of education and working experience on the instructional
leadership of school administrators in district office, Bangkok were different at the .05 level of statistical significance in overall
and each dimension (3) The opinions of government teacher with different level of academic standing were different at the .05
level of statistical significance in overall.
Keywords: Instructional Leadership, School Administrators, Bang Khen District
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บทนา
ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงของโลกก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ทาให้การเปลี่ยนแปลงของโลก ได้ส่งผล
กระทบทางทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี และการสื่ อสาร ที่ทาให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่ อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นโลกไร้พรมแดน การศึกษาเป็ นเสา
หลักของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างและเตรี ยมเยาวชนของชาติ เพื่อเข้าสู่ โลกในศตวรรษที่
21 ซึ่ งการจัดการศึ กษาต้องเป็ นการเปลี่ ยนแปลงลักษณะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิ ม ไปสู่ กระบวนทัศน์ใหม่ มีความยืดหยุ่น
สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน เป็ นการศึกษาที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะการเรี ยนรู ้แห่งศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หน้า 1)
สถานศึ กษานับเป็ นหน่ ว ยขับเคลื่ อนคุ ณภาพการศึ กษาที่ สาคัญ โดยมี ผู บ้ ริ หารโรงเรี ย นเป็ นแกนน าพาจัด การศึ กษา
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีภาระรับผิดชอบในการบริ หารจัดการให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะที่เป็ นที่น่าเชื่อถือศรัทธา ในการส่งเสริ ม สนับสนุน ผลักดัน กระตุน้ และจัดการให้ครู นักเรี ยนสามารถจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ให้บรรลุเป้ าหมาย หรื อเป็ นการรับผิดชอบภาระงาน และใช้ความสามารถที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทที่ปฏิบตั ิให้
ประสบผลสาเร็ จอย่างโดดเด่นกว่าผูอ้ ื่น
การบริ หารงานวิชาการเป็ นเป้ าหมายหนึ่งที่สาคัญ การบริ หารงานวิชาการให้ประสบผลสาเร็ จ จาเป็ นจะต้องมีการวางแผน
งานวิชาการ โดยมีการดาเนิ นงานดังต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, หน้า 34) (1) การวางแผนการบริ หารงานวิชาการ ได้แก่
สร้างความตระหนัก ศึกษาวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และปั ญหาความต้องการ กาหนดขอบข่ายภารกิจ งานการจัดทาแผนงานวิชาการ
นาแผนไปปฏิบตั ิ ประเมินผล วิเคราะห์ผลจากการประเมิน และพัฒนางานวิชาการ (2) การจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ สร้างความ
ตระหนัก ศึกษาวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และปั ญหาความต้องการ วางแผนและดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน จัดทาแผนการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัดการสื่ อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มงานวิจยั
เพื่อพัฒนา การพัฒนาการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการ ให้เอื้อต่อการเรี ยน
ส่งเสริ มการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษและช่วยเหลือนักเรี ยนด้อยโอกาส และ (3) การนิเทศการศึกษา
ได้แก่ สร้างความตระหนัก ศึ กษาสภาพปั จ จุบนั และปั ญหาความต้องการ วางแผนจัดทาโครงการนิ เทศภายใน ดาเนิ นการนิ เทศ
ภายในตามโครงการ ประเมินผลโครงการ ซึ่ งสมรรถนะของผูบ้ ริ หารวิชาการเป็ นสมรรถนะความสาเร็ จของการบริ หาร การที่
ผูบ้ ริ หารได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการบริ หารสถานศึกษา จะเป็ นตัวที่ช่วยให้การจัดการศึกษาสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 34)
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยภายในที่บ่งชี้คุณภาพของโรงเรี ยนที่สาคัญ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในฐานะผูน้ าที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็ นผูบ้ ังคับบัญชา ดู แลและควบคุ มการบริ หารงานในโรงเรี ยนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรการจัดการศึ กษา
สามารถใช้ศิลปะหรื อกระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือผูป้ ฏิบตั ิคนอื่น ๆ ในโรงเรี ยน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย
สานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร มีหน่ วยงานทางการศึ กษาที่ จะต้องบริ หารจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึ กษาในยุคปั จจุบนั ซึ่ งมีโรงเรี ยนซึ่ งอยู่ในความรับผิดชอบ จานวน 5 โรงเรี ยน ได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึ กษาตาม
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้วยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ กษา นับเป็ น
นโยบายที่สาคัญ การยกระดับคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั
พื้นฐาน (O-NET) ในทุกระดับชั้น ให้เพิ่มสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ซึ่ งเป็ นการสนองนโยบายและเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การศึ กษาของสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี พนั ธกิ จ คื อ จัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริ มกระบวนการคิด เน้นการจัดการเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ เชื่อมโยงสู่การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
จากสภาพความสาคัญและปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลจากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการปรั บปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารงานวิชาการให้มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และวิทยฐานะ
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของข้าราชการครู
1. ระดับการศึกษา
1) ปริ ญญาตรี
2) สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการทางาน
1) น้อยกว่า 5 ปี
2) 5 - 10 ปี
3) มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
3. วิทยฐานะ
1) ไม่มีวทิ ยฐานะ
2) ชานาญการ
3) ชานาญการพิเศษขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
1. ด้านการบริ หารจัดการหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
3. ด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน
4. ด้านการนิเทศการศึกษา
5. ด้านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร ได้อาศัยแนวคิด
ภาวะผูน้ าทางวิชาการ จากการสังเคราะห์แนวคิดของ กันยารัตน์ ศรี เนตร (2559), จริ ยาภรณ์ พรหมมิ (2559), กิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
(2560), นิ ตนิ ภา เสนาฤทธิ์ (2560), ปรี ยาภรณ์ เรื องเจริ ญ (2560), วิเชียร วรรณภากร (2560), กมลทิพย์ บุญโพธิ์ (2561), จิราวรรณ
เซ่ งย่อง (2561), ปิ ยธิ ดา ทาปลัด (2561) และปิ ยพร บุ ญใบ (2563) สรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา
คุณลักษณะและบทบาทของผูบ้ ริ หารที่ แสดงถึงความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร ด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ ด้านการกาหนดภารกิ จของโรงเรี ยน ด้านการนิ เทศการศึ กษา ตามความคิดเห็ นของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขต
บางเขน มีสมมุติฐานว่า ข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน วิทยฐานะ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการวิจยั
ของ กิ่ งแก้ว เกื้ อหนองขุ่น (2560) ที่ พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สุ พตั รา
ศรี มาวงศ์ (2556), ธัญชนก บุญทอง (2560) และปรี ยาภรณ์ เรื องเจริ ญ (2560) พบว่า สภานะของข้าราชการครู ที่ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจ ัยครั้งนี้ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตบางเขนกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของ
ผูท้ ี่ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้แล้ว แล้วสรุ ปได้ขอบข่ายภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน และ
ศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับสถานภาพของข้าราชการครู ที่แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง 0.60-1.00 และได้นาไปทดลองใช้พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร จานวน 168 คน ได้มาโดยการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ โคเฮน และคณะ (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) เมื่อได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแล้ว ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของข้าราชการครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม
ศรี สะอาด (2560, หน้า 30) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และวิทยฐานะ ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย สถิ ติ พ้ื น ฐานได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) ค่ า เฉลี่ ย (mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมุติฐาน เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างด้วยการทดสอบ
t test แบบ Independent ด้วยการทดสอบ F test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่าง ให้ทาการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจยั
1. ระดับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ และด้านการจัดการเรี ยนรู ้
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่มีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และวิทยฐานะ พบว่า
2.1 ข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ข้าราชการครู ที่มีวทิ ยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
อภิปรายผล
1. ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมีความสามารถในด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน ซึ่งได้สนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรม เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร บริ หารจัดการหลักสู ตรเพื่อให้สถานศึกษามีหลักสู ตรที่ เป็ นสากล ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สนับสนุนให้ครู วดั ผลประเมินผลที่หลากหลาย อีกทั้งยังส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการของโรงเรี ยน และมี
การนิเทศ กากับให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามแผนการสอนที่กาหนดไว้ ทาให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ กิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่น (2560) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนในสั งกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 27 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการกาหนดเป้ าหมายและพันธกิจของโรงเรี ยน ด้านการส่ งเสริ ม
บรรยากาศทางวิชาการ ด้านการกากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยน ด้านการบริ หารหลักสู ตรและการสอน และด้านการนิ เทศ
ติดตามการจัดการเรี ยนการสอน ตามลาดับ สอดคล้องกับ นิ ตนิ ภา เสนาฤทธิ์ (2560) ที่ ได้ทาวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการของ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผู้บริ หารสถานศึ กษาตามทัศนะของครู โรงเรี ยนในศูนย์ เครื อข่ ายเกาะช้ าง สั งกัดสํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาตราด
ผลการวิจ ัยพบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามทัศนะของครู โรงเรี ยนในศู นย์เครื อข่ายเกาะช้าง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาตราด โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดประเมินผลและวิจยั ด้านการนิ เทศการศึกษา ด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร ตามลาดับ และสอดคล้องกับ กมลทิพย์
บุญโพธิ์ (2561) ที่ได้ทาวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึ กษาในสั งกัดองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั
พบว่า ระดับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
2. ข้า ราชการครู ที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มี ค วามคิ ดเห็ นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ สุ พตั รา ศรี มาวงศ์ (2556) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบบทบาทภาวะผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ จริ ยาภรณ์ พรหมมิ (2559) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 จาแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ธัญชนก บุญทอง (2560) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ ผลการวิจยั พบว่า ครู ผสู ้ อนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
กระบี่ จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ครู ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีกระบวนการรับรู ้ และการทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร ที่ต่างกัน
ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความเข้าใจภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาค่อนข้างสู ง เนื่ องจากครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี โดยส่วนมากผ่านการศึกษาในด้านการบริ หารการศึกษา จึงทาให้เข้าใจลักษณะการทางานและคุณลักษณะของภาวะ
ผูน้ า แตกต่างจากครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3. ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไป
ตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ ธัญชนก บุ ญทอง (2560) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ ผลการวิจยั พบว่า ครู ผสู ้ อนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
กระบี่ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ศิ ริชยั
สี โสม (2561) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามทัศนะของครู กลุ่มโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครู กลุ่มโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จาแนก
ตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ เสาวภาพันธ์
ศรี ประเสริ ฐ (2560) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัดสานัก
การศึกษาเมืองพัทยา ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การศึ กษา สังกัดสานักการศึ กษาเมื องพัทยา จาแนกตามประสบการณ์ ในการทางาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มองผูบ้ ริ หารที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ การเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถปฏิบตั ิงาน สามารถแก้ปัญหาในงานที่เกิดขึ้น รู ้จกั วิธีในการถ่ายทอด
และสอนงาน
4. ข้าราชการครู ที่มีวทิ ยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
บางเขน กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ ธัญชนก บุญทอง (2560) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ ผลการวิจยั พบว่า ครู ผูส้ อนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากระบี่ จาแนกตาม
ตาแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ปรี ยาภรณ์ เรื องเจริ ญ (2560) ได้ศึกษาภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จาแนก
ตามตาแหน่ งหน้าที่ โดยภาพรวมมี ความคิดเห็ นแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ วิศวะ ผลกอง
(2563) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 1 จาแนกตามตาแหน่ง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีตาแหน่ งหน้าที่ ต่างกัน อาจมีความรู ้และประสบการณ์ทางด้านการบริ หาร ต่างกัน จึ งทาให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนมีส่วนร่ วม ในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อจัดทา
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และเหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
2. ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารติดตามการจัดการเรี ยนรู ้ของครู โดยการตรวจแผนการสอนหรื อตรวจบันทึกการสอน
ของครู อย่างสม่าเสมอ เพื่อนาข้อค้นพบจากการจัดการเรี ยนการสอนมาปรับปรุ ง และแก้ไขให้เกิดประสิ ทธิภาพ
3. ด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารส่งเสริ มให้ครู ปฏิบตั ิภารกิจอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่าง
มีระบบ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
4. ด้านการนิ เทศการศึกษา ผูบ้ ริ หารนิ เทศติดตาม ดูแล การจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิ ดการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรี ยน
5. ด้านการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ผูบ้ ริ หารส่งเสริ มยกย่องชมเชยหรื อให้รางวัลครู และนักเรี ยนที่มีผลงาน เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
เอกสารอ้ างอิง
กิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่น. (2560). ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
น้ ำฝน จันทนะ1*
ชนมณี ศิลำนุกิจ2
สำขำวิชำกำรบริ หำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: namfon@bodin2.ac.th
บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษำบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผู ้บริ หำรสถำนศึ กษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขต
เสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 และเพื่อเปรี ยบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 จำแนกตำมวุฒิ
กำรศึ กษำ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และขนำดสถำนศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสถำนศึกษำ จำนวน
262 คน กำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้ตำรำงสำเร็ จรู ปของโคเฮน และใช้วิธีกำรสุ่ มกลุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ เครื่ องมื อที่ ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถำมที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80-1.00
มีค่ำควำมเชื่อมัน่ เท่ำกับ 0.97 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว และกำรเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ยเป็ นรำยคู่ ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่
ผลกำรวิจยั ปรำกฎดังนี้ (1) บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก (2) ครู ที่มีวฒ
ุ ิกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น
ต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน (3) ครู ที่มีประสบกำรณ์ ในกำรทำงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อ
บทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (4) ครู ที่สังกัดขนำดสถำนศึกษำต่ำงกัน มี
ควำมคิ ดเห็ นต่ อบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ กลุ่ มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยด้ำน แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: บทบำทกำรนิเทศภำยใน, ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ, สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2
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The Role of Internal Supervision of the School Administrators In Serithai Campus Group
Under The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2
Namfon Chantana1*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Corresponding author: namfon@bodin2.ac.th
Abstract
The purposes of this research were to study of the role of internal supervision of the school administrators in Serithai
campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 and to compare the opinions of the teacher to the
role of internal supervision of the school administrators in Serithai campus group under the Secondary Educational Service Area
Office Bangkok 2. Classified by education level, work experience and school sizes. The samples used in the research 262 teacher.
The samples were categorized by using the Cohen’ random samples which were selected by stratified sampling. The instrument
used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire with the discrimination values between 0.80 and 1.00, and the reliability was
0.97. The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s
comparison test.The research findings were as follows (1) The role of internal supervision of the school administrators in Serithai
campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, in overall aspect were at a high level. (2)
Teacher with different education levels. There were opinions to the role of internal supervision of the school administrators in
Serithai campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2. Were overall and in each aspect not
different. (3) Teacher with different work experience. There were opinions to the role of internal supervision of the school
administrators in Serithai campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2. Were overall aspect at
the statistically significant level of .05. (4) Teacher from different school sizes. There were opinions to the role of internal
supervision of the school administrators in Serithai campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok
2. Were overall and in each aspect at the statistically significant level of .05.
Keywords: Role of Internal Supervision, Administrations, The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 258 บัญญัติวำ่ ให้ดำเนิ นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรศึกษำ โดยมีกำรปรับปรุ งด้ำนนโยบำย ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และด้ำน
ติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และให้มี
กลไกและระบบกำรผลิ ตคัดกรองและพัฒนำผูป้ ระกอบวิชำชี พครู และอำจำรย์ให้ ได้ผูม้ ี จิตวิญญำณของควำมเป็ นครู มี ควำมรู ้
ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จ ริ ง รวมทั้งมี กลไกสร้ ำงระบบคุ ณธรรมในกำรบริ หำรงำนบุ คคลของผูป้ ระกอบวิชำชี พครู นอกจำกนี้
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดภำรกิจหลักของสถำนศึกษำไว้
เพื่อให้สถำนศึ กษำบริ หำรจัดกำรและพัฒนำคุ ณภำพกำรศึ กษำให้มีประสิ ทธิ ภำพ เกิ ดประโยชน์กับผูเ้ รี ยนมำกที่ สุด กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึ กษำ จะสำเร็ จได้ตำมเป้ ำหมำย จำเป็ นต้องมี องค์ประกอบสำคัญในกำรพัฒนำ ได้แก่ กระบวนกำรบริ หำรจัดกำร
กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2542)
กำรขับเคลื่อนกำรศึ กษำของประเทศ ทุกภำคส่ วนที่ รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึ กษำจะต้องเร่ งรัด ผลักดันปรั บสภำพ
โดยแผนกำรศึกษำแห่ งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจยั และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้
โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน, หน่ วยศึ กษำนิ เทศก์ (2562) ได้กำหนดกระบวนกำรนิ เทศ ที่ ตอ้ งร่ วมกัน
สนับ สนุ นส่ งเสริ มไปด้ว ยกันในลักษณะของ “เกลี ย วเชื อก” รวมทั้งวิธีกำรประกัน คุ ณภำพภำยในสถำนศึ ก ษำ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง
กำหนดกำรกำกับ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำของผูบ้ ริ หำรไว้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ได้กำหนดให้กำรนิ เทศภำยในเป็ นส่ วนหนึ่ งของเกณฑ์กำรประเมินเพื่อให้
ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำได้นำไปปฏิบตั ิในสถำนศึกษำให้มีประสิ ทธิภำพและได้ผลอย่ำงเป็ นรู ปธรรม (กระทรวงศึกษำธิกำร, สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2546)
กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนนั้น มีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในกำรพัฒนำศักยภำพ
ของผูเ้ รี ยนและพัฒนำประสิ ทธิภำพกำรสอนของครู ซึ่งได้กำหนดโครงสร้ำงและวิธีกำรดำเนินกำรนิเทศ โดยกำหนดให้ผบู ้ ริ หำรทุก
สถำนศึกษำในสังกัด ดำเนินโครงกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ของครู ให้มี
ประสิ ทธิ ภำพ อันจะส่ งผลให้กำรเรี ยนกำรสอนมี คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน (กระทรวงศึ กษำธิ กำร, 2551) โดยผูบ้ ริ หำร
สถำนศึ กษำต้องมี บ ทบำทสำคัญ ในกำรเป็ นผูน้ ิ เ ทศ ซึ่ งกำรนิ เ ทศภำยในมี ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรว่ำ ด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2542 ซึ่ งกำหนดกำรกำกับติดตำมกำรจัดกำรศึกษำของผูบ้ ริ หำรไว้อย่ำง
ชัดเจน บทบำทกำรนิ เทศของผูบ้ ริ หำรจึงเป็ นปั จจัยสำคัญที่จะทำให้กำรดำเนิ นกำรนิ เทศมีระบบและเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำร
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือครู ในสถำนศึกษำ ให้ประสบควำมสำเร็ จในกำรปฏิบตั ิงำน
จำกกำรติดตำมนโยบำยกำรบริ หำรของกลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำมัธยมศึกษำ
กรุ งเทพมหำนคร เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ได้ตระหนักและเห็ นควำมสำคัญของกระบวนกำรนิ เทศ
ภำยในสถำนศึกษำ ในกำรใช้เพื่อยกระดับคุณภำพสู่ เมืองหลวงกำรศึกษำยกกำลัง 2 ได้เสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรนิ เทศกำรศึกษำ
ปี งบประมำณ 2564 ไว้ดงั นี้ กำรนิ เทศพัฒนำระบบนิ เทศภำยในสถำนศึกษำ กำรนิ เทศออนไลน์ กำรนิ เทศกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19 กำรนิเทศหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรฐำนสมรรถนะ กระบวนกำรเรี ยนรู ้ กำร
นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน กำรนิเทศเพื่อส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ Active Learning/เพศวิถีศึกษำ กำรนิเทศเพื่อส่งเสริ มกำร
จัดกำรเรี ยนรู ้ กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ โดยมีรูปแบบกำรนิ เทศ คือ กำรนิ เทศ On-Site โดยใช้สถำนศึกษำเป็ นฐำน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กำรนิเทศ On-Line โดยใช้กำรประชุมทำงไกล นิเทศ On-Line โดยใช้สหวิทยำเขตเป็ นฐำน (area) ใช้กลุ่มสำระเป็ นฐำน (subject) ใช้
ภำระงำนเป็ นฐำน (function) กำรนิ เทศ On-Demand นิ เทศติดตำมจำกกำรรับชม Video on Demand ย้อนหลังจำกกำรบันทึกกำร
นิ เทศ กำรนิ เทศ On-Hand กำรนิ เทศติดตำมโดยใช้คู่มือหรื อเอกสำรทำงรำยกำรในกำรสื่ อสำร โดยใช้ช่องทำงกำรนิ เทศออนไลน์
ผ่ำน Platform เน้นกำรนิ เทศกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในชั้นเรี ยน กำรโค้ช กิจกรรม PLC/CPD มุ่งพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2, 2564)
จำกประเด็นควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำข้ำงต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะกำรศึ กษำบทบำทกำรนิ เทศภำยในของ
ผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำมัธยมศึ กษำ กรุ งเทพมหำนคร เขต 2
เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำ สำมำรถนำผลกำรวิจยั ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรนิ เทศภำยในสถำนศึกษำให้มีศกั ยภำพมำกขึ้น รวมทั้งนำไปใช้ใน
กำรปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนของครู ในสถำนศึกษำ เพื่อให้นกั เรี ยนและสถำนศึกษำมีประสิ ทธิ ภำพ
ตำมเป้ ำหมำยของกำรศึกษำ และเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในกำรปรับปรุ งและพัฒนำกระบวนกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำให้
มีประสิ ทธิภำพ สอดคล้องกับบริ บทพื้นที่ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2
2. เพื่อเปรี ยบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และขนำดสถำนศึกษำ
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู
1. วุฒิกำรศึกษำ
1.1ปริ ญญำตรี
1.2 สูงกว่ำปริ ญญำตรี ข้ ึนไป
2. ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
2.1 น้อยกว่ำ 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มำกกว่ำ 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนำดสถำนศึกษำ
3.1 ขนำดกลำง
3.2 ขนำดใหญ่
3.3 ขนำดใหญ่พิเศษ

ตัวแปรตำม
บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
1. บทบำทในฐำนะผูน้ ำ
2. บทบำทด้ำนมนุษยสัมพันธ์
3. บทบำทด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
4. บทบำทด้ำนกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ
5. บทบำทด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กำรศึ กษำบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 ได้อำศัยแนวคิดบทบำทกำรนิ เทศภำยในสถำนศึกษำ จำกกำรสังเครำะห์แนวคิดของ
บูซิตำ จันทร์สิงค์โท (2560), วิไลลักษณ์ ป้ องญำติ (2560), อภิสรำ กังสังข์ (2561), ช่อลัดดำ สิ มมำ (2562), ญำณี ญำณะโส (2562),
อิสรำ พิมคีรี และบุญช่วย ศิริเกษ (2562), วิรัช เจริ ญเชื้อ (2563), รวิสรำ แป้ งคุณญำติ และสมกูล ถำวรกิจ (2563), ปรี ยำนุช บุรีรักษ์
และสำเริ ง อ่อนสัมพันธุ์ (2564) และเสำวลักษณ์ บุญมำก และตรัยภูมินทร์ ตรี ตรี ศวร (2564) สรุ ปได้ว่ำ บทบำทกำรนิ เทศภำยใน
สถำนศึกษำ ได้จำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) บทบำทในฐำนะผูน้ ำ (2) บทบำทด้ำนมนุษยสัมพันธ์ (3) บทบำทด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร (4) บทบำทด้ำนกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ และ (5) บทบำทด้ำนกำรพัฒนำหลักสู ตรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครู
ในกลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กรุ งเทพมหำนคร เขต 2 มีสมมติฐำนว่ำ วุฒิกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และขนำดสถำนศึกษำ ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน จำกกำรวิจยั ของ ปรี ยำนุช บุรีรักษ์(2564) ที่พบว่ำ
บทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และพบว่ำ สุ ภำพร แซ่ ลี่ และจรัส อติวิทยำภรณ์
(2562), ช่อลัดดำ สิ มมำ (2562) และอภิสรำ กังสังข์ (2561) พบว่ำ สถำนะภำพของครู ที่ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 และพบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน
วิธีการดาเนินการวิจยั
กำรศึ กษำบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรศึกษำ ดังนี้
1. ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับบทบำทกำรนิ เทศภำยในสถำนศึกษำ ด้วยกำรสังเครำะห์ จำกแนวคิดของผูท้ ี่ได้
ทำกำรศึกษำวิจยั ไว้แล้ว แล้วสรุ ปได้บทบำทกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 และศึกษำควำมคิดเห็นจำกงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถำนภำพ
ของครู ที่แตกต่ำงกัน
2. สร้ำงเครื่ องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมำตรำส่ วนประมำณค่ำ 5 ระดับ และตรวจสอบควำม
สอดคล้องเชิงเนื้อหำ (IOC) ได้ค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำง 0.80-1.00 และได้นำไปทดลองใช้ พบว่ำ มีค่ำควำมเชื่อมัน่ เท่ำกับ 0.97
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจำกครู ในกลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร
เขต 2 ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้มำจำกกำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ที่ ระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 จำกกำรเปิ ดตำรำง
ของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จำนวน 262 คน และทำกำรสุ่ มตัวอย่ำงด้วยกำรแบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified
random sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปตำมลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถำนภำพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรำยกำร (check list) วิเครำะห์โดยกำรแจกแจงควำมถี่ (frequency)
และค่ำร้อยละ (percentage)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4.2 ข้อมูลบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ วิเครำะห์โดยหำค่ำเฉลี่ย (mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(standard deviation) เป็ นแบบจำแนกควำมหมำย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรำยข้อและรำยด้ำน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม
ศรี สะอำด (2560) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั ิหรื อมีคุณลักษณะอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั ิหรื อมีคุณลักษณะอยูใ่ นระดับมำก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั ิหรื อมีคุณลักษณะอยูใ่ นระดับปำนกลำง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั ิหรื อมีคุณลักษณะอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบตั ิหรื อมีคุณลักษณะอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเครำะห์เปรี ยบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครู กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขต
เสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึ กษำ กรุ งเทพมหำนคร เขต 2 จำแนกตำมวุฒิกำรศึ กษำ ด้วยกำรทดสอบ t test แบบ
Independent
4.4 วิเครำะห์ เปรี ยบเที ยบบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ ตำมควำมคิดเห็ นของครู กลุ่มโรงเรี ยนใน
สหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 จำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรทำงำน และ
ขนำดสถำนศึกษำ ด้วยกำรทดสอบ F test โดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์กำรแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
รำยคู่ตำมวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
สถิติที่ใช้ในกำรวิจยั สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่ (frequency) ค่ำร้อยละ (percentage) ค่ำเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มำตรฐำน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนเพื่อเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงด้วยกำรทดสอบ t test แบบ
Independent และกำรทดสอบควำมกำรแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบควำมแตกต่ำง ให้ทำกำรทดสอบรำยคู่ตำม
วิธีกำรของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจยั
1. บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ อยูใ่ นระดับมำกทุกด้ำน โดยเรี ยง
ลำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ดังนี้ บทบำทด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ( X̅ = 3.68, SD = 0.83) บทบำทด้ำนกำรพัฒนำหลักสู ตร
สถำนศึกษำ ( X̅ = 3.66, SD = 0.84) บทบำทในฐำนะผูน้ ำ ( X̅ = 3.63, SD = 0.82) บทบำทด้ำนมนุษยสัมพันธ์ ( X̅ = 3.60, SD = 0.81)
และบทบำทด้ำนกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ ( ̅X = 3.57, SD = 0.78)
2. เปรี ยบเทียบควำมคิดเห็นของครู ที่มีต่อบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขต
เสรี ไทย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำมัธยมศึ กษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 จำแนกตำมวุฒิกำรศึ กษำ ประสบกำรณ์ ในกำร
ทำงำน และขนำดสถำนศึกษำ พบว่ำ
2.1 ครู ที่ มี วุฒิ กำรศึ กษำต่ ำงกัน มี ควำมคิ ดเห็ นต่ อบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผู ้บริ หำรสถำนศึ กษำกลุ่ มโรงเรี ยนใน
สหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.2 ครู ที่มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่ม
โรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครู ที่สงั กัดขนำดสถำนศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยน
ในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำมัธยมศึ กษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยด้ำน แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. บทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึ กษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำกลุ่มโรงเรี ยนใน
สหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึ กษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำร
ดำเนิ นกำรนิ เทศภำยในสถำนศึกษำ ร่ วมวำงแผนกำรจัดกำรนิ เทศกำรศึกษำร่ วมกับผูน้ ิ เทศและผูร้ ับกำรนิ เทศ มีกำรนิ เทศ ติดตำม
ประเมินผล และสร้ำงเสริ มขวัญกำลังใจให้กบั ครู ผสู ้ อนกำลังใจ ในกำรปฏิบตั ิงำนนิเทศกำรศึกษำโดยกำรเยีย่ มเยียน รวมทั้งเป็ นผูใ้ ห้
กำรสนับสนุนกำรดำเนิ นกำรนิ เทศกำรศึกษำ และผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำได้มีกำรพัฒนำตนเองอยูอ่ ย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งจำกกำรเข้ำร่ วม
กำรประชุมทำงวิชำกำร กำรอบรมและกำรสัมมนำ นอกจำกนี้ ทำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2
ที่ได้มีกำรกำกับติดตำมและออกเยีย่ มสถำนศึกษำในสังกัดอย่ำงต่อเนื่ อง จึงทำให้ผบู ้ ริ หำรสถำนศึกษำมีกำรวำงแผน กำรดำเนิ นงำน
กำรประเมิ น กำรปรั บปรุ ง และกำรพัฒนำกำรนิ เทศภำยในสถำนศึ กษำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรปฏิ บัติหน้ำที่ ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 ซึ่งสอดคล้องกับ ปรี ยำนุช บุรีรักษ์ และสำเริ ง อ่อนสัมพันธุ์ (2564)
ที่ได้ทำวิจยั เรื่ อง บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริ หารสถานศึกษาในเครื อสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 6 ผลกำรวิจยั พบว่ำ บทบำท
กำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำในเครื อสำรสำสน์ เขตกำรปกครองที่ 6 โดยภำพรวมทุกด้ำน อยูใ่ นระดับมำก และสอดคล้อง
กับ วิรัช เจริ ญเชื้อ (2563) ที่ได้ทำวิจยั เรื่ อง ศึ กษาบทบาทการนิ เทศภายในของผู้บริ หารสถานศึ กษาขั้นพืน้ ฐาน สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 1 ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผลกำรศึกษำบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 โดยภำพรวม อยูใ่ นระดับมำก
2. ครู ที่มี วุฒิกำรศึ กษำต่ำ งกัน มี ค วำมคิ ดเห็ นต่อบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ ห ำรสถำนศึ กษำ กลุ่มโรงเรี ยนใน
สหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่ ง
ไม่เป็ นไปตำมสมมุติฐำนที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำเปิ ดโอกำสให้ครู ที่มีระดับกำรศึ กษำต่ำงกัน มีกำร
ปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ตำมที่ ได้รับมอบหมำยในด้ำนกำรนิ เทศภำยในสถำนศึ กษำได้อย่ำงเท่ำเที ยมกัน โดยยึดหลักกำรมี ส่วนร่ วมในกำร
ทำงำน โดยมีกำรกำหนดบทบำทบุคลำกรในกำรนิเทศ ทั้งผูน้ ิเทศและผูเ้ ข้ำรับกำรนิ เทศอย่ำงชัดเจน ส่ งเสริ มให้ครู มีกำรประชุมเพื่อ
แนะนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน มีกำรกำหนดวิธีวดั ผลและประเมินผลในกำรพัฒนำครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีกำรนิ เทศติดตำม
สังเกตกำรณ์สอนของครู เพื่อพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนให้มีประสิ ทธิภำพ จึงทำให้เข้ำใจบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
ไม่แตกต่ำงจำกครู ที่มีวฒ
ุ ิกำรศึกษำต่ำงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ภำพร แซ่ลี่ และจรัส อติวิทยำภรณ์ (2562) ได้ศึกษำกำรนิ เทศภำยใน
ของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำโรงเรี ยนเอกชน อำเภอสะเดำ สังกัดสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ ผลกำรวิจยั พบว่ำ ครู ผสู ้ อน
ในสังกัดสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน และสอดคล้องกับ อำภำภรณ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ก้อนสี และอำนวย ทองโปร่ ง (2564) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของครู ที่มีต่อกำรนิ เทศภำยในของโรงเรี ยนสหวิทยำเขตรัชโยธิ น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม เขต 2 จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน
3. ครู ที่ มี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำรท ำงำนต่ ำ งกัน มี ค วำมคิ ด เห็ น ต่ อ บทบำทกำรนิ เ ทศภำยในของผูบ้ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ
กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตำมสมมุติฐำนที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำมีกำรนิ เทศภำยใน
สถำนศึกษำ โดยมีกำรส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนำให้ครู มีควำมเป็ นผูน้ ำในกำรปฏิบตั ิงำน เปิ ดโอกำสให้ครู มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ
วำงแผนเพื่อปฏิบตั ิงำน ส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ และขยันอดทนในกำรปฏิบตั ิงำน จึงทำให้ครู ที่มีประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็ นต่อบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ กลุ่มโรงเรี ยนในสหวิทยำเขตเสรี ไทย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ ช่อลัดดำ สิ มมำ (2562)
ได้ศึกษำกำรศึกษำบทบำทกำรนิ เทศภำยในและแนวทำงกำรส่ งเสริ มบทบำทกำรนิ เทศภำยในสถำนศึกษำของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดนครรำชสี มำ ตำมทัศนะของครู ผสู ้ อน ผลกำรวิจยั พบว่ำ บทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำร
สถำนศึ กษำ สังกัดองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดนครรำชสี มำ ตำมทัศนะของครู ผสู ้ อน จำแนกตำมประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน โดย
ภำพรวม แตกต่ำงกัน อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ เสำวลักษณ์ บุ ญมำก และตรัยภูมินทร์ ตรี ตรี ศวร
(2564) ได้ศึกษำบทบำทของผูบ้ ริ หำรกับกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ รำษฎร์ ธำนี
เขต 2 ผลกำรวิจยั พบว่ำ ครู ผสู ้ อนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำสุ รำษฎร์ ธำนี เขต 2 ที่มีประสบกำรณ์ ในกำร
ทำงำนต่ำงกัน โดยภำพรวมและรำยด้ำน มีควำมเห็นแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
4. ครู ที่สงั กัดขนำดสถำนศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรี ยน
ในสหวิทยำเขตเสรี ไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยด้ำน แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตำมสมมุติฐำนที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำ ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำที่สงั กัดสถำนศึกษำที่
ขนำดต่ำงกัน มีสภำพปั ญหำ ควำมพร้อม และปั ญหำที่ ไม่หมือนกัน กำรบริ หำรงำนย่อมมีควำมแตกต่ำงกันตำมบริ บทของแต่ละ
ขนำดสถำนศึกษำ จึงทำให้มีบริ บทในกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำมำกหรื อน้อยแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ โรงเรี ยนขนำดกลำงผูบ้ ริ หำรมี
บทบำทในกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ พยำยำมในกำรกำหนดทิศทำง โครงสร้ำงองค์กรและวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำองค์กรตำม
บริ บทของสถำนศึกษำขนำดกลำง ส่วนโรงเรี ยนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษ ผูบ้ ริ หำรมีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่เป็ นมำตรฐำน
จำกบริ บทสถำนศึ กษำที่ ต่ำงกัน บทบำทกำรนิ เทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึ กษำ จึ งมีควำมแตกต่ำงเช่ นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
อภิสรำ กังสังข์ (2561) ได้ศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำโรงเรี ยนประถมศึกษำในอำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัด
สงขลำ ผลกำรวิจยั พบว่ำ ควำมคิดเห็นที่มีต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำโรงเรี ยนประถมศึกษำในอำเภอสะบ้ำ
ย้อย จังหวัดสงขลำ จำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยด้ำน แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ อิสรำ พิมคีรี และบุญช่วย ศิริเกษ (2562) ได้ศึกษำบทบำทของผูบ้ ริ หำรในกำรนิเทศกำรศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครู
ในโรงเรี ยนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 จำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยด้ำน แตกต่ำง
กัน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. บทบำทในฐำนะผูน้ ำ ผูบ้ ริ หำรควรให้คำแนะนำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนของครู เพื่อให้สร้ำงให้ครู เกิดควำม
เป็ นผูน้ ำในด้ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ในบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และประสำนควำมร่ วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
คุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
2. บทบำทด้ำนมนุษยสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หำรควรสร้ำงแรงจูงใจเสริ มสร้ำงพลังใจให้ครู มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนร่ วมกัน
เพื่อเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในปฏิบตั ิงำนของสถำนศึกษำ มีพลัง กระตือรื อร้นที่จะทำงำนให้สำเร็ จ
3. บทบำทด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ผูบ้ ริ หำรควรมีกำรกำหนดวิธีวดั ผลและประเมินผลในกำรพัฒนำครู และบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรวัดและประเมินผล และนำผลกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำศักยภำพของครู
4. บทบำทด้ำนกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ ผูบ้ ริ หำรควรสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบตั ิงำนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อ
กำรสร้ำงขวัญกำลังใจในเชิ งบวกให้ครู ผูบ้ ริ หำรควรตระหนักและพิจำรณำถึงปั จจัยต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องภำยในโรงเรี ยนของตนเอง
รวมทั้งหำทำงปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งต่ำง ๆ ที่คิดว่ำ เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้ขวัญและกำลังใจของคุณครู สูงขึ้น
5. บทบำทด้ำนกำรพัฒนำหลักสู ตรสถำนศึ กษำ ผูบ้ ริ หำรควรส่ งเสริ มให้ครู มีบทบำทในกำรจัดประสบกำรณ์และจัดทำ
แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้อย่ำงหลำกหลำย ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญให้สอดคล้องกับหลักสู ตร เพื่อกำรพัฒนำหลักสู ตรสถำนศึ กษำให้
ประสบผลสำเร็ จได้อย่ำงมีคุณภำพ ที่สอดคล้องกับควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของผูเ้ รี ยน
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คุณภาพชี วติ การทางานของข้ าราชการครู สั งกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
สุฬาณี รัตนนท์1*
ชมมณี ศิลานุกิจ2
สาขาวิชาบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6314470073@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาคุ ณภาพชี วิตการท างานของข้าราชการครู สัง กัดสานัก งานเขตบางขุนเที ย น
กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามระดับการศึ กษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึ กษา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 248 คน
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า (1) คุณภาพชี วิตการทางานของข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางขุนเที ยน กรุ งเทพมหานคร ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก และ (2) ข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ การทางาน, ข้าราชการครู , สานักงานเขตบางขุนเทียน
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Quality of Work Life of Government Teacher Under
Bang Khun Thian District Office Bangkok
Sulanee Ratanon1*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Corresponding author: 6314470073@rumail.ru.ac.th
Abstract
The purposes of this research were to study the level of Quality of work life of government teacher under Bang Khun
Thian District office Bangkok and (2) compare Competencies of Quality of working life of government teacher under Bang Khun
Thian District office Bangkok. Classified by education levels, work experience and school size. The samples used in the research
are 248 teachers in Bang Khun Thian District office in Bangkok, academic year 2021. The instrument used to collect the data was
a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between .80 to 1.0, and the reliability was 0.96. The statistics used in the
data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance (One-way
ANOVA) and Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows: (1) Quality of work life of government teacher
under Bang Khun Thian District office Bangkok, overall and each aspects were found at high level. (2) The government teachers
with different levels of education, work experiences and school size had different opinions on Quality of work life of government
teacher under Bang Khun Thian District office Bangkok, the overall and considering each aspects were found to be different at a
significant level of .05.
Keywords: Quality of Work Life, Government Teacher, Bang Khun Thian District Office
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บทนา
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 เป็ นแผนระยะยาว 20 ปี ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อใช้เป็ นกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย โดยมุ่งเพิ่มโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริ การการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของการบริ หารจัดการศึกษาทุกระดับ พัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และสร้าง
การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านการสร้างความรู ้ความเข้าใจ การรับรู ้ การยอมรับ และพร้อมที่จะเข้า
มามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของผูเ้ กี่ ยวข้องทุกภาคส่ วน เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุผลตามเป้ าหมายที่ กาหนด โดยมีกรอบ
ทิ ศทาง และเป้ าหมายของแผนการศึ กษาแห่ งชาติ ที่ สนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง แนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับการสร้างบุคลิกและอุปนิ สัยที่ดีงาม (character education) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ ประเทศไทย
4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และรองรั บกับโครงสร้ างประชากร บริ บทการจัด
การศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวตั น์ในโลกศตวรรษที่ 21 (แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2560-2579) เพื่อให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็ นสุ ข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ (2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ และยุทธศาสตร์ ชาติ (3) เพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ และคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักสามัคคี และร่ วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมด้านกาลังคน และการเสริ มสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เห็นความสาคัญว่า กระบวนการศึกษาที่ดีน้ นั ควรต้องมีการปฏิรูปอยู่
เสมอ เพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันกับการพัฒนาประเทศ การปฏิรูประบบการศึกษาของไทยอย่างเป็ นระบบนั้น ต้องมีการกาหนด
เป้ าหมาย และแนวทางการจัดการศึกษา การบริ หารจัดการ การกากับดูแล และการประกันคุณภาพการศึกษา ภารกิจดังกล่าวจะสาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรการศึกษา องค์กรท้องถิ่น ผูป้ กครอง นักเรี ยน
ในการพัฒนาประเทศนั้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2553) ด้วยเหตุน้ ี จึงถือได้วา่ ข้าราชการครู เป็ นผูท้ ี่ มีความสาคัญ
ต่อประเทศอย่างยิง่ เนื่องจากประเทศชาติจะเจริ ญได้น้ นั ส่วนหนึ่งย่อมอยูท่ ี่การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการครู ซึ่ งจะต้องมีคุณลักษณะที่
ดี คือ มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีอุดมการณ์ และมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เพราะคุณภาพของข้าราชการครู ยอ่ มส่งผล
ให้การปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จ มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพที่ดี ดังคากล่าวที่วา่ “คนที่มีคุณภาพ เป็ นกุญแจสาคัญที่จะไขไปสู่
ความสาเร็ จขององค์กร” (สมหวัง พิธิยานุวฒั น์, 2551) ดังนั้น กุญแจที่จะไขไปสู่ความสาเร็ จของโรงเรี ยนก็คือ ข้าราชการครู นัน่ เอง
การให้ความสาคัญต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน อันจะส่ งผลให้เกิ ดความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง เกิดความรู ้สึกที่ดีต่องาน และเกิ ดความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังช่วย
ส่งเสริ มในเรื่ องสุขภาพจิต มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ทาให้คนมีเป้ าหมาย และพลังในการฝ่ าฟันอุปสรรค
ทาให้คนมีความคิดเชิงบวก ช่วยสนับสนุนให้คนกล้าคิด กล้าทา จนนาไปสู่ เป้ าหมายของงาน และความสาเร็ จในชีวิตได้ (สฎายุ
ธี ระวนิ ชตระกูล, 2553) ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทางาน จึงเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อข้าราชการครู เพราะถ้าหากเกิดสภาพ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปั ญหาคุ ณภาพชี วิตการทางานที่ ไม่ได้มาตรฐาน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชี พในสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิ จ ในปั จจุ บัน
เมื่อเปรี ยบเทียบด้านค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ และความมัน่ คงก้าวหน้าในอาชีพ กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อความเจริ ญก้าวหน้าในการบริ หารองค์กรอย่างแน่นอน
ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
ของข้าราชการครู ให้ดีข้ ึน เพราะถ้าครู มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีแล้ว ย่อมสามารถจัดการเรี ยนการสอนที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน สร้างความเชื่อมัน่ ในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร อีกทั้งยังเป็ นแนวทางในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน ในการส่ งเสริ มการพัฒนาข้าราชการครู ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารการศึ กษาระดับสู งอาจใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบายให้ตอบสนองต่อความต้องการ และพัฒนาคุณภาพชี วิตการทางานและพฤติกรรมการสอนของ
ข้าราชการครู ให้มีคุณภาพในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของข้าราชการครู
1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5-10 ปี
2.3 มากกว่า10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านความก้าวหน้าและ มัน่ คงในงาน
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย
5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทางาน
และชีวติ ส่วนตัว
6. ด้านการบูรณาการทางสังคม
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3. ประสบการณ์การ

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั คุณภาพชี วิตการทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเที ยน กรุ งเทพมหานคร ได้อาศัยแนวคิด
คุณภาพชี วิตการทางานจากการสังเคราะห์แนวคิดของ ทัศนี ย ์ ชาติไทย (2559), ปิ ยฉัตร มันจิตร (2559), ปิ ยวัฒน์ เคแสง (2559),
ปรี ยาภรณ์ พวงทัย (2559), พิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560), มูฮมั หมัด มะลี (2560), พูนพงษ์ คูนา (2561), อารี ยา การดี (2562), ณฐิ ณี
มณี วรรณ (2563) และนริ นทร์ อบแพทย์ (2563) สรุ ปได้คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว และด้านการบูรณาการทางสังคม
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร มีสมมุติฐานว่า ครู ที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทางาน และขนาดสถานศึ กษา ต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นแตกต่างกัน จากการวิจยั ของ ฐิ ติพรรณ ธารทรัพย์ทวี (2560) ที่ พบว่า
คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก และของ อัญชลี วงษ์ขนั ธ์ (2563), ฐิติพรรณ ธารทรัพย์ทวี
(2560) และเพ็ญศรี เวชประพันธ์ (2559) สถานะของครู ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้
ทาการศึกษา
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่
ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้แล้ว แล้วสรุ ปได้แนวทางคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร แล้วศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานภาพของครู ที่แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอบคล้อง 0.80-1.00 และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน ปี การศึกษา 2564 จานวน 248 คน
โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison,
2011, p. 147) เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้วนามาหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างด้วยการแบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified
random sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของข้าราชการครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
4.2 ข้อมูลคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม ศรี สะอาด
(2560, หน้า 30) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับปานกลาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามระดับการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว
(one-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคูต่ ามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s)
สถิติที่ใช้ในการวิจยั สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบทดสอบ t test แบบ Independent และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s)
ผลการวิจยั
1. คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร (x̅ = 4.11) (SD = .62) ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่ วนตัว (x̅ = 4.10 ) (SD = .69) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (x̅ = 4.08) (SD =
.66) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย (x̅ = 4.08) (SD = .67) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
งาน (x̅ = 4.06) (SD = .64) และด้านการบูรณาการทางสังคม (x̅ = 4.04) (SD = .73)
2. ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึ กษา พบว่า
2.1 ข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ข้าราชการครู ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. คุณภาพชี วิตการทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตบางขุนเที ยน กรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็ นของ
ข้าราชการครู ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียน พยายามที่
จะหันมาใส่ใจเรื่ องบุคลากรครู ในสังกัดสานักงานเขตบางขุนเทียนมากขึ้น จึงส่งผลให้ขา้ ราชการครู รู้สึกพึงพอใจในคุณภาพชีวติ การ
ทางานของตนเอง ทั้งในเรื่ องของค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน การพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่ วนตัว และ
การบูรณาการทางสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติพรรณ ธารทรัพย์ทวี (2560) ทาการวิจัยเรื่ อง คุณภาพชี วิตการทางาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของข้ าราชการครู ในกลุ่มโรงเรี ยนสหวิทยาเขตบ้ านบึ ง 2 สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า คุ ณภาพชี วิต การทางานของข้า ราชการครู ใ นกลุ่ ม โรงเรี ย นสหวิทยาเขตบ้า นบึ ง 2 สัง กัดสานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จินตนา อุ่มครุ ฑ (2561) ทาการวิจยั
เรื่ อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชี วิตการทางานของข้ าราชการครู ในสหวิทยาเขตชาวดอย สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู ในสหวิทยาเขตชาวดอย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณฐิ ณี
มณี วรรณ (2563) ทาการวิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ที่ ส่งผลต่ อคุณภาพชี วิตการทางานของข้ าราชการครู สั งกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่ การศึ กษา มัธยมศึ กษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 ที่ ส่งผลต่ อคุ ณภาพชี วิตการทางานของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
2. ข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
บางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาสูงได้รับโอกาสจากผูบ้ ริ หารในการปฏิบตั ิงานที่มีความสาคัญ จึงทาให้มี
มุมมองและแง่คิดในการปฏิ บตั ิงาน รวมถึงความก้าวหน้าในอาชี พแตกต่างจากข้าราชการครู ที่มีระดับการศึ กษาต่ากว่า เนื่ องจาก
ข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาสู งขึ้น ได้รับการปรับเงิ นเดือนสู งขึ้นตามวุฒิการศึ กษา ทาให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น สามารถ
นามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตประจาวันได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครู ปลัด ประสิ ทธิ์ ปสิ ทฺโธ (2563) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง การศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานที่ ส่งผลต่ อการปรั บตัวในการปฏิ บัติงาน ช่ วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19 ของข้ าราชการ
ครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาคุณภาพชีวติ การทางานที่ส่งผลต่อการปรับตัว
ในการปฏิ บตั ิงานช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของข้าราชการครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร ทั้งภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี วงษ์ขนั ธ์ (2563) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาคุณภาพชี วิตการทางาน
ของข้ าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุรินทร์ เขต 3 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
การศึ กษาคุณภาพชี วิตการทางานของข้าราชการครู สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ รินทร์ เขต 3 โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อคุณภาพชี วิตการทางานของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมุ ติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะการปฏิ บัติ ง านตามหน้าที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายในโรงเรี ย นเดี ย วกัน ซึ่ ง ผูบ้ ริ ห ารได้ใ ห้
ความสาคัญกับข้าราชการครู โดยคานึ งถึงการมีประสบการณ์การทางาน ที่จะมอบหมายงานในด้านที่ขา้ ราชการครู มีประสบการณ์
เพื่อให้งานออกมาดีและมีประสิ ทธิภาพ ทาให้ขา้ ราชครู มีความคิดเห็นต่างกัน ข้าราชการครู ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์หรื อประสบการณ์
น้อย จึ งต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนามาพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ฐิติพรรณ ธารทรัพย์ทวี (2560) ทาการวิจยั เรื่ อง คุณภาพชี วิตการทางานของข้ าราชการครู ในกลุ่มโรงเรี ยนสหวิทยาเขตบ้ านบึ ง 2
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู ในกลุ่ม
โรงเรี ยนสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านบูรณาการทางสังคม โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครู ปลัด ประสิ ทธิ์ ปสิ ทฺโธ (2563) ได้
ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานที่ ส่งผลต่ อการปรั บตัวในการปฏิ บัติงานช่ วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19 ของ
ข้ าราชการครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ส่งผลต่อการปรับตัวในการปฏิบตั ิงานช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของข้าราชการครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร ทั้งภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
4. ข้าราชการครู ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ ต้ งั ไว้ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู ที่ป ฏิ บัติ งานอยู่สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ มี ความพร้ อ มในด้า นวัสดุ อุป กรณ์ เครื่ องมื อ
สิ่ งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และมีระบบการทางานที่ดี รวมไปถึงมีจานวนข้าราชการครู ที่มากกว่า ทาให้
ปริ มาณงานและความรับผิดชอบในงานกระจายกันออกไป ซึ่งเป็ นผลทาให้การบริ หารจัดการคุณภาพชีวติ ทั้งด้านการทางานและชีวิต
ส่ วนตัวได้ดีกว่าข้าราชการครู ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญศรี เวชประพันธ์ (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
คุณภาพชี วิตการทางานของข้ าราชการครู สังกัดสานั กงานเขตพื ้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาจั งหวัดสงขลา เมื่อจาแนกตามขนาด
โรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ในภาพรวมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาชัย เสนากิ จ (2561) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง คุณภาพชี วิตการทางานของครู
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 26 เมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ การทางาน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั้งภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ผูบ้ ริ หารควรผลักดันให้ขา้ ราชการครู ได้รับค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรม เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับหน่วยงานอื่น ที่มีลกั ษณะงานที่คล้ายกัน และส่งเสริ มสวัสดิการที่ขา้ ราชการครู พึงจะได้รับ
2. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ผูบ้ ริ หารควรจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาความก้าวหน้าของ
งานอย่างชัดเจน ส่งเสริ มความก้าวหน้าในอาชีพ และเปิ ดโอกาสให้ได้รับผิดชอบงานที่ใช้ความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อเตรี ยมพร้อมสู่
งานที่มีตาแหน่งสูงขึ้น
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ครู พฒั นาตนเอง เช่น การเข้าอบรม การสัมมนา
และการศึกษาต่อ
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ผูบ้ ริ หารควรมีแผนการบริ หารความเสี่ ยง มีการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุอย่างเหมาะสม มีบรรยากาศการทางานที่ดีท้ งั ต่อผูบ้ ริ หาร และเพื่อนร่ วมงาน
5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว ผูบ้ ริ หารควรเคารพเวลาส่วนตัวของข้าราชการครู ให้มีเวลาใน
การใช้ชีวติ ส่วนตัว และให้รับผิดชอบงานในปริ มาณที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวติ ส่วนตัว
6. ด้านการบูรณาการทางสังคม ผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มให้ครู มีผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน และส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานจากผูร้ ่ วมงานในสถานศึกษา
เอกสารอ้ างอิง
กาชัย เสนากิจ. (2561). คุณภาพชี วิตการทางานของครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. วารสารวิชาการ
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การศึกษาการบริ หารงานวิชาการโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
สุภารัตน์ กุมมาร1*
ชนมณี ศิลานุกิจ2
สาขาวิชาบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: suparat-ii@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของครู เกี่ ยวกับการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2564 รวม 183 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความตรงเชิงเนื้ อหา 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยการวิเคราะห์ของ เชฟเฟ่
ผลการวิจ ัยปรากฎดังนี้ (1) ความคิ ดเห็ นของครู เกี่ ยวกับการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และ (2) ครู ที่มีวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ การทางาน และขนาด
โรงเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและราย
ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การบริ หารงานวิชาการ, กรุ งเทพมหานคร
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A Study of Academic Administration of School Under Bangna District Office Bangkok
Suparat gumman1*
Chonmanee Silanookit2
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Corresponding author: suparat-ii@hotmail.com
Abstract
The purposes of this research were to study and comparison of teachers’ opinion towards the academic administration
performed by the school administrators under Bangna District Office in Bangkok. Classified by educational background, work
experience and size of school. The research selected the study sample who were the teachers of the schools under Bangna District
Office in Bangkok totaling 183 teachers, academic year 2021. The instrument used to collect the data was a questionnaire with a
5-level estimation scale, a validity 0.80-1.00 and the questionnaire tool had the reliability was 0.98. The statistics used in the data
analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, one-way analysis of variance and Scheffe’s
comparison test. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The t test and one-way
ANOVA were analyzed. When the differences were found, they were tested individually by the Scheffe method.
The research results revealed that. (1) According to the teachers’ opinion, the academic administration was performed
by the school administrators under the Bangna District Office in Bangkok at high level in whole and in part. (2) Teachers with
educational qualifications work experience and different school sizes There are opinions on the academic administration of
schools under the Bangna District Office. Bangkok Overall and each aspect were significantly different at the .05 level.
Keywords: Academic Administration, Bangkok
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก สะท้อนให้เห็ นว่า ประเทศไทยยังต้องเผชิ ญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่ผนั ผวนซับซ้อน และคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้วา่ ในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุม้ กันเพิ่มขึ้น และ
มีภูมิคุม้ กันที่แข็งแกร่ งแตกต่างกันไป ทั้งในระดับปั จเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ประเทศต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงในหลายมิติ และในช่วงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริ บทของการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การเข้า สู่ สั ง คมของผูส้ ู ง อายุ การเกิ ด ภัย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ประกอบกับ สภาวการณ์ ด้า นต่ า ง ๆ ทั้ง เศรษฐกิ จ สัง คม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของประเทศในปั จ จุบัน ที่ ยงั คงประสบปั ญหาในหลายด้าน เช่ น ปั ญหาผลิตภาพการผลิ ต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึ กษา ความเลื่อมล้ าในสังคม (สุ พล พรเส็ ง, 2561, หน้า 1) การศึกษามีความสาคัญสู งสุ ด
และมีบทบาทต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ ฉะนั้น ต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุข (มาตรา 5) และ
สาระในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาผูเ้ รี ยนว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (มาตรา 20) ทั้งนี้ สถานศึกษา
จะต้องพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้การสอนที่มีประสิ ทธิภาพ (มาตรา 21) และจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดยจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง (มาตรา 24) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,
2542, หน้า 22-31)
งานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริ หารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้
โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่ วมจากผูท้ ี่มีส่วนได้
ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวน
การเรี ยนรู ้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งวัดปั จจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ
มีประสิ ทธิ ภาพ และกิ จ กรรมการบริ หารงานวิชาการจะเปลี่ยนแปลงไปตามสาระสาคัญของหลักสู ตร นโยบายการบริ หารของ
หน่วยงานระดับกรม เช่น การยกระดับเร่ งรัดในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารการพัฒนา หลักสู ตรท้องถิ่น การเรี ยนการสอน การ
นิ เทศ และการประเมิ นคุ ณภาพภายใน ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึ กษา เป็ นต้น
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อนักเรี ยน ยังส่งผลต่อการบริ หารการศึกษา
ในระดับชาติ การดาเนิ นกิจกรรมทางวิชาการจึงต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย เพราะลาพังผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพียง
ฝ่ ายเดี ยว ไม่สามารถจะเป็ นผูช้ ้ ี นาได้ในทุกเรื่ อง ในการบริ หารงานวิชาการจึ งจาเป็ นที่ คณะครู ทีมงาน หรื อแม้แต่คณะกรรมการ
บริ หารสถานศึกษาต้องมีส่วนร่ วมในการบริ หาร นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การตัดสิ นใจ การปฏิบตั ิ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อประสิ ทธิผลของการบริ หารงานวิชาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริ มาณที่มีต่อผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 30)
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การบริ หารวิชาการเป็ นงานสาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารการศึ กษาทุกระดับ และเป็ นหัวใจของภารกิ จการบริ หารสถานศึ กษา
การบริ หารงานวิชาการเป็ นภารกิจหลักแรกของการบริ หารสถานศึกษา และมุ่งให้สถานศึกษามีอานาจในการบริ หารจัดการโดยตรง
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 (ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล, 2560)
งานด้านวิชาการนับเป็ นงานที่มีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะการบริ หารการศึกษาดาเนิ นการเพื่อตอบสนองความสาเร็ จของ
ผลงานทางวิชาการหรื อการเรี ยนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการบริ หารงานวิชาการ คือ การสร้างนักเรี ยนให้มีคุณภาพ มีความรู ้ มี
จริ ยธรรม และมีคุณสมบัติของนักเรี ยนที่ ตอ้ งการ ดังนั้น การบริ หารงานด้านวิชาการจึ งเป็ นงานที่ สาคัญของผูบ้ ริ หารที่ จะต้อง
รับผิดชอบในการใช้หลักการในการบริ หารงานด้านนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และวิธีการจัดการหรื อบริ หารงานวิชาการมักนิ ยม
กระจายอานาจ และความรับผิดชอบให้แก่ผทู ้ าหน้าที่ทางงานวิชาการอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีเสรี ภาพทางวิชาการ (academic freedom)
อันเป็ นผลให้เกิดความรู ้และวิธีการใหม่ ๆ ทาให้โรงเรี ยนก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง (อรอัยริ น เลิศจิรชัยวงศา, ลินดา นาคโปย
และกัญภร เอี่ยมพญา, 2564) การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาจะมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการศึก ษา และจัดการศึกษาให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คือ ผูบ้ ริ หารจัดการงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลตามบริ บทของสถานศึ กษา ดังผลการจัดการศึ กษา จากรายงานผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร บางโรงเรี ยน มีผล
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จากสภาพปั ญหาและความสาคัญดังกล่าว ในฐานะที่ เป็ นครู ที่ปฏิ บตั ิการสอน และเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 และเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานบริ หาร
วิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขต
บางนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลการศึ กษาเป็ นแนวทางและข้อมูลไปใช้พฒั นาคุณภาพการจัดการศึ กษา และการบริ หารงาน
วิชาการให้มีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพการศึกษายิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรี ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 ระหว่าง 5-10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดโรงเรี ยน
3.1 โรงเรี ยนขนาดใหญ่
3.2 โรงเรี ยนขนาดกลาง
3.3 โรงเรี ยนขนาดเล็ก

ตัวแปรตาม

การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
1. การบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
2. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
3. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
4. การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
5. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจัย การศึ กษาบริ ห ารงานวิชาการโรงเรี ย นสัง กัด ส านัก งานเขตบางนา กรุ ง เทพมหานครได้อ าศัย แนวคิ ด การ
บริ หารงานวิชาการ จากการสังเคราะห์ของ สายนภา ดาวแสง (2559), ปาริ ชาต สุ นทร (2560), พรรษมน พินทุสมิต (2560), ขวัญข้าว
ชุ่มเกษรกูลกิ จ (2560), ปั ทมพร พงษ์เพชร (2561), สุ พล พรเพ็ง (2561), พระบุญลัท สุ วรรณเดช (2561), ประจัญ เดชสุ ภา (2562),
วลีรัตน์ ฉิ มน้อย (2562) และจิ นดา สรรประสิ ทธิ์ (2563) สรุ ปได้ว่า การบริ หารงานวิชาการ ประกอบด้วย (1) การบริ หารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา (2) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ (3) การนิ เทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน (4) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
(5) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ตามความคิดเห็ นของครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร มี
สมมติฐานว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และขนาดโรงเรี ยน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
จากการวิจยั ของ ศรราม รู ปสอาด (2564) ที่พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก และธิดารัตน์ อินทร์หา (2563), สายนภา ดาวแสง (2559) และรัชนีกร กุฎีศร (2561) พบว่า
สถานภาพของครู ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษาบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการ ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่ได้ศึกษาทาการวิจยั
ไว้แล้ว สรุ ปได้ว่า การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร และ
ศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานภาพของครู ที่แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง 0.80-1.00 และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011,
p. 147) จานวน 183 คน เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างด้วยการแบ่งแบบชั้นภูมิ
(stratified random sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลการบริ หารงานวิชาการ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็ น
แบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม ศรี สะอาด (2560) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ครู มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ครู มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ครู มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ครู มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ครู มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน และขนาดโรงเรี ยน ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดี ยว (One-way analysis of
variance) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s)
สถิติที่ใช้ในการวิจยั สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ t test แบบ
Independent และการทดสอบความการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง ให้ทาการทดสอบรายคู่ตาม
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
1. การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน ด้านการ
วัดผลประเมินผลการเรี ยน ด้านการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรี ยน พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในขนาดโรงเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ให้ความสาคัญการบริ หารงาน
วิชาการทุกด้าน โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการบริ หารจัดการการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วม มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาตาม
บริ บทสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผูส้ อน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการพัฒนาและออกแบบ
การวัดผลและประเมินผลที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง และใช้วธิ ีการวัดผลและประเมินผลตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนในรู ปแบบที่
หลากหลาย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการกากับ ติดตาม นิ เทศ การจัดการเรี ยนการสอนของครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
และผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ครู ใช้วิจ ัยในชั้นเรี ยนให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ กษาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพวรรณ วงษาลาภ (2558) ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารในโรงเรี ยน
โสตศึ กษาตามความคิ ดเห็นของครู ผ้ ูสอน ภาคกลาง สั งกัดสานักบริ หารงานการศึ กษาพิเศษ ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนโสตศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน ภาคกลาง สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า
ครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร ในภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ โสธิ ยา ม่วงจาบ (2563) แนวทางการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนวัดเขารักษ์ ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานด้านวิชาการ
โรงเรี ยนวัดเขารักษ์ โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรราม รู ปสอาด (2564) ทาการวิจยั
เรื่ อง ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
2. ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีกระบวนการรับรู ้และการทาความเข้าใจที่ต่างกัน ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เข้าใจในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารค่อนข้างสูง เนื่องจากครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี โดยส่วนมาก ผ่านการศึกษา
ในด้านการบริ หารการศึ กษา จึ งทาให้เข้าใจลักษณะงานของผูบ้ ริ หารในการบริ หารงานวิชาการ แตกต่างจากครู ที่มีวฒ
ุ ิ การศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คณิ ตา สุขรักษา (2561) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานวิชาการตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึ กษาในจั งหวัดอุบลราชธานี เมื่อจาแนกตามระดับวุฒิการศึ กษา ผลการวิจยั
พบว่า การบริ หารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ดารัตน์ อินทร์ หา (2563) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
สภาพการบริ หารวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 เมื่อจาแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี
เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องหลายปี มีประสบการณ์การทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จึงได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการกับผูบ้ ริ หาร ที่มีทกั ษะและกระบวนการบริ หารงานที่หลากหลาย ครู ที่มีประสบการณ์
ทางานต่างกัน จึงเกิดการรับรู ้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รัชนี กร กุฎีศร (2561) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ศึ กษาปั ญหาและแนวทางแก้ ปัญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
การศึกษาพิเศษ สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ผลการวิจยั
พบว่า ปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ คณิ ตา สุ ขรักษา
(2561) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานวิชาการตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึ กษาใน
จั งหวัดอุบลราชธานี เมื่ อจาแนกตามประสบการณ์ การทางาน ผลการวิจัยพบว่า การบริ หารงานวิชาการตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
.05
4. ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในขนาดโรงเรี ยนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก
การศึ กษาครั้ งนี้ พบว่า ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ปฏิ บัติการสอนในขนาดโรงเรี ยนต่างกัน
เนื่องจากโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีการบริ หารงานที่แตกต่างกัน ตามบริ บทและโครงสร้างของโรงเรี ยน โรงเรี ยนขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่จะมีความพร้อมในด้านจานวนบุคลากร งบประมาณ มากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก เนื่องจากการบรรจุอตั ราครู ของโรงเรี ยน
ใช้จานวนนักเรี ยนเป็ นเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริ หารงบประมาณของโรงเรี ยน โรงเรี ยนที่ มีจานวนนักเรี ยนมากย่อมมี
จานวนครู มากกว่า แต่การบริ หารงานของโรงเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ย่อมมีขอบข่ายการ
บริ หารงานที่ เหมื อนกัน ดังนั้น โรงเรี ยนที่ มีอตั ราครู มากกว่า ผูบ้ ริ หารจึ งสามารถจัดครู เข้าปฏิ บตั ิ งานได้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสม จึงส่ งผลให้การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และขนาดกลางอยูใ่ นระดับสู งกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก และ
ส่ งผลให้ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนที่ต่างขนาด มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการ แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สายนภา ดาวแสง (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยน
สั งกัดสานั กการศึ กษา เมืองพัทยา จั งหวัดชลบุรี เมื่ อจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนสังกัดสานักการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ คณิ ตา สุ ขรักษา (2561) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานวิชาการ
ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัด
อุบลราชธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มจัดกิจกรรมประชุมผูป้ กครองประจาภาคการศึกษาละ
1 ครั้ง ชี้ แจงถึงรายละเอียดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา และผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรจัดทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ด้านการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มให้ครู พฒั นาการออกแบบการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนโดย
คานึงถึงความแตกต่างศักยภาพระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน
3. ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้ความรู ้แก่ครู ในการนิ เทศการศึกษา
และส่งเสริ มให้ครู ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ทั้งเป็ นผูน้ ิเทศและเป็ นผูร้ ับการนิเทศ
4. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรี ยน ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้ครู ดาเนิ นการวัดผล และประเมินผลการเรี ยนการสอนโดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริ ง และส่ งเสริ มให้ครู กาหนดเครื่ องมือในการวัดและประเมินผล เพื่อประเมินผูเ้ รี ยนตรงตามวัตถุประสงค์
การจัดการเรี ยนรู ้
5. ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทาวิจยั ในชั้นเรี ยนทั้ง
ในสถานศึกษา และร่ วมเสนอวิจยั ของตนเองกับองค์การศึกษาอื่น ๆ และผูบ้ ริ หารควรติดตาม ดู แลให้ความช่วยเหลือและแนะนาครู
ในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
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การศึกษาความพึงพอใจของครู ทมี่ ีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์
สัง กัดสานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร และเพื่ อ เปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของครู ที่มี ต่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
อายุ และประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร จานวน 278 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของ เชฟเฟ่
ผลการวิจยั ปรากฎ ดังนี้ (1) ครู มีความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก (2) ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาและประสบการณ์การทางาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ครู ที่อยูใ่ นขนาดสถานศึกษาต่างกัน มี
ความพึ ง พอใจต่ อ การบริ หารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ยนกลุ่ ม รั ต นโกสิ น ทร์ สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริ หารสถานศึกษา, โรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์
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Abstract
The purposes of this research were to study of the level of teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok
primary rattanakosin group education service area office. And to compare the teacher’s satisfaction towards school administrators in
Bangkok primary rattanakosin group education service area office. Classified by education level, Experience, and size of school.
The samples used in the research 278 teachers. The instrument used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The
discrimination was 0.80-1.00, and the reliability was 0.97. The statistics used in the data analysis were frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s comparison test.The research findings were
as follows (1) The level of teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education
service area office. Were at a high level, as a whole aspect. (2) Teacher with different level of education and different level of
experience. There were on teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education
service area office. Overall and each aspect were significant difference at the .05 level. (3) Teacher with different level size of school.
There were on teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education service area office.
Overall were significant difference at the .05 level.
Keywords: Satisfaction, Management, Rattanakosin Group Education
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้กล่าวว่า การ
จัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในการกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้น้ นั ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอานวยความ
สะดวก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553, หน้า 8-9) ดังนั้น การ
บริ หารงานของสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้าน
การบริ หารงานทัว่ ไป มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรี ยนการสอน รู ปแบบการสอนและบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรี ยนการสอน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องเล็งเห็นความสาคัญของงานทั้ง 4 ด้าน เพราะมีส่วนสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะช่วยปรับปรุ งบทบาทหน้าที่ของครู ให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนและการ
บริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารสถานศึกษา ซึ่งเป็ นบุคลากรที่ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอน หากมีความพึงพอใจใน
ตัวผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับที่ไม่มากพอ อาจจะส่งผลโดยตรงต่อรู ปแบบการสอนที่สะท้อนไปยังตัวผูเ้ รี ยน นอกจากนั้น ยังส่ งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและการบริ หารจัดการสถานศึ กษาของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา เนื่ องจากครู ผูส้ อนทาหน้าที่ปฏิ บตั ิงานระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
และผูเ้ รี ยน ความพึงพอใจของครู ผสู ้ อน จึงมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ต่อการบริ หารสถานศึกษา
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นการบริ หารสถานศึกษาและความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึกษา ส่งผลโดยตรงต่อรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอน มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง และพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บทและ
นโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและครู ผสู ้ อนเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด การสารวจความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารสถานศึกษา
จึงเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิง่ ที่จะทาให้ผวู ้ จิ ยั ค้นพบว่า การบริ หารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน สร้างความพึงพอใจให้แก่ครู ผสู ้ อนมากน้อยเพียงใด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์สูงสุ ด ผลวิจยั ที่ได้จากความ
คิดเห็นของครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยตรง จะมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาและจัดรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ซึ่งถือว่า มีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาการบริ หารศึกษาสถานศึกษา โดย
มุ่งหวังที่จะนาผลการศึกษามาใช้เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนางานบุคคลไปใช้ให้เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้างขวัญ
กาลังใจของครู ในสถานศึกษา ให้มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการปฏิ บตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และจะได้เป็ นการพัฒนาการจัด
การศึกษาชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของครู
โรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์การทางาน
2.1 น้อยกว่า 10 ปี
2.2 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดกลาง
3.2 ขนาดใหญ่
3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ

ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของ
โรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กรุ งเทพมหานคร จานวน 4 ด้าน
1. ด้านการบริ หารงานวิชาการ
2. ด้านการบริ หารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริ หารงานบุคคล
4. ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั การศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กล่าวว่า การบริ หารสถานศึกษามีองค์ประกอบจานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริ หารงาน
วิชาการ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารงานงบประมาณ และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป มีสมมติฐานว่า ครู มีความพึงพอใจต่อ
การบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก
ส่ วนครู ที่มีวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดสถานศึ กษา ต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึ กษาของ
โรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน จากการวิจยั ของ ลัดดาวัลย์ ใจไว
(2559) ที่พบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และลัดดาวัลย์ ใจไว (2559),
บุษราค์ ศรี ประภา (2562) และขวัญหทัย นุพรม (2560) พบว่า ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดสถานศึกษา มี
ความพึงพอใจต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั การศึกษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริ หารงานบุคคล ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่ได้ทาการศึกษาวิจยั ไว้แล้ว สรุ ป
ได้แนวทางการบริ หารสถานศึกษา และศึกษาความพึงพอใจจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานภาพของครู ที่แตกต่างกัน
2. สร้างเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง 0.8-1.00 และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .97
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครู ของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ ได้มาจากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen
(Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จานวน 278 คน แล้วทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (stratified random
sampling)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของข้าราชการครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมู ลครู ที่มี ความพึ งพอใจต่ อ การบริ ห ารสถานศึ กษาวิเ คราะห์ โดยหาค่า เฉลี่ ย (mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม ศรี สะอาด
(2560, หน้า 121) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึ กษา และประสบการณ์การทางาน ด้วยการทดสอบ t test แบบ
Independent
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร จาแนกตามขนาดสถานศึ กษา ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิ ติการวิเคราะห์การ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
4.5 วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร นามาจัดทากลุ่มของคาตอบ แล้วเสนอผลการวิเคราะห์เชิงบรรยาย
สถิติที่ใช้ในการวิจัยสถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ t test แบบ
Independent และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบ F test เมื่อพบความแตกต่าง ให้ทาการทดสอบ
รายคู่ตามวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการวิจยั
1. ความพึงพอใจของครู ที่ มีต่อการบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่มรั ตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
2. ครู ที่มีวุฒิการศึ กษาและประสบการณ์ การทางานต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่ม
รัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ครู ที่อยู่ในขนาดสถานศึ กษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่มรั ตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีการกาหนดทิศทาง
โครงสร้างองค์กรและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่ ดีภายในองค์กร โรงเรี ยนจัดกิ จกรรมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง และโรงเรี ยนส่งเสริ มการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่ วนลาดับสุ ดท้าย
คือ โรงเรี ยนมอบหมายบทบาทหน้าที่ของครู และบุคลากรอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ ใจไว (2559) ศึกษาเรื่ อง
ความพึ งพอใจของครู ต่อการบริ หารจั ดการศึ กษาของผู้บริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนศรี ราชา 1 สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนศรี ราชา 1 สังกัด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ หนึ่งฤทัย ศรี ประสม
(2560) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึกษากลุ่มโรงเรี ยนปู่ เจ้ าสมิงพราย สั งกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า
1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านการบริ หารงบประมาณ
ด้านการบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป และด้านการบริ หารงานบุคคล ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จึงนามา
อภิปราย ดังนี้
1.1 ด้านการบริ หารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการบริ หารด้านการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน โรงเรี ยนบริ การเกี่ ยวกับด้านการเงิ นอย่างรวดเร็ วทันต่อเวลาและ
เหตุการณ์ มีการบริ หารจัดการวางแผนเกี่ ยวกับการจัดสรรงบประมาณและระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึ กษาอย่างเหมาะสม ซึ่ ง
สอดคล้องกับ พลศิลป์ แคล้วคลาด (2560) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของข้ าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึ กษาของผู้บริ หารโรงเรี ยนใน
กลุ่มสหวิ ทยาเขตวังทองหลาง สั งกัดสานักงานเขตพื ้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 จั งหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของ
ข้าราชการครู ต่อการบริ หารสถานศึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 2 จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการบริ หารงานงบประมาณ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง อาทิตย์ กุ่ยสาคร (2561)
ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารจั ดการศึ กษาของผู้บริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนหลักเมือง สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร พบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารจัดการศึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยน
หลักเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการบริ หารงานงบประมาณ อยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านการบริ หารงานวิชาการ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีนโยบายในการบริ หารงาน
วิชาการ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่ งเสริ มให้ครู
ใช้สื่อในการจัดการเรี ยนการสอน จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มความสามารถทางวิชาการของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับ บุษราค์
ศรี ประภา (2562) ศึ กษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของครู ต่อการบริ หารงานของผู้บริ หารโรงเรี ยนสั งกัดสานั กงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ด้านการบริ หารงานวิชาการ อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ ดรุ ณวรรณ สุ วลักษณ์ (2559) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อ
การบริ หารงานสถานศึกษา โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคี รีขันธ์ สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 10 ด้าน
การบริ หารงานวิชาการ อยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีนโยบายในการบริ หาร
สถานศึกษาดาเนินการและบริ การเกี่ยวกับงานด้านธุรการและสารบรรณในระบบที่ทนั สมัย มีระบบจัดเก็บหลักฐานเอกสารที่สะดวกต่อ
การสื บค้นใช้งานของผูเ้ กี่ ยวข้องกาหนด และดาเนิ นงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนและผูป้ กครอง ซึ่ งสอดคล้องกับ
กี รติคุณ มิ นทร และรัตนา กาญจนพันธุ์ (2564) ศึ กษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึ กษา ใน
สหวิทยาเขตเบญจสิ ริ สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 กรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ จี รนันท์ เทศาริ นทร์ (2559) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานของ
โรงเรี ยนมัธยมหนองจอก สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 พบว่า ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานของ
โรงเรี ยนมัธยมหนองจอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป อยูใ่ นระดับมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1.4 ด้านการบริ หารงานบุคคล พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มีการกาหนดทิศทาง โครงสร้าง
องค์กรและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร จัดกิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ส่งเสริ มการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ นอกจากนั้น ยังมอบหมายบทบาทหน้าที่ของครู และ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ บุษราค์ ศรี ประภา (2562) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานของ
ผู้บริ หารโรงเรี ยนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 17 พบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการบริ หารงานบุคคล อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร จาแนกตามวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา
พบว่า
2.1 ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ของ
โรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ทั้งนี้ อาจจะมีกระบวนการบริ หารงานและนโยบายในการบริ หารสถานศึกษาในภาพรวมต่อครู ในสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
โดยที่วฒ
ุ ิการศึกษาของครู เป็ นส่วนหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญในการกาหนดนโยบายในการบริ หารสถานศึกษา จึงทาให้ความพึงพอใจของครู
ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ ใจไว (2559) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ต่อการ
บริ หารจัดการศึกษาของผู้บริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนศรี ราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนศรี ราชา 1 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้องกับ ขวัญหทัย นุพรม (2560) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ หารสถานศึ กษากลุ่ม 3
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 1 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยน
กลุ่มรั ตนโกสิ นทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องปฏิบตั ิตามกรอบนโยบายจากต้น
สังกัด การปรับเปลี่ยนนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละปี สาหรับครู ผสู ้ อน ผลลัพธ์ที่สะท้อนไปสู่ ครู ผสู ้ อนจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
อาจจะแตกต่างกัน จึงทาให้ครู ที่มีประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริ หารสถานศึกษาของ
ผูบ้ ริ หาร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พัชญ์วริ ญ พงษ์พฒั นปรี ชา (2560) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของ
ครู ที่มีต่อการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึ กษาโรงเรี ยนบ้ านบางกะปิ สั งกัดสานักงานเขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร พบว่า ครู ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารงานสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ สใบทอง สิ งห์ ฉลาด (2560) ศึ กษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ นของครู ที่มีต่อการ
บริ หารงานของผู้บริ หารโรงเรี ยน สานักงานเขตบึ งกุ่ม สั งกัดสานักการศึ กษากรุ งเทพมหานคร พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ของครู ที่มีต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตบึ งกุ่ม สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร ครู ที่มีประสบการณ์
ในการสอนต่างกัน มีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.3 ครู ที่มีขนาดสถานศึ กษาต่างกัน พบว่า ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารสถานศึ กษาของโรงเรี ยนกลุ่มรัตนโกสิ นทร์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
การศึ กษาครั้ งนี้ พบว่า การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ ขนาดสถานศึ กษาต่างกัน ได้รับแนวคิด หลักการบริ หารการจัด
การศึ กษาตามนโยบายจากกระทรวงศึ กษาธิ การ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึ่ งในการบริ หารสถานศึ กษาย่อมมีความแตกต่างกันตาม
บริ บทของแต่ละขนาดสถานศึกษา โรงเรี ยนขนาดกลาง ผูบ้ ริ หารมีความพยายามในการกาหนดทิศทาง โครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็ นองค์กรตามบริ บทของสถานศึกษาขนาดกลาง ส่วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ผูบ้ ริ หารมี
ระบบการบริ หารจัดการที่เป็ นมาตรฐาน มีการดาเนิ นการต่าง ๆ ที่แตกต่างจากโรงเรี ยนขนาดกลาง สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา จากนโยบายของสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ครู ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน จึงมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจแตกต่างกันโดยภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ บุษราค์ ศรี ประภา
(2562) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานของผู้บริ หารโรงเรี ยนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 17
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็ นต่อความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับ คอตีเยาะ ยูโซะ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของครู ต่อสภาพการปฏิ บัติงานของผู้บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส ผลวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบ ความพึงพอใจของครู ต่อสภาพการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. ด้านการบริ หารงานวิชาการ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนอย่างเหมาะสม ควรจัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ควรส่งเสริ มให้ครู พฒั นาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน และลาดับสุดท้าย คือ ควรส่งเสริ มให้ครู ใช้สื่อในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ด้านการบริ หารงานงบประมาณ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรจัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
รายงานการใช้งบประมาณ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พอเพียงต่อการบริ หารงานและการจัดการเรี ยนการสอน และลาดับสุ ดท้าย คือ ควร
สนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเหมาะสม
3. ด้านการบริ ห ารงานบุ ค คล ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม การประชาสัม พัน ธ์ ข่ า วสารข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การพัฒ นา
ความก้า วหน้า ในวิชาชี พให้แ ก่ ค รู ในสถานศึ กษา และควรจัด กิ จกรรมเสริ ม สร้ า งขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิ บัติง านให้แ ก่ ค รู ใ น
สถานศึกษาอย่างหลากหลายรู ปแบบ
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4. ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ควรรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน และควรจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มประสบการณ์ให้กบั นักเรี ยน เพื่อพัฒนาความรู ้ ทกั ษะและ
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การศึกษาความพึงพอใจของครู ทมี่ ีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ ายส่ งเสริมประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง
ศราลักษณ์ เรื องน้อย1*
ชนมณี ศิลานุกิจ2
สาขาวิชาบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: saralak1989@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ที่ มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่ม
เครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จาแนกตามอายุ ระดับการศึ กษา และ
ประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในสถานศึกษา จานวน 226 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถามที่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการของ เชฟเฟ่ ผลการวิจยั ปรากฎดังนี้ (1) ความ
พึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิ จ การนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึ กษาสงเคราะห์
ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (2) ครู ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่ม
เครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึ กษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านกิจกรรมนักเรี ยน ไม่แตกต่างกัน (3) ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงาน
กิ จ การนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึ กษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงาน
กิ จ การนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึ กษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านกิจกรรมนักเรี ยน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
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The Study of Teachers’ Satisfaction with Network Management of Student Affairs Administration
to Promote Efficiency in Welfare Education in the Central Region
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Abstract
The purpose of this research was to the study of teachers’ satisfaction with network management of student affairs
administration to promote efficiency in welfare education in the central region and teachers' satisfaction with network management of
student affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central region. Classified by independent variables
such as age, education level, and experience. The sample used in the research included 226 teachers. The instrument used to
collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.60 and 1.00, and the reliability was 0.91
The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, one-way analysis
of variance, and Scheffe’s comparison test.
The research findings were as follows: (1) The level of study teachers’ of the satisfaction with network management of
student affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central region were at a high level, as a whole
aspect. (2) Teacher with different age. There were opinions on the study of teacher’s satisfaction with network management of
student affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central region. Overall and for each aspect, there
was a significant difference at the .05 level, except for student activities which was not significantly different. (3) Teacher with
different level of education. There were opinions on the study of teachers’ satisfaction with network management of student
affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central region. Overall, each aspect showed a significant
difference at the .05 level. (4) Teacher with different level of working experience. There were opinions on the study teachers’ of
satisfaction with network management of student affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central
region. Overall each aspect showed a significant difference at the .05 level, except for student activities, which was not
significantly different.
Keywords: Satisfaction, Management of Student Affairs
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บทนา
การศึกษาเป็ นรากฐานสาคัญในการสร้างความเจริ ญก้าวหน้าทางสังคม เศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ
เพราะการศึ กษาเป็ นกระบวนการในการพัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมการสร้างภูมิปัญญาให้แก่
สังคม และการศึกษาจะช่วยสร้างความเจริ ญในทางความคิด จิตใจ ทั้งยังได้พฒั นาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาที่สมดุลระหว่างความเจริ ญทางจิตใจกับวัตถุ และความเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคนนั้น จะต้องพัฒนาไปพร้อมกัน
ในด้านความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ และพัฒนาบุคคลให้มีความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิ ยม และคุณธรรม ซึ่ งจะต้องควบคู่กนั ไป
เสมอ เพราะเมื่อบุคคลหนึ่งมีความรู ้ แต่มีความประพฤติ เจตคติ ค่านิ ยม และคุณธรรม ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมจะนาไปสู่ การใช้
ความรู ้ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ ต่อทั้งตนเองและส่วนรวม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545)
การศึกษาจึงถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาประชากรและประเทศชาติ ให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ
จึงจาเป็ นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิ ทธิ ภาพที่ดี พอที่จะพัฒนาประชากรและประเทศชาติ
ให้กา้ วหน้าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในกระแสโลกาภิวตั น์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
หน่วยงานที่ดูแลจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสก็คือ สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ที่เป็ นหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีภารกิจในการส่งเสริ ม
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสทั้งระบบ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีทกั ษะชีวิตที่ ดี
สามารถพึ่งตนเองได้ สถานศึกษาที่ดูแลนักเรี ยนด้อยโอกาสที่อยูใ่ นสังกัดของสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ คือ โรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์และราชประชานุ เคราะห์ เป็ นรู ปแบบโรงเรี ยนประจาให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึ กษาที่ อยูใ่ นสภาวะยากลาบากเป็ น
พิเศษ โดยการจัดการสถานศึกษาในรู ปแบบของโรงเรี ยนประจานั้น การบริ หารจัดการความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่
จะบริ หารจัดการนักเรี ยนได้อย่างถูกสุขลักษณะ เนื่องจากสถานศึกษาประเภทโรงเรี ยนประจาเป็ นสถานที่ที่มีนกั เรี ยนอยูร่ ่ วมกันเป็ น
จานวนมาก มักจะทาให้มีความเสี่ ยงสูง หากมีการระบาดของโรคระบาด การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยน และการให้
คาปรึ กษากับนักเรี ยน โดยกลุ่มงานในโรงเรี ยนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน คือ กลุ่มบริ หารกิจการนักเรี ยน
งานกิ จการนักเรี ยนเป็ นงานที่ดาเนิ นการพัฒนานักเรี ยน โดยใช้กิจกรรมที่นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
เพื่อเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเจริ ญงอกงามในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่ างกาย จิตใจ เป็ นบุคคลที่มีความสามารถ มีความ
ประพฤติดี มีระเบียบวินยั มีคุณธรรม จริ ยธรรม อันเป็ นพฤติกรรมที่สังคมพึงประสงค์ และเป็ นงานที่ส่งเสริ มงานด้านวิชาการให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ เป็ นคนเก่ง
คนดี และมีความสุ ข ทั้งนี้ การบริ หารกิจการนักเรี ยน มีหน้าที่ดาเนิ นกิจกรรมทุกชนิ ดที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน ในส่ วนที่ไม่เกี่ยวกับ
การสอนในห้องเรี ยน โดยมีลกั ษณะงานดังต่อไปนี้
1. ด้านกิจกรรมนักเรี ยน
2. ด้านงานปกครองนักเรี ยน
3. ด้านการบริ การและสวัสดิการนักเรี ยน
จากบริ บทต่าง ๆ ของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึ กษาสงเคราะห์ ภาคกลาง ที่ มีลกั ษณะเป็ น
โรงเรี ยนประจา ครู จึงเป็ นบุคลากรที่ สาคัญที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ คือ เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม สามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามความมุ่งหวังของ
กลุ่มโรงเรี ยน ที่มุ่งหวังให้นกั เรี ยนได้พฒั นาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตนเอง ถ้าหากครู มีความพึงพอใจในการบริ หารงานกิจการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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นักเรี ยน ก็จะทาให้สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครู
ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพของครู
1. อายุ ได้แก่
1.1 อายุ 21-40ปี
1.2 อายุ 41-60ปี
2. ระดับการศึกษา ได้แก่
2.1 ปริ ญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริ ญญาตรี
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 น้อยกว่า 5 ปี
3.2 ระหว่าง 5-10 ปี
3.3 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ ายส่ งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง
1. ด้านกิจกรรมนักเรี ยน
2. ด้านงานปกครอง
3. ด้านสวัสดิการนักเรี ยน

ภาพ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั การศึ กษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง ได้อาศัยแนวคิดการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน จากการสังเคราะห์ขอบข่ายการบริ หาร
กิจการนักเรี ยนตามแนวคิดของ ปณิ ธิกฤษดิ์ เลิศล้ า (2555), ฉัตรชัย แสงจันทณ์ (2555), สัมพันธ์ ชื่นสาราญ (2556), อรสา ทรงศรี
(2558), วราภรณ์ บุญดอก (2559), ธนาภา ชมภูธญ
ั (2559), มัลลิกา คูสีวิน (2559), สุ รพัชร เกตุรัตน์ (2561), กุสินา รอดทอง (2561)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และทองแดง แสวงบุญ (2564) สรุ ปได้ 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านกิจกรรมนักเรี ยน (2) ด้านการปกครอง และ (3) ด้านสวัสดิการนักเรี ยน มี
สมมุติฐานว่า ครู ที่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการวิจยั ของ อัจฉราพร
สารสมัคร (2561) ที่พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคล โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก และอัจฉราพร
สารสมัคร (2561), ศิริพร โชตะนา (2559) และชัยดารงค์ สิ งหเจริ ญวัฒน์ (2559) ยังพบว่า สถานภาพของครู ที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึ กษา การศึ กษาความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ด้วยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท้ ี่ได้ทาการศึกษา
วิจยั ไว้แล้ว สรุ ปได้แนวทางการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึกษาสงเคราะห์
ภาคกลาง และศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับสถานภาพของครู ที่แตกต่างกัน และศึ กษาความคิดเห็ นจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับ
สถานภาพครู
2. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่าความสอดคล้อง 0.6-1.00 และได้นาไปทดลองใช้พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ = 0.91
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ในสถานศึกษา โรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง
ปี การศึกษา 2564 กาหนดกลุ่มขนาดตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการเปิ ดตารางของ Cohen (Cohen, Manion,
& Morrison, 2011) จานวน 226 คน เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว นามาหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างด้วยการแบ่ง
แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นชั้นภูมิ (อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกูล, 2561)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลสถานภาพของครู มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
4.2 ข้อมูลความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารกิจการนักเรี ยนวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เป็ นแบบจาแนกความหมาย 5 ระดับ (semantic differential) เป็ นรายข้อและรายด้าน โดยยึดเกณฑ์ของ บุญชม
ศรี สะอาด (2560) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.3 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการการบริ หารกิจการนักเรี ยนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่าย
ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จาแนกตามอายุ และวุฒิการศึกษา ด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4.4 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารกิจการนักเรี ยนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่าย
ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ด้วยการทดสอบ F test โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
สถิติพ้ืนฐานได้แก่การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ t test แบบ Independent และ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบ F test เมื่อพบความแตกต่าง ให้ทาการทดสอบรายคู่ตาม
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการวิจยั
1. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.14) โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสวัสดิการนักเรี ยน
(X̅ = 4.21) ด้านงานปกครองนักเรี ยน (X̅ = 4.15) และด้านกิจกรรมนักเรี ยน (X̅ = 4.05)
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน พบว่า
2.1 ครู ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้าน
กิจกรรมนักเรี ยน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครู ที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนใน
กลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2.3 ครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่าย
ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึ กษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเว้น ด้านกิจกรรมนักเรี ยน ไม่แตกต่างกัน จึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Schefe’s post
hoc comparisons method)
อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสถานศึกษาในกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคกลาง มี โครงสร้ างการบริ หารงานชัดเจน รวมทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี ความรู ้ ความสามารถ มี การวางแผนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ มีการบริ หารจัดการให้มีความคล่องตัวในการดาเนินงาน และยึดหลักการบริ หารงานแบบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
มุ่งเน้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เครื อวัลย์ ราชวิชิต (2560) ได้วิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการบริ การด้ านงาน
วิชาการโรงเรี ยนวังจันทร์ วิทยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่มีต่อการบริ การด้านงานวิชาการโรงเรี ยนวังจันทร์ วิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและราย
ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภาวดี มาสบาย (2560) ได้วิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ มี
ต่ อการดา เนินงานวิชาการ โรงเรี ยนบ้ านคลองมือไทร (สว่ างไสวราษฎร์ บารุ ง) สังกัดองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า
ความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีต่อการดาเนิ นงานวิชาการของโรงเรี ยนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์ บารุ ง) สังกัด
ั ญา วังทอง (2560) ได้
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ กญ
วิจัยเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของครู ต่ อ การบริ หารงานบุ ค คลของโรงเรี ยนในอ าเภอธั ญ บุ รี สั ง กัด ส านั กงาน เขตพื ้น ที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครู ต่อการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนในอาเภอธัญบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจของครู ท่ี มีต่อการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่ม
เครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน พบว่า
2.1 ครู ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่าย
ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึ กษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาในแต่ละแห่ ง มีแนวทางและรู ปแบบ
ในการบริ หารจัดการกิจการนักเรี ยนแตกต่างกัน บริ บทของสถานศึ กษาที่แตกต่างกัน ทาให้ภาระงานกิ จการนักเรี ยนมีปริ มาณไม่
เท่ากัน อีกทั้งครู ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หาร มีวยั วุฒิแตกต่างกัน อาจส่ งผลทาให้งานกิจการนักเรี ยนดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ไม่
เท่ากันในสถานศึกษาในแต่ละแห่ ง ฉะนั้น การมีส่วนร่ วมในงานในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนในด้านต่าง ๆ ร่ วมกัน ของครู
ส่ งผลให้ครู เกิ ดความพึงพอใจต่อการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยนของครู ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริ หารงานกิ จการ
นักเรี ยน แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจฉราพร สารสมัคร (2561) ได้วจิ ยั เรื่ อง การศึ กษาความพึงพอใจของข้ าราชการครู
ที่ มีต่อการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนสิ งห์ สมุทร ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนสิ งห์สมุทร โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ข้าราชการครู ที่มีเพศ และวิชาสอน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนสิ งห์สมุทร โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นระดับการศึกษา และ
วิทยฐานะต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนสิ งห์สมุทร โดยรวมและรายด้าน การวางแผนและการกาหนด
อัตรากาลัง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนใน
กลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านสวัสดิการนักเรี ยน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากในการบริ หารนักเรี ยนของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ใน
ด้านการมอบหมายภาระงานและความรับผิดชอบด้านการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน มีการแต่งตั้งครู ฝ่ายปกครองโดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมตามภาระงาน เช่น คนที่มีประสบการณ์น้อย และมีภาระงานน้อย จึ งได้รับมอบหมายภาระงานเพิ่มในงานกิ จการ
นักเรี ยน ฉะนั้น อาจทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งถ้าผูบ้ ริ หารเลือกบุคคลจากระดับการศึกษา หรื อมีระดับการศึกษาที่สูงกว่า ส่ งผล
ให้งานกิจการนักเรี ยนมีผลลัพธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งเกิดจากการวางแผนและการทางานที่เป็ นขั้นตอน จึงทาให้ครู ที่มี
ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานกิ จ การนัก เรี ย นแตกต่ า งกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ
ฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์ (2557) ที่กล่าวว่า การจัดบริ การด้านสวัสดิการเป็ นงานอีกอย่างหนึ่ ง ที่ผบู ้ ริ หารจะต้องจัดขึ้นเพื่อนักเรี ยนและ
เพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นของกระบวนการเรี ยนการสอน ได้แก่ บริ การการแนะแนว บริ การสุ ขภาพ บริ การอาหารกลางวัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยพร มะลิ (2538) ที่พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผรู ้ ับผิดชอบงานกิจการนักเรี ยนที่มีต่อการ
บริ หารกิ จการนักเรี ยน น่ าจะมาจากการที่ในปั จจุบนั การบริ หารส่ วนใหญ่ของโรงเรี ยนจะพัฒนามาเป็ นระบบการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมมากขึ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ครู ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่ องการทางานในแต่ละขั้นตอน สามารถแสดงความคิดเห็นถึงแนวทาง
ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการทางานของโรงเรี ยนในการประชุมร่ วมกันกับผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็ นการระดม
สมองของทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะทาให้โรงเรี ยนสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ นมืออาชีพในการทางานได้ต่อไปในอนาคต ซึ่ ง
ระบบการบริ หารรู ปแบบนี้ จะต่างจากการบริ หารในรู ปแบบเก่า ที่เน้นการสั่งการและการตัดสิ นใจจากผูบ้ ริ หารเพียงฝ่ ายเดียว โดย
ไม่มีการคานึงถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ ายอื่น ๆ
2.3 ครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนของโรงเรี ยนในกลุ่ม
เครื อข่ายส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านงานปกครองนักเรี ยน และด้านสวัสดิการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน
ด้านกิจกรรมนักเรี ยน แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการ
บริ หารกิจการนักเรี ยนของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โรงเรี ยนมีการจัดทาแผนการดาเนิ นกิจกรรมนักเรี ยนยังไม่ชดั เจนและเป็ นระบบที่
ครอบคลุมงานกิ จการนักเรี ยนทั้งหมด อีกทั้งการมอบหมายงานให้ครู ในสถานศึ กษามีส่วนร่ วม ไม่ใช่เฉพาะครู ที่ปฎิ บตั ิหน้าที่ งาน
กิจการนักเรี ยน ซึ่งครู ทุกคนมีการรับรู ้ผเู ้ รี ยนในความรับผิดชอบของตนเอง มีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมในการดูแลนักเรี ยน ซึ่ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานกิ จการนักเรี ยน ดังนั้น ครู ที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน จึ งมีความคิดเห็นต่อการบริ หารนักเรี ยน
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยดารงค์ สิ งหเจริ ญวัฒน์ (2559) ได้วิจยั เรื่ อง ความพึ งพอใจของข้ าราชการครู ที่มีต่อการ
บริ หารงานของผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษาในอาเภอสอยดาว สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาจันทบุรี เขต 2
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการครู ต่อการบริ หารงาน โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก และผลการเปรี ยบเทียบความ
พึงพอใจของข้าราชการครู ต่อการบริ หารงาน เมื่อจาแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดโรงเรี ยน โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องงานวิจยั ของ ศรเพชร อุสารัมย์ (2563) ได้วจิ ยั เรื่ อง ความพึง
พอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารในสถานศึ กษาสั งกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารในสถานศึ กษาสังกัด
เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุ รี จาแนกตามวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์การทางาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรกาหนดโครงการพัฒนางานกิ จการนักเรี ยนไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษา เพื่ อจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการจัดทาสื่ อหรื อนวัตกรรมสนับสนุนการดาเนินงาน และจัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานให้ชดั เจน
2. สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจกับผูป้ กครองให้เห็นถึงความสาคัญของงานกิจการนักเรี ยน เพื่อให้ได้รับความร่ วมมือ
ในการให้ขอ้ มูลของนักเรี ยนและให้การสนับสนุนต่อไป
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรให้ครู ทุกคนมีส่วนร่ วมในการวางแผนเกี่ยวกับงานกิจการนักเรี ยน เพื่อให้ครู ทุกคนได้รับทราบ
ทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม ของการบริ หารงานกิจการที่สถานศึกษาดาเนินการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรกากับติดตามให้ครู ผรู ้ ับผิดชอบงานกิจการนักเรี ยน และครู ที่ปรึ กษาดาเนินการประเมินผลการ
ดาเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมินเสนอต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โดยกาหนดในปฏิทินให้ชดั เจน และ
เป็ นแกนนาในการประชุมคณะทางาน เพื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และกาหนดแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา
ระบบ และวิธีการพัฒนาแนวทางการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการกาหนดโครงสร้างการบริ หารกิจการนักเรี ยนให้สอดคล้องกับแนวทาง และส่ งเสริ มให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจแนวทางงานกิจการนักเรี ยน ซึ่งจะส่งผลให้การบริ หารกิจการนักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
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และ (3) ผูแ้ ปลสามารถนาผูอ้ ่านเข้าสู่บรรยากาศฉากของเรื่ องนั้น ๆ ได้อย่างดีโดยบทแปลภาษาไทย โดยการวิเคราะห์บทแปลนั้น ผูว้ ิจยั
ใช้ทฤษฎีการแปลของลาร์ สัน (Mildred Larson) โดยการศึกษาของผูว้ ิจยั ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์กบั ผูศ้ ึกษาด้านการแปลหรื อเกิดการ
พัฒนาต่อยอดต่อไป
คาสาคัญ: ฉาก, บทแปล, การสรรคา
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A Study of the Chinese Translation of Literary Scene Narrative Titled Soul Mountain
According to Stylistic Values
Kanokon Boonpeng
Translation (Chinese-Thai), Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: merry.mary.eye@gmail.com
Abstract
The purpose of this research paper is to study the description of a Chinese translated literary scene titled Mountain of Spirits
based on stylistic values. This is the Nobel Prize-winning literature on the Mountain of Spirits. Literary branch 2000 the author is Gao
Xingjian. Chinese writer the researcher studied the narratives of the Chinese translated literary scenes titled Mountain of Soul, translated
some scenes into Thai by Ramphan Raksriaksorn, and compared the Thai translations with the original language to analyze according
to the stylistic value. The results of the research can be concluded that (1) When the original language uses words that are beautiful
according to the language of the translator, they can translate them while maintaining the beauty of the translated language as well.
(2) Use direct and indirect translations to convey the full and true nature of the original. (3) The translator can bring the reader into the
atmosphere of the story very well through the Thai translation by analyzing the translation. The researcher uses the translation theory
of Larson (Mildred Larson). The study of the researcher at this time will be useful to the translation study or further development.
Keywords: Scene, Translation, Word Creation
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บทนา
วรรณกรรมเรื่ อง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ เป็ นวรรณกรรมที่กล่าวถึงการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายและอิสรภาพของชีวิต การ
มีตวั ตน การแสดงตัวตน และความสงบภายในใจ โดยวรรณกรรมชิ้นนี้ ถูกเขียนขึ้นหลังจากที่ เกาสิ งเจี้ยนได้ออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยว
และค้นหาความสงบสุ ขในใจ เกาสิ งเจี้ยนใช้เวลาในการเดินทางครั้งนี้ มากกว่า10 เดือน โดยเริ่ มจากเมืองปั กกิ่งไปสู่ แม่น้ าแยงซี มณฑล
เสฉวน ดังนั้น การดาเนินเรื่ องจะมีสถานที่มากมายที่เกาสิ งเจี้ยนกล่าวถึง ทั้งสถานที่ที่มีอยูจ่ ริ งและสถานที่ที่อยูใ่ นจินตนาการโดยอารมณ์
และความรู ้สึกของผูเ้ ขียนนั้น จะถูกบรรยายผ่านสถานที่น้ นั ๆ ตลอดจนสอดแทรกภาษาในการเสี ยดสี สังคมและการปกครองของจีนใน
สมัยนั้นลงในเรื่ องอย่างแยบคายอีกด้วย
เนื่องจากวรรณกรรมเล่มนี้ เป็ นวรรณกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทาง ดังนั้น สิ่ งที่จะเป็ นจุดเด่นในวรรณกรรมเรื่ องนี้ ก็
คือ ฉาก โดยฉากที่ปรากฏในเรื่ องจะมีจานวนมากและมีความหลากหลายทางด้านของการใช้คาและภาษา บางครั้งเป็ นการบรรยายฉาก
ตามฉากของเรื่ อง แต่บางครั้งก็เป็ นการบรรยายฉากที่ผา่ นความรู ้สึก ผ่านแนวคิดและทัศนคติของผูเ้ ขียน ดังนั้น ฉาก จึงถือว่าเป็ น จุดเด่น
ของวรรณกรรมเล่มนี้ โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้านภาษาและการสรรคา โดย กุหลาบ มัลลิกะมาส (2522, หน้า 110) ให้ความหมาย
ของฉากไว้วา่ ในบทละคร คาว่า ฉาก หมายถึง เวทีและส่ วนประกอบเวทีตามเนื้ อเรื่ อง แต่ในนิ ยายเรื่ องสั้นหรื อในนิ ทานมีความหมาย
กว้างกว่า คือหมายถึง สถานที่ และเวลาที่ เรื่ องนั้น ๆ เกิดขึ้น สถานที่ และเวลา อาจหมายความแค่เฉพาะห้อง ๆ หนึ่ งหรื อกว้างขวางทั้ง
ประเทศหรื อโลกก็ได้ ในบางกรณี ฉากมีบทบาทเสมือนเป็ นตัวละครด้วยตัวหนึ่งในโครงเรื่ อง คือ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม
ของตัวละครในเรื่ อง ดังนั้น เราจะเห็นได้วา่ ฉาก แม้จะเป็ นส่ วนประกอบของเรื่ อง แต่ฉากก็เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เรื่ องดาเนิ นต่อไปได้
อย่างมีอรรถรส เรื่ องราวจะดาเนินต่อไปไม่ได้หากไม่มีฉาก จากข้อความข้างต้น สามารถสรุ ปความหมายของฉากได้วา่ ฉาก คือ สถานที่
และสิ่ งแวดล้อมที่บอกให้ผอู ้ ่านทราบว่า เหตุการณ์น้ นั ๆ เกิดขึ้นที่ใด โดยสามารถเข้าใจได้ถึงเนื้ อเรื่ องหรื อลักษณะของตัวละครด้วย ที่
สาคัญ ฉาก ยังเป็ นการสื่ อความคิดของผูเ้ ขียนให้ดาเนิ นลงไปในเนื้ อเรื่ องอีกด้วย (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2543, หน้า 185-194) ดังที่กล่าวใน
ข้างต้นว่า วรรณกรรมเรื่ อง ขุนเขาแห่ งจิตวิญญาณ นั้น ฉากจานวนมากถูกแทรกไปด้วยความคิดและทัศนคติของผูเ้ ขียนอย่างเห็นได้ชดั
และมีการเลือกสรรคาอย่างชาญฉลาด
วรรณกรรมเรื่ อง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ นั้น ถูกแปลเป็ นฉบับภาษาไทย โดย คุณราพรรณ รักศรี อกั ษร (2545) นักแปลชาวไทย
ที่ มีผลงานด้านการแปลหนังสื อจี นมากมาย ทั้งวรรณกรรมชุ ด หนังสื อคู่มือต่าง ๆ รวมทั้งหนังสื อรางวัลโนเบลอย่างขุนเขาแห่ งจิ ต
วิญญาณ ซึ่งถือว่า เป็ นหนังสื อที่ควรค่าและเป็ นที่น่าสนใจของผูอ้ ่านทั้งหลาย ในการแปลวรรณกรรมเรื่ อง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ นั้น ถือ
ว่าเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายมากสาหรับผูแ้ ปล เนื่องจากเป็ นหนังสื อที่ผเู ้ ขียนซ่อนความหมายและความรู ้สึกลงไปในหนังสื ออย่างแยบคาย ผูแ้ ปล
จึงอาจต้องใช้เทคนิ คและทฤษฎีการแปลมากมายที่จะแปลความออกมาให้หมดจดตามต้นฉบับ และเพื่อความเข้าใจตรงตามเจตนาของ
ผูเ้ ขียนแก่ผอู ้ ่านด้วย วัลยา วิวฒั น์ศร (2541, หน้า 82) กล่าวว่า นักประพันธ์แต่ละคนมีลีลาการเขียนต่างกันไป ผูแ้ ปลจะต้องรักษาลีลาของ
นักประพันธ์แต่ละคน ดังนั้น ผูแ้ ปลจึ งต้องไม่มีลีลาของตนเอง มีแต่ลีลาของนักประพันธ์แต่ละคนที่ ตนแปล ซึ่ งย่อมแตกต่างกันไป
ดังนั้น เราจะเห็ นได้ว่า การแปลวรรณกรรมเรื่ อง ขุนเขาแห่ งจิ ตวิญญาณ ของ คุณราพรรณ รักศรี อกั ษร นั้น เป็ นสิ่ งที่ ควรค่าแก่การ
ศึกษาวิจยั อย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาวิจยั ด้านการแปล
ดังที่ ผูว้ ิจยั ได้กล่าวข้างต้นว่า วรรณกรรมเรื่ อง ขุนเขาแห่ งจิ ตวิญญาณ นั้น มีความโดดเด่ นในเรื่ องของฉาก ที่ นอกจากจะมี
จานวนมากในเรื่ องและยังเป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยให้เรื่ องดาเนิ นอย่างมีสีสันและน่าสนใจ เมื่อวรรณกรรมเล่มนี้ ถูกแปลเป็ นภาษาไทย จึง
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ทาให้ผวู ้ จิ ยั ใคร่ รู้และต้องการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบความงามของภาษาระหว่างภาษาต้นฉบับและภาษาแปล และเนื่องจากจานวนฉากที่มี
มากกว่า 100 ฉากในเรื่ อง ผูว้ จิ ยั ได้เลือกตัวอย่างทั้งหมดสามฉาก มาเป็ นตัวอย่างแสดงให้เห็นในบทความนี้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์การบรรยายฉากในบทแปลภาษาจีนเรื่ อง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของ เกาสิ งเจี้ยน แปลโดย ราพรรณ รักศรี อกั ษร
2. เพื่อศึกษากลวิธีการแปลการบรรยายฉากในบทแปลภาษาจีนเรื่ อง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของ เกาสิ งเจี้ยน แปลโดย ราพรรณ
รักศรี อกั ษร
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความงามของภาษาต้นฉบับภาษาจีนและบทแปลภาษาไทยตามคุณค่าโวหารการประพันธ์
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาบทบรรยายฉากในบทแปลภาษาจีนเรื่ อง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ แปลโดย ราพรรณ รักศรี อกั ษร
เพื่อเปรี ยบเทียบกับต้นฉบับภาษาจีนเรื่ อง 灵山 ของ เกาสิ งเจี้ยน
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาการบรรยายฉาก รวมทั้งกลวิธีในการแปลบทบรรยายฉากของวรรณกรรมจีนเรื่ อง ขุนเขาแห่ งจิตวิญญาณ ของ เกาสิ งเจี้ยน
แปลโดย ราพรรณ รักศรี อกั ษร ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 3
ประเด็น ดังนี้
1. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่ อง เกาสิ งเจี้ยน
นิ พนธ์ ศศิภานุเดช (2546) ผูว้ ิจยั เรื่ อง ขุนเขาแห่ งจิ ตวิญญาณ ของเกาสิ งเจี ้ยน: ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดี
ของผู้ประพันธ์ งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาอัตชีวประวัติของผูเ้ ขียน คือ เกาสิ งเจี้ยน รวมทั้งตัวบทในวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์ทฤษฎี
การประพันธ์ของผูเ้ ขียน
2. กลวิธีและทฤษฎีการแปล
การอ่านหนังสื อที่ผเู ้ ขียนเป็ นชาวต่างประเทศที่มีการใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาเขียนนั้น หากผูอ้ ่านไม่มีพ้ืนความรู ้ของ
ภาษาต่างประเทศนั้น ๆ ก็จะเป็ นอุปสรรคในการอ่านหนังสื อเล่มนั้น ๆ ได้ ดังนั้น การแปลจึ งเป็ นเรื่ องที่ สาคัญมาก เนื่ องจากแต่ละ
ประเทศ แต่ละภาษา มีวฒั นธรรมที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้น การแปลภาษาต่างประเทศแต่ละคา แต่ละประโยคจึงจาเป็ นจะต้องมีทฤษฎี
ต่างมีเป็ นแกนเพื่อยึดหลักการแปลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสวยงามที่สุดโดย สัญฉวี สายบัว (2550) ได้อธิ บายว่า ภาษาเป็ นเครื่ องมือที่
มนุษย์ผลิตขึ้น เพื่อใช้สื่อความคิดเห็น ประสบการณ์ และความรู ้ซ่ ึงกันและกัน
สรุ ปการให้ความหมายการแปลของ Larson (1984) ได้ว่า การแปลควรเข้าถึงโครงสร้างของภาษาทั้งคา และไวยากรณ์ รวมทั้ง
วัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การแปลภาษานั้น นอกจากจะต้องเข้าใจภาษาต้นฉบับเป็ นอย่างดีแล้ว การถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษา
ปลายทางนั้น ก็สาคัญ ผูแ้ ปลยังจาเป็ นต้องแปลทั้งสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม กล่าวคื อ แปลทั้งตัวอักษรที่ ปรากฏและความเป็ น
อัตลักษณ์ของภาษาต้นฉบับที่ซ่อนอยูอ่ อกมาให้ครบถ้วน
3. การสรรคาในการแปลบทบรรยายฉาก
การเล่าเรื่ องหรื อการสื่ อความประเภทต่าง ๆ มีเป้ าหมายเดียวกันคือ ต้องการให้ผรู ้ ับสารเข้าใจและรับรู ้สิ่งเดียวกันกับผูส้ ่งสาร
ทั้งนี้ ในกระบวนการเล่าเรื่ องหรื อสื่ อความออกไปนั้น ผูส้ ่งสารอาจเลือกวิธีต่าง ๆ ลงไปในสารของตนเองได้ หากสิ่ งที่พบมากในการสื่ อ
ความทางด้านงานเขียน โดยเฉพาะงานเขียนประเภทวรรณกรรมที่มกั จะดาเนินเรื่ อง โดยการให้คุณค่าทางวรรณศิลป์ มาให้กบั งานของตน
นัน่ ก็คือโวหารต่าง ๆ ความหมายของโวหาร คือ การใช้ถอ้ ยคาอย่างมีช้ นั เชิงในการเขียน เพื่อมุ่งให้ผอู ้ ่านเข้าใจและรับรู ้สารที่เป็ นความรู ้
ความคิด ประสบการณ์ หรื อเรื่ องที่เกิดจากจินตนาการ ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ผเู ้ ขียนต้องการ
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาตัวบทฉบับแปลไทย ผูว้ จิ ยั จะศึกษาวรรณกรรมเรื่ อง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ฉบับแปลไทยโดย ราพรรณ
รักศรี อกั ษร
2. ผูว้ จิ ยั รวบรวมฉากที่มีการบรรยาย ทั้งฉากความจริ งและฉากที่เกิดจากจินตนาการของผูเ้ ขียน
3. ผูว้ จิ ยั นาบทบรรยายฉากทั้งต้นฉบับและบทแปลมาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบตามคุณค่าโวหารการประพันธ์
ผลการวิจยั
โดยทัว่ ไป งานเขียนประเภทนวนิยาย นิทาน หรื อวรรณกรรม จะมีการสื่ อความออกมาเป็ นเรื่ องราว เพื่อนาผูอ้ ่านไปสู่ จุดหมาย
ซึ่ งในเรื่ องราวนี้ จะมีการดาเนิ นเป็ นขั้นเป็ นตอน จะประกอบด้วย บุคคล เวลา สถานที่ อากาศ กลิ่น เสี ยง สี อารมณ์ ความรู ้สึก ซึ่ งสิ่ ง
ต่าง ๆ เหล่านี้เราเรี ยกว่า ฉาก ฉากจะเป็ นส่ วนที่สาคัญมากในการสร้างอรรถรสในการอ่าน รวมทั้งเป็ นส่ วนประกอบหลักที่จะทาให้บท
นั้น ๆ สวยงาม และมีชีวติ ขึ้นมาได้ ผูว้ จิ ยั จะเลือกวิเคราะห์สามฉาก จากทั้งหมด 186 ฉาก ของต้นฉบับ และฉบับแปลขึ้นมาเทียบให้เห็น
ตัวอย่ างที่ 1
ต้ นฉบับ
北方,这季节,已经是深秋。这里,暑热却并未退尽。太阳在落山之前,依然很有热力,照在身上,脊背也有些
冒汗。 你走出车站,环顾了一下,对面只有一家小客栈,那是种老式的带一层楼的木板铺面,在楼上走动楼板便格直
响,更要命的是那乌黑油亮的枕席。再说,洗澡也只能等到天黑,在那窄小潮湿的天井里,拉开裤裆,用脸盆往身上倒
水。那是农村里 出来跑买卖做手艺的落脚的地方。
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทแปล
ภาคเหนือช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง อากาศยังร้อนอยู่ ดวงตะวันในช่วงก่อนลับเหลี่ยมเขายังคงส่องแสงจ้า เมื่อส่องถูกตัวก็ทาให้
เหงื่อออกชุมแผ่นหลังทีเดียว คุณเดินออกจากท่ารถหันไปดูรอบ ๆ ฝั่งตรงข้าม มีเพียงโรงเตี๊ยมเล็ก ๆ แบบโบราณแห่งหนึ่ง พื้นปูไม้
กระดาน เวลาเดินจะดังเอี๊ยดอ๊าด ที่แย่กว่านั้นคือ หมอนและเสื่ อที่มีคราบน้ ามันมะเมื่อม นอกจากนี้ ถ้าจะอาบน้ าต้องรอให้มืดก่อนแล้ว
ไปยืนอาบตรงลานโล่งที่แคบและเฉอะแฉะ ถอดกางเกงออกแล้วเอากะละมังที่ใช้ลา้ งหน้าตักราดตัว โรงเตี๊ยมแบบนี้ เป็ นที่พกั สาหรับ
ชาวบ้านตามชนบทที่เดินทางมาค้าขายเท่านั้น
บทวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์ท้ งั ภาษาต้นฉบับและบทแปล เราจะสังเกตได้วา่ เป็ นการบรรยายฉากที่เน้นถึงสภาพอากาศในเขตภาคเหนือ
ของประเทศจีน สิ่ งที่ผอู ้ ่านจะเห็นได้ชดั ในฉากนี้คือ อากาศที่ ร้อน ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ออกมาตามตาราง ดังนี้
ต้นฉบับ

บทแปล

บทวิเคราะห์

北方,这季节,已经是深
秋。这里，暑热却并未退
尽。

ภาคเหนือช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง
อากาศยังร้อนอยู่

照在身上,脊背也有些冒
汗

เมื่อส่องถูกตัวก็ทาให้เหงื่อออกชุม
แผ่นหลังทีเดียว

太阳在落山之前,依然很
有热力

ดวงตะวันในช่วงก่อนลับเหลี่ยมเขา
ยังคงส่องแสงจ้า

การแปลที่ทาให้คาศัพท์มีความสวยงามทางภาษามากขึ้น
โดยยังคงความหมายของต้นฉบับอยู่ แม้วา่ ต้นฉบับจะไม่
กล่าวถึง เหลี่ยมของดวงตะวัน แต่เมื่อแปลเป็ นภาษาไทย
แล้ว กลับทาให้บรรยายกาศของฉากนั้น ชัดเจนและสวยงาม
มากขึ้น

更要命的是那乌黑油亮的
枕席

ที่แย่กว่านั้น คือ หมอนและเสื่ อที่มี
คราบน้ ามันมะเมื่อม

การแปลที่คงความหมายของภาษาต้นฉบับและภาษาแปลได้
อย่างครบถ้วน ทั้งรู ปแบบและความหมาย 乌黑油亮 ให้
ความรู ้สึกถึงความดาจนเป็ นเงา ซึ่งภาษาแปลใช้คาว่า
มะเมื่อม (ให้ความรู ้สึกเงาเช่นกัน)

ผูว้ จิ ยั จะพบว่า ไม่มีคาศัพท์ไดในต้นฉบับที่สูญหายไปจาก
ฉบับแปล เป็ นการแปลที่ครบถ้วน แต่ใช้รูปแบบการวาง
ประโยคตามไวยากรณ์ภาษาไทย

ผูแ้ ปล นอกจากจะสามารถแปลความได้อย่างครบถ้วนแล้ว ยังสามารถสื่ อความออกมาได้อย่างถูกต้องและสวยงามตามต้นฉบับ
แม้แต่ความงามของฉากที่เป็ นนามธรรม ก็สามารถแปลออกมาเป็ นรู ปธรรมได้ การเลือกคาของผูแ้ ปลนั้น ทาให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวา
ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในฉากนี้ โดยผูแ้ ปลได้บรรยายให้เห็นภาพเหลี่ยมของดวงอาทิตย์และความดาเงาของน้ ามัน เป็ นต้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตัวอย่ างที่ 2
ต้นฉบับ
反反覆覆的鼓点像在诉说一个没有言辞的传说,喃喃呐
呐。水色天光,变得灰暗了的屋顶,那屋场间接缝依稀可
辨灰 白的一块块石板,晒得暖和的泥土,喷出的鼻息,从屋
场传 来吵架样的说话声,还有晚风,头顶上树叶飒飒的抖
动,稻草 和牛栏里的气味,搅水的声音,不知是门轴还是水
井上木毂辘 的吱呀作响,叽叽喳喳的麻雀和什么地方一
对落巢的斑鸠的 咕噜声,女人和小孩子的尖声叫唤,苦艾
的气味和飞鸣的虫 子,脚下表面晒干了底下还松软的泥
巴,潜在的欲望和对幸福的渴求,鼓声在心里唤起的震动,
也想打赤脚和坐到人家磨得 乌亮的木门槛上去的愿望,
都油然而生。

บทแปล
เสี ยงกลองดังตึงตัง ๆ ซ้ า ๆ ซากๆ ราวกับกาลังเล่าตานานโดยไม่ใช้
คาพูด สี สดใสของฟ้ าเหมือนสี ของน้ า หลังคาบ้านเปลี่ยนเป็ นสี เทา
เข้ม แผ่นหิ นสี เทาที่ปูบนลานระหว่างบ้าน พอมองเห็นรอยต่อราไร
ดินเหนียวถูกแดดเผาจนอุน่ เสี ยงวัวพ่นลมออกจมูก เสี ยงพูดคุยดัง
ราวกับคนทะเลาะกันดังมาจากลานบ้าน ขณะนี้ ยังมีลมยามเย็น
ใบไม้เหนือศีรษะสัน่ ไหวยามต้องลม ได้กลิ่นฟางข้าวและกลิ่นคอก
ควาย ได้ยนิ เสี ยง เสี ยงดังเอี๊ยดอ๊าดที่ไม่รู้วา่ มาจากบานพับประตู
หรื อเพลาไม้ที่บ่อน้ า เสี ยงจิ๊บ ๆ ของนกกระจอกกับลูกนกเขาคูห่ นึ่ง
ที่ร่วงลงมาจากรังที่ไหนสักแห่ง และเสี ยงแหลมดังของผูห้ ญิงและ
เด็ก กลิ่นของพืชสมุนไพรและแมลงที่บินว่อน ดินเหนียวใต้ ฝ่าเท้ าที่
ผิวดินถูกแดดเผาจนแห้ งผาก แต่ พืน้ ล่ างยังอ่ อนนุ่ม ความปรารถนา
ที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในและความใฝ่ ฝันถึงความสุข เสี ยงกลองดัง
สะเทื อนเข้ าไปถึงหั วใจ ความปรารถนาที่จะเดินเท้าเปล่าเข้าไปนัง่
ตรงธรณี ประตูไม้ที่ถูกเสี ยดสีจนเป็ นมันเลื่อม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเอง
อย่างฉับพลัน

บทวิเคราะห์
จากฉากข้างต้น หากวิเคราะห์ภาพรวม อาจจะเป็ นเหมือนการบรรยายและเปรี ย บเที ยบทัว่ ไป แต่หากสังเกตจะพบว่า ทุกคา
เปรี ยบเทียบในฉากนั้น จะมีความรู ้สึกและอารมณ์ของผูเ้ ขียนลงไป เช่น 脚下表面晒干了底下还松软的泥巴 ฉบับแปลกล่าวว่า ดิน
เหนียวใต้ ฝ่าเท้ าที่ ผิวดินถูกแดดเผาจนแห้ งผาก แต่ พืน้ ล่ างยังอ่ อนนุ่ม แสดงให้เห็นว่า แม้ดินที่แห้งแล้ว ก็แห้งแค่ผิดที่ถูกแดดเท่านั้น แต่
ด้านล่างยังคงอ่อนนุ่มอยู่ แสดงถึงการมีความหวัง และความปรารถนาบนความสิ้ นหวัง กอปรกับที่วรรคต่อไปที่กล่าวว่า 潜在的欲望
和对幸福的渴求 ความปรารถนาที่ ซ่อนเร้ นอยู่ภายในและความใฝ่ ฝั นถึ งความสุ ข ส่ วนวรรคที่ แสดงถึ งการกล่าวเกิ นจริ ง แต่เพื่อให้
ผูอ้ ่านเข้าถึงอารมณ์ของผูเ้ ขียนในฉากนี้ คือ 鼓声在心里唤起的震动 ฉบับแปลว่า เสี ยงกลองดัง สะเทื อนเข้ าไปถึงหั วใจ จะเห็ นได้
อย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ขียนมีอารมณ์สะเทือนใจ ในความเป็ นจริ งเราใช้เพียงหูในการฟังเสี ยง แต่การที่ผเู ้ ขียนกล่าวว่า เสี ยงกลองสะเทือนไปถึง
หัวใจนั้น เพื่อให้ผอู ้ ่านเห็นภาพและมีความรู ้สึกร่ วม โดยเฉพาะคาว่า 震动 ที่ทาให้จินตนาการสะเทือนสะท้านได้อย่างดี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตัวอย่ างที่ 3
ต้นฉบับ
从车上下来的，或是从停车场走过来的人，男的是
扛着大包小包，女的抱着孩子。那空手什么包袱和
篮子也不带的一帮子年轻人从口袋里掏出葵花籽，
一个接一个扔进嘴里，又立即用嘴皮子把壳儿吐出
来，吃得干净俐落，还哔剥作响，那分优闲，那种
洒脱，自然是本地作风。

บทแปล
คุณสะพายเป้ สัมภาระมือถือกระเป๋ ายืนมองไปรอบ ๆ ท่ารถที่เกลื่อน
กลาดไปด้วยกระดาษห่อไอศกรี มและชานอ้อย ผูช้ ายที่ลงจากรถหรื อ
ออกจากท่ารถจะแบกเป้ สัมภาระทั้งใหญ่และเล็ก ส่วนผูห้ ญิงอุม้ เด็ก
วัยรุ่ นกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีท้ งั สัมภาระหรื อตะกร้า ล้วงเมล็ดทานตะวันออก
จากกระเป๋ าเสื้ อโยนเข้าปาก เมล็ดแล้วเมล็ดเล่า เคี้ยวเสี ยงดังแล้วพ่น
เปลือกออกมา อย่ างรวดเร็ ว หมดจด ท่ าทางเรื่ อย ๆ เฉื่ อย ๆ ดูเหมือน
จะเป็ นลักษณะของคนถิ่นนี้

บทวิเคราะห์
ต้นฉบับ --- 洒脱 ฉบับแปล --- เรื่ อย ๆ เฉื่ อย ๆ
คาว่า 洒脱 อ่านว่า ส่ า ทัว ทาหน้าที่เป็ นคาคุณศัพท์（形容词）ใช้อธิ บายลักษณะของบุคคล (ในที่น้ ี ใช้บรรยายลักษณะ
ของคนทั่ว ๆ ในหมู่ บ้า นชนบทแห่ ง หนึ่ ง) แปลว่า เป็ นธรรมชาติ เรี ย บง่ าย ไม่มี พิธีรีต อง ไม่ เคร่ ง ครั ด ส่ ว นค าว่า เรื่ อยเฉื่ อย ตาม
ความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2554) ให้ความหมายว่า ว. เอื่อย ๆ ตามสบาย ไม่กระตือรื อร้น ไม่เร่ งรี บ
บทวิเคราะห์ --- คาว่า 洒脱 เป็ นคาที่ใช้ในความหมายบวก（褒义词 ）ให้ความรู ้สึกถึงความเป็ นกันเอง สบาย ๆ และให้
บรรยากาศชนบท ซึ่งสอดคล้องกับบริ บทของฉากที่ตวั ละครเดินทางมายังแถบชานเมือง
การเลือกใช้คาในฉากนี้คือ การเลือกใช้คาส่งผลต่อความรู ้สึกและจินตนาการของผูอ้ ่าน โดยในฉากดังกล่าวผูเ้ ขียนต้องการสื่ อ
ถึงลักษณะวิถีชีวิตของผูค้ นในสังคมชนบทที่ ไม่มีพีธีรีตอง เรี ยบง่าย ไม่เน้นกฎเกณฑ์ รวมทั้งสภาพและบรรยากาศของสถานที่ อย่าง
ชัดเจนในสังคมจีนที่เกิดขึ้นจริ งในสมัยนั้น
ดังนั้น เราจะเห็นได้วา่ การแปลจะทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจความหมายที่ ผูเ้ ขียนต้องการจะสื่ อได้อย่างครบถ้วนนั้น ผูแ้ ปลจะต้องมี
ความเข้าใจมากกว่าภาษาต้นฉบับ กล่าวคือ ผูแ้ ปลจะต้องมีความเข้าใจภูมิหลังของผูเ้ ขียนหรื อประสบการณ์ เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เป็ นแรง
บันดาลใจให้ผเู ้ ขียนสร้างเรื่ องขึ้นมา โดยผ่านศิลปะการใช้ถอ้ ยคา
อภิปรายผล
จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาวรรณกรรมแปลเรื่ อง ขุนเขาจิตวิญญาณ แปลโดย คุณราพรรณ รักศรี อกั ษร รวมทั้งได้ศึกษาต้นฉบับที่
เป็ นภาษาจีน ทาให้ผวู ้ จิ ยั ค้นพบว่า จุดเด่นของวรรณกรรมเรื่ องนี้คือ ฉากในแต่ละตอนของเรื่ อง โดยแต่ละฉากจะมีจุดเด่นอย่างชัดเจนทั้ง
ในลวดลายทางด้านภาษาและจินตนาการของผูเ้ ขียน รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดภาษาของผูแ้ ปล การที่ผแู ้ ปลจะสื่ อความออกมา
ได้ ไม่เพียงแต่อ าศัย แค่ความรู ้ ใ นตัวอักษรของภาษาต้นฉบับ นั้น ๆ เท่ านั้น แต่การสื่ อ กลิ่ นและสี ข องเรื่ องราวนั้น ๆ เป็ นที่ ท้าทาย

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

713

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความสามารถของผูแ้ ปล ทุกภาษามีอตั ลักษณ์เฉพาะภาษา เมื่อผูแ้ ปลต้องแปลเป็ นภาษาไทย ก็ยงั คงต้องรักษาความงามของภาษาไทยด้วย
กล่าวคือ ผูแ้ ปลไม่ใช่แค่ผแู ้ ปลความ แต่ยงั เป็ นผูร้ ักษาความงามของภาษาอีกด้วย ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปเป็ นข้อ ๆ ดังนี้
1. การแปลบทบรรยายฉากนั้น ผูแ้ ปลนั้นต้องเข้าใจบรรยายกาศของเรื่ อง เพื่อพาผูอ้ ่านไปสู่บรรยากาศที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อ
2. การแปลบทบรรยายฉากนั้น มีท้ งั การแปลตรงและแปลอ้อม เจตนาเพื่อการสื่ อความที่ครบถ้วนและคงความสวยงาม
3. ผูแ้ ปลสามารถสรรคาให้ตรงตามต้นฉบับได้ ทาให้ฉากนั้น ๆ น่าสนใจ และสมจริ งมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะและเพือ่ การนาไปใช้
จากการศึกษาการแปลของบทบรรยายฉากวรรณกรรมแปลจีน เรื่ องขุนเขาแห่ งจิตวิญญาณ ของ เกาสิ งเจี้ยน แปลไทยโดย ราพรรณ
รักศรี อกั ษร ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาบทบรรยายฉากในวรรณกรรมแปลจีนของ เกาสิ งเจี้ยน เรื่ องอื่น ๆ และของนักแปลคนอื่น ๆ
2. ควรศึกษาวรรณกรรมแปลจีนอื่น ๆ ของผูแ้ ปล ราพรรณ รักศรี อกั ษร
3. ควรศึกษากลวิธีการแปลบทบรรยายของวรรณกรรมแปลจีนเรื่ องอื่น ๆ และของนักแปลอื่น ๆ
เอกสารอ้ างอิง
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การแปลภาษาจีน-ไทย ศึกษาการปรับบทแปลข่ าวสายทหาร
ชวาล ตมิศานนท์¹*
เสาวภาคย์ วรลัคนากุล²
สาขาวิชาการแปล (จีน-ไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: chawannavy@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษากลวิธีการแปลและปรับปรุ งปั ญหาการแปลข่าวกรองทางทหาร ของศูนย์รักษา
ความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยใช้ขอ้ มูลระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 พบว่า การแปล
ข่าวกรองสายทหาร แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ การปรับบทแปล (62.97%) การแปลตรงตัว (22.22%) และการแปลเอาความ (14.81%)
ตามลาดับ ดังนั้น การแปลข่าวกรองทางทหารนิ ยมใช้การแปลแบบปรั บบทแปลมากที่ สุด เพื่อให้การใช้ภาษากระชับและสื่ อ
ความหมายเข้าใจ โดยมีรูปแบบของประโยคและคาใกล้เคีย งกับภาษาต้นทาง แต่ยงั คงการแปลตรงตัวในส่ วนของคาศัพท์เทคนิ ค
หรื อชื่อเฉพาะ รวมถึงการแปลเอาความ เพื่อสื่ อความหมายโดยรวมให้ชดั เจนใกล้เคียงกับข้อความต้นฉบับ ข้อเสนอแนะ (1) ควร
ศึกษาการแปลระดับลึกหรื อระดับโครงสร้างประโยค เพื่อพิจารณาว่า ผูแ้ ปลมีกลวิธี เทคนิค ในการปรับบทแปลให้เข้าใจง่าย ถูกต้อง
ตามหลักภาษาปลายทางอย่างไร (2) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการแปลตรงตัว การแปลเอาความ การปรับบทแปล
ว่า มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร และทุกกลวิธีสามารถทาให้ผอู ้ ่านได้รับประโยชน์เต็มที่หรื อไม่ และ (3) ควรมีการศึกษา
การปรับบทแปลข่าวด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากข่าวสายทหาร เพื่อทาให้ทราบโครงสร้างประโยค การใช้ภาษาของงานข่าวแต่ละ
ด้านที่ไม่เหมือนกัน
คาสาคัญ: ข่าวสายทหาร, การปรับบทแปล, กลวิธีการแปล
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Translations Chinese-Thai Study Translation Editing News in Military Fields
Chawan Tamisanont¹*
Saovapak Voralakkanakul²
Translation (Chinese-Thai), Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: chawannavy@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were to study the translation process and resolve translation problems in military intelligence at
the Armed Forces Security Center of the Royal Thai Armed Forces Head Quarters. The data was analyzed using qualitative data
from 2016 to 2018. The findings were classified into three clusters, which were according to: Translation Editing (62.97%),
Form-Base Translation (22.22%), and Meaning-Base Translation (14.81%). The result indicated that translation editing techniques
were frequently used in military intelligence because the translator must keep the whole value in a short pattern and close to the
original text. Suggestions (1) It is to research deep translation or sentence structure. Whether the translator has strategies and
techniques for making the translations easier to understand. How is it correct according to the destination language? (2) Should
study the differences between Form-Base Translation, Meaning-Base Translation, and Translation Editing. How are they similar
or different? And can each strategy provide the readers with the maximum benefit? (3) There should be a study to adjust the translation
in other areas. Other than military news to know the sentence structure. The use of language in each news event is not the same.
Keywords: News in Military Fields, Translation Editing, Translation Tactics

716

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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บทนา
ข่าวด้านความมัน่ คง เป็ นส่ วนสาคัญในงานป้ องกันประเทศ การรวบรวมข่าวสารจากการแปลข่าวภาษาจีนจะช่วยให้ทราบ
ข่าวรอบด้าน และสามารถนาเนื้ อหาจากการแปลข่าวมาประเมิน วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ข่าวได้ ภาษาจีนมีบทบาทมากใน
สังคมข่าวสารยุคใหม่ มีสานักข่าวจีนหลายแห่งติดตามสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงในพื้นที่ชายแดนจีน-เมียนมา ที่ส่งผลกระทบต่อ
ไทย หน่ วยงานความมัน่ คงของไทยจึ งเพิ่มช่องทางการติดตามข่าวสารจากหลายสานักข่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งก่อนเข้าสู่
กระบวนการแปลข่าวจากภาษาจีนสู่ภาษาไทย โดยผ่านกรรมวิธีตามวงรอบข่าวกรอง เพื่อให้ได้รายงานข่าวที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
การแปล คื อ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นฉบับไปเป็ นภาษาแปล โดยให้มีใจความครบถ้วนสมบู รณ์ตรงตาม
ต้นฉบับ โดยไม่มีการตัดต่อหรื อแต่งเติมที่ไม่จาเป็ นใด ๆ ทั้งสิ้ น (วรนาถ วิมลเฉลา, 2543, หน้า 4; สุ พิชญา ชัยโชติรานันท์, 2558,
หน้า 117) การแปลข่าวสายทหาร ผูแ้ ปลต้องมีภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่ องที่แปลเข้าไว้ดว้ ยกัน หากผูแ้ ปลขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งย่อมทาให้
การแปลเกิ ดความผิดพลาดได้ ฟางเมิ่ งจื อ (方梦之, 2009) นักวิชาการการแปลชาวจี น กล่าวว่า รู ปแบบงานเขี ยนงานแปลมี 2
รู ปแบบ คือ รู ปแบบสานวนการเขียนเฉพาะด้าน และรู ปแบบสานวนการเขียนทัว่ ไป โดยสรุ ปเนื้อหาได้วา่ รู ปแบบสานวนการเขียน
เฉพาะด้าน ใช้สื่อสารกันระหว่างระดับผูเ้ ชี่ยวชาญกับผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น ทฤษฎีหรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองและการวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่ วนรู ปแบบสานวนการเขียนทัว่ ไป แบ่งออกได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบทความทัว่ ไป และ
บทความทางเทคนิ ค มีลกั ษณะรู ปแบบภาษาเป็ นการบรรยาย โดยการอธิ บายความรู ้ดา้ นรู ปแบบสานวนการเขียนเฉพาะด้าน และ
รู ปแบบสานวนการเขียนทัว่ ไป จาเป็ นต้องเลือกใช้คา วลีหรื อกลุ่มคา ประโยค และย่อหน้า ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สานวนการเขียนในแต่ละรู ปแบบ ซึ่ งสอดคล้องกับ พัชรี โภคาสัมฤทธิ์ (2549, หน้า 2) กล่าวว่า ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในการแปล ได้แก่
ปั ญหาด้านภาษาของผูแ้ ปล ไม่วา่ จะเป็ นภาษาต้นฉบับหรื อภาษาที่จะใช้แปล สามารถเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ระดับคา ระดับข้อความ และ
ระดับที่ใหญ่กว่านั้น ผูแ้ ปลต้องรู ้ท้ งั สองภาษาเป็ นอย่างดี และปั ญหาด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการมองโลก ตลอดจน
แนวคิดที่แตกต่างกันของคนต่างวัฒนธรรม และไอเหว่ย ฉี , กมลพร สุ ทธิ สุขศรี และศรี เพ็ญ เศรษฐเสถียร (2551, หน้า 12-19) ระบุ
สาเหตุของความล้มเหลวในการแปลว่า มีสาเหตุจากความเข้าใจผิดว่า การแปล คือ กระบวนการแปลแบบตรงตัวคาต่อคา และมี
สาเหตุจากจุดบอดทางวัฒนธรรมที่ผแู ้ ปลไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต้นทางหรื อภาษาปลายทาง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการแปลต่าง ๆ ทาให้ทราบว่า การปรับบทแปลสามารถนาองค์ความรู ้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหา
กลวิธีการแปลข่าว ด้วยมีความสนใจการแปลในสายงานข่าวทหาร จากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของผูว้ ิจยั โดยต้องการนาเสนอว่า
รายงานข่าวสายทหาร หรื อข่าวด้านความมัน่ คงนั้น มิได้สนใจเฉพาะข่าวด้านการทหารอย่างเดี ยว แต่ยงั รวมไปถึงด้านอื่น ๆ เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สถานการณ์ชายแดน ที่จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศอีกด้วย
แหล่งข่าวในการวิจยั ครั้งนี้ มาจากแหล่งข่าวเปิ ด (ligitimate source) คือ สื่ อสานักข่าวออนไลน์ ที่ หน่ วยข่าวกรองด้าน
ความมัน่ คงติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ มีการตรวจสอบข่าวสารให้ถูกต้องจากหลายแหล่ง ก่อนนาผ่านกระบวนการที่เรี ยกว่า “วงรอบ
ข่าวกรอง” ด้วยเหตุผลนี้ ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็นความสาคัญต่อการปรับบทแปลข่าวสายทหาร โดยผ่านการแปลเป็ นภาษาไทย ก่อนการ
ผลิตรู ปแบบรายงานข่าวกรองที่ นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษากลวิธีการปรับบทแปลข่าวสายทหาร และเพื่อ
ศึ กษาปั ญ หา หาแนวทางการแก้ไขปั ญ หาการแปล โดยอยู่บ นพื้น ฐานของการปรั บ บทแปล ซึ่ ง มี นิ ยามว่า การปรั บ ไม่ใ ช่ ก าร
เปลี่ยนแปลงหรื อการแก้ไขบทแปลให้แตกต่างไปจากต้นฉบับตามความพอใจของผูแ้ ปล แต่เป็ นการแปลแบบปรับความคิดให้อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย รักษาเนื้อหา และความหมายเทียบเคียงได้กบั ต้นฉบับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทบทวนวรรณกรรม
การสื่ อความหมายโดยการแปลนั้น ผูอ้ ่านเป็ นผูร้ ับสารซึ่ งแสดงโดยตัวสื่ อ ซึ่ งเป็ นคนละชุดกับที่ ผูส้ ่ งสารคนแรกหรื อ
ผูเ้ ขียนต้นฉบับ ใช้ภาษาทั้งสองภาษา คือ ภาษาของต้นฉบับ และภาษาของฉบับแปล เป็ นผลิตผลของมนุษย์ต่างสังคมซึ่งมีวฒั นธรรม
ความเป็ นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อ และการมองสิ่ งต่าง ๆ ที่แวดล้อมตนต่างกัน ลักษณะและระบบของภาษาทั้งสองจึงแตกต่างกัน จะ
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และความเป็ นอยูท่ างสังคมทั้งสองนั้น ดังนั้น การนาเอา
ภาษาอีกภาษาหนึ่ งมาสื่ อความหมายทั้งมวลของต้นฉบับ จึงต้องมีการปรับบทแปลบ้าง ไม่ว่าจะเป็ นการแปลที่มีลกั ษณะตรงตัว (literal
translation) หรื อการแปลเอาความ (meaning-base translation) ทั้งนี้ เพื่อให้บทแปลนั้น สามารถสื่ อความหมายได้ดีที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ และสามารถสร้างการตอบสนองในตัวผูอ้ ่านงานแปลได้ใกล้เคียงกับปฏิกิริยาของผูอ้ ่านต้นฉบับ
1. ขอบเขตของการปรับบทแปล การปรับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงหรื อการแก้ไขบทแปลให้แตกต่างไปจากต้นฉบับตาม
ความพอใจของผูแ้ ปล
2. ในการปรับภาษาที่ใช้ในบทแปลนั้น ไม่วา่ จะปรับอะไรหรื อปรับอย่างไร ผูแ้ ปลจะต้องคานึ งถึงความมุ่งหมายของการ
แปลเป็ นสิ่ งสาคัญเหนื ออื่นใด ซึ่ งหมายถึง การมุ่งที่จะให้ภาษาในบทแปล สามารถสื่ อความหมายที่เทียบเคียงได้กบั ความหมายใน
ต้นฉบับ (equivalent meaning) ดังนั้น ถ้าผูแ้ ปลเผชิญปั ญหาว่า ถ้ารักษารู ปแบบการเสนอความคิดของต้นฉบับไว้ ความหมายจะถูก
ถ่ายทอดได้ไม่เต็มที่ หรื อถ้าพยายามถ่ายทอดความหมายได้อย่างใกล้เคียงแล้ว จาเป็ นต้องเปลี่ยนรู ปแบบไปบ้าง ผูแ้ ปลควรจะเลือก
การรักษาความหมายไว้ โดยปรับรู ปแบบตามความเหมาะสม หลักเกณฑ์น้ ี ใช้ได้กบั การแปลงานเขียนทุกชนิ ด โดยมีขอ้ ยกเว้นคือ
การแปลงานเขียนประเภทรจนาสาร (expressive writing) ซึ่ งรู ปแบบมีความสาคัญเท่า ๆ กับการคาดหมาย การปรับบทแปลจึงแตกต่าง
กันไป
2.1 สิ่ งที่จะปรับในบทแปล โดยการปรับทาได้ 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับคา ซึ่งหมายถึง คา สานวน หรื อโวหาร ที่จะใช้ในบทแปล
ระดับที่ 2 ระดับโครงสร้างของภาษา ซึ่งหมายถึง (1) เสี ยง (2) โครงสร้างของคา (3) โครงสร้างของประโยค และ
(4) โครงสร้างของการเรี ยงลาดับกลุ่มประโยคเข้าเป็ นหน่วยภาษาที่ใหญ่ข้ ึน เช่น ย่อหน้า หรื อบทความ เป็ นต้น
2.2 หลักการวิเคราะห์การปรับบทแปล ของ สัญฉวี สายบัว (2560) แบ่งได้ดงั นี้
ระดับที่ 1 การปรับบทแปลระดับคา แบ่งออกเป็ น
1) การเติมคาอธิบาย
2) การใช้วลีหรื อประโยคแทนคา
3) การใช้คาที่อา้ งอิงถึงความหมายกว้างขึ้น แทนคาที่อา้ งอิงสิ่ งที่เฉพาะกว่า
4) การเติมตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มความคิดต่าง ๆ
5) การตัดคาหรื อสานวนทิ้งไป
ระดับที่ 2 การปรับบทแปลระดับโครงสร้างภาษา
1) ระดับเสี ยง
2) ระดับโครงสร้างของคา
3) ระดับประโยค แบ่งออกเป็ น
4) การปรับระเบียบวิธีเรี ยงคาในประโยคหรื อวลี
5) การเปลี่ยนจากประโยคเป็ นวลี หรื อวลีเป็ นประโยค

718

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
6) การปรับรู ปประโยคปฏิเสธ
7) การปรับการใช้กรรตุวาก และกรรมวาจก
8) การเพิม่ และการละคาในประโยค
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การแปลภาษาจี น -ไทย ศึ กษาการปรับบทแปลข่าวสายทหาร เป็ นการวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้ อหาทางภาษา
เพื่อศึกษากลวิธีการปรับบทแปลข่าวสายทหารในด้านการใช้คา และเพื่อศึ กษาปั ญหา แนวทางแก้ไขปั ญหาการปรับบทแปลข่าว
สายทหารของ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม โดยนาเสนอวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เอกสารบทแปลข่าวสายทหารอยูใ่ นงานเขียนประเภทอรรถสาร เนื่ องจากมีทานองการเขียนเป็ นการอธิ บายให้เหตุผลและ
ข้อมูล มีการกาหนดแน่นอนว่า เขียนไว้สาหรับกลุ่มผูอ้ ่านใด มีลกั ษณะภาษามาตรฐาน มีคาศัพท์เทคนิ คและศัพท์วิชาการ โดยผูว้ ิจยั
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ศึกษาทฤษฎีการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบัว (2560) ตามกระบวนการแปล 4 ขั้นตอน ยึดตามหลักการแปลของ สัญฉวี
สายบัว (2560, หน้า 21) เป็ นหลัก
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการแปลตามทัศนะของไนดา (Nida, 1964), แคทฟอร์ ค (Catford, 1969), นิ วมาร์ ก (Newmark, 1981)
และลาร์สนั (Larson, 1984)
ในส่ วนนี้ เป็ นการวิจยั แบบวิเคราะห์เนื้ อหาทางภาษา เพื่อศึ กษาวิธีการปรั บบทแปลในข่าวสายทหาร เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความหลากหลายและครอบคลุมตามทฤษฎีหลักปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบัว (2560) ซึ่งยึดถือเป็ นแนวทางเพื่อทาการ
วิเคราะห์ลกั ษณะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั ขั้นตอนในการทาดาเนินงานวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาต้นฉบับ วิเคราะห์ตน้ ฉบับ หาข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับ
ขั้นตอนที่ 2 ตีความหมายและจับสารของต้นฉบับ หรื อการรับทอดความหมายจากต้นฉบับ
ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายทอดเป็ นภาษาฉบับแปล ประเมินผูอ้ ่าน ตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการแปล
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบงานแปล ความถูกต้องด้านความหมาย และลักษณะของภาษา
การคัดเลือกข้ อมูล
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั คัดเลื อกข้อมูลข่าว ซึ่ งมาจากแหล่งข่าวเปิ ดจากสื่ อเว็บไซต์ คื อ www.myanmarol.com ซึ่ งเป็ น
เว็บไซต์ภาษาจีนที่เสนอข่าวบริ เวณพื้นที่ชายแดนเมียนมา-ไทย ได้อย่างรวดเร็ ว ทันต่อสถานการณ์ และมีผอู ้ ่านจานวนมากเว็บไซต์
www.asean-china.com เป็ นเว็บไซต์ข่าวภาษาจีนที่เสนอข่าวพร้อมบทวิเคราะห์ความมัน่ คงในพื้นที่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และ
เว็บไซต์ http://cari.gxu.edu.cn เป็ นเว็บไซต์ศูนย์วจิ ยั อาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยกวางสี ซึ่ งสรุ ปข่าวสถานการณ์ข่าวกรองอาเซี ยนและ
นาเสนอข้อมูลด้านความมัน่ คงอาเซี ยนประจาสัปดาห์ โดยแหล่งข่าวสื่ อเหล่านี้ ได้ถูกนามาแปลเป็ นข่าวสายทหารภาคภาษาไทย
นาเรี ยนผูบ้ งั คับบัญชาศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงกรมข่าวทหาร หน่วยข่าวกรองความมัน่ คงภายใน
กระทรวงกลาโหม และประชาคมข่าวกรอง เรี ยกว่า รายงานข่าวด่วนประจาวัน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกโดยการหยิบฉลากข่าว
จานวน 54 ข่าว
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการกาหนดกรอบลักษณะการปรับบทแปลตามแนวทางที่ ได้ศึกษาค้นคว้าจาก สัญฉวี
สายบัว (2560) แล้วทาการอ่านข่าวต้นฉบับและฉบับแปล เพื่อศึกษาเชิงลึกด้วยการสังเกตและเปรี ยบเทียบบทแปลในเนื้ อหาระหว่าง
ต้นฉบับภาษาจีนกับฉบับแปลภาษาไทย จากนั้น นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องตามกรอบของการศึกษาที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ได้บนั ทึกข้อมูลในส่วนของการปรับบทแปลจากฉบับแปล และรู ป เทียบเคียงจากต้นฉบับทั้งหมด จากนั้น จึงได้
วิเคราะห์และจาแนกตามประเภทย่อยของการปรับบทแปลสองระดับ ได้แก่ การปรับบทแปลในระดับประโยค และการปรับบท
แปลในระดับโครงสร้างภาษา
2. ผูว้ จิ ยั จะเชื่อมโยงถึงแนวคิดทฤษฎีหลักการแปลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับผลการศึกษา จากนั้น อภิปรายถึงปั ญหาการแปล
และแนวทางแก้ไขปั ญหาการปรับบทแปลข่าวสายทหาร
สรุปกรอบความคิด
จากการศึกษาวิจยั เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถสรุ ปทฤษฎีที่จะนามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. กลวิธีการแปล มี 3 กลวิธี
การแปลตรงตัว (literal translation)
การแปลเอาความ (meaning-base translation)
การปรับบทแปล (translation editing)
2. ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการปรับบท
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพือ่ ศึกษากลวิธีการแปลข่าวสายทหารในด้านการใช้คาของศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ
กองทัพไทย

วัตถุ ประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึ กษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาการปรั บบทแปลข่าวสายทหารของศู นย์รักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
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ปนามหาว
ทิ ย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้เสนอข้อมูลผ่านผลการวิจยั เป็ นตารางเชิงปริ มาณและค่าความถี่ และค่าร้อยละ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบคาอธิบาย โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. ผลการวิจยั ด้านกลวิธีการแปล
2. ผลการศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขการปรับบทแปล
จากการศึกษาพบกลวิธีการแปล ดังสรุ ปในตารางนี้
ตาราง 1
แสดงผลการวิจัยด้ านกลวิธีการแปล
กลวิธีการแปล
1. การแปลตรงตัว (literal translation)
2. การแปลเอาความ (meaning-base translation)
3. การปรับบทแปล (translation editing)
4. อื่น ๆ
รวม

จานวน (ข่าว)
12
8
34
54

คิดเป็ น %
22.22%
14.81%
62.97%
100%

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นผลการวิจยั ด้านกลวิธีการแปลนี้ มีการศึกษาข่าวทั้งหมด 54 ประโยค ซึ่ งศึกษาใน 3 กลวิธี ได้แก่
กลวิธีการแปลแบบตามตัวอักษรคา กลวิธีการแปลแบบตรงตัวคงความหมาย และกลวิธีปรับบทแปล พบว่า ปรับบทแปล (translation
editing) มากที่สุด จานวน 34 ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 62.97% รองลงมาคือ การแปลตามตัวอักษร (form-base translation) จานวน 12
ประโยค คิดเป็ นร้อยละ 22.22% และ การแปลเอาความ
ตัวอย่ างที่ 1 การแปลตรงตัว
ต้นฉบับ
在中国和有关各方的极力调停下，10 月底至 11 月初，同盟军、若开军、德昂军三家民族革命武装组
织代表在中国昆明与缅甸和平委员会进行会谈，会议就“停火谈判”问题取得积极成果。

ฉบับแปล
จัดประชุมที่จีนร่ วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง, ระหว่างปลาย ตุลาคม-พฤศจิกายน, มีผแู ้ ทนจาก กองกาลังโกกั้ง (Myanmar National
Democratic Alliance Army--MNDAA ) กองกาลังอารกัน (Arakan Army--AA) กองกาลัง ตะอาง (Ta’ang National Liberation Army
--TNLA) 3 กองกาลังกลุ่มชาติพนั ธุ์ ประชุมที่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ร่ วมกับคณะกรรมการสันติภาพของทางการพม่า ที่ประชุม
เจรจาหยุดยิง ซึ่งปั ญหาต่าง ๆ มีผลลัพธ์การไกล่เกลี่ยที่ดีข้ ึน
บทวิเคราะห์
รู ปแบบการแปลชื่อเฉพาะ เป็ นการแปลในลักษณะตรงตัว ไม่ขา้ มคาและประโยค ข่าวต้นฉบับมีการระบุชื่อกองกาลังกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ติดอาวุธในรู ปแบบภาษาจี น ซึ่ งกลุ่มกองกาลังติดอาวุธในพม่าส่ วนใหญ่จะเรี ยกขานนามด้วยตัวย่อที่เป็ นภาษาอังกฤษทุก
กลุ่ม ในด้านการแปลข่าวสายทหารกลุ่มต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็ นคาย่อ ต้องแปลตรงตัว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตัวอย่ างที่ 2 การแปลเอาความ
ต้นฉบับ
当前已经在协议上签字的国家有 60 个，确认将签字的国家有 13 个， 东盟国家中印度尼西亚、
老挝、马来西亚、菲律宾已经签署协议，泰国、越南已经确定将签字。

ฉบับแปล
ปั จจุบนั มีประเทศที่ ลงนามในข้อตกลงนี้ แล้วมี 60 ประเทศ, ยืนยันว่า จะร่ วมลงนามอีกมี 13 ประเทศ, ภูมิภาคอาเซี ยนมี
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ที่ได้ลงนามในข้อตกลงแล้ว, ส่วนไทยและเวียดนามยืนยันว่า จะลงนาม
บทวิเคราะห์
รู ปแบบการแปลเอาความในข่าวสายทหาร เป็ นการแปลประโยคเน้นความหมายโดยไม่เปลี่ยน ไม่สลับรู ปประโยค หรื อ
ข้ามประโยค เป็ นการแปลที่เน้นเก็บรายละเอียดความหมายของแต่ละประโยคในเนื้อข่าว แต่ไม่เน้นการลาดับข่าว หรื อนาข้อเท็จจริ ง
อื่นเข้ามาเสริ ม
ตัวอย่ างที่ 3 การปรับบทแปล
ต้นฉบับ
缅甸禁止承载有数百名乘客的游轮停靠缅甸港口。据悉，银海游轮公司“银神号” (The Silver Spirit) 豪华
游轮不久前曾在泰国普吉岛港口停靠，本应 3 月 4 日停靠缅甸仰光港口，但却遭到缅甸的 拒绝。

ฉบับแปล
เมื่อ 3 มีนาคม 2561 ดร. ขิ่นขิ่นจี รองผูอ้ านวยการกองกาจัดโรคติดต่อส่ วนกลาง กรมสาธารณสุ ขเมียนมา เปิ ดเผยว่า ขณะนี้
ทางการเมียนมา ได้มีคาสัง่ ห้ามเรื อสาราญ MV Silver Spirit ซึ่ งมีจานวนผูโ้ ดยสาร 485 คน และลูกเรื อ จานวน 405 คน จากประเทศ
สิ งคโปร์ โดยมีกาหนดแล่นเข้ามาเทียบท่าเรื อตีลาวา เมืองย่างกุง้ ใน 4 มีนาคม 2561
บทวิเคราะห์
เริ่ มหัวข้อข่าวไม่มีการระบุวนั เวลา และบุคคลที่ ชดั เจน เช่น ตาแหน่ งรองผูอ้ านวยการกองกาจัดโรคติดต่อส่ วนกลาง
กรมสาธารณสุ ขเมียนมา เนื้ อข่าวต้นฉบับไม่ได้ระบุชื่อ ระบุแค่คาว่า พม่าห้าม 缅甸禁止 ในการปรับบทแปลข่าวสายทหารต้อง
ตรวจสอบข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ หรื อค้นหาให้ได้วา่ หน่ วยงานนั้น ใครคือผูอ้ อกคาสั่ง อีกทั้งเนื้ อข่าวต้นฉบับไม่ได้ระบุจานวน
บุคคล ข่าวในการปรับบทต้องตรวจสอบข่าวแล้วเพิ่มเติมจานวนที่ชดั เจนลงไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาการปรับบทแปลข่าวจากภาษาจีนเป็ นภาษาไทยผ่านรายงานข่าวสายทหาร สามารถสรุ ปได้ 3 ส่วน ดังนี้
1. อภิปรายการวิจยั ด้านกลวิธีการปรับบทแปลข่าวสายทหารด้านการใช้รูปประโยค
2. อภิปรายปั ญหาและแนวทางการแก้ไขการปรับบทแปลข่าวสายทหาร
3. ข้อเสนอแนะ
อภิปรายการวิจยั ด้ านกลวิธีการปรับบทแปลข่ าวสายทหารด้ านการใช้ รูปประโยค
ในการศึกษาการแปลภาษาจีน-ไทย ได้นาข้อมูล ข่าวสารมาจากเว็บไซต์สานักข่าวจีน โดยคัดเลือกข่าวที่น่าสนใจ นามาผลิต
เป็ นรายงานข่าวสายทหารในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ระหว่าง ปี 2559-2561 โดยมีรูปแบบการศึ กษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ แบบศึ กษาเอกสาร ใช้วิธีการศึกษาใน 3 กลวิธี ได้แก่ การแปลตรงตัว การแปล เอาความ และการปรับบท
แปล ผลการวิจยั พบว่า ผูแ้ ปลมีการใช้กลวิธีการแปลแบบปรับบทมาก รองลงมาคือ การแปลแบบตรงตัว และการแปลแบบเอาความ
ผลการวิจยั ที่พบว่า มีกลวิธีการแปลแบบปรับบทจานวนมาก ทาให้เห็นว่า ผูแ้ ปลให้ความสาคัญกับผูอ้ ่านที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
เฉพาะ ซึ่งต้องมีการอธิบายคา เพิ่มคา หรื อปรับประโยคให้เข้าใจง่าย เนื่องจากต้นฉบับข่าวไม่มีคาเกริ่ นความหมายไว้ อย่างไรก็ตาม
พบว่า รายงานข่าวแปลมีกลวิธีการแปลที่หลากหลาย ทั้งการแปลตรงความหมาย การแปลเอาความ การแปลปรับบท สะท้อนให้เห็น
ว่า ผูแ้ ปลมีความพยายามในการแปลเป็ นอย่างมาก เพื่อรักษาเจตนาของต้นฉบับและความสมบูรณ์ของเนื้อข่าว และอาจต้องเข้าถึง
วัฒนธรรม ชีวติ ความเป็ นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อให้เข้าใจบริ บทของต้นกาเนิดข่าวมากขึ้น
อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ ไขการปรับบทแปลข่ าวสายทหาร
รายงานข่าวแปลในสายทหาร คือ การแปลข่าวให้ได้รับทราบข้อเท็จจริ งมากที่สุด โดยต้องมีการแปลข่าวที่ถูกต้อง ตรงตาม
เนื้อหาข่าวต้นทาง แต่ตอ้ งถ่ายทอดออกมาสู่ ภาษาปลายทางที่มีความหมายครบถ้วน โดยสรุ ปออกมาให้ตรงตามหลักนิ ยมการเขียน
ข่าวสายทหาร คือ สั้น กะทัดรัด ชัดเจน มีลกั ษณะการใช้คาในภาษาไทยที่เหมาะสมถูกต้อง ไม่ใช้คาสมัยใหม่ หรื อคาแสลง ที่ยากต่อ
การเข้าใจ
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในการแปลข่ าว เกีย่ วข้ องกับความสามารถในการใช้ ภาษาของผู้แปล
1. ปั ญหาความเข้าใจ ผูแ้ ปลอาจยังไม่เข้าใจความหมายต้นฉบับ เนื่องจากไม่เข้าใจภาษาต้นฉบับที่ชดั เจน เช่น คา โครงสร้างภาษา
คลังความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะแปล
2. ปั ญหาการขาดประสบการณ์ร่วมในการแปลแก้ไข ผูแ้ ปลต้องมีความรู ้ดา้ นการทหาร และหลักนิ ยมการใช้คาให้เหมาะสม
กับข่าว
3. ปั ญหาการถ่ายทอด
3.1 ความรู ้ภาษาแม่ หรื อภาษาไทยที่ไม่ดีพอ จึงไม่สามารถหาคาชัดเจน กระชับ หรื อเหมาะสมมาสื่ อความหมาย
3.2 เพราะขาดคลังคา ซึ่งต้องสัง่ สมจากการอ่านงานเขียนที่ผแู ้ ต่งใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องสละสลวย
3.3 การประยุกต์ใช้หลักการแปลไม่ถูกต้อง ผูแ้ ปลถ่ายภาษาโดยยึดติดกับคา และโครงสร้างประโยคของต้นฉบับมาก
จึงไม่อาจถ่ายทอดความหมายที่สมบูรณ์ออกมาได้
3.4 ทัศนคติในการแปลผิดพลาด ขาดความรับผิดชอบในการแปล และต่อผลงานแปลของตนเอง โดยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
ของงานแปลนั้น ว่า แปลไปเพื่ออะไร และผูร้ ับสารคาดหวังสิ่ งใดจากงานแปลของตน
แนวทางแก้ไข
จากการศึกษาเบื้องต้น ผูแ้ ปลจะใช้กลวิธีปรับบทแปลได้ ก็ยงั พบว่า มีคา และประโยคบางส่ วนที่ใช้ตอ้ งปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ซึ่ งต้องศึกษาเรื่ องราวความเป็ นมาเป็ นไปของข่าวที่จะแปลด้วย จะทาให้การปรับบทแปลมีความสมบูรณ์ของข่าว
แปลมากยิง่ ขึ้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
จากการศึกษา การปรับบทแปลข่าวสายทหาร ผูว้ จิ ยั พบว่า นอกเหนือจากหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในวิทยานิพนธ์น้ ี ยังมีประเด็น
ที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นที่นามาศึกษา ได้แก่
1. การศึกษาการแปลระดับลึกหรื อระดับโครงสร้างประโยค เพื่อพิจารณาว่า ผูแ้ ปลมีกลวิธี เทคนิค ในการปรับบทแปลให้
เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาปลายทางอย่างไร
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการแปลเอาความ การแปลตรงตัว การปรับบทแปล ว่า มีความเหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร และทุกกลวิธีสามารถทาให้ผอู ้ ่านได้รับประโยชน์เต็มที่หรื อไม่
3. ควรมีการศึกษาการปรับบทแปลข่าวด้านอื่น ๆ เพื่อทาให้ทราบโครงสร้างประโยค การใช้ภาษาของงานข่าวแต่ละด้านที่
ไม่เหมือนกัน (ใช้ให้เป็ นระบบคาเดียวกัน)
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การแสดงพืน้ บ้ านราแบบบท ตาบลสามเรือน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุ โขทัย
ชมัยพร สุวรรณสุขสันติ1*
สุภทั รา บุญปั ญญโรจน์2
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: aunbob20@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาประวัติความเป็ นมาของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอ
ศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย และเพื่อศึ กษาองค์ประกอบของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัด
สุ โขทัย ใช้วิธีการศึ กษาจากเอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อศึกษา สอบถาม สังเกตการแสดงพื้นบ้านราแบบบท
แบบของชาวบ้านและแบบนาฏศิลป์ พร้อมนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึ กษาพบว่า การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย เป็ นการแสดงพื้นบ้าน
ประเภทหนึ่ง ในจานวน 6 ชุดการแสดง ที่นิยมเล่นในตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย ในอดีต ราแบบบท เป็ นการ
แสดงพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันในหมู่ชายหญิง ต่อมาได้รับความนิ ยมลดน้อยลง ด้วยสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรับ เปลี่ยนไป
การแสดงพื้นบ้านราแบบบทที่เคยเป็ นกิจกรรมของคนหนุ่มสาว ก็เกิดการเปลี่ยนช่วงวัยในการเล่นการแสดง เป็ นผูส้ ูงอายุที่ทาหน้าที่
ในการอนุ รักษ์สืบสานให้คงอยู่ รู ปแบบการแสดงเป็ นการร้อง รา ระหว่างชายหญิง มีการเกี้ ยวพาราสี การโต้ตอบอารมณ์ผ่านบท
เพลงพื้นบ้าน ลักษณะของการเล่นเป็ นแบบราวง ชายหญิงราเป็ นคู่ เดินตามกันเป็ นวงกลม ผูเ้ ล่นจะทาท่าตามบทร้องเป็ นภาษาท่าที่
ง่าย ไม่ซับซ้อน ผูช้ มสามารถเข้าใจในท่าที่ตีบทตามเนื้ อร้องได้ทนั ที องค์ประกอบการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ประกอบไปด้วย
เนื้อเพลง 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเพลงปฏิพากย์ (2) กลุ่มเพลงที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับตัวละครในนิ ทานพื้นบ้านไทย (3) เพลงลา ลักษณะ
ท่ารา เป็ นการตีบทตามเนื้ อร้อง หรื อท่าที่ เป็ นการเลียนแบบธรรมชาติ ไม่ซบั ซ้อน ใช้พ้ืนที่ ของลานวัด หรื อลานบ้านในการแสดง
เน้นการแต่งกายที่เรี ยบง่าย ยึดถือตามแบบฉบับของชาวบ้าน เครื่ องดนตรี ในอดีตของชาวบ้านใช้เพียงการปรบมือ หรื ออุปกรณ์ที่หา
ได้ในขณะนั้น จนต่อมา การแสดงพื้นบ้านราแบบบทได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นมาตรฐาน จึงได้มีการนาเครื่ องดนตรี ที่เรี ยกว่า โทน
มาเป็ นเครื่ องดนตรี หลักในการควบคุมจังหวะของผูแ้ สดงและเพิม่ ความสนุกสนาน
คาสาคัญ: การแสดงพื้นบ้าน, ราแบบบท, ราวง
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Thai Folk Dance Called “Rum Baeb Bot” from Sam Ruen Sub-district,
Si Sumrong District, Sukothai
Chamaiporn Suwansuksanti1*
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Thai Studies, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: aunbob20@gmail.com
Abstract
The purpose of this research was to study the history, components and the change of traditional folk dance performances
in Sam Ruean Subdistrict, Sri Samrong District, Sukhothai Province by the methodology of documentary, field work, interview and
analyst for writing the research.
The results showed that Traditional folk dance performance of Sam Ruean Subdistrict, Sri Samrong District Sukhothai
is a folk performance that was popularly played among men and women, later it became less popular with the changing social and
cultural conditions which used to be an activity of young people to be elderly people for conservation. The style of the show is
singing and dancing between man and woman for a courtship responding to emotions through folk songs. The nature of the play
is a male and female dance in pairs, walk in circles players will act according to the lyrics in a simple, uncomplicated language,
the audience can understand the gestures that follow the lyrics immediately. Elements of performances consists of 3 groups of
lyrics, which are: (1) retort song group, (2) song group that is related to the characters in Thai folk tales, (3) farewell song group. The
dance style is a stylistic interpretation of the lyrics or a posture that imitates nature, using the area of the temple courtyard or
courtyard for performances. The performance dress is typical simply of the villagers. For the rhythm, there was only applause but
after that it improved to the standard by using an instrument called “Tone” as the main instrument to control the rhythm of the
performer so it funnier and livelier.
Keywords: Traditional Folk Dance Performance, Thai Original Dance, Thai Folk Dance
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย เป็ นการแสดงพื้นบ้านประเภทหนึ่ ง ในจานวน
การแสดงพื้นบ้านทั้ง 6 ประเภท คือ ราแบบบท ราวงแบบบทหรื อราแม่บท นางด้ง ตี่จบั ลิงลม ลูกช่วง กลองยาว และยังเป็ นการ
แสดงพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันโดยชาวบ้านชายหญิง ลักษณะของการละเล่นเป็ นการร้องแก้กนั หรื อโต้ตอบกัน เพลงที่ใช้ร้อง เป็ นเพลง
ที่แต่งสดหรื อด้นสดในขณะนั้น ซึ่ งไม่มีการจดบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ใช้วิธีการจดจาและอยูใ่ นความทรงจาที่ไม่
สามารถลบเลือนออกไปได้ ต่อมา นายสาเนา จันทร์ จรู ญ ผูม้ ีผลงานดีเด่นด้านศิลปะการแสดง ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการแสดง
พื้นบ้านจากคนในครอบครัว เห็นว่า การแสดงพื้นบ้านที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นกาลังจะสู ญหายไป จึงให้มีการสื บทอดให้กบั คนรุ่ น
ปั จจุบนั และมีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กบั ข้าราชการ ชาวบ้าน ตลอดจนหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่น
ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย (สาเนา จันทร์จรู ญ, 2550)
ในปั จจุบนั การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ไม่นิยมรากัน ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ที่ปรับเปลี่ยนไป
ตามบริ บทของยุคปั จจุบนั ผูค้ นที่ เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่คนหนุ่มสาวต่างออกทางานในเมือง วิถีชีวิตดั้งเดิ ม อาชี พได้ปรับเปลี่ยนไป
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิ ยมและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ราแบบบทซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เมื่อว่างเว้น
จากการทาไร่ นา งานบุญ งานตรุ ษสงกรานต์ งานเทศกาลที่สาคัญ จะมาร่ วมเล่นเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย สร้างความรื่ นรมย์
และเป็ นส่วนหนึ่งในวิถีชีวติ ของคนไทยที่แฝงไว้ดว้ ยเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน
การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย ปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ดา้ นคติชน
สังคม และวัฒนธรรม เป็ นการเฉพาะ เป็ นการรวบรวมองค์ความรู ้ให้เป็ นหลักฐานที่ชดั เจน ผูว้ ิจยั เห็นความสาคัญและตระหนักใน
คุณค่าของการแสดงพื้นบ้านราแบบบทชนิ ดนี้ จึ งทาการศึ กษาวิจยั การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง
จังหวัดสุโขทัย
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการแสดงพื้นบ้านราแบบบท และศึกษาการใช้แนวคิด ทฤษฏี ดังนี้
ความหมายของเพลงพืน้ บ้ าน
เพลงพื้นบ้าน เป็ นเพลงร้องที่เกิดจากกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มีการร้องสื บทอดกันมา เนื่ องจากสมัยก่อนไม่มีมหรสพให้ความสุ ข
ความบันเทิงเหมือนปั จจุบนั คนในท้องถิ่นต้องใช้ความสามารถในการคิดเพลง เพื่อให้เกิดความบันเทิงในกลุ่มของตน ต่อมามีการ
ั ญา สุ จฉายา (2545) ระบุวา่ เพลงพื้นบ้านเป็ นงาน
แสดงร่ วมด้วย (สุ ภกั ดิ์ อนุกูล และวลัยพร นิ ยมสุ จริ ต, 2546) เช่นเดียวกับที่ สุ กญ
วรรณกรรมมุขปาฐะ (oral literature) ซึ่งรวบรวมร้อยกรองและดนตรี เข้าด้วยกัน สื บทอดกันมาแบบปากต่อปาก และมีลกั ษณะเด่น
อยู่ที่ ความเรี ยบง่ ายของถ้อยค าการร้ องและการแสดงออก ขณะที่ สุ นันทา โสรั จน์ (2518) กล่าวว่า เพลงพื้ นบ้าน คื อ บทเพลงที่ มี
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ท่วงทานอง ภาษา ที่เรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้อน มุ่งความสนุกสนานรื่ นเริ ง ใช้เล่นในโอกาสต่าง ๆ เช่น ตรุ ษสงกรานต์ งานลอยกระทง งาน
ไหว้พระประจาปี หรื อโอกาสที่มาช่วยกันทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับ ปรานี วงษ์เทศ (2525) ได้ให้ความหมายของเพลง
พื้นบ้าน หมายถึง เพลงที่แพร่ หลายอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นหมู่บา้ นเดียวกันหรื อมากกว่าหนึ่ งหมู่บา้ นก็ได้ แต่ท้ งั เนื้ อหา ผูร้ ้อง ผูฟ้ ังจะแสดงถึง
เอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บา้ นนั้น ๆ มีบทบาทหน้าที่หรื อเป็ นที่รู้จกั ในวงแคบ ๆ ของชุมชนระดับหมู่บา้ น
ความหมายของการแสดงพืน้ บ้ าน
การแสดงพืน้ บ้าน คือ การแสดงออกซึ่งจิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึก และความเชื่อถือตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไม่มีแบบ
แผนตายตัว มีจุดประสงค์เพื่อความสนุกสนานรื่ นเริ ง เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะ เป็ นการพักผ่อน การใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ (เรณู โกสิ นานนท์, 2535) และการแสดงออกซึ่งจิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึก และความเชื่อถือตามขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ซึ่งเกี่ยวโยงเป็ นสายใยวัฒนธรรม (สมภพ เพ็ญจันทร์ , 2542)
ความหมายของการร่ ายรา
การร่ ายรา (dance หรื อ dancing) (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2558) โดยทัว่ ไปหมายถึง การเคลื่อนไหวของร่ างกายที่เป็ นลักษณะ
ของการแสดงออก หรื อการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ด้วยการเคลื่อนไหวร่ างกายในลักษณะที่เป็ นแบบแผนและมีจงั หวะ ทั้งนี้ การ
ร่ ายรา ยังแบ่งออกเป็ น การร่ ายราพื้นบ้าน (folk dance) ที่ถ่ายทอดออกมาในลักษณะของประเพณี เก่าแก่ตามแบบประเพณี กาหนด
การร่ ายรา จึ งเป็ นลักษณะของการเคลื่อนไหวร่ างกายด้วยการแสดงกิริยาท่าทาง อารมณ์ มีความเกี่ยวข้องกับจังหวะของลีลา
เสี ยงของเพลงร้อง ดนตรี จังหวะเป็ นแบบธรรมชาติ คือไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ไม่มีระเบียบแบบแผนที่กาหนด เน้นความสนุกสนาน
เบิกบานให้ผรู ้ ่ ายราเองหรื อผูช้ ม ซึ่งการร่ ายรามีพฒั นาการมาจากกิจกรรมประจาวัน เช่น หลังการทามาหาเลี้ยงชีพ ว่างจากงานเกษตรกรรม
หรื อเกิดจากประสบการณ์ของผูค้ นในท้องถิ่น โดยได้รับการถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่ งสู่ รุ่นหนึ่ ง นามาแสดงจนเกิดเป็ นการแสดงประจา
ถิ่นนั้น หรื อได้รับความนิยมจนเป็ นการแสดงในประเพณี เก่าแก่ของพื้นถิ่นนั้น ๆ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นุชนาฎ ดี เจริ ญ (2550) วิจยั เรื่ อง รำวงในเขตภำคเหนื อตอนล่ ำง กรณี ศึกษำจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร
เมื่อปี พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจุบนั มีการแสดงราวงเฉพาะในจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนจังหวัดพิจิตร
ไม่มีการแสดงในลักษณะเป็ นวง แต่จะแสดงลักษณะการร้องโต้ตอบกัน ที่เรี ยกว่า เพลงตรุ ษ ประวัติ บทเพลงราวงมี 87 เพลง เมื่อ
พิจารณาเนื้อหาของบทเพลง พบว่า มีชื่อเพลงและบทร้องคล้ายคลึงกัน จานวน 3 เพลง ท่าราและกระบวนราเป็ นท่ารามาตรฐาน จานวน
15 ท่า และท่าราที่มีความหมายตามเนื้ อร้องในลักษณะของการราใช้บทจานวน 52 ท่า เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของท่าราและ
กระบวนท่ารา พบว่า มีท่ารามาตรฐานที่ใช้เหมือนกัน จานวน 4 ท่า และมีท่าราที่มีความหมายตามเนื้ อร้องในลักษณะของการราใช้
บทที่ใช้เหมือนกัน จานวน 3 ท่า การแต่งกายจะคล้ายคลึงกัน คือ แต่งในลักษณะพื้นบ้าน เครื่ องดนตรี ที่ใช้ประกอบด้วย ฉิ่ ง ฉาบ
และกรับ โดยจังหวัดกาแพงเพชรใช้โทนเป็ นเครื่ องดนตรี หลัก จังหวัดนครสวรรค์ใช้รามะนาเป็ นเครื่ องดนตรี หลัก โอกาสที่แสดง
จะตามงานประเพณี วันสงกรานต์ งานบุญ และงานที่มีผวู ้ า่ จ้าง
ดนตรี โพธิ์พรมศรี (2539) วิจยั เรื่ อง วิเครำะห์ เนื อ้ หำเพลงพืน้ บ้ ำนของตำบลวังลึก อำเภอศรี สำโรง จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษา
พบว่า เพลงพื้นบ้านจากตาบลวังลึก สามารถจัดได้เป็ น 5 ประเภท คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย์ เพลงประกอบการละเล่น เพลง
ราวง และเพลงเบ็ดเตล็ด เนื้ อหาของเพลงพื้นบ้านของตาบลวังลึก สะท้อนให้เห็ นถึงความเชื่ อ ค่านิ ยมของชาวบ้าน อันส่ งผลให้
ชาวบ้านยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินชีวติ ในสังคมของตน และชาวบ้านยังคาดว่า ความเชื่อและค่านิยมเหล่านี้ เหมาะสมที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จะเป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นชีวิตของสังคมชาวบ้านแห่ งอื่น ๆ ด้วย และเนื้ อหาของเพลงพื้นบ้านยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่และความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านอีกด้วย
สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ (2555) วิจยั เรื่ อง กำรแสดงพืน้ บ้ ำนอำเภอศรี สำโรง เมื่อปี พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบว่า การแสดง
พื้นบ้านทั้ง 5 ชุด เป็ นการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน มีการสื บทอด และพัฒนาจากรุ่ นหนึ่ งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง รู ปแบบการ
แสดงแต่ละชุดจะมีรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง มีกระบวนท่าราที่เลียนแบบธรรมชาติ และกระบวนท่าที่เทียบเคียงกับท่ารา
นาฏศิ ลป์ ไทยที่ เป็ นพื้นฐานในการรา เน้นความสนุ กสนานและสื่ อความหมายให้ผูช้ มเข้าใจได้ง่าย บทร้องในการแสดงพื้นบ้าน
ชุดราวงแบบบทและเพลงฉุ ยฉายเข้าวัด สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านอาเภอศรี สาโรง มีการใช้เครื่ องดนตรี
ที่ซ้ ากัน เครื่ องดนตรี ที่ใช้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะชุดการแสดง เครื่ องแต่งกายมีเอกลักษณ์ของความเป็ นพื้นบ้าน อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ
แสดงเป็ นอุปกรณ์ตามชื่อของชุดการแสดงนั้น ๆ
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีการดาเนิ นการวิจยั 2 แนวทาง คือ ศึกษาจากเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในการสาธิตการแสดงพื้นบ้านและนาเสนอ
เป็ นความเรี ยงเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน โดยมีวตั ถุประสงค์การศึกษา คือ ศึกษาประวัติความเป็ นมาการแสดงพื้นบ้านราแบบบท
และศึกษาองค์ประกอบของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย โดยมีขอบเขตด้านพื้นที่
และด้านระยะเวลา วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านราแบบบท
ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
2.1 เก็บข้อมูลจากเอกสาร เป็ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลได้แก่
2.1.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคาแหง
2.1.3 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
2.1.4 หอสมุดแห่งชาติ
2.1.5 ส่วนศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่วนตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย
2.2 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลที่ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังรายนามต่อไปนี้
2.2.1 นายเฉลิม แจ่มสอาด (ตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น บ้านลายวน หมู่7 ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย, ผู ้
เคยร่ วมชมการแสดงพื้นบ้านราแบบบท)
2.2.2 นางลูกจันทร์ แจ่มสะอาด (ผูเ้ คยร่ วมชมการแสดงพื้นบ้านราแบบบท)
2.2.3 นางสนิท สุขฟอง (ผูเ้ คยร่ วมชม สาธิต การแสดงพื้นบ้านราแบบบท)
2.2.4 นางแสวง สุขฟอง (ผูแ้ สดงการแสดงพื้นบ้านราแบบท)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.2.5 นางอัฉรา บริ สุทธิ์ (ผูแ้ สดง ครู สอน การแสดงพื้นบ้านราแบบบท)
2.2.6 นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช (ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วชิ าชีพละคร
วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ )
2.2.7 นายสาเริ ง อินทร์สุวรรณ (ครู สอนดนตรี ไทยและนักดนตรี ประจาวงดนตรี พ้นื บ้าน)
2.2.8 จินห์จุฑา อุ่นจันทร์ (ผูเ้ คยร่ วมชมการแสดงพื้นบ้านราแบบบท)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลเรื่ องเดียวกันจากแหล่งข้อมูล
หลายแหล่งและนาข้อมูลเนื้อหามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตีความข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยสรุ ปเป็ นประเด็นหัวข้อและ
เขียนเป็ นรายงานวิจยั แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
3.2 ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาลักษณะการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย โดยใช้ทฤษฏี
บทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ดา้ นคติชนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง
จังหวัดสุ โขทัย และแนวคิดด้านคติชนวิทยา ทฤษฏีการเคลื่อนไหวของร่ างกายในทิ ศทางต่าง ๆ รวมทั้งการใช้พ้ืนที่ การแสดงเพื่อ
นามาเขียนรายงานการวิจยั ในเรื่ องความสัมพันธ์ของเนื้อเพลง ท่ารา เวที เครื่ องแต่งกาย และดนตรี
4. การนาเสนอข้อมูล
นาเสนอเป็ นความเรี ยงเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย
5. สรุ ปและอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์และประมวลผลโดย
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริ ง ทั้งในเชิ งเหตุและผล ซึ่ งการวิเคราะห์ จะออกมาในลักษณะของการ
พรรณนาวิเคราะห์ นาไปสู่คาตอบในการศึกษาและสรุ ปผลการวิจยั ต่อไป
ผลการศึกษา
การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย เป็ นการแสดงพื้นบ้านประเภทหนึ่ ง ในจานวน 6
ชุดการแสดงที่นิยมเล่นกันในตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย ราแบบบท ราวงแบบบท หรื อราแม่บท
ตี่จบั ลิงลม ลูกช่วง นางด้ง กลองยาว ในอดีตราแบบบทเป็ นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันในหมู่ชายหญิงวัยทางานที่วา่ งเว้นจาก
การทาไร่ นาที่ถือเป็ นอาชีพหลัก ซึ่ งในพื้นที่ตาบลสามเรื อนเป็ นสังคมเกษตรกรรม ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีอาชีพทานาเพาะปลูกพืชไร่
เป็ นหลัก ต่อมาได้รับความนิยมลดน้อยลง ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริ บทของยุคปั จจุบนั
ผูค้ นที่เคยอาศัยในพื้นที่ คนหนุ่มคนสาวที่มีกาลังของหมู่บา้ นต่างออกหางานทาในเมือง วิถีชีวิตดั้งเดิม อาชีพได้ปรับเปลี่ยนไป การ
แสดงพื้นบ้านราแบบบทที่เคยเป็ นกิจกรรมของคนหนุ่มคนสาวก็เกิดการเปลี่ยนช่วงวัยในการเล่นการแสดง
การแสดงพื้นบ้านราแบบบท เกิดจากการรวมตัวของครู หนุ่มสาวและชาวบ้าน ที่ตอ้ งการหารายได้ในการสร้างบ้านพักตารวจ
ให้กบั นายตารวจที่มาประจาการ ช่วงปี พ.ศ. 2487-2489 ได้จดั การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ซึ่ งเป็ นการแสดงประจาถิ่นของอาเภอศรี สาโรง
จังหวัดสุ โขทัย เมื่อได้ทาการสร้างบ้านพัก เรี ยบร้อย การแสดงพื้นบ้านราแบบบทก็ไม่ได้ทาการแสดงที่ ไหนอีก ครู หนุ่ มสาวและ
ชาวบ้านที่เคยร่ วมแสดงต่างออกไปทางานของตนเอง ต่อมานายสาเนา จันทร์ จรู ญ ผูม้ ีผลงานดีเด่นด้านศิลปะการแสดงได้รับการ
ถ่ายทอดศิ ลปะการแสดงพื้นบ้านจากคนในครอบครัว เห็ นว่าการแสดงพื้นบ้านที่ เป็ นภูมิปัญญาของท้องถิ่นกาลังสู ญหายไป จึ ง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทาการสื บสานฝึ กหัดการแสดงพื้นบ้านและสื บทอดให้กบั ชาวบ้าน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 เป็ นต้นมา มี
การนาบทร้อง ท่ารามาจดบันทึ กไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เกิ ดการถ่ายทอดให้กบั ครู นักเรี ยน กลุ่มชาวบ้าน เพื่อไม่ให้การแสดง
พื้นบ้านราแบบบทได้เลือนหายจากท้องถิ่น ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ประจาถิ่นของอาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย
การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย เป็ นการแสดงที่นิยมเล่นกันที่ลานวัดลานบ้าน
(วัดโสภาราม, วัดหนองโว้ง, บ้านหนองรางเหนื อ) เพราะลานวัด ลานบ้าน ถือเป็ นที่พบปะชุมนุม สังสรรค์ เช่น งานบุญ งานตรุ ษ
งานสงกรานต์ งานประจาปี และพื้นที่ที่เป็ นลานกว้างเหมาะแก่การละเล่นราแบบบท รู ปแบบการแสดงเป็ นการร้องราระหว่างชาย
หญิง มีการเกี้ยวพาราสี การโต้ตอบอารมณ์ผา่ นบทเพลงพื้นบ้าน ลักษณะของการเล่นเป็ นแบบราวง ชายหญิงราเป็ นคู่เดินตามกันเป็ น
วงกลม ผูเ้ ล่นจะทาท่าตามบทร้องเป็ นภาษาท่าที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ผูช้ มสามารถเข้าใจในท่าที่ตีบทตามเนื้ อร้องได้ทนั ที หรื อกล่าวได้ว่า
ท่าราของราแบบบทเป็ นท่าของชาวบ้าน ที่ชาวบ้านคิดและประดิษฐ์สืบทอดกันมา ไม่ตอ้ งมีแบบแผน ผูเ้ ล่นสามารถทาท่าอย่างไรก็
ได้ เพียงให้ท่านั้นเข้ากับเนื้อร้อง ต่อมาได้เกิดการสื บทอดของสถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุ โขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ได้ดาเนินการจัดทาเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอน การเพิ่มเนื้อหาการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ในหลักสู ตรนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
ของนักเรี ยน เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการรับรู ้ การอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านประจาถิ่นของตนให้คงอยูแ่ ละเพื่อนาความรู ้
ไปใช้ในการดารงชีวติ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการถ่ายทอด ไม่ให้เกิดความสับสน หากแต่ยงั คงความเป็ นการ
แสดงพื้นบ้านที่เน้นความสนุกสนาน
สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ในพื้นที่ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย
จากเดิมที่เคยทาหน้าที่ในการให้ความสนุกสนานระหว่างชาวบ้าน ชุมชน จนถึงระดับอาเภอและจังหวัด เป็ นการรวมตัวกันเพื่อสร้าง
ความรักความสามัคคีในหมู่ชาวบ้านด้วยกัน หรื อเป็ นการแสดงเพื่อความผ่อนคลายจากการเหน็ดเหนื่ อยเนื่ องจากการทางาน แต่ใน
ปั จจุบนั บทบาทของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท เป็ นเพียงการจัดแสดงสาธิ ตเพื่อการอนุรักษ์ ผูส้ ื บสานในรุ่ นปั จจุบนั จึงเป็ นเพียง
ผูส้ ู งวัยที่เคยเห็นและเคยร่ วมแสดงในอดี ตเท่านั้น ไม่มีการสื บทอดให้กบั เด็กเยาวชนหรื อคนรุ่ นปั จจุบนั ในหมู่บา้ น เนื่ องจากการ
ดาเนิ นชี วิตที่ ปรับเปลี่ยนไป มีเพียงสถาบันการศึกษาที่เป็ นผูส้ ื บทอดให้กบั เด็ก เยาวชนที่สนใจด้านนาฏศิลป์ หรื อหากมองอีกนัย
หนึ่งนั้น การบรรจุหลักสูตรการแสดงพื้นบ้านท้องถิ่นให้กบั นักเรี ยนได้เรี ยน ถือเป็ นการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่
ไม่ให้สูญหายไป
ผลการศึกษาองค์ประกอบการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ
เนื้อเพลง ท่ารา เวที เครื่ องแต่งกาย และเครื่ องดนตรี สรุ ปได้วา่ เนื้อเพลงที่ใช้ร้องในตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย
ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเพลงปฏิพากย์ หมายถึง เพลงร้องที่เกิดจากการโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง บทร้องมีการเกี้ยว
พาราสี จานวน 6 เพลง ประกอบด้วย เพลงราโทน เพลงชี้หน้าแล้วว่าไป เพลงยามเย็น เพลงเธอราช่างน่าดู เพลงดวงจันทร์ วนั เพ็ญ
และเพลงค่าคืนเดือนหงาย (2) กลุ่มเพลงที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับตัวละครในนิ ทานพื้นบ้านไทย หมายถึง เนื้ อเพลงมีการกล่าวถึงตัว
ละคร เนื้อเรื่ องในนิทานพื้นบ้านไทย เรื่ องที่นามาแต่งเป็ นเนื้อเพลง เป็ นเรื่ องที่ได้รับความนิยม สนุกสนาน ตัวละครมีความโดดเด่น
จานวน 5 เพลง ประกอบด้วย เพลงพระเวสสันดร เพลงชูชกสองกุมาร เพลงวันทองสองใจ เพลงรจนาเลือกคู่ และเพลงโมรากากี
(3) เพลงลา คือ เพลงสุ ดท้ายที่ ใช้สาหรับการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ทุกครั้งที่ ผแู ้ สดงจบเรี ยบร้อยต้องจบด้วยเพลงบินถลาบิ น
เท่านั้น จึงถือว่า เป็ นการเสร็ จสิ้ นการแสดง รวมทั้งหมด 12 เพลง ลักษณะเนื้ อเพลงเป็ นการกล่าวถึงการเกี้ยวพาราสี ของหนุ่มสาว
การง้องอน การโต้ตอบ การประชดประชัน ตลอดจนการชมโฉม เปรี ยบเทียบกับความงามของธรรมชาติ มีการนาเนื้ อเรื่ องในนิ ทาน
พื้นบ้านไทยที่ ได้รับความนิ ยมมาร้อง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการรับรู ้ของผูท้ ี่ ได้ฟัง และทุกครั้งที่เริ่ ม มีการแสดงทั้งแบบการ
แสดงของชาวบ้านหรื อแบบนาฏศิลป์ ต้องขึ้นต้นด้วยเพลงราโทนจบลงด้วยเพลงบินถลาบิน เพลงที่ใช้ในการแสดงเน้นเพลงที่ให้
ความสนุกสนาน ให้ความเพลิดเพลินกับผูช้ ม ผูช้ มสามารถฟังแล้วเข้าใจในเนื้อเพลงและท่าราได้โดยง่าย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
รู ปแบบท่ าราเป็ นการตีบทหรื อทาท่ าตามเนื้ อร้ อง เช่น เพลงกล่าวถึงความรัก ผูแ้ สดงทาท่ ารัก เนื้ อเพลงกล่าวถึงการกู่ร้อง
ตะโกนผูแ้ สดงทาท่าป้ องปาก หรื อเพลงกล่าวถึงความงามของธรรมชาติ ลักษณะท่าราเป็ นการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ท่าบินของ
นก ท่าดวงจันทร์ เป็ นต้น การสื่ อความหมายในท่า เป็ นการบอกถึงความเป็ นลักษณะท่าทางการร่ ายราของชาวบ้าน อาจมีการปรับให้
เป็ นมาตรฐานแบบนาฏศิลป์ ก็เพื่อความสวยงามของท่า เพื่อให้เกิดแบบแผนที่เป็ นมาตรฐาน เมื่อมีการสอนหรื อสาธิ ตรู ปแบบของ
การแสดง จะได้เป็ นในแนวทางเดียวกัน หากข้อดีของการจัดรู ปแบบให้เป็ นมาตรฐาน คือ ความเป็ นแบบแผนที่มีการอ้างอิง มีการ
สื บค้นได้ แต่ในความเป็ นมาตรฐานนั้น ก็อาจทาให้ความเป็ นชาวบ้านที่เน้นความเป็ นตัวตนผ่านการแสดงได้ลดทอนหายไป การ
แสดงที่ เป็ นตัวตนของชาวบ้านไม่กล้าที่ จะแสดงออกมาเพราะเกรงจะผิดจากมาตรฐานที่ ทางหน่วยงานราชการจัดทาไว้ จากเคย
แสดงแบบธรรมชาติก็ไม่เป็ นธรรมชาติ
เวทีที่ใช้สาหรับการแสดงพื้นบ้านราแบบบท รู ปแบบของเวทีเป็ นลานสนามหญ้าหรื อลานพื้นที่กว้าง ไม่มีการต่อหรื อยก
พื้นเวทีข้ ึนสูง อาจเป็ นการเดินรารอบวงเวียนที่เป็ นสัญลักษณ์ในการเดินเป็ นวงกลม ซึ่ งในสมัยอดีตผูท้ ี่สัญจรผ่านไปมาหรื อร่ วมชม
การแสดงอยู่สามารถเข้ามาร่ วมเล่นกับผูแ้ สดงได้ทนั ที หากในปั จจุบันอาจมีการทาสัญลักษณ์แสดงอาณาเขตพื้นที่ ในการแสดง
เพื่อเป็ นการแยกผูแ้ สดงและผูช้ ม แต่ท้ งั นี้ การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ผูแ้ สดงและผูช้ มสามารถมีส่วนร่ วมไปด้วยกันได้เสมอ
ลักษณะเครื่ องแต่งกาย เป็ นการแต่งกายที่เรี ยบง่าย ยึดถือตามแบบฉบับของชาวบ้าน คือ ฝ่ ายหญิงนุ่งโจงกระเบน ห่ มสไบ
หรื อผ้าแถบคาดอก เน้นสี สันที่ฉูดฉาดสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของฝ่ ายชายที่เป็ นคู่หรื อผูท้ ี่ชมการแสดง เครื่ องประดับศีรษะ
มีเพียงทัดดอกไม้ ปล่อยผมยาวด้านหลัง ไม่เกล้าหรื อจับมวยขึ้นสูง เครื่ องประดับตัว ประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู เท่าที่มี ส่ วนฝ่ าย
ชายนั้น นุ่งโจงกระเบน เสื้ อคอกลม คาดเอวด้วยผ้าขาวม้าหรื อนาผ้ามาพาดไหล่ท้ งั สองข้าง
เครื่ องดนตรี ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ในอดีตชาวบ้านใช้เพียงการปรบมือ หรื ออุปกรณ์ที่หาได้
ในขณะนั้น จนต่อมาการแสดงพื้นบ้านราแบบบทได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นมาตรฐาน จึงได้มีการนาเครื่ องดนตรี ที่เรี ยกว่า โทนมา
เป็ นเครื่ องดนตรี หลักในการควบคุมจังหวะของผูแ้ สดง และได้เพิ่มจานวนชิ้นเครื่ องดนตรี คือ ฉิ่ ง กรับ ตะโพน จนถึงระนาดเอก
เพื่อให้เกิดสุนทรี ยะในการร้อง การฟัง และเกิดความไพเราะมากยิง่ ขึ้น
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย ผูว้ ิจยั นามาอภิปรายผลและสรุ ป
ข้อมูลดังนี้
การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย เป็ นการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนความเป็ น
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ปรากฏความเป็ นวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชดั ทั้งบทเพลงพื้นบ้านที่นามาแสดง เพลงร้องที่เกิดจากคนในท้องถิ่น
มีการร้องสื บทอดต่อกันมา ในอดีตไม่มีการจดบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช้วธิ ีการท่องจา หรื อที่เรี ยกว่า “มุขปาฐะ” การสื บทอด
ั ญา สุ จฉายา (2545)
ต่อกันมาแบบปากต่อปาก สอดคล้องกับที่นกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของเพลงพื้นบ้านไว้ เป็ นต้นว่า สุ กญ
ให้ความหมายว่า “เพลงพื น้ บ้ ำนในเชิ งคติ ชนวิทยำรวมควำมทั้ งบทร้ อยกรองและดนตรี ซึ่ งส่ งทอดมำตำมประเพณี มขุ ปำฐะ หรื อ
เพลงพื น้ บ้ ำนเป็ นงำนของชำวบ้ ำน ซึ่ งหมำยถึง กำรส่ งทอดหรื อส่ งต่ อกันมำแบบปำกต่ อปำก อำศัยกำรฟั งและกำรจำ ไม่ มีกำรจด
บันทึ กไว้ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร” ปรานี วงษ์เทศ (2525) กล่าวว่า “เพลงที่ แพร่ หลำยอยู่ไม่ ว่ำจะเป็ นหมู่บ้ำนเดียวกันหรื อมำกกว่ ำหนึ่ ง
หมู่บ้ำน แต่ ทั้งเนื ้อหำ จะแสดงถึงเอกลักษณ์ เฉพำะของหมู่บ้ำนนั้ นๆ” หรื อมนตรี ตราโมท (2548) ให้ความหมายเพลงพื้นบ้าน
หมายถึง “เพลงของชำวบ้ ำนในท้ องถิ่น ต่ ำงก็ประดิษฐ์ แบบแผนกำรร้ องเพลงของตนไปตำมควำมนิ ยม เพลงเหล่ ำนี ไ้ ด้ ฝังติดตัวไป
อยู่ในควำมทรงจำของชำวบ้ ำน” การแสดงพื้นบ้านราแบบบทจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นในท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรมที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปรากฏของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย มีความเก่าแก่ สื บทอดผ่านวิธี “มุขปาฐะ”
การแสดงที่เน้นความสนุกสนาน เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายหรื อการพบปะกันเพื่อความสนุกสนานในงานเทศกาล งานบุญสาคัญ
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท คือ การส่งต่อด้วยการแสดงผ่านทางหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษา
ซึ่งเป็ นสถานบันหลักในการดารงความเป็ นวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ ดังที่ผศู ้ ึกษาได้ศึกษาทฤษฏีบทบาทหน้าที่ของ บรอนิ สลอส์ มาลินอฟกี
(อ้างถึ ง ใน เสาวลักษณ์ อนัน ตศานต์, 2558) ได้อ ธิ บายเกี่ ยวกับ สถาบันทางสัง คมและวัฒ นธรรม โดยมาลิ นอฟกี ไ ด้สรุ ป ว่า
“วัฒนธรรมทั้งหมดทาหน้าที่สนองความต้องการของปั จเจกบุคคลในสังคม” ซึ่ งในอดีตนั้น การแสดงพื้นบ้านราแบบบท ถือเป็ น
วัฒนธรรมหนึ่งที่มีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคล การรวมตัวเข้าเป็ นหนึ่งเดียวที่แสดงถึงความสามัคคี การแสดงที่มุ่งเน้น
ความสนุกสนานของชาวบ้าน แต่ในสังคมปั จจุบนั ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของบริ บททางสังคมหลายอย่าง ทาให้การแสดงพื้นบ้านรา
แบบบทเป็ นเพียงการจัดแสดงสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ ผูส้ ื บสานในปั จจุบัน จึงเป็ นเพียงผูส้ ู งวัยที่เคยเห็นการแสดงหรื อเคยร่ วมแสดง
ในอดีตเท่านั้น
จากการศึกษาด้านองค์ประกอบของการแสดงที่ใช้ในการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัด
สุ โขทัย ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้ เนื้ อเพลง ท่ารา เวที การแต่งกาย และผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเนื้ อเพลงการแสดงพื้นบ้านราแบบบท ของตาบล
สามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย ที่นิยมนามาเล่นและแสดงกัน จานวน 12 เพลง เนื้ อเพลงที่ปรากฏมีความหมาย เชิงการ
เกี้ยวพาราสี บทชมโฉม เชิญชวน ราพันฝากรัก ตัดพ้อต่อว่า เป็ นบทเพลงที่เน้นความสนุกสนาน ภาษาที่นามาใช้เป็ นแบบชาวบ้าน
บางคามีการร้องเหน็บแหนมระหว่างชายหญิง ซึ่ งถือเป็ นหน้าที่ ของคติชนที่ทาหน้าที่เฉพาะในวัฒนธรรมต่าง ๆ คือ ทาหน้าที่ให้
ความบันเทิง สร้างความสนุกสนานให้กบั ผูเ้ ล่นและผูช้ ม เนื้อเพลงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยมที่ปรากฏระหว่างชายหญิง เช่น
การให้เกียรติชายในบทบาทของการเป็ นผูน้ า การนานิ ทานพื้นบ้านของไทยที่เป็ นที่รู้จกั คุน้ เคยมาแต่งเป็ นเนื้ อร้องดังงานวิจยั ของ
ดนตรี โพธิ์พรมศรี (2539) วิจยั เรื่ อง วิเครำะห์ เนื อ้ เพลงพืน้ บ้ ำนของตำบลวังลึก อำเภอศรี สำโรง จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบว่า
เพลงพื้นบ้านจากตาบลวังลึก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยมของชาวบ้าน อันส่งผลให้ชาวบ้านยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดาเนิ นชี วิตในสังคมของตน เช่ นเดี ยวกับการร่ ายราที่ เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญอี กส่ วนหนึ่ งของการแสดงพื้นบ้านราแบบบท
แสดงออกผ่านท่าทางที่ เรี ยกว่า ท่ารา หรื อการตีบท เป็ นการเคลื่อนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายไปตามจังหวะเสี ยงเพลง เป็ นการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ผ่านท่าทาง (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2558) ท่าราที่แสดงออกในการแสดงพื้นบ้าน ราแบบบท ตาบล
สามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย เป็ นการตีบทตามเนื้ อร้อง ลักษณะท่าเป็ นการใช้อวัยวะตั้งแต่ ศีรษะ ลาตัว และขา ท่ารา
แบบของชาวบ้านเป็ นการร่ ายราแบบพื้นบ้าน (folk dance) ที่เน้นความสนุกสนานให้กบั ผูร้ ่ ายราและผูช้ ม ท่าทางที่แสดงออกมาจึง
เป็ นธรรมชาติ ไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัว ไม่มีแบบแผน จากงานวิจยั ของ สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ (2555) วิจยั เรื่ อง กำรแสดงพืน้ บ้ ำน
อำเภอศรี สำโรง จังหวัดสุโขทัย จานวน 5 ชุดการแสดง พบว่า ท่าราการแสดงพื้นบ้านราแบบบท อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุ โขทัย มี
กระบวนท่าราที่เป็ นการเลียนแบบธรรมชาติเป็ นส่ วนใหญ่ ลักษณะของท่าราเน้นการใช้อวัยวะส่ วนต่าง ๆของร่ างกาย เช่นเดียวกับ
เครื่ องแต่งกายที่ ผูแ้ สดงสวมใส่ เป็ นการแต่งกายที่ เรี ยบง่าย ยึดถือตามแบบฉบับของชาวบ้าน การแต่งกายที่ ยึดถือตามแบบฉบับ
ดั้งเดิม สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นวัฒนธรรมของชาวบ้านที่ยงั คงอยู่ และแสดงออกมาให้เห็นผ่านการแสดงพื้นบ้านราแบบบท
เครื่ องดนตรี ที่ใช้ในการแสดงพื้นบ้านราแบบบท อดีตใช้เพียงการปรบมือในการให้จงั หวะ หรื อที่หาได้ในขณะนั้น นามา
เป็ นส่วนหนึ่งของการแสดง เพื่อให้เกิดความครึ กครื้ นเพิ่มความสนุกสนาน ดังที่กล่าวไว้วา่ การแสดงพื้นบ้านเป็ นการแสดงของชาวบ้าน
ในพื้นถิ่น จนต่อมาเกิดการปรับปรุ งรู ปแบบของการละเล่นให้เป็ นมาตรฐาน มีการนาเครื่ องดนตรี ที่เรี ยกว่า โทน ซึ่งเป็ นเครื่ องดนตรี
หลักในการบรรเลง ปั จจุบนั อาจมีการเพิ่มจานวนชิ้นเครื่ องดนตรี เข้ามา เช่น ฉิ่ ง กรับ ตะโพน หรื อแม้แต่ระนาดเอก รามะนา ก็สามารถ
นามาบรรเลงประกอบการละเล่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั งาน สถานที่ที่นาไปแสดงด้วยเช่นกัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้พบกับอุปสรรคในการวิจยั คือ การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ
ระดับต้นในท้องถิ่น และระดับจังหวัด ที่ไม่สามารถบอกกล่าวหรื อสื บค้นข้อมูลให้ได้ เนื่องจากปั ญหาของการโยกย้าย หรื อไม่มีการ
จัดเก็บไว้เป็ นหมวดหมู่ดา้ นวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะ อีกทั้งการจัดการแสดงพื้นบ้านราแบบบทในปั จจุบนั เป็ นเพียงการแสดง
ประจาจังหวัดที่จดั ให้มีข้ ึนปี ละครั้ง รู ปแบบการแสดงที่ เป็ นแบบชาวบ้าน ทาให้ผจู ้ ดั หรื อเจ้าของงานให้ความสาคัญน้อยลง หาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมให้ความสาคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริ มให้มีการประกวดประจาหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ
และจังหวัด การแสดงพื้นบ้านราแบบบทก็ยงั คงดารงอยูค่ ู่ในสังคมนั้นได้ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ตาบลสามเรื อน อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย ถือเป็ นสถานที่ที่มีการแสดงพื้นบ้านอีกหลายชุดการแสดง ควรได้รับการ
ส่งเสริ ม ศึกษาเพื่อให้เกิดการต่อยอดและเป็ นการอนุรักษ์ให้คงอยูต่ ่อไป
1. การละเล่นนางด้ง ในปั จจุบนั ได้เลือนหายไปจากท้องถิ่น แต่ยงั มีผทู ้ ี่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยงั มีชีวิตอยูเ่ คยเป็ นตัวแสดง
สามารถให้ความรู ้ท้ งั เรื่ องเพลง การร้อง การเล่น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ไม่ให้การละเล่นชนิดนี้สูญหายไป
2. การละเล่นกลองยาว โดยการละเล่นชนิ ดนี้ เมื่อคราวที่ผวู ้ ิจยั ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล ได้พบกับคณะดนตรี กลองยาว
ของตาบล มีนกั ดนตรี ท้ งั วัยเด็ก วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ และวัยผูส้ ูงอายุ สามารถทาการแสดงนี้ได้อย่างสนุกสนาน
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ภาพสะท้อนด้ านคติชนวิทยาจากนวนิยาย เรื่อง โรงครู
กรรณิ การ์ วิเชียรพร1*
สุภทั รา บุญปั ญญโรจน์2
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ ngt.taga@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจัยเรื่ อง ภาพสะท้อนด้านคติ ชนวิทยาจากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาองค์ประกอบทางด้าน
นวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ของ มาโนช นิ สรา (ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2549) และศึกษาภาพสะท้อนทางคติชนวิทยาทางด้านความเชื่ อ
และพิธีกรรมจากนวนิ ยายดังกล่าว งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านนวนิ ยาย และ
วิเคราะห์ ภาพสะท้อนทางคติชนวิทยาด้านความเชื่ อและพิธีกรรมในนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู โดยใช้วิธีการศึ กษาข้อมูลที่ เกี่ ยวกับ
นวนิ ยาย และเอกสารงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้องกับความเชื่ อ ประเพณี และพิธีกรรมของโนราโรงครู และนาเสนอผลการศึ กษาแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู เป็ นการศึ กษาจากองค์ประกอบของ
นวนิ ยายในประเด็นของแก่นเรื่ อง โครงเรื่ อง ตัวละคร ฉาก และบทสนทนาของนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ซึ่ งเป็ นการเล่าเรื่ องของชาย
หนุ่มนามว่า “โนรา” ซึ่งมีความตั้งใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น พ่อแม่ของเขาได้บนบานครู หมอโนรา
ว่า หาก “โนรา” สอบได้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะแก้บนโดยการราโนรา นอกจากนี้ ยังปรากฏความเชื่อของพิธีกรรมโนรา คือ พิธีกรรม
สื บทอดการเป็ นทายาทครู หมอโนรา การรั กษาอาการเจ็บไข้ด้วยพิธีกรรมโนรา และความสัมพันธ์เครื อญาติ เป็ นต้น ความเชื่ อ
เกี่ ยวกับครู หมอโนรา และโนราโรงครู จากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ผูว้ ิจยั พบว่า ความเชื่ อเกี่ ยวกับครู หมอโนรา และโนราโรงครู
ปรากฎ 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรก คือ ความเชื่อทัว่ ไปเกี่ยวกับครู หมอโนรา และโนราโรงครู ประกอบด้วย (1) ความเชื่อเรื่ องการ
สื บทอดเชื้อสายโนราโรงครู (2) ความเชื่อเรื่ องการราสอดเครื่ องสอดกาไล ลักษณะที่สอง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ปรากฏ
ความเชื่ อ 3 ประการ คือ (1) ความเชื่ อเรื่ องการรักษาอาการเจ็บป่ วย (2) ความเชื่ อเรื่ องร่ างทรง และ (3) ความเชื่ อเรื่ องการแก้บน
เป็ นต้น พิธีกรรมครู หมอโนรา และโนราโรงครู ที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่ อง โรงครู ได้แก่ (1) พิธีกรรมโนราโรงครู ใหญ่ (2) พิธีกรรม
โนราโรงครู เล็ก (3) ระยะเวลาการประกอบพิธีกรรม (4) เครื่ องบูชาประกอบพิธีกรรม (5) อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม และ (6) บท
ร้องประกอบท่ารา เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ และพิธีกรรมที่มีต่อการบูชาและการเคารพนับถือบรรพบุรุษครู หมอโนรา
หรื อตายายโนรา ซึ่งการศึกษาภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ดังกล่าว ทาให้เกิดการรับรู ้ดา้ นความเชื่อ และ
พิธีกรรมโนราโรงครู ให้เกิดการหวงแหน และอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย เพื่อให้ดารงอยูต่ ่อไป
คาสาคัญ: ภาพสะท้อน, คติชนวิทยา, นวนิยายโรงครู
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Folklore Reflections from Rong Kru Novel

Gunniga Vichianporn1*
Supatra Boonpanyarote2
Thai Studies, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: ngt.taga@gmail.com
Abstract
The purposes of this research are to study the components of Rong Kru novel by Manoch Nisra (Published in 2006) and
to study the beliefs and rituals of folklore reflection from the novel. This is qualitative research analyzing the components of Rong Kru
novel and the beliefs and rituals of folklore reflection from the novel by studying the details of the novel and collecting the belief,
custom, and ritual data of Nora Rong Kru. The data was studied using descriptive analysis.
The result indicated that the study of folklore reflections from Rong Kru novel is the study in the components of the
novel in parts of story core, storyline, characters, settings, and conversations. Nora Rong Kru is a story about a man named Nora,
had an intention to study in a famous university in local cultural studies. His parents vowed that Nora would perform Nora dance
if he could enter the university. The result also showed the beliefs of Nora ritual such as the inheritance ritual of Khru Mor Nora,
curing sickness with Nora rituals and family relationships. The result found that beliefs about Khru Mor Nora and Nora Rong Kru
appears in two ways; The first one is the general beliefs about Khru Mor Nora and Nora Rong Kru: the belief of the inheritance
ritual of Khru Mor Nora and the belief of “Ram Sod” ritual. The second one is the superstitious beliefs: the belief of curing
sickness, the belief of medium and the belief of redeeming a vow to a god. The related details about Khru Mor Nora ritual and
Nora Rong Kru that appear in the Novel are the ritual about Nora Rong Kru Yai, the ritual about Nora Rong Kru Lek, the ritual
duration, the ritual oblation, the ritual tools and the lyrics of the dance.The folklore reflection from Rong Kru novel reflected the
beliefs and rituals towards worship, respect, benefits and harms of Nora ancestors. This study creates awareness of beliefs and
rituals about Nora Rong Kru. It also creates cherishing and conservation of these beliefs and rituals.
Keywords: Reflections, Folklore, Rong Kru Novel
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บทนา
ความเชื่อ เป็ นพลังขับเคลื่อนของสังคมที่สาคัญ เพราะความเชื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ “พิธีกรรมโนรา
โรงครู ” ซึ่ งเป็ นศิลปะการแสดงที่สาคัญของภาคใต้แขนงหนึ่ ง ที่มีคติความเชื่อแฝงเร้นอยู่ภายในอย่างเต็มเปี่ ยม โดยมี “ครู หมอโนรา”
เป็ นพลังทางจิ ตวิญญาณที่ ควบคุม และขับเคลื่อนศาสตร์ แขนงนี้ ให้ดารงอยู่จากอดี ตถึ งปั จจุ บัน (สันติชัย แย้มใหม่ และจิ รัชยา
เจียวก๊ก, 2559) ความเชื่ อเกี่ยวกับครู หมอโนรา หรื อในบางท้องถิ่นเรี ยกว่า ตายายโนรา คือ บูรพาจารย์โนรา และบรรพบุรุษของ
โนราที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเชื่อว่า ครู หมอมีความผูกพันกับลูกหลาน และเป็ นผูม้ ีเชื้อสายสื บทอดโนรา มักให้ลูกหลานแสดงความ
เคารพและพิธีเซ่ นไหว้ หากลูกหลานเพิกเฉย เชื่ อว่าจะได้รับการลงโทษจากครู หมอโนรา ให้มีอนั เป็ นไปในด้านร่ างกายหรื อ
ทรัพย์สิน (บรรดาศักดิ์ พิทกั ษ์ศิลป์ , 2559) เช่น ทาให้เจ็บป่ วยไม่สามารถรักษาได้ดว้ ยวิธีการทางแพทย์แผนปั จจุบนั หรื อคนใน
ท้องถิ่นเรี ยกว่า “โนราย่าง” (มโนห์ราย่าง) คือ เป็ นอาการที่บุคคลป่ วยกะเสาะกะแสะ ไม่สบายเนื้ อไม่สบายตัว เพราะเชื่ อว่า หมอ
โนราให้โทษนัน่ เอง ดูแลรักษาอย่างไร ก็ไม่หาย อาการมีแต่ทรงกับทรุ ด แต่ไม่ถึงตาย ส่ วนมากมีอาการซูบผอม ผิวหนังเขียวคล้ า
ผิวเกรี ยมไหม้ มักมีอาการแปลก ซึ่ งมีกิริยาบางอย่างให้เห็นเป็ นนัยว่า ครู หมอโนราเป็ นผูก้ ระทา เช่น มีอาการนอนละเมอเป็ นกาพย์
กลอน หรื อร้องราแบบมโนห์รา เป็ นต้น อาการเช่นนี้ ชาวภาคใต้มีความเชื่อกันว่า ลูกหลานผูเ้ ป็ นผูส้ ื บเชื้อสายของครู หมอโนรา ไม่
บวงสรวงสักการะบูชา ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งที่ลูกหลานที่เป็ นเชื้อสาย ขาดการเซ่นไหว้ครู ที่ปฏิบตั ิกนั มา มีการกระทาหรื อพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เช่น การพูดจา หรื อการแสดงพฤติกรรมดูถูกดูแคลนไม่เชื่อ หรื อกรณี ไม่สนใจหิ้ งบูชา ให้เกิดความชารุ ดเสี ยหาย เป็ นต้น
การรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการจากการกระทาของครู หมอโนรานั้น ต้องมีการได้รับการยินยอมจากครู หมอโนราก่อน คือ ลูกหลานที่ตอ้ ง
สื บทอดต้องปฏิบตั ิตนตามพิธีกรรมที่ทาตามกันมา โดยผูป้ ่ วยหรื อลูกหลาน ญาติผปู ้ ่ วยสามารถติดต่อกับครู หมอโนรา โดยผ่านร่ าง
ทรง เพื่อให้ครู หมอยินยอมและยกโทษให้ ผูป้ ่ วยจะมีอาการเป็ นปกติ ร่ างกายกลับมาแข็งแรงเช่นเดิม
นวนิ ยาย เรื่ อง “โรงครู ” ผูป้ ระพันธ์ใช้ตวั ละครโนราในการดาเนิ นเรื่ อง โดยกล่าวถึงเด็กหนุ่มนามว่า “โนรา” ซึ่ งมีความ
สนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น โนราสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยความยินดีของคนใน
ครอบครัว ซึ่งรู ้ภายหลังว่า พ่อแม่ได้บนบานครู หมอโนรา ถ้าสอบเข้าศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยก็แก้บน โนราและเพื่อน ๆ ใกล้จะสาเร็ จ
การศึกษา เหลือเพียงการเก็บข้อมูลในการทาวิจยั ซึ่งโนราทาวิจยั เรื่ อง โนราโรงครู ที่มีความผูกพันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ในระหว่างที่โนรา
ลงพื้นที่ ในการเก็บข้อมูลการทาวิจัย ได้เกิ ดการล้มป่ วยต้องนาตัวส่ งโรงพยาบาล หมอแผนปั จจุ บันบอกครอบครั วว่า เป็ นไข้
มาลาเรี ย แต่อาการเจ็บป่ วยไม่ดีข้ ึน มักมี อาการแปลก ๆ เช่ น การนอนละเมอเป็ นบทกลอน ปวดเมื่ อยกล้ามเนื้ อตามข้อ ซึ่ งพ่อ
สังเกตเห็นอาการแล้ว รู ้สึกว่าอาการป่ วยเช่นนี้ ต้องมีอะไรแน่นอน ทาให้ผเู ้ ป็ นพ่อได้ปรึ กษาหารื อกับลุง ซึ่งเป็ นโนราใหญ่และอา ซึ่ง
เป็ นร่ างทรงของ “พ่อเทพสิ งหร” บรรพบุรุษของครอบครัว ลุงและอาบอกว่า อาการเช่นนี้ เรี ยกว่า “โนราย่าง” วิธีที่จะทาให้อาการ
เจ็บป่ วยของโนราดีข้ ึนนั้น ต้องทาพิธีกรรมสื บทอดการเป็ นทายาทครู หมอโนรา แล้วร่ างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
จากการศึ กษานวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู เบื้องต้น พบว่า ยังปรากฏความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ ยวกับการสื บทอดทายาทโนรา
จากอดีตถึงปั จจุบนั เช่น ความเชื่อเรื่ องการสื บทอดโนราจากบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่ องการราสอดเครื่ องสอดกาไล ความเชื่อเรื่ อง
การรักษาอาการเจ็บป่ วย ความเชื่ อเรื่ องร่ างทรง ฯลฯ ส่ วนพิธีกรรมโนราโรงครู ในนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ปรากฏการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีกรรมครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่ พิธีกรรมการแก้บน (แก้เหมรฺ ย) พิธีกรรมการใช้ร่างทรง พิธีกรรมการ
ราสอดเครื่ องสอดกาไล พิธีกรรมรักษาอาการเจ็บป่ วย พิธีเหยียบเสน พิธีแก้เหมรฺ ย และพิธีแทงเข้ เป็ นต้น
จากข้อมูลเบื้ องต้น ผูว้ ิจัยสนใจศึ กษาภาพสะท้อนด้านคติ ชนวิทยาจากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ที่ ปรากฎด้านความเชื่ อ
ประเพณี และพิธีกรรมโนราโรงครู
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางด้านนวนิยาย เรื่ อง โรงครู ของ มาโนช นิสรา (ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2549)
2. เพื่อศึกษาภาพสะท้อนทางคติชนวิทยาทางด้านความเชื่อและพิธีกรรมจากนวนิยาย เรื่ อง “โรงครู ” ของ มาโนช นิสรา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมครู หมอโนรา และโนราโรงครู โดยมุ่งเน้น
ในด้านแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องครู หมอโนรา และโนราโรงครู
ความเชื่อ เป็ นความเชื่อของลัทธิศาสนา และพิธีกรรม ดังนั้น หากจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนา หรื อพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ย่อมไม่อาจละเลยที่จะทาความเข้าใจเรื่ องความเชื่อได้ เพราะหากรู ้จกั ความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ แล้ว อาจจะทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเพณี พิธีกรรมของท้องถิ่นนั้น ย่อมทาได้มากขึ้น
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2530) ได้แบ่งประเภทของความเชื่อออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความเชื่อทัว่ ๆ ไป หรื อความเชื่อธรรมดา (belief) เช่น เชื่อว่า มีนรก สวรรค์ เทวดา เรื่ องฝัน เป็ นต้น
2. ความเชื่อที่แฝงไว้ดว้ ยความกลัวหรื อความเชื่อทางไสยศาสตร์ (superstition) สาหรับพื้นที่ภาคใต้ของไทย ผูค้ นมีความ
เชื่อในลักษณะเดียวกับภูมิภาคอื่น ซึ่งแต่เดิมชาวภาคใต้มีความเชื่อในการนับถือผีสาง เทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่ งมีการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อติดต่อกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ผูว้ ิจยั พบว่า ความเชื่อของพุทธศาสนา เป็ นความเชื่อเรื่ องความกตัญญู กตเวที ต่อ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยใช้โนราเป็ นสื่ อ และผสมผสานความเชื่ อของลัทธิ พราหมณ์ ที่ มีความเชื่อเรื่ องผีสาง เทวดา และ
พิธีกรรมตลอดจนความเชื่อต่าง ๆในพิธีกรรมโนราโรงครู อันรวมไปถึงการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเข้าทรง ที่ปรากฏในโนราโรงครู
ความเชื่อ และพิธีกรรมโนราโรงครู จึงมีบทบาทและหน้าที่ต่อสังคมภาคใต้
บรรดาศักดิ์ พิทกั ษ์ศิลป์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อโนราของชาวบ้าน คณะโนราลูกหลานตายายโนรา อันเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้มีการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู กล่าวโดยสรุ ปได้ ดังนี้
1. ความเชื่อเกี่ยวกับครู หมอโนรา ครู หมอโนรา บางท้องถิ่นเรี ยกว่า ตายายโนรา คือ บูรพาจารย์โนรา และบรรพบุรุษของ
โนราที่ล่วงลับไปแล้ว
2. ความเชื่อเรื่ องไสยศาสตร์ การราโนรา และการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์
3. ความเชื่ อเรื่ องการแก้บน ชาวบ้านและคณะโนราเชื่ อว่า การบนและการแก้บนครู หมอโนรา จะทาให้ตนเองได้รับ
ความช่วยเหลือในสิ่ งที่พ่ งึ ปรารถนา
4. ความเชื่อเรื่ องการครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่ คณะโนราเชื่อว่า ผูท้ ี่จะได้รับการสื บทอดโนราโดยสมบูรณ์ สามารถเป็ น
โนราใหญ่หรื อนายโรงโนรา และทาพิธีโนราโรงครู ได้ ต้องได้รับการครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่
5. ความเชื่อเรื่ องการเหยียบเสน ชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่า เสน เกิดจากการกระทาของผีเจ้าเสน อาการจะดีข้ ึนก็ต่อเมื่อ
โนราใหญ่ทาพิธีเหยียบเสนให้ ในพิธีกรรมโนราโรงครู
6. ความเชื่ อเรื่ องการตัดผมผีช่อ ชาวบ้านและคณะโนราเชื่ อว่า ผมที่จบั กันเป็ นกระจุก หรื อเหมือนผูกมัดไว้ต้ งั แต่กาเนิ ด
เนื่องจากผูน้ บั ถือโนราเชื่อว่า ครู หมอโนราต้องการให้คนหนึ่งคนใดเป็ นโนรา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
7. ความเชื่อเรื่ องการรักษาอาการป่ วยไข้ ชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่า ครู หมอ และพิธีกรรมโนราโรงครู สามารถรักษา
อาการป่ วยไข้
8. ความเชื่อเรื่ องการเข้าทรงและร่ างทรง ชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่า ครู หมอสามารถติดต่อกับลูกหลานได้โดยผ่านศิลปิ น
โนราโดยเฉพาะโนราใหญ่ และการเข้าทรงในร่ างของครู หมอโนราองค์น้ นั ๆ
ศิราพร ณ ถลาง (2548) ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิเคราะห์ตานาน-นิทานพื้นบ้าน มองว่า วัฒนธรรมส่ วนต่าง ๆ ในสังคม มีหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทั้งด้านปั จจัยพื้นฐาน ด้านความมัน่ คงทางสังคม และความมัน่ คงทางจิตใจ วัฒนธรรมในส่ วนที่
เป็ นคติชน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเล่าประเภทต่าง ๆ เช่น เพลง การละเล่น ความเชื่อ พิธีกรรม ล้วนมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ทางด้านจิตใจ และช่วยสร้างความเข้มแข็ง และความมัน่ คงทางวัฒนธรรมให้แต่ละสังคม
ผูว้ จิ ยั พบว่า สังคมในปั จจุบนั ต้องการความมัน่ คงทางด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของมนุษย์ที่ดารงอยูใ่ นสังคม
กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม (2557) กล่าวว่า โนราโรงครู เป็ นพิธีกรรมทางความเชื่อ ความศรัทธาของคนในชุมชน ได้มาร่ วม
พิธีกรรมโนราโรงครู ซึ่งเป็ นการรวมญาติมิตร ที่อยูห่ ่างไกลได้กลับมาพร้อมกันอีกครั้ง และก่อให้เกิดเอกภาพ และสร้างสัมพันธภาพ
จากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่ นหนึ่ง สอดคล้องกับ เธียรชัย อิศรเดช (2542) พิธีกรรมโนราโรงครู สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. โนราโรงครู เพื่อครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่ เมื่อฝึ กหัดโนราจนชานาญ ต้องให้โนราใหญ่หรื อนายโรง จัดพิธีครอบเทริ ด
เป็ นการเข้าสู่การเป็ นโนราที่สมบูรณ์
2. โนราโรงครู เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็ นพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมที่เชื่อว่า บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับไปแล้ว เป็ นผูท้ รงไว้ซ่ ึ ง
ความศักดิ์สิทธิ์ แต่ละครอบครัวจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตน เพื่อขอบคุณที่ช่วยอานวยพรให้ชีวติ ลูกหลานอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
เรื อนแก้ว ภัทรานุประวัติ (2554) ให้คานิ ยาม พิธีกรรมทางสังคม (socialization) หมายถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่ น
พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ที่ สืบต่อให้คนรุ่ นหลัง ด้วยการส่ งต่อความคิด ความเชื่อ การปลูกฝังทางวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อุทยั หิ รัญโต (2556) ได้กล่าวไว้วา่ พิธีกรรม คือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงพฤติกรรม หรื อการกระทาของคน
ในสังคมที่ เกิ ดจากความเชื่อ ซึ่ งกล่าวได้วา่ พิธีกรรมส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับศาสนา พิธีกรรม และความเชื่ อให้บุคคลใน
สังคมเคารพนับถือบรรพบุรุษ
กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม (2559) การประกอบพิธีโนราโรงครู แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) โนรา
โรงครู ใหญ่ หมายถึง การราโนราโรงครู อย่างเต็มรู ปแบบ ซึ่งประกอบพิธี 3 วัน 2 คืน ในช่วงเดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 หรื อช่วงเดือน
มีนาคมถึงกันยายน โดยเริ่ มในวันพุธไปสิ้ นสุ ดในวันศุกร์ และต้องกระทาเป็ นประจาทุกปี หรื อทุกสามปี หรื อทุกห้าปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับการปฏิบตั ิของโนราแต่ละสาย (2) โนราโรงครู เล็ก ใช้เวลา 1 วัน 1 คืน โดยปกติแล้ว จะประกอบพิธีกรรมเริ่ มในตอนเย็นวันพุธ
แล้วไปสิ้ นสุ ดในวันพฤหัสบดี ซึ่ งสอดคล้องกับ ศาสตร์ แห่ งครู หมอโนรา (2556) กล่าวไว้ว่า การแสดงโนราโรงครู มีข้ นั ตอนในการ
ประกอบพิธีกรรมและการแสดงโดยใช้เวลาในการประกอบพิธีกรรม 3 วัน 2 คืน คือ กาหนดวันแรกคือ วันพุธ วันที่ สอง คือ วัน
พฤหัสบดี และวันที่ สาม คือ วันศุกร์ ซึ่ งในแต่ละวัน จะมีจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ที่
ต่างกัน
นอกจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั พบว่า มีผทู ้ ี่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของนวนิยายไว้และ
ตรงตามการศึ กษาของผูว้ ิจยั คื อ เปลื้อง ณ นคร (2540) ได้อธิ บายความหมายของนวนิ ยายไว้ว่า นวนิ ยาย หมายถึ ง เรื่ องราวที่ มี
พฤติการณ์ต่อเนื่องกัน อาจมีมูลความจริ งแฝงอยูก่ ็ได้ ไม่กาหนดตัวละคร มีความยาว ตั้งแต่ 40,000 คาขึ้นไป ความมุ่งหมายเพื่อความ
เพลิดเพลิน
สายทิพย์ นุกลู กิจ (2543) กล่าวถึง องค์ประกอบสาคัญของนวนิยาย 6 ประการ คือ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. แก่นเรื่ อง คือ ทัศนะที่ผแู ้ ต่งต้องการจะสื่ อให้ผอู ้ ่านทราบ
2. โครงเรื่ อง คือ เหตุการณ์ชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน กล่าวโดยสรุ ป คือ กลวิธีการเชื่อมโยงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในเรื่ อง ให้ดาเนินการต่อเนื่องกันเป็ นเรื่ องราวอย่างมีเหตุมีผล ตั้งแต่ตน้ ไปถึงจุดจบ
3. ตัวละคร คือ บุคคลที่ผแู ้ ต่งสมมติข้ ึนมา เพื่อให้กระทาพฤติกรรมในเรื่ อง คือ ผูม้ ีบทบาทในเนื้ อเรื่ อง หรื อผูท้ ี่ทาให้เรื่ อง
เคลื่อนไหวดาเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง
4. บทสนทนา คือ คาพูดของตัวละคร ที่ใช้โต้ตอบกันในเรื่ อง
5. ฉาก คือ สถานที่ เวลา และสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่ปรากฏในเรื่ อง เพื่อบอกให้ทราบว่า ตัวละครกาลังแสดงบทบาทใน
ชีวติ ของเขาในสิ่ งแวดล้อมอย่างไร
6. บรรยากาศ คือ ทีท่า หรื อทัศนคติของผูอ้ ่าน ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งตามผูแ้ ต่งจะชักพาไป
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์องค์ประกอบของนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ในด้านต่าง ๆ คือ แก่นเรื่ อง โครง
เรื่ อง ตัวละคร ฉาก และบทสนทนา รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรมของครู หมอโนราและโนราโรงครู จากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อที่มีต่อครู หมอโนรา หรื อตายายโนรา ยังคงปรากฎให้เห็นผ่านภาพแทนของนวนิยายดังกล่าว
วิธีดาเนินการวิจยั

ต่อไปนี้

วิจยั เรื่ อง ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิยาย เรื่ อง โรงครู เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามลาดับ
1. ขั้นรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสาร
1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับนวนิยายเรื่ อง “โรงครู ” ในด้านความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของโนราโรงครู
1.2 จาแนกองค์ประกอบนวนิยาย เรื่ อง “โรงครู ” ของมาโนช นิสรา
1.3 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อประเพณี และพิธีกรรมโนราโรงครู
2. ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 วิเคราะห์เนื้อหาและองค์ประกอบของนวนิยาย เรื่ อง โรงครู
2.2 วิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาทางด้านความเชื่อและพิธีกรรมจากนวนิยาย เรื่ อง โรงครู
3. ขั้นนาเสนอผลการวิจยั
3.1 นาเสนอโดยใช้รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
3.2 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั

ผลการศึกษา ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิยาย เรื่ อง โรงครู ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาองค์ประกอบของนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู
ซึ่งประกอบด้วย แก่นเรื่ อง โครงเรื่ อง ตัวละคร ฉาก และบทสนทนา สรุ ปได้วา่
แก่นเรื่ อง และโครงเรื่ องของนวนิยาย เรื่ อง โรงครู อธิบายการสื บทอดทายาทโนราของตัวละครเอก “โนรา” ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ถูก
สิ่ งลี้ลบั โดยเชื่อว่า เป็ นครู หมอโนราเลือกให้เป็ นทายาทโนราโรงครู เป็ นคนต่อไป หากปฏิเสธการเป็ นผูส้ ื บทอดโนรา อาจปรากฎ

740

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อาการแปลกประหลาดที่แพทย์ไม่สามารถรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่ วยได้ วิธีที่ทาให้โนราอาการดีข้ ึน คือ โนราต้องยินยอมรับ
การเป็ นผูส้ ื บทอดทายาทของครู หมอโนราหรื อตายายโนรา ความเชื่อเรื่ องนี้ ยังคงมีปรากฎในสังคมภาคใต้
ตัวละครที่ ปรากฏในนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู พบตัวละครที่ มีบทบาทสาคัญ 7 ตัวละคร ได้แก่ โนรา เดื้ อม ลุงเปลื้ อง อาดวง
อาจารย์ปรั ชญาเมธี พากย์บท และธารใส เป็ นตัว ละครที่ สร้ างอรรถรส ทาให้ดาเนิ นเรื่ องได้สนุ กสนาน อี กทั้งผูป้ ระพันธ์ ไ ด้
สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับโนราโรงครู ซึ่งเป็ นข้อเท็จจริ งตลอดทั้งเรื่ อง ส่ งผลให้ผอู ้ ่านได้เข้าใจ เข้าถึงเนื้ อเรื่ อง และตัวละครมากขึ้น
(การดาเนินเรื่ องสนุกสนานเป็ นเพียงอรรถรส)
ฉาก และบรรยากาศของนวนิยาย เรื่ อง โรงครู เป็ นฉากและบรรยากาศที่เกี่ยวกับสถานที่ หรื อสภาพแวดล้อมของตัวละคร
ที่สอดคล้องกับการดาเนินเรื่ อง ได้แก่ ฉากในมหาวิทยาลัย ฉากในโรงพยาบาท และฉากที่อยูอ่ าศัยของตัวละคร ทั้งสามฉากสะท้อน
เรื่ องราวและเหตุการณ์ของนวนิยาย เรื่ อง โรงครู ซึ่งทาให้ผอู ้ ่านได้ทราบความเป็ นมาของเรื่ องได้สมบูรณ์ที่สุด
บทสนทนาของนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ไม่เน้นการสนทนา แต่มุ่งเน้นการพรรณนา และการบรรยายผ่านตัวละครเป็ นหลัก
โดยปรากฏบทสนทนา สลับการบรรยายทาให้ผอู ้ ่านทราบและเข้าใจเนื้อเรื่ องมากขึ้น
ความเชื่อเกี่ยวกับครู หมอโนราและโนราโรงครู จากนวนิยาย เรื่ อง โรงครู ผูว้ จิ ยั พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับครู หมอโนรา และโนรา
โรงครู ปรากฎ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความเชื่อทัว่ ไปเกี่ยวกับครู หมอโนราและโนราโรงครู และความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ลักษณะแรก
ความเชื่อทัว่ ไปเกี่ยวกับครู หมอโนราและโนราโรงครู อันได้แก่
1. ความเชื่อเรื่ องการสื บทอดเชื้อสายโนราโรงครู หมายถึง เป็ นความเชื่อเรื่ องการครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่ นับเป็ นพิธีกรรม
การเข้าสู่การเป็ นโนราโดยสมบูรณ์
2. ความเชื่อเรื่ องการราสอดเครื่ องสอดกาไล หมายถึง พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่โนราฝากตัวเป็ นลูกศิษย์ของครู หมอโนรา จึงเป็ น
โนราที่ สมบูรณ์ ลักษณะที่ สอง คือ ความเชื่ อเกี่ ยวกับไสยศาสตร์ ปรากฏความเชื่ อ 3 ประการคือ (1) ความเชื่ อเรื่ องการรักษาอาการ
เจ็บป่ วย หมายถึง พิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับร่ างกายในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเหยียบเสน ซึ่ งเป็ นการสัมผัส รักษา
ด้วยการที่ผปู ้ ระกอบพิธีใช้เท้าเหยียบตามร่ างกายของผูท้ ี่มีอาการเจ็บป่ วย จากการมีเนื้ องอกที่นูนขึ้นมาจากระดับผิวหนัง มีลกั ษณะ
เป็ นแผ่นบาง ๆ ซึ่ งศัพท์ทางโนราเรี ยกว่า “เสน” (มาโนช นิ สรา, 2549) อาการ “เสน” นี้ ไม่มีอาการเจ็บปวด แต่หากไม่ได้รับการ
รักษา ชิ้นเนื้อดังกล่าวก็จะมีขนาดใหญ่ และนูนขึ้นตามการเจริ ญเติบโตของช่วงอายุ เสนมี 2 ลักษณะ ถ้าเนื้ อที่งอกขึ้นมามีสีแดง เรี ยกว่า
“เสนทอง” ถ้ามีสีดา เรี ยกว่า “เสนดา” ตามความเชื่อของคนใต้ โดยทัว่ ไปเชื่อว่า ผูใ้ ดที่มีเสนปรากฏอยู่ เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงการทาเครื่ องหมาย
ของตายาย คือ บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับไปแล้ว หรื อครู หมอโนราได้ทาสัญลักษณ์จบั จองไว้ (2) ความเชื่อเรื่ องร่ างทรง หมายถึง พิธีกรรม
ที่ใช้ร่างทรง เพื่อติดต่อระหว่างบุคคลทัว่ ไป กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เรี ยกว่า “ร่ างทรง” ซึ่ งปรากฎ 2 ลักษณะ คือ (2.1) ร่ าง
ทรงที่เป็ นเชื้อสายของโนราและสมัครใจเป็ นร่ างทรง (2.2) ร่ างทรงที่ไม่ได้เป็ นเชื้ อสายโนราแต่สมัครใจเป็ นร่ างทรง (บรรดาศักดิ์
พิทกั ษ์ศิลป์ , 2559) (3) ความเชื่อเรื่ องการแก้บน หมายถึง พิธีกรรมที่จดั ทาขึ้นเมื่อประสบ หรื อได้รับในสิ่ งอันพึงประสงค์ จากการบน
บานกับครู หมอโนรา โดยทัว่ ไปแล้ว เกิดขึ้นจากสองสาเหตุสาคัญ คือ เกิดจากการขอความช่วยเหลือ และเมื่อสาเร็ จจึงต้องแก้บน (แก้
เหมรฺ ย) และอี กประการหนึ่ ง คือ เกิ ดจากการถูกลงโทษจากครู หมอโนรา อันอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่ น การไม่เคารพนับถื อ
ว่างเว้นการเซ่ นไหว้ตามธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ หรื ออาจเกิ ดจากการปฏิ เสธไม่รับการสื บทอดเชื้ อสายโนรา (บรรดาศักดิ์ พิทกั ษ์ศิลป์ ,
2559)
ส่ วนพิธีกรรมครู หมอโนราและโนราโรงครู ในนวนิ ยาย เรื่ อง “โรงครู ” ที่ ปรากฏในนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ได้แก่ (1)
พิธีกรรมที่ เกี่ ยวกับโนราโรงครู ใหญ่ หมายถึง เป็ นพิธีกรรมโนราโรงครู ใหญ่ ใช้เวลา 3 วัน ในการประกอบพิธีกรรม มีพิธีกรรม
ครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่ เป็ นพิธีกรรมการเข้าสู่การเป็ นโนราโดยสมบูรณ์ และพิธีกรรมการราสอดเครื่ องสอดกาไล เป็ นพิธีกรรมการ
ฝากตัวเป็ นลูกศิษย์ (2) พิธีกรรมที่เกี่ยวกับโนราโรงครู เล็ก หมายถึง เป็ นพิธีกรรมโนราโรงครู เล็ก ใช้เวลา 1 วัน ในการประกอบพิธีกรรม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
มีพิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับร่ างกายในลักษณะต่าง ๆ และพิธีกรรมการแก้บน เป็ นพิธีกรรมจัดทาขึ้น เมื่อได้สิ่งที่
พึงประสงค์จากครู หมอโนรา ซึ่งในนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ปรากฎพิธีกรรมโรงครู เล็ก (3) ระยะเวลาการประกอบพิธีกรรม หมายถึง
ช่วงเวลาที่นิยมในการประกอบพิธีกรรม คือ เดือนสี่ เดือนหก เดือนเจ็ด เดือนเก้า เดือนสิ บเอ็ด เดือนสิ บสอง ยกเว้นเดือนอ้าย เดือน
สาม เดื อนห้า เดือนแปด และเดื อนสิ บตามปฏิ ทินแบบจันทรคติ ที่ห้ามทาพิธีกรรม แต่ไม่จากัดวันข้างขึ้น หรื อข้างแรม พิธีกรรม
โนราโรงครู ใหญ่ ใช้เวลา 3 วัน คือ เริ่ มในวันพุธช่วงเย็น สิ้ นสุ ดลงในวันศุกร์ ส่ วนโนราโรงครู เล็ก ใช้เวลา 1 วัน คือ เริ่ มวันพุธตอน
เย็น สิ้นสุดวันพฤหัสบดี (กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม 2559) จากนวนิยายเรื่ อง โรงครู พิธีกรรมจะเป็ นพิธีกรรมโนรา
โรงครู เล็ก มีการทาพิธีกรรมเพียง 1 วันเท่านั้น (4) เครื่ องบูชาประกอบพิธีกรรม คือ สิ่ งของที่ใช้เป็ นเครื่ องบูชาหรื อเซ่นไหว้ครู หมอ
โนราหรื อตายายโนรา จากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู เครื่ องบูชาประกอบพิธีกรรม ประกอบไปด้วย อาหารคาวหวาน เครื่ องดื่ ม ผลไม้
ดอกไม้ ธู ปเที ยน เงิ น เช่ น หัวหมูตม้ ไก่บ้านต้ม หมากพลู ดอกไม้ ข้าวตอก เหล้าขาว บุ หรี่ ธู ป เที ยน อาหารคาว อาหารหวาน
มะพร้าวอ่อน เป็ นเครื่ องบูชาครู หมอโนราหรื อตายายโนรา และในพิธีกรรมการแก้บน (แก้เหมรฺ ย) ของครู หมอโนรา (มาโนช นิ สรา,
2549) (5) อุปกรณ์ ประกอบพิธีกรรม คื อ สิ่ งของที่ มีความสาคัญ และศักดิ์ สิ ทธิ์ ถื อเป็ นสัญลักษณ์ ของโนรา มี ความเชื่ อว่า สิ่ งของ
เหล่านี้ ต้องนามาใช้ทุกครั้งที่ มีการประกอบพิธีกรรม หากขาดสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดไป พิธีกรรมจะไม่สาเร็ จ และ (6) บทร้องประกอบท่ารา
คือ ข้อความหรื อบทความที่ถูกถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็ นบทกลอนใช้ขบั ร้องประกอบท่ารา บทร้องที่ใช้ในการประกอบ
ท่ารา มีอยูม่ ากมาย เช่น “ บทครู สอน บทสอนรา บทปฐม บทลูกอ่อน บทฝนตกข้างเหนือ บทฟ้ าลัน่ บทกาน้า บทใจชาย บทโสกัง บทระไว
ระแวก บทพรายงาม บทไหว้ครู บทเชิญครู ” เป็ นต้น (ศาสตร์แห่งครู หมอโนรา, 2556) จากนวนิ ยายเรื่ องโรงครู บทร้องประกอบท่า
รา ที่ปรากฏให้เห็น คือ บทเชิญครู และบทไหว้ครู
นอกจากนี้ ในพิธีกรรมอันเกี่ยวกับโนราโรงครู ใหญ่ หรื อโนราโรงครู เล็ก ยังมีพิธีกรรมปลีกย่อยอีกคือ (1) พิธีกรรมการรา
สอดเครื่ องสอดกาไล เป็ นพิธีกรรมที่ปรากฎในนวนิ ยายเรื่ อง “โรงครู ” เป็ นการฝากตัวเป็ นศิ ษย์ครู หมอโนราตอนโนราอายุแปดปี
(2) พิธีกรรมรักษาอาการเจ็บป่ วย เป็ นพิธีกรรมที่เป็ นการรักษาอาการเจ็บป่ วยที่ แพทย์ปัจจุบนั ไม่สามารถรักษาให้หายได้ (3) พิธี
ติดต่อสื่ อสารกับครู หมอโนราโดยใช้ร่างทรง (4) พิธีกรรมครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่ เป็ นพิธีกรรมการเข้าสู่ การเป็ นโนราโดย
สมบูรณ์ โดยโนราใหญ่ประกอบพิธีกรรมให้สาหรับบุคคลที่ประสงค์ตดั ขาดการเป็ นโนรา และ (5) พิธีกรรมการแก้บน (แก้เหมรฺ ย)
เป็ นพิธีกรรมถวายสิ่ งที่ได้บนบานไว้ เมื่อสาเร็ จจึงนามาแก้บนแก่ครู หมอโนราตามคามัน่ สัญญา
อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิจยั ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู พบว่า องค์ประกอบของนวนิ ยายเรื่ องโรงครู เป็ น
การสะท้อนเรื่ องราวของนวนิ ยาย เรื่ อง “โรงครู ” ในด้านความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของโนราโรงครู จากการศึ กษาด้าน
องค์ประกอบของนวนิยาย เรื่ อง โรงครู และภาพสะท้อนทางคติชนวิทยาทางด้านความเชื่อ และพิธีกรรมจากนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู
ของ มาโนช นิสรา สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2530) ได้แบ่งประเภทของความเชื่อไว้วา่ ความเชื่อทัว่ ๆ ไป
และความเชื่อทางไสยศาสตร์ สาหรับพื้นที่ภาคใต้มีความเชื่อในการนับถือผีสาง เทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่ องการรักษา
อาการเจ็บไข้ได้ป่วย และพิธีกรรมโนราโรงครู ยังคงมีให้เห็น ซึ่ งความเชื่อที่ปรากฏในนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู คือ ความเชื่อเรื่ องการ
แก้บนครู หมอโนรา ความเชื่อในการรักษาอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับตัวของโนรา และความเชื่อเรื่ องการสื บทอดทายาทโนราโรงครู
ความเชื่อเหล่านี้ เป็ นความเชื่อที่ปรากฏอยูใ่ นนวนิยาย เรื่ อง โรงครู ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาในประเด็นดังกล่าวข้างต้น
โนราโรงครู เป็ นหนึ่ งในความเชื่อและพิธีกรรมของภาคใต้ ซึ่ งให้ความสาคัญกับบรรพบุรุษผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้ว หรื อที่คน
ภาคใต้เรี ยกว่า ตายายโนรา ความเชื่อและพิธีกรรมโนราโรงครู ยังคงมีให้เห็น และเป็ นวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ถึงแม้ปัจจุบนั ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมโนราโรงครู ปรากฏลดลงไปบ้างก็ตาม แต่จากเนื้ อหาของนวนิ ยาย เรื่ อง โรงครู ซึ่ ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2549 ที่ ตวั ละครเอกของเรื่ องคือ “โนรา” ซึ่ งแม้เขาศึกษาเล่าเรี ยนในระดับสู งขึ้นและปรับตัวเข้าสู่ สังคม
สมัยใหม่ แต่ ความเชื่ อเรื่ องการสื บทอดพิ ธี กรรมโนรา ก็ ย งั ปรากฎในชี วิ ตของตัวละคร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ เรื อนแก้ว
ภัทรานุประวัติ (2554) ให้คานิยามของพิธีกรรมในสังคม อันหมายถึง การส่งต่อและขัดเกลาผูค้ นในสังคม (socialization) ว่าหมายถึง
“การถ่ ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่ นพ่ อแม่ ปู่ ย่ า ตายาย ที่ สืบต่ อให้ คนรุ่ นหลังด้ วยการส่ งความคิ ด ความเชื่ อ รู ปแบบการกระทา ที่
นาไปสู่พิธีกรรม อาจมีความหมายเดียวกับการปลูกฝั งทางวัฒนธรรม ที่ หมายถึงการถ่ ายทอดพฤติกรรมของคนรุ่ นเก่ าให้ เกิดขึน้ ใน
คนรุ่ นใหม่ ที่เกิดขึน้ มาในสังคมหนึ่ง ๆ” ซึ่งนวนิยาย เรื่ อง โรงครู ปรากฏพิธีกรรมและเครื่ องประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ อุทยั หิ รัญโต (2556) ได้ให้คาอธิ บายความหมายของพิธีกรรมไว้ว่า พิธีกรรม คือ สัญลักษณ์ที่จะกระทาในโอกาส
ต่าง ๆ เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพฤติกรรม หรื อการกระทาของคนในสังคมที่เกิดจากความเชื่อ ทั้งนี้ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนราที่
ปรากฏในวรรณกรรม “โรงครู ” เป็ นสิ่ งที่ยืนยันความเชื่อเรื่ องการให้คุณค่า และการเคารพครู หมอโนราและโนราโรงครู อันเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับการให้ความหมายของ กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม (2557) ที่ระบุวา่ โนราโรงครู เป็ นพิธีกรรมทางความเชื่อและความ
ศรัทธาร่ วมกันของคนในชุมชน โดยอาศัยความเชื่ อเรื่ องครู หมอโนรามาจัดการระบบเครื อญาติของชาวบ้าน ในการได้มากระทา
กิจกรรมร่ วมกันในพิธีกรรมโนราโรงครู
ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิยาย เรื่ อง โรงครู เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและพิธีกรรมที่มีต่อการบูชา และ
ให้การเคารพนับถือ การให้คุณให้โทษของบรรพบุรุษครู หมอโนราหรื อตายายโนรา ดังนั้น ความเชื่อและพิธีกรรมในนวนิ ยายเรื่ อง
“โรงครู ” ซึ่งเป็ นวรรณกรรมปั จจุบนั จึงเป็ นสิ่ งที่สะท้อนว่า ความเชื่อดังกล่าวยังคงดารงอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั แม้ถูกลดความสาคัญลง
ไป แต่ยงั มีผเู ้ ล็งเห็นถึงความสาคัญจนหยิบยกขึ้นมา เขียนเป็ นวรรณกรรมที่น่าติดตาม และเป็ นการบอกเล่าถึงความเชื่อ ความศรัทธา
ของชาวภาคใต้ให้คงอยู่ โดยอาศัยวรรณกรรมเรื่ องนี้เป็ นเครื่ องมือดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิยาย เรื่ อง โรงครู ทาให้ผวู ้ จิ ยั พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจศึกษา
หรื อต่อยอดจากงานวิจยั ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการแสดงโนราปัจจุบนั กับเนื้อหาจากวรรณกรรมโนรา
2. ควรมีกิจกรรมการส่งเสริ มถ่ายทอดองค์ความรู ้โนราโรงครู หรื อการรามโนราห์สู่เยาวชนรุ่ นหลัง เพื่อป้ องกันการสูญหาย
ของข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม ที่มีคุณค่าต่อสังคม
3. ควรมีการศึกษาในกลุ่มผูท้ ี่มีเชื้อสายโนราว่า มีความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อย่างไร เพื่อเป็ นภาพสะท้อนว่า ความ
เชื่อพิธีกรรมยังดารงอยูใ่ นสังคมภาคใต้
เอกสารอ้ างอิง
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ความเชื่อและพิธีกรรมของประชาชนทีม่ ีต่อการสั กการบูชาพญานาค
วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี
สุรีรัตน์ บุตรชา
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
E-mail: Sureerat190832@gmail.com
บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์เรื่ อง ความเชื่ อและพิธีกรรมของประชาชนที่ มีต่อการสักการบูชาพญานาค
วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ (1) ศึ กษารู ปแบบความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพญานาค วัดป่ าคลอง 11
(2) วิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยุคปั จจุบนั จากวัดป่ าคลอง 11 โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั เสนอ
ผลการวิจยั ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ จากข้อมูลเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม และลงพื้นที่ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ผูด้ ูแลวัดป่ าคลอง 11
ประชาชนที่ มาสักการะพญานาค ณ วัดป่ าคลอง 11 (1) จากผูป้ ระกอบอาชี พค้าขายบริ เวณวัดป่ าคลอง 11 (2) พราหมณ์ผปู ้ ระกอบ
พิธีกรรมบวงสรวงพญานาค ณ วัดป่ าคลอง 11
จากการศึกษา พบข้อสรุ ปความเชื่อในพื้นที่ดงั กล่าว 4 รู ปแบบ คือ (1) พญานาคในวัดป่ าคลอง 11 เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ให้ที่พ่ ึง
ด้านจิตใจ (2) พญานาคในวัดป่ าคลอง 11 เป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ให้โชคลาภ (3) พญานาคในวัดป่ าคลอง 11 ดลบันดาลให้ผทู ้ ่ี เชื่ อมีการ
ประกอบอาชีพจากความเชื่อเรื่ องพญานาค (4) ความเชื่อทาให้เกิดการปฏิบตั ิพิธีกรรมเกี่ยวกับพญานาคในวัดป่ าคลอง 11 ผลการวิจยั
ยังปรากฏความเชื่ อและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยุคปั จจุบนั ที่ส่งผลต่อวัดป่ าคลอง 11 พบว่า มี 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านศาสนา
(2) ด้า นการท่ องเที่ ย ว และ (3) ด้านวัฒนธรรม โดยกลุ่ ม คนที่ มีค วามเชื่ อความศรั ท ธาเรื่ อ งของพญานาค เชื่ อว่า พญานาค ณ
วัดป่ าคลอง 11 แห่ งนี้ เป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ประชาชนนับถื อสักการะกราบไหว้บูชา เป็ นที่ พ่ ึงในยามที่ ตนรู ้สึกเกิ ดความเป็ นทุ กข์
บันดาลความสุขความสมหวัง ช่วยให้ตนรู ้สึกว่า มีความปลอดภัยในการดาเนินชีวติ ส่งเสริ มความมัน่ คงต่อการดาเนิ นชีวิตในหน้าที่
การงาน การรั กษาพยาบาล การศึ กษา บันดาลโชคลาภ และความสาเร็ จต่าง ๆ ให้แก่ ผูท้ ี่ มาขอพร กราบไหว้ บนบาน ประกอบ
พิธีกรรมบวงสรวงพญานาค แสดงความเคารพบูชาเพื่อเป็ นการตอบสนองสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทาให้เกิดความพึงพอใจ ความเชื่อและพิธี
กรรมการบูชาพญานาค วัดป่ าคลอง 11 ถือว่า เป็ นประเพณี ประดิษฐ์ทางความคิดในเรื่ องอานาจเหนื อธรรมชาติ ความมี อิทธิ ฤทธิ์
ปาฏิ หาริ ย ์ ด้วยการอัญเชิ ญสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ทั้งหลายให้มาสถิต ประทานพรแก่ผูท้ ี่ มาเข้าร่ วมในการประกอบพิธีกรรม นอกจากนี้ ยัง
พบว่า การสร้างประติมากรรมปูนปั้ นพญานาค ณ วัดป่ าคลอง 11 เป็ นการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมเรื่ องราวพญานาคบนพื้นที่แห่ งใหม่
ในเขตภาคกลางของจังวัดปทุมธานี ว่า เป็ น “ดินแดนคาชะโนด 2” จึงกลายเป็ นแหล่งรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ชาวชุมชน
พื้นที่ ใกล้เคียงบริ เวณวัดป่ าคลอง 11 และยังสามารถช่วยกระตุน้ การท่องเที่ ยวภายในของจังหวัดปทุมธานี จนกลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่
คาสาคัญ: พญานาค, ความเชื่อ, พิธีกรรม,
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People’s Beliefs and Rituals Towards Worship of Nagas at Wat Pa Khlong 11, Bueng Ka Sam
Subdistrict, Nong Suea District, Pathum Thani Province
Sureerat Budcha
Thai Studies, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: Sureerat190832@gmail.com
Abstract
This article is part of the thesis based on people's beliefs and rituals towards worship of nagas in Wat Pa klong 11 Bueng ka
sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani Province, Master of Arts Thesis in Thai Studies, Ramkhamhaeng University.
The objectives are: (1) To study the beliefs and rituals of worshiping nagas in Wat Paklong 11 Bueng ka sam Subdistrict, Nong
suea District, Pathum Thani Province. (2) To analyze the beliefs and rituals of worshipping nagas in the present era of Wat Pa
klong 11 Bueng ka sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani Province, by using a qualitative research methodology.
The research results are presented in descriptive analysis from document data and fieldwork data, interviewing the manager and
the staffs in charge of Wat Pa klong 11, people who came to worship nagas at Wat Pa klong 11, (1) traders at Wat Pa klong 11
area, and (2) brahmins who performed ritual of worshipping nagas at Wat Pa klong 11.
The study reveals the four types of the beliefs; (1) The beliefs of nagas in Wat Pa khlong 11, are sacred to the mentally
reliant. (2) The beliefs of nagas in Wat Pa klong 11 are bringing good luck. (3) The nagas in Wat Pa Khlong 11 inspire the people
who believe, to have a career from the Naga belief. (4) The beliefs cause the rituals related to the nagas in Wat Pa Khlong 11.The
research reveals beliefs and rituals of worshipping nagas in modern times affected Wat Paklong 11, Buengkasam Subdistrict, Nongsuea
District, Pathum Thani Province, which can be summarized into 3 aspects as follows: (1) The religious influence (2) The influence of
tourism; and (3) The cultural influence. Nagas in Wat Pa klong 11, Bueng ka sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani
Province, are sacred things that people respected, pay homage to worship. It is believed that nagas at Wat Pa klong 11 can be
refuges when anyone becomes distress, anxiety, alleviate fear, can bring happiness, fulfillment, help them feel safe, promote
stability in life, work, medical care, education, fortune and success to the people who pray for blessings, pay their respects on the
altar to show their respect and worship. Performing ritual sacrifices to naga for paying respects in response to the sacred things
that causes satisfaction, is considered as an inventive tradition of the idea of supernatural powers, miraculous powers, by inviting
all sacred things to be present, giving blessings to the participants in the ritual. It also reveals that creation of the naga sculptures
at Wat Pa klong 11 is a cultural reproduction of naga story on the new area in the central region of Pathum Thani Province called
“The Land of Kham Chanod 2”, thus becoming a source of income for villagers and nearby communities and also help stimulate
tourism in Pathum Thani until it becomes a new tourist destination.
Keywords: Naga, Belief, Rituals
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บทนา
ความเชื่อในสังคมไทยมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการกาหนดรู ปแบบวิถีการดาเนิ นชีวิต โดยเฉพาะความเชื่ อเดิมของชาวไทย
ซึ่งเป็ นความเชื่อในเรื่ องเทวดา ผีสาง ผีบรรพบุรุษและอานาจเหนือธรรมชาติ อันเป็ นความเชื่อในยุคต้นของสังคม บรรพกาล ก่อนที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ ความเชื่อในรู ปแบบของศาสนาที่เผยแพร่ เข้ามา ถึงแม้วา่ สังคมไทยจะให้การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาก็
ตาม ความเชื่อดังเดิมก็ยงั มีอยู่ จึงทาให้สงั คมไทยมีรากฐานความเชื่อหลายชั้น คือ ความเชื่อผีสางที่อยูใ่ นส่วนลึก พุทธศาสนาอยูเ่ พียง
ผิวพื้น และมีศาสนาพราหมณ์ หรื อศาสนาฮินดู เข้ามาแทรกซ้อนบ้าง (พระยาอนุมานราชธน, 2515, หน้า 5-7) อีกหนึ่ งในความเชื่อที่
มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ของคนในสังคมไทย คงจะปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องพญานาค
อรรถพงศ์ ศรี ตะลาลัย ได้สรุ ปความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องพญานาคในเขตภาคเหนือ ว่า ในตานานสิ งหนวัติ เป็ นตานานที่เก่าแก่
กล่าวถึงเจ้าเมืองสิ งหนวัติ อพยพคนมาจากทางเหนื อ ได้มีพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ต้ งั สร้างเมืองขึ้นใหม่ และได้ขอให้เจ้าเมือง
อยูใ่ นทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืนก็ข้ ึนมาสร้างคูเมือง เป็ นเมืองนาคพันธุ์สิงหนวัติ ต่อมายกทัพปราบเมืองอื่น ๆ ได้ จึงได้รวม
ดินแดนเข้าด้วยกัน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็ น แคว้นโยนกนคร ส่ วนในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ก็มีการกล่าวไว้ในตานานอุรังคธาตุ
กล่าวถึงความเป็ นมาของชุมชนในอาณาจักรโคตรบูรณ์และประวัติการสร้างพระธาตุพนม เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงดินแดน
อีสาน ก็พบกับบรรดานาคที่มีอิทธิ ฤทธิ์ ควบคุมพื้นที่อยู่ บรรดานาคไม่ยอมอ่อนน้อมนมัสการ แถมยังกระทาอาการอวดอภินิหาร
ข่มขู่ ทาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิ หาริ ยป์ ราบบรรดานาค จนในที่สุดนาคจึ งยอมเข้าหาพระศาสดา มีศรัทธาต่อพุทธศาสนา
(อรรถพงศ์ ศรี ตะลาลัย, 2562, หน้า 41)
ในวัดไทยในยุคปั จจุบนั ได้มีการสร้างสรรค์ประติ มากรรมสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ทั้งทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เข้าไว้
รวมกัน ประติมากรรมพญานาคได้ถูกสร้างในลักษณะที่ มีความโดดเด่นสวยงามและน่าเลื่อมใส จึงทาให้ประชาชนผูท้ ่ี มีความเชื่ อ
และความศรัทธาเรื่ องพญานาค เดินทางเข้าวัดต่าง ๆ เพื่อมากราบไหว้บูชาควบคู่กบั ขอพรจากพระพุทธรู ป วัดใดในปั จจุบนั ที่มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนก็นิยมเข้าวัดนั้น เป็ นจานวนมาก
รากเหง้าแห่งความเชื่อเรื่ องพญานาคนั้น อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาอย่างช้านาน แทบทุกพื้นที่ลว้ นมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
แฝงอยู่ เช่นเดียวกับวัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งอยูใ่ นเขตภาคกลางของไทยเป็ นอีกหนึ่ ง
ศาสนสถานที่ ในยุคปั จจุบนั ประชาชนให้ความสนใจ มีความเชื่ อ ความศรัทธาต่อองค์พญานาค ณ สถานที่ แห่ งนี้ จึ งมี การสร้าง
ประติมากรรมปูนปั้ นพญานาคได้อย่างงดงามและดูน่าเกรงขาม ประติมากรรมปูนปั้ นพญานาคที่ วดั แห่ งนี้ มีจานวนทั้งสิ้ นสิ บตน
ในแต่ละวันมีประชาชนเดินทางหลัง่ ใหลเข้ามากราบไหว้ ขอพรเป็ นจานวนมาก จนได้คากล่าวขานว่า วัดแห่ งนี้ เปรี ยบเสมือนเป็ น
“คาชะโนด 2” ที่ต้ งั อยู่ใกล้กบั กรุ งเทพมหานคร ประชาชนทัว่ ไป ไม่ตอ้ งเดินทางไปทาบุญกราบไหว้ขอพรองค์พญานาค ไกลถึง
เกาะคาชะโนด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จึงเป็ นที่น่าสนใจในการศึกษาด้านของความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาแต่ชา้ นาน แม้วา่ มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัฒนธรรมอยูเ่ ป็ นพลวัตก็ตาม แต่ความเชื่อความศรัทธาเรื่ องพญานาคก็ยงั คงอยูค่ ู่กบั คนไทยในทุกพื้นที่
และมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบของความเชื่อให้เข้ากับกระแสวัฒนธรรมและพุทธพาณิ ชย์อยูต่ ลอดเวลา
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ศึกษารู ปแบบความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพญานาค วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี
2. วิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยุคปั จจุบนั จากวัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึ งกาสาม อาเภอหนองเสื อ
จังหวัดปทุมธานี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิดทีใ่ ช้ เป็ นกรอบในการศึกษา
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมที่ใช้อธิ บายวัฒนธรรมที่นามาใช้ในการดารงชีวิตมาประยุกต์
ใหม่ ดังที่ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2532, หน้า 42) กล่าวถึงมนุ ษย์เราว่า มีวฒั นธรรมที่นามาใช้ในการดารงชี วิตและถูกสร้างวัฒนธรรม
ขึ้นมาประยุกต์ใหม่ตลอดเวลา แต่ประเพณี จะทาหน้าที่ คดั เลื อกให้วฒั นธรรมบางอย่างเพื่อถูกผลิตซ้ า ให้มีชีวิตคงอยู่ต่อไป ซึ่ ง
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หิ นวิมาน เสนอแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม ออกเป็ น 4 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการผลิต คือ การสร้างความหมายทางวัฒนธรรม ต้องอาศัยความเข้า ใจที่ ตรงกันทั้งผูผ้ ลิตและผูร้ ับ (2) การเผยแพร่
วัฒนธรรม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ในระดับกลุ่มใหญ่ ระดับกลุ่มย่อย และระดับปั จเจกบุคคล ของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม เพื่อให้
สมาชิ กแต่ละกลุ่มรับรู ้ ความหมายทางวัฒนธรรม โดยผูผ้ ลิ ตวัฒนธรรมจะเปรี ยบเสมื อนผูก้ ระตุน้ ให้สมาชิ กในกลุ่มปฏิ บัติตาม
(3) ด้านการบริ โภค คือ การพิจารณาว่า สมาชิกในกลุ่มรับรู ้และบริ โภควัฒนธรรมที่ถูกเผยแพร่ ออกมาอย่างไร (4) การผลิตซ้ า คือ ตัว
บุคคลเป็ นสื่ อกลางส่งผ่านทางเทคโนโลยี ซึ่งทาได้ดว้ ยวิธีการดังนี้ การบอกเล่า การบันทึกลายลักษณ์อกั ษร สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดย
การผลิตซ้ า สามารถทาหน้าที่เชื่ อมโยงผูค้ นให้ติดต่อสื่ อสารกันได้ ไม่มีช่องว่าง สร้างอารมณ์ ค่านิ ยม สร้างความใกล้ชิด ไม่จากัด
สถานที่ เวลา ระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร ในขณะนั้นได้ และนาไปสู่โอกาสการสร้างธุรกิจ รวมทั้งความมีอิทธิ พลต่อคนในสังคม
หรื อกลายเป็ นปั ญหาให้ในสังคมในภายหลัง
อีกทั้งผูว้ ิจยั ยังได้นาแนวคิดประเพณี ประดิษฐ์ เพื่ออธิ บายประเพณี หรื อพิธีกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์
บางอย่างที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเป็ นแนวคิดของฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ได้อธิ บายประเพณี ประดิษฐ์ ว่า เป็ น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบของกฎระเบียบและข้อปฏิบตั ิ เช่น
ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เรื่ องเล่า ตานาน คติชน ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรื อที่เรี ยกรวมกันว่า วัตถุดิบโบราณ โดยมี
ความเด่นชัดในแง่ของการพยายามอ้างอิงอดีตของสังคม แล้วนามาสร้างเป็ นประเพณี ประดิษฐ์จนเกิดการปฏิบตั ิซ้ า (repetition) การ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นทางการ (formalization) และปฏิบตั ิอย่างมีพิธีการ (ritualization) ด้วยการอ้างอิงที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
จนเป็ นที่ยอมรับ เพื่อรับใช้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในช่วงเวลาที่กาลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง ประเพณี
ประดิษฐ์ถือเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น การศึกษาประเพณี ที่เกิดขึ้นใหม่หรื อประดิษฐ์ข้ ึนมาใหม่ จะเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการทาความเข้าใจในสังคม โดยเฉพาะสังคมที่มีการโหยหาอดีต โดยปรากฏการณ์การโหยหาอดีตมักจะปรากฏเด่นชัดใน
สังคมที่ เผชิ ญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคมครั้งใหญ่แบบถอนรากถอนโคนหรื อก้าวเข้าสู่ ยุคหลังสมัยใหม่
(ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์, 2558, หน้า 34)
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาความเชื่ อและพิธีกรรมของประชาชนที่ มีต่อการสักการบูชาพญานาค วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึ งกาสาม อาเภอ
หนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี ผูว้ จิ ยั อ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เข้าใจความเชื่อ และพิธีกรรม
ของประชาชนที่มีต่อการสักการบูชาพญานาค วัดป่ าคลอง 11 มากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงแบ่งแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
ออกเป็ นประเด็นต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ บุปผา บุญทิพย์ (2543, หน้า 26) ได้อธิ บายความหมายของความเชื่อในหนังสื อคติชาวบ้าน
ถึงความเชื่อ คือ การยอมรับนับถือ หรื อยึดมัน่ ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ทั้งที่มีตวั ตนหรื อไม่ก็ตาม ว่า เป็ นความจริ งหรื อมีอยูจ่ ริ ง การยอมรับ
นับถือนี้ อาจจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้หรื ออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริ งเกี่ยวกับสิ่ งนั้นก็ได้ เป็ นผล
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ที่มนุษย์ค่อย ๆ เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจโลกมาเป็ นจานวนหลายพันปี และเชื่อว่ามีอานาจลึกลับที่จะทาให้มนุษย์ได้รับผลดีหรื อร้าย
มนุษย์กลัวอานาจสิ่ งลึกลับนั้น จึงได้มีพิธีต่าง ๆ ขึ้น เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2546, หน้า 40-41) ได้อธิบายถึงลักษณะของความเชื่อ
ไว้ในหนังสื อ คติชนกันศาสนา ไว้วา่ ความเชื่อในแม่มด หมอผี คุณไสย ผีสางเทวดา หรื อวิญญาณ ไม่ได้จากัดอยูเ่ ฉพาะในสังคมที่
ผูค้ นยังมีความคิดแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยงั มีอยูใ่ นสังคมที่เจริ ญแล้วด้วย
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม สุ เมธ เมธาวิทยกุล (2532, หน้า 36) กล่าวถึงลักษณะของพิธีกรรมไว้ในหนังสื อ สังกัป
พิธีกรรม ว่า พิธีกรรม เป็ นการกระทาที่เราสมมติข้ ึน เป็ นขั้นตอน มีระเบียบวิธีปฏิบตั ิสืบเนื่ องกันมาจนถึงปั จจุบนั นี้ พิธีกรรม มีลกั ษณะ
สาคัญ คือ เป็ นเครื่ องหมายของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งมีสัญลักษณ์ร่วมกันและเน้นในเรื่ องของจิตใจ อันเป็ นจุดมุ่งหมายใหญ่ เพื่อให้
เกิดความสบายใจ เช่นเดียวกับ พิเชฐ สายพันธ์ (2539) ศึกษานาคาคติ อีสานลุ่มน้ าโขง: ชีวติ ทางวัฒนธรรมจากพิธีกรรมร่ วมสมัย ใน
ประเด็นความหมายของพิธีกรรมการบูชาพญาสัตตนาคา สัญลักษณ์ของนาค และโครงสร้างทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการ
พิธีกรรม พบว่า นาคเป็ นสัญลักษณ์ที่ปรากฏชัดเจนในวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง พิธีการบูชาพญาสัตตนาคาแห่ งวัดพระธาตุพนม มีความ
เป็ นพลวัตสัมพันธ์กบั การรับรู ้ของกลุ่มคนในสังคม โดยผ่านกระบวนการทางสังคม
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพญานาค สุ จิตต์ วงษ์เทศ (2543, หน้า 22) กล่าวในหนังสื อนาคในประวัติศาสตร์ อุษาคเนย์ ถึง
สัญลักษณ์พญานาคไว้วา่ “พญานาคเป็ นสัญลักษณ์ของเจ้าแห่งดินและน้ า” ในช่วงออกพรรษาเป็ นระยะสิ้ นสุ ดฤดูฝน ประมาณเดือน
ตุลาคม และเป็ นเวลาพืชพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ได้เติบโตขึ้น น่าสนใจว่า ในช่วงเดือนนี้ มีประเพณี งานบุญบั้งไฟพญานาค ชาวบ้านจะ
ยิงบั้งไฟพญานาคขึ้นไปบนฟ้ า เพื่อขอฝนในงานบุญพระเวส เป็ นงานบุญประจาปี ชาวบ้านจะอัญเชิญพระอุปคุตมาที่งานบุญ โดยเชื่อกัน
ว่า พระอุปคุตนั้น เป็ นพญานาค ซึ่ งเป็ นบุตรของพระพุทธเจ้ากับนางเงือก และพีรพล พิสณุพงศ์ (2520, หน้า 40) ได้กล่าวถึง สัญลักษณ์
ของพญานาคไว้ในหนังสื อการกาเนิดของงู ว่า พญานาค งูใหญ่มีหงอน หรื อนาค นั้น ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดม
สมบูรณ์ ความมีอานาจวาสนา และนาคยังเป็ นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ ้ง สู่ จกั รวาล พญานาคยังเป็ นเทพเจ้าแห่ งท้องน้ า บางแห่ งก็
ว่า เป็ นเทพเจ้าแห่งฟ้ า มักเรี ยกกันว่า พญานาคของพวกนาค และยังมีชื่อที่เรี ยกกันเป็ นอย่างอื่น เช่น ภุชงค์ วาสุ กรี อนันตนาคร หรื อ
เศษนาค (อนันตนาคราช)
ขอบเขตของการวิจยั
ผูว้ ิจยั สนใจศึกษา ความเชื่อและพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อการสักการบูชาพญานาค วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึ งกาสาม
อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอื่น ๆ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ได้แก่
เอกสารทางวิชาการ เอกสารพื้นบ้าน และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับความเชื่ อเรื่ องพญานาค รวมถึงศึกษาความเป็ นมา
วัฒนธรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพญานาคในท้องถิ่นต่าง ๆ นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาจากแหล่งข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตบริ บททางสังคม สภาพชุมชน ความเชื่อ และพิธีกรรม รวมทั้งประวัติความเป็ นมาของวัดป่ าคลอง 11 ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์คนในพื้นที่ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลวัดป่ าคลอง 11 ผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายบริ เวณวัดป่ าคลอง 11 พราหมณ์
ผูน้ าการประกอบพิธีกรรมการบวงสรวงบูชาพญานาคในวัดป่ าคลอง 11 สัมภาษณ์ ประชาชนที่ มาสักการะบูชาองค์พญานาค ณ
วัดป่ าคลอง 11 และผูม้ ีความเกี่ยวข้องกับวัดป่ าคลอง 11 เพื่อศึกษาข้อมูลแล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักคติชนวิทยา แล้วแยกแยะ
ข้อมูลออกเป็ น 3 ประเด็น คือ (1) ลักษณะและประเภทของความเชื่อเรื่ องพญานาคในวัดป่ าคลอง 11 ฯ (2) รู ปแบบและความหมาย
ของสัญลักษณ์ในพิธีกรรมในวัดป่ าคลอง 11 (3) พิธีกรรมและความเชื่ อเรื่ องพญานาคที่ ปรากฏในปั จจุบนั จากวัดป่ าคลอง 11 ที่
ส่ งผลทาให้เกิดอิทธิ พลต่อส่ วนรวม ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่ งได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกและสัมภาษณ์ทวั่ ไป
ประกอบด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. สัมภาษณ์เชิงลึก
1.1 ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลวัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี จานวน 1 ราย
1.2 ผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายบริ เวณวัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี จานวน 8 ราย
1.3 ผูป้ ระกอบพิธีกรรม พิธีการบวงสรวงบูชาองค์พญานาค ณ วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัด
ปทุมธานี จานวน 1 ราย
2. สัมภาษณ์ทวั่ ไป
ประชาชนที่มาสักการะองค์พญานาค ณ วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี จานวน 10 ราย
ผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ความเชื่อและพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อการสักการบูชาพญานาคของวัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม
อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ในวัดป่ าคลอง 11 พบข้อสรุ ปความเชื่อออกเป็ น 4 รู ปแบบ
1. พญานาคในวัดป่ าคลอง 11 เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ให้ที่พ่ ึงด้านจิตใจของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความเชื่ อและความ
ศรัทธาต่อพญานาค หากจะกระทาการสิ่ งใดที่จะส่ งผลให้ประสบความสาเร็ จในหน้าที่ การงาน การศึกษา การรักษาพยาบาล ถ้ามา
กราบสักการะหรื อระลึกถึง เพื่อให้เกิ ดความความสบายใจ แคล้วคลาดปลอดภัย พญานาค วัดป่ าคลอง 11 จะสามารถให้คุณและ
มาปกปั กรักษา ช่วยเหลือคุม้ ครองเพื่อให้ชีวติ ดาเนินอยูอ่ ย่างเป็ นสุขและประสบผลสาเร็ จ
2. พญานาคในวัดป่ าคลอง 11 เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภ ประชาชนเชื่อว่า ถ้ามาขอโชคลาภ มาสักการะกราบไหว้ มาบน
บานกับพญานาคที่วดั ป่ าคลอง 11 พญานาคจะบันดาลให้มีโชคลาภ มีประชาชนได้เสี่ ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัล
3. พญานาคในวัดป่ าคลอง 11 ดลบันดาลให้เกิดอาชีพจากพิธีบูชาพญานาค ทาให้เกิดเป็ นแหล่งสร้างรายได้และสร้างอาชีพ
ต่าง ๆ แก่ชาวบ้าน ชาวชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริ เวณของวัดป่ าคลอง 11 และบุคคลทัว่ ไป ทั้งในและนอกพื้นที่ ในการจาหน่ายสลาก
กิ นแบ่งรัฐบาล ร้านเช่าเครื่ องรางของขลังที่เกี่ ยวกับพญานาค ร้านจาหน่ ายเครื่ องไหว้และบายศรี พญานาค เป็ นการช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี
4. ความเชื่อที่ ทาให้เกิดการปฏิบตั ิพิธีกรรมเกี่ยวกับพญานาคในวัดป่ าคลอง 11 ทาให้เกิ ดพิธีกรรมส่ วนบุคคลในการบนบาน
การประกอบพิธีบวงสรวง ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน และบายศรี ผลไม้ อาหารหวาน เครื่ องดื่ม เครื่ องดนตรี การร่ ายรา การ
ประกอบพิธีกรรมการบวงสรวงพญานาค เป็ นการแสดงความเคารพ ทาให้พญานาคพึงพอใจกับเครื่ องบวงสรวง หรื ออาจกล่าวได้วา่
ถือเป็ นการตอบแทนคุณพญานาคที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่ องต่าง ๆ เมื่อได้รับผลสาเร็ จตามความปรารถนาแล้ว จึงมาแก้
บน มาประกอบพิธีกรรมบวงสรวง เป็ นการย้ าให้ประชาชนที่เชื่อและศรัทธาเรื่ องของพญานาคเห็นถึงความสาคัญ ความมีอานาจ
และความศักดิ์สิทธิ์มากยิง่ ขึ้น
ส่วนการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยุคปั จจุบนั ณ วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ส่งผลต่อวัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี โดยสรุ ปออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านศาสนา ทุกศาสนาจะมีพิธีกรรมและการปฏิบตั ิ ซึ่ งศาสนาจะทาหน้าที่ เป็ นที่ พ่ ึงหรื อเป็ นที่ ยึดเหนี่ ยวทางจิตใจของ
ประชาชนในช่วงเวลาที่ตนเองรู ้สึกว่า เป็ นทุกข์ช่วยบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ สัมฤทธิ์ ผลตามที่ตนปรารถนาได้ สื่ อสารผ่านพิธีกรรมผลิต
ซ้ าพิธีกรรม ที่เรี ยกได้วา่ เป็ นประเพณี ประดิษฐ์ จนเกิดการปฏิ บตั ิซ้ า และปฏิ บตั ิอย่างมีพิธีการ เช่น การทาพิธีกรรมการบวงสรวง
พญานาค ณ วัดป่ าคลอง 11 เป็ นประเพณี และพิธีกรรมโดยการผลิตซ้ า แนวความคิดความศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริ ย ์ เพื่อเป็ นการ
ตอบแทนคุณที่พญานาคสามารถดลบันดาลประทานพรให้มนุษย์ได้สมหวังตามที่มาขอบนบาน และเมื่อเสร็ จสิ้ นพิธีการบวงสรวง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
พญานาค เจ้าภาพสามารถนาอาหารไปรั บประทาน เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลหรื อนาไปแจกจ่ ายให้คนทั่วไปได้ สะท้อนให้เห็ น
หลักการประพฤติประปฏิบตั ิชอบตามหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนา ด้วยการรู ้จกั เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เสี ยสละ แบ่งปั นสิ่ งของให้แก่ผอู ้ ื่น
ในสังคม
2. ด้านการท่ องเที่ ยว วัด ป่ าคลอง 11 มี การสร้ างผัง อุโบสถไม้กลาง เสมื อนเป็ นเกาะลอยได้ ลอยอยู่กลางสระน้ า ซึ่ ง
คล้ายกันกับที่ คาชะโนด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้ชื่อฉายาว่าเป็ น “คาชะโนด 2” นอกจากนี้ ยังมีการปั้ นพญานาคไว้อย่าง
โดดเด่ น สวยงาม ซึ่ งล้อมโบสถ์ไม้กลางน้ าอยู่ 4 ทิ ศ เป็ นการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมก่อให้เกิ ดการนาวัฒนธรรมมาผลิตเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ จึงถือได้วา่ เป็ นการสร้างบริ บทด้านความเชื่อ ความศรัทธาเรื่ องราวพญานาคใน
เขตพื้นที่ ภาคกลาง เป็ นแหล่งการท่องเที่ยวที่ น่าสนใจแห่ งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี และเป็ นแหล่งสร้างอาชี พสร้างรายได้ให้แก่
ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงของวัดป่ าคลอง 11
3. ด้านวัฒนธรรม โดยลักษณะความเชื่อของประชาชนที่มีต่อพิธีกรรมการบูชาพญานาควัดป่ าคลอง 11 สะท้อนให้เห็นถึง
การควบคุมมารยาททางสังคม ในด้านการประพฤติ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรี ยบร้อย เนื่องจากวัดเป็ นสถานที่ที่ศกั ดิ์สิทธิ์และเป็ นพื้นที่
ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา และพบว่า ประชาชนทุกคนต้องลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่ หน้ากากอนามัย
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ามาในเขตพื้นที่ภายในวัดป่ าคลอง 11 เนื่องจากอยูใ่ นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
สรุปและอภิปรายผล
มนุษย์มีความกลัวและต้องการที่พ่ งึ เมื่อยามที่ตนรู ้สึกว่า กาลังประสบกับความทุกข์ ความความไม่สบายกาย ความไม่สบาย
ใจ ดังนั้น ศาสนา เทพ เทวดา รวมถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท้ งั หลายที่อยูเ่ หนือความสามารถของมนุษย์ จึงถูกนามาเกี่ยวข้องต่อการดาเนิ นชีวิต
เพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถสร้างขวัญกาลังใจให้มนุษย์ ประติมากรรมปูนปั้ นพญานาค ณ วัดป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม
อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี เป็ นสถานที่แห่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อว่า เป็ นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทาให้เกิดความ
เชื่อและพิธีกรรมที่เป็ นแนวปฏิบตั ิในกลุ่มคนที่มีความเชื่อ ความศรัทธาเรื่ องของพญานาค โดยการถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบของ
การกราบไหว้ บนบาน บอกกล่าว เพื่อให้ตนเอง สมหวัง ประสบผลสาเร็ จในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชี พ หน้าที่การงาน
การศึกษา การรักษาพยาบาล โชคลาภ จนเกิดการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพญานาคเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทาให้เกิด
ความพึงพอใจ อันถือเป็ นประเพณี ประดิษฐ์ทางความคิด ในเรื่ องอานาจเหนือธรรมชาติ ความมี อิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ย ์ ด้วยการอัญเชิญ
สิ่ งศักดิ์ท้ งั หลาย ให้มาสถิตเพื่อประทานพรแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประกอบพิธีกรรม
จากการศึกษา ยังพบว่า การสร้างประติมากรรมปูนปั้ นพญานาค ณ วัดป่ าคลอง 11 เป็ นการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมพญานาค
บนพื้นที่แห่งใหม่ ในเขตภาคกลางของจังหวัดปทุมธานี ว่ าเป็ น “ดินแดนคาชะโนด 2” เป็ นการสร้างบริ บทใหม่ของวัดป่ าคลอง 11
ส่งผลให้ประชนเดินทางมาทาบุญที่วดั เป็ นจานวนมากขึ้น และนอกจากนี้ การติดต่อสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่รวดเร็ วทันสมัยทาง
สื่ อวิทยุ โทรทัศน์ ข่าวเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็ นสื่ อกลางที่ ช่วยทาให้วดั ป่ าคลอง 11 เป็ นที่ รู้จกั กว้างมากขึ้นในระยะเวลาเพียง
ข้ามคืน จากสร้างเสี่ ยงโชคถูกรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกลายเป็ นแหล่งรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ชาวชุมชนพื้นที่
ใกล้เคียงบริ เวณวัดป่ าคลอง 11 และยังสามารถช่วยกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในของจังหวัดปทุมธานี จนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาเห็นว่า การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อการสักการบูชาพญานาคของวัด
ป่ าคลอง 11 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ภทั รา บุญปั ญญโรจน์ (2563, หน้า 234) ที่ระบุ
ข้อมูลทางคติชนประเภทผสม ว่า สามารถนาไปปรับใช้ได้ท้ งั แนวทางการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและพิธีกรรม ซึ่ งให้ความสาคัญกับ
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ โดยที่แนวทางการท่องเที่ยวและการนาเสนอภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม ซึ่งจาเป็ นต้องมี
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การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเจ้าของพื้นที่กบั นักท่องเที่ยว และแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การจัดการท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ณ วัดป่ าคลอง 11 ยังไม่มีปรากฏความเชื่อมโยงดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาเปรี ยบเทียบความเชื่อและพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อการสักการบูชาพญานาค ในพื้นที่อื่น ๆ
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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง สวดคฤหัสถ์ กรณี ศึกษา คณะมหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาไทยศึ กษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมีจุดประสงค์คือ (1) เพื่อศึ กษารู ปแบบการสวดคฤหัสถ์ คณะมหาเทพ
บันเทิงศิ ลป์ และ (2) เพื่อศึ กษาข้อมูลคติชนในการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ ผูใ้ ห้ ขอ้ มูลสาคัญเกี่ ยวกับการสวด
คฤหัสถ์คือ ว่าที่ ร้อยตรี ไอยเรศ งามแฉล้ม หัวหน้าคณะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ ภาคสนาม เพื่อสังเกตรู ปแบบการ
สวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ รู ปแบบการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ แบ่งออกเป็ น 4 ช่วง คือ (1) การสวดพื้น
พระธรรมและพื้นพระมาลัย (2) การร้องบทลานอก (3) การแสดงชุดสิ บสองภาษา และ (4) การสวดบทลา ลักษณะเด่น ที่เห็นชัดเจน
ที่สุดคือ การแสดงชุดสิ บสองภาษา เพราะสามารถตรึ งใจผูช้ มให้อยู่ชมจนจบ และมีกลวิธีนาเสนอที่ น่าสนใจ นอกจากนี้ คติชนที่
ปรากฏในการสวดคฤหัสถ์คือ มุกตลกที่ เป็ นคาร้องและคาพูด เครื่ องแต่งกาย เมื่อนามารวมเข้าไว้ด้วยกัน สามารถสร้ างความ
สนุ กสนาน และทาให้ผูช้ มคล้อยตาม ตลอดจนความเชื่ อเกี่ ยวกับการสวดคฤหัสถ์ เช่ น การไหว้ครู ก่ อนการแสดง หรื อการไม่
ฝึ กซ้อมภายในบ้าน เพราะอาจทาให้เกิดลางร้ายแก่นกั สวด คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ เป็ นเพียงสารับเดียวที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบการ
สวดแบบโบราณให้คงอยู่ ขณะเดียวกันบทบาทหน้าที่ ที่เปลี่ยนไปของการสวดคฤหัสถ์ไม่ได้จากัดเฉพาะในงานศพเท่านั้น แต่ผนั
ตัวเองไปสู่การสาธิตหรื อการเผยแพร่ ในช่องทางอื่น ๆ คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ เป็ นคณะสวดคฤหัสถ์อีกหนึ่ งคณะที่อยูท่ ่ามกลาง
กระแสแห่ งการเปลี่ยนแปลงนั้น ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงให้ผชู ้ มเข้าถึงง่ายและเกิดความสนุกสนาน เช่น การใช้มุกตลก
ต่าง ๆ ที่เป็ นปั จจุบนั การปรับปรนของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ จึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับตัวให้เข้ากับภาวการณ์ที่
เกิ ดขึ้นด้วยวิธีการปรับแนวคิด พฤติกรรม และการพัฒนารู ปแบบการสวดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยการรวบรวมข้อมูลการสวด
คฤหัสถ์จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่าง จากนั้นนามาปรับใช้ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเช่น
เวลา โอกาส และสถานที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการสวดคฤหัสถ์
คาสาคัญ: สวดคฤหัสถ์, การแสดง, ความเชื่อ
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Suat Kharuhat: Study of the Pattern of Maha thep Bunthoeng Sin Group
Mahitti Boapimpa
Thai Studies, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: quest_jewel@hotmail.com
Abstract
This article is the part of the research : Suat Kharuhat: Study of the Pattern of Maha thep Bunthoeng Sin Group thesis in
Master of Arts Program in Thai, Ramkhamhaeng University. Propose that (1) studying about the pattern of Maha thep Bunthoeng Sin
Group’ Suat Kharuhat (2) studying folklore about Maha thep Bunthoeng Sin Group’ Suat Kharuhat the important person who
gave the information is Aiyaret Ngamchaliam, Second Lieutenant the leader by interviewed and surwayed in the location for
looking about Suat Kharuhat.
The result of research said that the Pattern of Maha thep Bunthoeng Sin Group separate in four parts. There are (1) Suat
Peun Pradham or Peun Pra Malai. (2) Sing Bot Lumnok. (3) The show of Sibsong Phasa and 4) Suat la. The distinctive point is
the show about twelve languages because it can gravitate the audience until finish and the way of show is gravitated. In other
hand folklore that appear in Suat Kharyhut is the joke in the lyrics and the speech and the costume. When they mix everything
together they make the funny for the audience. Along with believes about Suat Kharuhut such as the ceremony for the teacher
before the show or do not practice in the house because it will lead the bad luck for the owner. Only Maha thep Bunthoeng Sin
Group still preserves the pattern of Suat as same in the ancient. As the same way the role of show is change, it is not only in the
ceremony for the funeral. Nowadays they are show for giving the knowledge. Maha thep Bunthoeng Sin Group is standing in the
change, so they change the way to show for the easy way for watching and being funny like the present. The changing of Maha
thep Bunthoeng sin group has more endeavor for changing, they change mindset, behavior and develop the pattern of Suat
Kharuhut from other place for compare and apply for suitable for the environment such as time, situation and place.
Keywords: Suat Kharuhat, Showing, Believing
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บทนา
งานศพ เป็ นพิธีเปลี่ยนผ่านภาวะของร่ างกายอย่างหนึ่ งคือ จากบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตและมีลมหายใจ กลายเป็ นร่ างที่ไร้
ลมหายใจ หรื อเรี ยกว่า ผูเ้ สี ยชีวิต ส่ งผลให้เกิดประเพณี พิธีกรรมบางประการที่เกิดขึ้นกับผูต้ าย เช่น ในภาคอีสาน มีประเพณี หนึ่ ง
เรี ยกว่า “งันเฮือนดี” เป็ นประเพณี ที่จดั ขึ้นในช่วงระหว่างที่ต้ งั บาเพ็ญกุศลศพ ประเพณี น้ ี สามารถแยกความหมายได้วา่ งัน หมายถึง
การละเล่นอย่างหนึ่ ง และ เฮื อน หมายถึง เรื อน งันเฮื อนดี จึ งน่ าจะมีความหมายถึง การไปช่วยงานบ้านเจ้าภาพ และก่อให้เกิ ด
การละเล่นเพื่อคลายความโศกเศร้าหรื ออยูเ่ ฝ้ าศพ การละเล่นในประเพณี งนั เฮือนดี เป็ นการละเล่นเพื่อไม่ให้บา้ นเงียบเหงาจนเกินไป
มีการละเล่น เช่น เสื อกินหมู และการละเล่นอื่น ๆ หากเป็ นผูม้ ีอายุแล้ว มักฟังการอ่านกาพย์หรื อกลอน โดยจะนิ ยมหลังจากพระสวด
พระอภิธรรมเสร็ จแล้ว (พระยาอนุมานราชธน, 2551, หน้า 139)
การสวดคฤหัสถ์ เป็ นการละเล่นหรื อมหรสพที่ สันนิ ษฐานว่า มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แพร่ หลายในช่วงรัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที่ 5 ลักษณะของการสวดคฤหัสถ์เป็ นการละเล่นหรื อการแสดงที่เลียนแบบมาจากการสวดพระอภิธรรมของพระสงฆ์ แต่การ
สวดคฤหัสถ์จะใช้ฆราวาสเป็ นผูส้ วด บทที่ใช้สาหรับการสวดคฤหัสถ์เรี ยกว่า “พื้น” ประกอบด้วย พื้นพระอภิธรรม พื้นพระมาลัย
พื้นโพชฌงค์มอญ และพื้นมหาชัย จุดประสงค์หลักของการสวดคฤหัสถ์คือ การสร้างความสนุกสนานให้แก่ผทู ้ ี่มาเฝ้ าศพและคลาย
ความโศกเศร้าให้แก่ญาติของผูต้ าย เพราะเป็ นกิจกรรมที่อยูเ่ ป็ นเพื่อนศพหรื ออยูเ่ ป็ นเพื่อนเจ้าภาพ (นิ สา เมลานนท์, 2556, หน้า 31)
ดังนั้น การสวดคฤหัสถ์จึงจัดเป็ นการละเล่นหรื อมหรสพอย่างหนึ่ งในงานศพ เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกิจที่ทาให้หลายครอบครัวต้องปรับลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ เช่น ยกเลิกการละเล่นมหรสพในงานศพ เพื่อเป็ นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ทาให้คณะสวดคฤหัสถ์บางสารับเลิกรับงานสวดคฤหัสถ์ และท้ายที่สุดศิลปะการแสดงประเภทนี้ จึงค่อย ๆ เลือน
หายไปจากสังคมไทย
คณะมหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ เป็ นคณะสวดคฤหัสถ์ที่ยงั ดารงอยู่ท่ามกลางกระแสแห่ งการเปลี่ ยนแปลงทางวัฒนธรรม มี
อิทธิพลต่อสังคมไทยค่อนข้างสูง ทั้งสภาพเศรษฐกิจในสังคมเมือง การศึกษา การใช้ชีวิต ตลอดจนการเสพความบันเทิงที่มุ่งเน้นไป
ทางรู ปแบบตะวันตก จึงทาให้รูปแบบทางวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ต้องปรับตัวเองให้อยูร่ อดในภาวการณ์เช่นนี้ การสวดคฤหัสถ์ของ
คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบในศิลปะพื้นบ้าน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ได้รับการสื บทอด
มาจาก ครู หอม ภุมรา นักสวดคฤหัสถ์ในจังหวัดเพชรบุรี เดิ มคณะมหาเทพบันเทิงศิ ลป์ ใช้ชื่อคณะว่า “สี่ สาราญ” รู ปแบบการสวด
ของคณะมหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ มี ลกั ษณะเฉพาะตัว คื อ คณะสวดคฤหัสถ์มหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ ได้ปรั บรู ปแบบวิธีการละเล่นให้
สนุ กสนานมากขึ้น ตลอดจนปรับรู ปแบบบางประการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบัน การสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพ
บันเทิงศิลป์ จึงไม่ได้มีเฉพาะสวดในงานศพเท่านั้น แต่ยงั เป็ นกลุ่มนักสวดคฤหัสถ์ที่สาธิ ตวิธีการสวดที่นอกเหนื อจากงานศพ เช่น
สาธิตการสวดคฤหัสถ์ ณ สานักพิมพ์มติชน สาธิตการสวดคฤหัสถ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้ มุ่งเน้นการศึกษาเรื่ อง การสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ เพื่อศึกษารู ปแบบการสวดคฤหัสถ์
คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ และเพื่อศึกษาข้อมูลคติชนที่ปรากฏในการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจ ัยในครั้งนี้ ผูว้ ิจ ัยใช้แนวคิดเกี่ ยวกับการศึ กษาการสวดคฤหัสถ์และใช้ทฤษฎี แนวคิดเชิ งภาวะแวดล้อมนิ ยม ซึ่ ง
กล่าวถึงความสาคัญที่นกั คติชนวิทยา มุ่งศึกษาโดยมีหลักการว่า การศึกษาคติชนจะไม่จากัดการตีความหมายเฉพาะตัวบทเท่านั้น แต่
จะต้องพิจารณาถึงสิ่ งแวดล้อมของคติชน ในขณะที่คติชนนั้น ๆ กาลังมีบทบาทอยู่ การศึกษารู ปแบบและโครงสร้างของนิ ทาน หาก
ขาดภาวะแวดล้อม (context) อาจจะทาให้นิทานเรื่ องนั้น ขาดสี สันหรื อทาให้เนื้ อเรื่ องนั้นไม่มีชีวิต การเล่านิ ทานจึงมีองค์ประกอบ
ที่หลากหลาย เช่น กลวิธีการเล่าเรื่ อง การออกเสี ยง การแสดงท่าทางประกอบ วิธีการแสดงที่เร้าใจคนฟัง หรื อวิธีการดึงดูดผูช้ มได้
อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ นักคติชนยังศึกษาภาวะแวดล้อมทางสังคม เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ฟังหรื อชมการแสดง
นิทาน สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2552, หน้า 429) อธิ บายว่า แนวคิดภาวะแวดล้อมนิ ยม เป็ นการศึกษาที่
ไม่ได้จากัดอยูท่ ี่ตวั บทเท่านั้น แต่ตอ้ งศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปั จเจกบุคคล ที่กระทาขึ้นในระหว่างที่ปัจเจกบุคคลมีปฏิสมั พันธ์กนั
ทางสังคม นอกจากนี้ จะต้องศึ กษาถึงภาวะแวดล้อมอื่น ๆ หรื อเหตุการณ์เฉพาะที่ กาลังแสดงอยู่ในขณะนั้น เช่น พฤติกรรมการ
แสดงออก การสื่ อสาร สภาพแวดล้อม และอื่น ๆ การศึกษา การสวดคฤหัสถ์ กรณี ศึกษา คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิง
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาดังต่อไปนี้
เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการสวดคฤหัสถ์ นิ สา เมลานนท์ ให้ความหมายไว้ในหนังสื อการละเล่นและการละเล่นจาอวด
พื้นบ้านว่า การสวดคฤหัสถ์เป็ นการละเล่นที่มีมาแต่โบราณ สันนิษฐานว่า อาจจะเริ่ มต้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และปรากฏหลักฐานใน
สมัยรัชกาลที่ 4 นิยมใช้สวดในงานศพ มีลกั ษณะคล้ายกับการสวดพระอภิธรรมของพระภิกษุ และสวดหลังจากที่พระภิกษุสวดพระ
อภิธรรมจบ (นิ สา เมลานนท์, 2556, หน้า 7-8) บทสวดคฤหัสถ์สามารถจาแนกบทที่ ใช้ในการสวดคฤหัสถ์ไว้เป็ นบทหลัก ๆ ได้ 4
บท เรี ยกว่า “พื้น” ประกอบด้วย พื้นพระอภิธรรม พื้นโพชฌงค์มอญ พื้นพระมาลัย และพื้นมหาชัย เมื่อคณะสวดคฤหัสถ์ใช้บทใดทา
การสวด ก็จะเรี ยกชื่ อตามพื้นนั้น ๆ (มนตรี ตราโมท, 2494) ตาแหน่ งและหน้าที่ ของนักสวดทั้ง 4 ตาแหน่ ง ว่า ตาแหน่ งตัวตุ๊ย
ทาหน้าที่สร้างความขบขัน ตาแหน่ง แม่คู่ (คอหนึ่ ง) เป็ นตาแหน่งที่สาคัญอย่างมาก เพราะเป็ นตาแหน่งที่ตอ้ งขึ้นต้นบทสวดต่าง ๆ
และคอยซักถามตัวตุย๊ และตัวภาษา คอสอง มีหน้าที่คล้ายกับคอหนึ่ งและคอยเสริ มบทต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนาน ตาแหน่งสุ ดท้าย
คือ ตัวภาษา จะทาหน้าที่เป็ นนักแสดงและเลียนเสี ยงภาษาของชนชาติน้ นั หรื อรับบทเป็ นตัวนางและตัวละครอื่น ๆ ตามท้องเรื่ องที่
แสดง (กรสรวง ดีนวลพะเนาว์, 2549)
ในปั จจุบนั การสวดคฤหัสถ์ไม่ได้รับความนิ ยมอย่างในอดีต เพราะสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการดาเนิ นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ทาให้หลาย ๆ คณะที่ เ คยประกอบอาชี พสวดคฤหัสถ์ต ้องล้ม เลิ กไป หรื อขาดผูเ้ ล่ นบางต าแหน่ ง ท้า ยที่ สุด แทบจะไม่ป รากฏ
การละเล่นสวดคฤหัสถ์อีกเลย แต่ในทางกลับกัน การละเล่นการสวดคฤหัสถ์ส่งผลให้เกิ ดการแสดงประเภทจาอวดหรื อตลก
กล่าวคือ ในการละเล่นสวดคฤหัสถ์ 1 สารับ จะมีผเู ้ ล่นทั้งหมด 4 คน การแสดงของจาอวดหรื อตลกก็เช่นเดียวกัน แรกเริ่ มนั้น จะมี
ผูเ้ ล่นทั้งหมด 4 คน 1 ใน 4 ของตลก จะต้องมีผชู ้ ายที่รับบทเป็ นตัวนางหรื อแต่งเป็ นผูห้ ญิง 1 คน ก่อนที่ยคุ สมัยจะเปลี่ยนไป เริ่ มมี
ตลกที่เป็ นเพศหญิงมากขึ้น คล้ายคลึงกับการเล่นสวดคฤหัสถ์ที่ตวั ภาษาในตาแหน่งที่ 4 จะต้องรับบทเป็ นผูห้ ญิงหรื อตัวนางเสมอ
วิธีดาเนินการวิจยั
บทความฉบับนี้ศึกษาเรื่ อง สวดคฤหัสถ์ กรณี ศึกษา คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ การศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นการวิเคราะห์แบบเชิง
พรรณนา เพื่ออธิ บายลักษณะข้อมูลที่รวบรวมการสวดคฤหัสถ์จากการสัมภาษณ์ ว่าที่ ร้อยตรี ไอยเรศ งามแฉล้ม หัวหน้าคณะมหาเทพ
บันเทิงศิลป์ เกี่ยวกับรู ปแบบวิธีการสวดคฤหัสถ์ ความเชื่อที่ปรากฏในการสวดคฤหัสถ์ และประวัติการก่อตั้งคณะมหาเทพบันเทิง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ศิลป์ รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสังเกตเกี่ยวกับรู ปแบบวิธีการสวดคฤหัสถ์ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์
ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษารู ปแบบการสวดตลอดจนพิธีกรรมและความเชื่อของการสวดคฤหัสถ์คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตลอดจนศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสวดคฤหัสถ์ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงหรื อการละเล่นในงานศพ ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตของข้อมูลด้านเนื้อหาที่จะศึกษา ดังนี้
1. ที่มาของการสวดคฤหัสถ์
1.1 ความหมายของการสวดคฤหัสถ์
1.2 ภูมิหลังการสวดคฤหัสถ์
1.3 โอกาสในการสวดคฤหัสถ์
2. องค์ประกอบในการสวดคฤหัสถ์
2.1 นักสวดคฤหัสถ์
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
2.3 เครื่ องแต่งกาย
3. รู ปแบบวิธีการเล่นหรื อการแสดง
3.1 บทสวดและทานองที่ใช้ในการสวด
3.2 การแสดงละครพื้นบ้าน
3.3 การแสดงออกชุดภาษา
ผลการวิจยั
การศึกษาการแสดงสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ และความเชื่อที่ปรากฏในการสวดคฤหัสถ์ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2564 จากการสัมภาษณ์และลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสังเกตการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์
สามารถสรุ ปผลการศึกษาการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ได้วา่ คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ เกิดจากการรวมตัวของผูท้ ี่
สนใจการสวดคฤหัสถ์ เดิมใช้ชื่อว่า คณะสี่ สาราญ มีหัวหน้าคณะคือ ว่าที่ร้อยตรี ไอยเรศ งามแฉล้ม รู ปแบบการแสดงของคณะมหาเทพ
บันเทิ งศิลป์ เป็ นการแสดงที่ สืบทอดมาจากคณะสวดคฤหัสถ์ของ นายหอม ภุมรา นักสวดคฤหัสถ์ ในจังหวัดเพชรบุรี และพัฒนา
รู ปแบบการสวดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั แต่ยงั คงเอกลักษณ์แบบโบราณเอาไว้ ประกอบด้วย (1) การสวดพื้นพระอภิธรรม
หรื อการสวดพื้นพระมาลัย การสวดคฤหัสถ์คณะมหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ จะใช้พ้ืนพระมาลัยเป็ นทานองสวดหลัก แต่ในกรณี ที่ตอ้ ง
แสดงสาธิตในสถานที่ต่าง ๆ อาจจะใช้พ้ืนพระอภิธรรมขึ้นต้นก่อน จากนั้น จึงต่อด้วยพื้นพระมาลัย (2) การร้องบทลานอก จะแทรก
อยู่ในการสวดพื้นต่าง ๆ เพื่อให้ผชู ้ มได้ปรับเปลี่ยนอรรถรสในการรับฟั ง (3) การแสดงชุดสิ บสองภาษา เป็ นการแสดงที่ นาเอา
วรรณกรรมพื้นบ้านหรื อการแสดงที่เลียนแบบสาเนียงของชนชาติต่าง ๆ และ (4) การสวดบทลา จะเป็ นการอวยพรให้เจ้าภาพและผู ้
ที่มาร่ วมงาน
การสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ บางช่ วง มี ลกั ษณะที่ เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว โดยเฉพาะการแสดงชุ ด
สิ บสองภาษาที่ปรับรู ปแบบการแสดงให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การแสดงชุดภาษาญวน ทางคณะได้ปรับรู ปแบบวิธีการ
แสดงให้เกิดความน่าสนใจ เช่น เครื่ องแต่งกาย การใช้มุกตลกที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั การแสดงชุดนี้ กล่าวถึงนางเหลยต้องการ
ทาบุญให้แก่สามีที่ล่วงลับไปแล้ว โดยขอความช่วยเหลือจากขรัวตา แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็ นอย่างที่ นางเหลยตั้งใจ เพราะขรัวตา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ต้องการนางเหลยเป็ นภรรยา จึงออกอุบายต่าง ๆ นานา สุ ดท้ายอุบายของขรัวตาไม่สาเร็ จ หากพิจารณาการแสดงชุดสิ บสองภาษา
โดยเฉพาะชุดภาษาญวน จะเห็นได้ว่า การแสดงชุดภาษาญวน เป็ นการนาเอาเรื่ องราวของศาสนา โดยเฉพาะนิ กายอื่นมาล้อ และ
เลียนแบบให้เกิ ดความตลกขบขัน เช่น การใช้ถอ้ ยคาภาษาหรื อการใช้คาต้องห้ามที่ เกี่ ยวกับเรื่ องเพศ เพื่อให้เกิ ดความตลกขบขัน
ถ้อยคาภาษาที่ นามาใช้น้ นั ไม่ได้มุ่งให้เกิ ดความตลกขบขันเพียงอย่างเดี ยว แต่แสดงให้เห็ นถึ งความหมายตรงและความแฝงที่
นักแสดงนามาใช้ เพื่อทาให้เกิดความสอดคล้องกับเนื้อเรื่ องที่กาลังแสดงอยู่ ตัวอย่างถ้อยคาภาษาที่นกั สวดใช้ขบั ร้อง เช่น
ตัวภาษา: เสี่ ยงอะไรก็มีแต่เสี ย
ตัวตุย๊ : น้องเป็ นลิงตัวเมียพี่เป็ นลิงตัวผู ้

ฉันเป็ นลิงตัวเมียหนีขรัวตา
ตามไปสมสู่อยูด่ ว้ ยสี กา

จากบทร้องข้างต้น เป็ นตอนที่ขรัวตาร้องตอบโต้กบั นางเหลยเพื่อต้องการนางเป็ นภรรยา โดยใช้วิธีการเสี่ ยงทาย นางเหลย
เสี่ ยงทายขอให้ตนเกิดเป็ นลิงตัวเมีย ส่ วนขรัวตาจะไปเกิดเป็ นลิงตัวผู ้ เพื่อจะได้ร่วมสมสู่ กบั นาง บทร้องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ภาษาที่ นามาใช้ในการแสดงนั้น มีความหมายโดยตรง ผูช้ มสามารถรับรู ้และเข้าใจในความหมายที่ นกั แสดงหรื อนักสวดต้องการ
สื่ อสารให้รับทราบ และในขณะเดียวกันบทร้องดังกล่าว ก็สามารถทาให้เกิดความตลกขบขันได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ พบว่า บท
สนทนาบางช่วง สะท้อนให้เห็นถึงเรื่ องราวของศาสนาที่ถ่ายทอดออกมาให้อยูใ่ นรู ปแบบของศิลปะการแสดง เป็ นเรื่ องราวของพระ
และสี กา ที่คนในสังคมตั้งความคาดหวังว่า ผูท้ ี่เป็ นพระจะต้องปฏิบตั ิตนอยูใ่ นพระธรรมวินยั ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเรื่ องทางโลก โดยเฉพาะ
เรื่ องของกามตัณหาต่าง ๆ การแสดงชุดภาษาญวน นาเรื่ องราวของศาสนาอีกมุมหนึ่ งมาถ่ายทอด ซึ่ งเป็ นมุมที่คนทัว่ ไปรับรู ้เพียงแต่
ไม่ได้พดู ออกมาอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น
ตัวตุย๊ : ฉาวเฮยฉาว ราสวย ๆ หลวงพ่อซิได๋ ทาเมีย
ตัวภาษา: ต๋ ายเหลว หลวงพ่อ เป๋ นพระเป๋ นเจ้า จิมีเมียได้ไหง
ตัวตุย๊ : มีได๋ หลวงพ่อไม่ถือ ยังไงถ้าไม่ได้ฉาวทาเมียหลวงพ่อจิขงั ไว้ ไม่ให้ไปไหน อ้อยเข้าปาก
ช้างใครสิ งา้ งไปได๋
ตัวภาษา: ถ้าหงันมาเฉี่ ยงท้ายกัน๋ ถ้าหลวงพ่อชนะ ฉันจิยอมเป๋ นเมียหลวงพ่อ แต่ถา้ หลวง
พ่อแพ้ตอ้ งกงเต๊กให้ฉนั ฟรี ๆ นะ
บทสนทนาข้างต้น เป็ นบทสนทนาระหว่างขรัวตาและนางเหลย ที่ขรัวตาแสดงถ้อยคาให้เห็นถึงความต้องการในตัวนาง
แต่นางเหลยไม่ยอม นางจึงตั้งข้อแลกเปลี่ยนกับขรัวตา เพื่อให้ตนเองไม่ตกเป็ นภรรยา บทสนทนาดังกล่าว มีลกั ษณะของการวิพากษ์
และเสี ยดสี สถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันศาสนาที่ ปัจจุบนั คนในสังคมทัว่ ไปต่างรับรู ้วา่ มีข่าวเกี่ยวกับศาสนาในทางที่ไม่ดี
แต่ไม่สามารถพูดออกมาตรง ๆ จึงถ่ายทอดให้อยูใ่ นรู ปแบบของการแสดงละครหรื อถ้อยคาต่าง ๆ ลักษณะของการแสดงดังกล่าว จึง
เป็ นการล้อเลียนเสี ยดสี เพื่อให้เกิ ดอารมณ์ขนั ผ่านการสนทนาระหว่างตัวละครทั้งสอง สะท้อนให้เห็ นสภาพของสังคม ความคิด
ทัศนคติ ของผูค้ นในพื้นที่น้ นั ๆ ได้อย่างชัดเจน ผูช้ มที่เข้าใจสาระสาคัญของเรื่ องที่วิพากษ์เสี ยดสี สังคมย่อมสนุกสนานไปกับเนื้ อ
เรื่ องที่ นักแสดงสื่ อออกมา ทาให้ผูช้ มเกิ ดความรู ้สึกชื่ นชอบและแสดงความรู ้สึกผ่านสี หน้า ท่าทางต่าง ๆ เช่น การปรบมือ เสี ยง
หัวเราะ หรื อบางครั้งผูช้ มอาจจะมอบรางวัลให้กบั นักสวดที่ แสดงได้ประทับใจ การแสดงชุดสิ บสองภาษาส่ วนใหญ่มีเนื้ อหาที่
วิพากษ์เสี ยดสี สงั คม หรื ออีกนัยหนึ่งของการแสดงชุดนี้ เป็ นพื้นที่หรื อเครื่ องระบายออกของคนในสังคมต่อศาสนาที่ผิดไปจากความ
คาดหวัง จึงเกิดเป็ นศิลปะการแสดงที่ยวั่ ล้อหรื อเสี ยดสี สงั คม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การสวดคฤหัสถ์ เป็ นศิ ลปะการแสดงที่สะท้อนให้เห็ นถึงการล้อเลียนอีกด้านหนึ่ งของศาสนาที่ ไม่มีใครเอ่ยถึงหรื อไม่
สามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างตรงไปตรงมา ผูค้ นในสังคมจึงต้องการพื้นที่ที่จะแสดงออกหรื อพูดถึงสิ่ งที่ผิดแปลกไปจากสังคม
ทัว่ ไป เช่น การที่พระสงฆ์ลุ่มหลงในกามตัณหา หรื อการแสดงอาการที่ไม่สารวมของพระสงฆ์ แต่การล้อเลียนนั้นไม่ได้ถ่ายทอด
ออกมาในลักษณะของการให้ร้ายหรื อกล่าวโทษ เป็ นเพียงการหยอกล้อให้เกิดอารมณ์ขาขันเพียงชัว่ ขณะหนึ่ งเท่านั้น การล้อเลียนที่
ปรากฏในการสวดคฤหัสถ์ ไม่ได้มีเพียงการล้อเลียนในการแสดงชุดภาษาญวนเท่านั้น แต่ยงั คงปรากฏในการสวดคฤหัสถ์ในช่วง
อื่น ๆ เช่น การใช้ท่าทางสัญญาณมือของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร ซึ่ งไม่ตอ้ งสื่ อสารด้วยถ้อยคาภาษา ผูช้ มก็สามารถรับรู ้และเข้าใจได้
เพราะเป็ นสิ่ งที่คุน้ ชินและพบเห็นได้โดยทัว่ ไปตามท้องถนน นอกจากนี้ การสวดคฤหัสถ์เป็ นการสวดของฆราวาสที่สามารถแสดง
อารมณ์ต่าง ๆ ร่ วมกับการสวดให้สนุกสนานและประทับใจคนดู แตกต่างจากการสวดพระอภิธรรมของพระสงฆ์ที่จะต้องสารวม
ทาให้นกั สวดสามารถเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของพระสงฆ์ มาปรับใช้ในการสวดคฤหัสถ์ได้อย่างสนุกสนาน เช่น ทานองในการ
สวด หรื อการนาบทบาลีบางบทมาใช้ในการสวดและแทรกทานองหรื อมุกตลกต่าง ๆ ลงไป เพื่อให้ผชู ้ มประทับใจและเกิดอารมณ์
ร่ วมไปกับการแสดง และตราบใดที่ผคู ้ นในสังคมยังคงต้องการพื้นที่ระบายความกดดัน ที่ตนไม่สามารถยอมจานนต่อสิ่ งนั้น และหา
วิธีก ารที่ จะหลี ก หนี จ ากกฎเกณฑ์หรื อ ระเบี ย บต่า ง ๆ ที่ สัง คมพยายามจะบังคับ ให้ค นต้อ งปฏิ บัติ ท าให้การสวดคฤหัสถ์เ ป็ น
ศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งที่พยายามสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมที่ผิดแปลก และล้อเลียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ตลอดจนเป็ น
พื้นที่ระบายอารมณ์ของคนในสังคม ท้ายที่สุดการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างความ
ชื่นชอบให้แก่ผชู ้ มทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ได้ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการสวดคฤหัสถ์ให้เป็ นที่รู้จกั ของบุคคล
ทัว่ ไป เช่น การถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คณะสวดคฤหัสถ์ในจังหวัดอยุธยา หรื อการถ่ายทอดความรู ้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ทาให้หน่วยงานต่าง ๆ เล็งเห็นความสาคัญของการสวดคฤหัสถ์ที่เป็ นมหรสพแบบโบราณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงเชิ ญคณะ
มหาเทพบันเทิงศิลป์ ไปบรรยายหรื อสาธิตเกี่ยวกับการสวดคฤหัสถ์อยูบ่ ่อยครั้ง
สรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึ กษารู ปแบบการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ในฐานะการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของไทยที่รับสื บทอดมาจาก นายหอม ภุมรา นักสวดคฤหัสถ์ในจังหวัดเพชรบุรี กล่าวคือ คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ยังคงใช้รูปแบบ
วิธีการสวดแบบโบราณที่ รับสื บทอดมา ทาให้การสวดคฤหัสถ์ของคณะนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็ นที่ชื่นชอบของคนทัว่ ไป นอกจากนี้
คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ได้นารู ปแบบการสวดคฤหัสถ์ของคณะวัดหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ และจากการเก็บข้อมูลการสวด
คฤหัสถ์ของคณะต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการสวดของตนเอง การอนุรักษ์การสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ จึง
เป็ นการอนุ รักษ์รูปแบบวิธีสวดตามแบบที่ ได้เรี ยนรู ้ มา เพื่อให้คนรุ่ นหลังรู ้ จักและเผยแพร่ ศิลปะการแสดงประเภทนี้ ให้คงอยู่
ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสังคมเมือง มหรสพ หรื อศิลปะการแสดง ในงานอวมงคลเริ่ มสู ญหายไปอย่าง
ช้า ๆ จนในที่สุดแทบไม่เหลือมหรสพในงานอวมงคลให้เราได้เห็น เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออานวยต่อการจัดงานบาเพ็ญ
กุศลในระยะเวลานาน ๆ ทาให้เจ้าภาพต้องลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บางงานเลือกที่จะไม่นามหรสพเข้ามาแสดง คณะมหาเทพบันเทิง
ศิลป์ เป็ นคณะสวดคฤหัสถ์อีกหนึ่ งคณะที่อยูท่ ่ามกลางกระแสแห่ งการเปลี่ยนแปลงนั้น ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงให้ผชู ้ ม
เข้าถึงง่ายและเกิ ดความสนุ กสนาน เช่น การใช้มุกตลกต่าง ๆ ที่ เป็ นปั จจุบนั การพูดคุยหรื อหยอกล้อกับคนดู เพื่อให้คนดูได้รับ
ความรู ้สึกผ่อนคลายและเป็ นกันเองกับนักแสดงมากขึ้น นอกจากนี้ บทบาทของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ไม่ใช่สวดคฤหัสถ์ในงาน
อวมงคลหรื องานศพเพียงอย่างเดียว แต่ยงั สามารถปรับเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปแบบของการสาธิ ตในสถานที่ราชการและสถานที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับเชิญไป คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากนักสวดในสารับมี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความสามารถที่หลากหลาย เช่น การเล่นดนตรี หรื อความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ จึงนาความสามารถเหล่านี้ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้
เกิ ดความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเริ่ มมีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมไทยมากขึ้นเท่าใด คณะมหาเทพบันเทิงศิ ลป์ ได้
พยายามผสมผสานวัฒนธรรมแบบเดิ มและวัฒนธรรมแบบใหม่ นามาปรับแต่งให้เหมาะสมกลมกลืนและสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคม การปรับปรนวัฒนธรรมจึงมีความสาคัญยิ่งต่อคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ ทั้งนี้ เพราะสภาพสังคมได้เจริ ญก้าวหน้าขึ้นไปอีก
ระดับหนึ่ง อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีการดารงชีวติ ของคนไทย ทั้งด้านวัตถุนิยม ความคิด มโนทัศน์ หรื อค่านิ ยม ตลอดจนบทบาท
หน้าที่ของบุคคล มีผลให้ระบบโครงสร้างของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมและประเพณี ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การปรับ
ปรนของคณะมหาเทพบันเทิ งศิ ลป์ จึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่ จะปรับตัวให้เข้ากับภาวการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการปรับ
แนวคิด พฤติกรรม ตลอดจนการพัฒนารู ปแบบการสวดอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยการรวบรวมข้อมูล การสวดคฤหัสถ์จากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่าง จากนั้น นามาปรับใช้ ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งเรื่ องของเวลา
โอกาส และสถานที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการสวดคฤหัสถ์
ผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า การสวดคฤหัสถ์ กรณี ศึกษาคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ เป็ นสารับที่ยงั คงอนุรักษ์วิธีการสวดแบบ
โบราณเอาไว้ และในขณะเดียวก็พยายามปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ศิลปะการแสดง
ประเภทนี้ เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรนของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ เป็ นสิ่ งที่นกั สวดทุกคนพยายาม
ปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่าและวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อ
คนรุ่ นหลัง ควรมีหน่ วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่ วมเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปะการแสดงประเภทนี้ ให้เป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
เพราะการสวดคฤหัสถ์เริ่ มสูญหายไปจากสังคมไทย
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สารภี พิกลุ เฮง สุ่น ออสุต พุดซ้อน ลูกจัน อะมีนะห์ โดยใช้วธิ ีการวิจยั เอกสาร และนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึ กษาพบว่า พงศกรได้สร้างภาพสังคม จารี ต วัฒนธรรม ที่ มีอิทธิ พลต่อการใช้ชีวิตของผูห้ ญิงในลักษณะที่อยู่ภายใต้
ระบอบปิ ตาธิปไตย มีการนาเสนอภาพของ “ผูห้ ญิงอยุธยา” สะท้อนผ่านตัวละครหญิง 2 ลักษณะ คือ ภาพผูห้ ญิงตามขนบและภาพผูห้ ญิง
สมัยใหม่ ด้านภาพผูห้ ญิงตามขนบ บุคลิกภาพที่พบได้แก่ ความเป็ นกุลสตรี มีกิริยาท่าทางที่เรี ยบร้อยสุภาพอ่อนโยน รู ้จกั รักนวลสงวนตัว
และมีความรู ้ความสามารถในการเป็ นแม่ศรี เรื อน สถานภาพและบทบาททางครอบครัวที่พบของผูห้ ญิงตามขนบ ได้แก่ ภรรยาที่ห่วงใย
ดูแลสามี มารดาผูเ้ ลี้ ยงดู แลปกป้ องบุตร ด้านสถานภาพและบทบาททางสังคมของผูห้ ญิงตามขนบที่ พบ ได้แก่ หญิงชาววังผูเ้ รี ยนรู ้
งานฝี มือและการปฏิบตั ิตน แม่คา้ ส่วนภาพผูห้ ญิงสมัยใหม่ ด้านบุคลิกภาพที่พบ ได้แก่ ความเป็ นผูห้ ญิงที่ มีกิริยาคล่องแคล่ว มีวาทศิลป์
ในการพูด พูดโต้ตอบได้ทันท่วงที กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจอย่างเด็ดเดี่ ยว มีความกล้าหาญ มัน่ ใจในตนเอง รักศักดิ์ ศรี สู ้คนไม่ยอมให้
ใครมาดูถูกรังแก รู ้จกั ความเท่าเทียม เข้มแข็งอดทน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มีความรู ้ความสามารถ เฉลียวฉลาดมีไหวพริ บ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
ด้านสถานภาพและบทบาททางครอบครัวของผูห้ ญิงสมัยใหม่ที่พบ ได้แก่ ภรรยาที่สามีตอ้ งพึ่งพาผูน้ าของครอบครัว (มารดา ลูกสาว)
ที่หาเลี้ยง มีอานาจควบคุมจัดการตัดสิ นใจในครอบครัว พี่สาวผูส้ นับสนุ นการศึ กษาและอาชี พ ด้านสถานภาพและบทบาททางสังคม
ของผูห้ ญิ งสมัยใหม่ พบว่า ตัวละครประกอบอาชี พแพทย์ผูร้ ั กษาคนไข้และไขคดี รวมถึงเป็ นผูน้ าทางการค้าที่ มีอิทธิ พลมีบทบาท
ในการค้าขายกับราชสานักและต่างชาติ การผสมผสานภาพผูห้ ญิงตามขนบกับภาพผูห้ ญิงสมัยใหม่ในตัวละครหญิง สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็ นจริ ง และ “ผูห้ ญิ งสมัยใหม่” ในทัศนะของ พงศกร ที่ แม้ว่าจะหมายถึ ง ผูห้ ญิ งผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ มี ศักยภาพในการ
ประกอบบทบาทพื้นที่ทางสังคมที่ไม่ดอ้ ยไปกว่าผูช้ าย แต่ผหู ้ ญิงก็ไม่อาจละทิ้งบทบาทพื้นที่ครัวเรื อนไปได้ ซึ่งเป็ นภาพผูห้ ญิงตามขนบที่
มีมาช้านาน หากซ่อนอยูใ่ นการนาเสนอภาพของผูห้ ญิงสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน
คาสาคัญ: บุคลิกภาพ, สถานภาพและบทบาท, แนวคิดผูห้ ญิงสมัยใหม่

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

761

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

The Concept of Modern Women in Novel Series Called “Nakseubsatree Sri Ayuthaya”
Chayanon Chomdee1*
Saharot Kittimahacharoen2
Thai Studies, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University1,2
*
Corresponding author: Chayanon.swu@gmail.com
Abstract
This study aims to analyze the modern women’s concept reflected through personalities, status, and roles of leading female characters
in novel series called “Nakseubsatree Sri Ayuthaya” of Pongsakorn which comprises of 9 female characters namely Saer, JaojomSaraphee,
Pikoon, Heng, Soon, Aorsoot, Poodsorn, Lookjan and Ameehna by adopting documentary research and descriptive research methods.
The result of the study showed that Pongsakorn the author created social image, tradition, and culture influencing the lives of
women in such a way they are under the patriarchy. The images of Ayuthaya women were presented through 2 female characters in two
different characteristics: traditional women and modern women. Firstly, the traditional women’s characteristics found in the novels such
as being ladylike, being well-behaved, being very reserved and being domestic goddesses. Apart from the characteristics, the status and
roles of traditional women in families are being caring wives who take care of husbands and being mothers who look after and protect
children. In addition, their status and roles in society found are being ladies-in-waiting who learn crafts and manners and also being
market women. On the other hand, the characteristics of modern women found in the novels are being active women, being able to have
the rhetoric especially in speaking, being ready to respond promptly, daring to think, daring to decide, being courageous, resolute, and
confident in themselves, having self-esteem, being strong and tough (modern women will not let anyone insult or bully), knowing and
understanding the equality, being persistent and never giving up on obstacles, being knowledgeable, wise, witty, and being eager to learn.
Furthermore, the status and roles of modern women in families are that mothers, daughters, and sisters become breadwinners and men in
families become dependent husbands, so these women possess power in decision making. Moreover, the status and roles of modern
women in society are that these modern women characters work as doctors who treat patients and solve cases as well as being an
influential trade leader who plays a role in trading with the royal court and foreigners. Even though the blending of traditional female
images with modern female images in female characters could reflect the reality especially "Modern women" in the view of Pongsakorn
referring to being women who are knowledgeable, competent, and having the potential to play an important role in the social space which
is not considered to be inferior to men, modern women cannot afford to abandon the role of household space which is considered as the
image of traditional women for a long time, and it also is hiddenly represented the image of modern women harmoniously.
Keywords: Personalities, Status and Roles, Concept of Modern Women
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
“พงศกร” คื อ นามปากกาของนายแพทย์พงศกร จิ นดาวัฒนะ ที่ มีผลงานทั้งเรื่ องสั้น เรื่ องยาว รวมไปถึงผลงานเขียนประเภท
นวนิยายที่รวมเล่ม ซึ่งได้รับความนิยม โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภทชุด “สตรี ” อย่างวรรณกรรมชุดแนวผ้า เช่น รอยไหม สาปภูษา กี่เพ้า
มาดามดัน กลรักสตรอเบอร์รี่ กลกิโมโน และกาไลมาศ ฯลฯ อีกหนึ่งผลงานของ “พงศกร” ที่ตวั ละครหญิงภายในเรื่ องมีความน่าสนใจคือ
นวนิยายชุด “นักสื บสตรี ศรี อยุธยา” ประกอบด้วย นวนิยาย จานวน 3 เรื่ อง ประกอบด้วย ลายราชสี ห์ ลายกินรี และลายเหมราช วรรณกรรม
ชุดนี้ กล่าวถึงคดีฆาตกรรมในสมัยอยุธยา ซึ่ งแต่ละคดีเข้าไปพัวพันกับราชสานัก ต้องอาศัยความรู ้ความสามารถในการไขคดี ผูท้ ี่มีส่วน
สาคัญในการไขคดีดงั กล่าว คือ ตัวละครหญิง โดยเฉพาะตัวละครหญิงทั้ง 9 ตัว ได้แก่ คุณหญิงแสร์ เจ้าจอมสารภี พุดซ้อน ลูกจัน พิกุล
เฮง อะมีนะห์ สุ่ น และออสุ ต ที่ลว้ นแล้วแต่มีความรู ้ความสามารถ มีบุคลิกภาพ สถานภาพและบทบาทที่ โดดเด่นภายในเรื่ อง ที่ปรากฏ
ในช่วงสมัยอยุธยาที่ “ปิ ตาธิ ปไตย” หรื อระบบชายเป็ นใหญ่ ซึ่ งหมายถึง วิธีคิดและแบบแผนปฏิบตั ิ อันมีแนวโน้มที่จะให้ความสาคัญ
คุณค่า และอภิสิทธิ์แก่ผชู ้ ายเหนือกว่าผูห้ ญิงอย่างเป็ นระบบ แทรกซึมอยูใ่ นอณูต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชีวิตประจาวันและ
มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้างครอบคลุมบทบาท พฤติกรรม วิธีคิดทั้งของเพศหญิงเพศชาย และเพศอื่น ๆ (เสนาะ เจริ ญพร, 2548) ยังคงมี
อิทธิ พลอย่างสู งต่อผูห้ ญิงที่ อยู่ภายใต้ระบอบสังคมดังกล่าว ภาพลักษณ์และบทบาทของผูห้ ญิงจึ งมักถูกละเลยในประวัติศาสตร์ อยุธยา
ทาให้อยุธยาในประวัติศาสตร์ มีแต่มิติทางเพศและความเคลื่อนไหวที่เป็ นเรื่ องเฉพาะของผูช้ าย (กาพล จาปาพันธ์, 2563) โดย พงศกร ได้
นามาสร้างเป็ นกรอบของสังคมแบบปิ ตาธิปไตยให้เป็ นภูมิหลังของเรื่ อง
แม้นวนิ ยายชุด “นักสื บสตรี ศรี อยุธยา” พงศกร ได้วางตัวละครหญิงเหล่านั้น ให้มีบทบาทที่สาคัญในสมัยอยุธยา แต่ก็มีการนาเสนอ
ภาพยุคสมัยผูห้ ญิงที่ยงั ถูกกาหนดคุณค่าโดยระบอบปิ ตาธิปไตย ประกอบกับกลวิธีการนาเสนอตัวละครหญิงของ พงศกร ทาให้ตวั ละคร
หญิงภายในเรื่ อง อาจไม่ได้เป็ นไปตามพงศาวดาร เอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์หรื อมโนทัศน์ปัจจุบนั ที่มองกลับไปถึงผูห้ ญิงอยุธยา
ในอดี ต จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึ กษาตัวละครหญิงภายในเรื่ อง จานวน 9 ตัว ที่ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดผูห้ ญิง
สมัยใหม่ผา่ นการศึกษาบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาทของตัวละครหญิงเหล่านั้น จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อวิเคราะห์แนวคิดผูห้ ญิงสมัยใหม่ของ พงศกร ที่สะท้อนผ่านบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาทของตัวละครเอกฝ่ ายหญิง
ในนวนิยายชุด “นักสื บสตรี ศรี อยุธยา”
ทบทวนวรรณกรรม
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาทของตัวละครในนวนิยายของ พงศกร และชุดนักสืบสตรีศรีอยุธยา
ผูศ้ ึ กษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาทของตัวละครในนวนิ ยายที่
สะท้อนแนวคิดผูห้ ญิงสมัยใหม่ เพื่อนามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดและประเด็นในการศึกษา ดังนี้
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เจตนิพิฐ ท้าวแก้ว (2559) ศึกษาสถานภาพและตัวละครหญิงในนวนิยายของ พงศกร โดยเลือกนิยายของ พงศกร จานวน 7 เรื่ อง
ได้แก่ รอยไหม สาปภูษา กี่ เพ้า กลรักสตรอเบอร์ รี่ มาดามดัน กลกิโมโน และกาไลมาศ มีตวั ละครที่ใช้ในการศึกษา 8 ตัว ได้แก่ เรริ น
มะณี ริน ไหมพิม เพกา พัฒศรี อันยา ริ นดารา และเกล้ามาศ เพื่อศึ กษาสถานภาพและบทบาทของตัวละคร ผลการศึ กษาพบว่า สภาพ
สังคมไทยปั จจุบนั เป็ นปั จจัยสาคัญในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของตัวละครหญิง ทั้งสถานภาพแต่กาเนิ ดและที่ ได้มา
ภายหลัง โดยตัวละครหญิงทุกตัว มีความสามารถทัดเทียมบุรุษและแสวงหาโอกาสในการศึกษา มีอาชีพที่ หลากหลายตรงตามความถนัด
และตรงตามการศึกษาที่ตวั ละครได้เล่าเรี ยนมาอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั พบว่า มีผทู ้ ี่ศึกษาเกี่ยวกับนวนิยายชุด “นักสื บสตรี ศรี อยุธยา” ไว้
คือ ชนิ กานต์ กูเ้ กี ยรติ (2563) ได้เขียนเป็ นบทความศึ กษาภาพลักษณ์นักสื บของตัวละครหญิง คือ เจ้าจอมสารภี แสร์ พุดซ้อน ลูกจัน
ในนวนิยายชุดนักสื บสตรี ศรี อยุธยาของ พงศกร แต่ผศู ้ ึกษาเห็นว่า ยังมีตวั ละครหญิงที่ปรากฏภายในเรื่ อง นอกเหนือจากชุดข้อมูลหรื อตัว
ละครที่ ชนิกานต์ กูเ้ กียรติ ศึกษา โดยมีความโดดเด่นน่าสนใจ รวมถึงมีบทบาทที่สาคัญในการดาเนิ นเรื่ องและคลี่คลายปมปั ญหาภายใน
เรื่ องเช่นเดี ยวกัน ได้แก่ พิกุล เฮง สุ่ น ออสุ ต และอะมีนะห์ นอกจากนี้ ชนิ กานต์ กูเ้ กี ยรติ ยังได้ศึกษาไว้เพียงบุคลิกภาพ สถานภาพ
บทบาทความเป็ นนักสื บเท่านั้น แต่ไม่ได้วเิ คราะห์หรื อศึกษาในสถานภาพและบทบาทอื่น ๆ รอบด้าน ที่ปรากฏกับตัวละครหญิงภายใน
เรื่ อง ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์น้ ี อาจสะท้อนภาพของความโดดเด่น หรื อความเท่าเทียม รวมถึงทัศนะของผูเ้ ขียนที่สอดแทรกผ่านตัวละคร
หญิงออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์และขาดหายในอีกหลากหลายมิติ ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงต้องการที่จะศึกษาตัวละครหญิงภายในเรื่ อง จานวน
9 ตัวละคร ได้แก่ คุณหญิงแสร์ เจ้าจอมสารภี พุดซ้อน ลูกจัน พิกลุ เฮง สุ่น ออสุต และอะมีนะห์ โดยนามาวิเคราะห์บุคลิกภาพ สถานภาพ
และบทบาท ทั้งสถานภาพบทบาทด้านครอบครั ว และสถานภาพบทบาทด้า นสัง คม อย่างรอบด้าน เพื่อ เติ มเต็มและสะท้อนภาพ
“ผูห้ ญิงสมัยใหม่” ที่ปรากฏในนวนิยาย แสดงทัศนะของ พงศกร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติ
วิธีการดาเนินงานวิจยั
ผูศ้ ึ กษาได้ดาเนิ นการศึ กษาค้น คว้าได้รวบรวมข้อมูลรายชื่ อ ตัวละครเอกฝ่ ายหญิ งในนวนิ ยายชุ ด “นักสื บสตรี ศรี อ ยุธยา”
ที่ มีบทบาทเด่ นที่ ปรากฏทั้ง 3 เรื่ อง ได้แก่ ลายราชสี ห์ ลายกิ นรี ลายเหมราช รวบรวมเอกสารและงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้องกับบุคลิกภาพ
สถานภาพบทบาท และตัวละครหญิงในนวนิ ยายของ พงศกร ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดผูห้ ญิงสมัยใหม่ นามาเป็ นแนวทางวิเคราะห์
ภาพสะท้อนทางสังคม และวิ เคราะห์ บุคลิ กภาพและสถานภาพบทบาทตัวละครหญิงที่ ปรากฏในนวนิ ยายชุด นักสื บสตรี ศรี อยุธยา
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดผูห้ ญิงสมัยใหม่ของ พงศกร โดยศึกษาและรายงานผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั
สภาพสังคม “ผู้หญิงอยุธยา” ในนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยุธยา
ในนวนิ ยายชุ ด นักสื บสตรี ศรี อยุธยา ได้กล่าวถึ งบุ คลิกภาพ สถานภาพบทบาทของผูห้ ญิ งอยุธยา ผ่านตัวละครหญิ ง ซึ่ ง
บทบาทหรื อเหตุการณ์ที่ตวั ละครได้เผชิญ ขยายให้ผอู ้ ่านรับรู ้และเห็นถึง สภาพของสังคม กรอบจารี ต วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อ วิถีชีวิต การ
ปฏิบตั ิตน การแสดงออก สถานภาพ และบทบาท รวมถึงพื้นที่ของผูห้ ญิงที่ถูกผูกติดกับครัวเรื อน และจากัดขอบเขตการประกอบอาชีพ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทบาทในพื้นที่ทางสังคม โดยผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอให้เห็น “ผูห้ ญิงอยุธยาตามขนบ” ที่หมายถึง ภาพของผูห้ ญิงอยุธยาในลักษณะที่
ดารงชี วิตอยู่ภายใต้ระบอบชายเป็ นใหญ่ อาทิ เรื่ องความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้ สร้างความเป็ นแม่ศรี เรื อน ตั้งแต่ในสถานภาพบทบาท
ลูกสาว ที่เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคมในบริ บททางวัฒนธรรม ซึ่งผูเ้ ขียนได้สร้างและนาเสนอภายในเรื่ อง เพื่อให้ผหู ้ ญิงประกอบ
สถานภาพบทบาทภรรยาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่ อง รวมถึงถ่ายทอดส่งต่อความรู ้เหล่านั้น ในฐานะมารดาให้กบั ลูกสาวในอนาคตต่อไป
ด้วยเหตุน้ ี จึงส่งผลให้ลูกสาวต้องอยูใ่ นบ้านของพ่อแม่มาโดยตลอด พวกเด็กผูห้ ญิงไม่ค่อยได้เรี ยนเขียน อ่าน แต่ในวัยเยาว์ พวกเธอจะได้
เรี ยนการเย็บผ้า การปั่ นฝ้ าย และอื่น ๆ (ฟลีต เยรเมียส ฟาน, 2548) เช่นเดียวกับลูกสาวของขุนนางหรื อข้าราชการที่ใกล้ชิดเจ้านาย จะถูก
ส่ งเข้าไปฝึ กอบรมมารยาท งานฝี มือ การขับร้องฟ้ อนราในวัง (เรื องศรี ศรี ทอง, 2540) ภาพของวิถีชีวิตของหญิงอยุธยาที่ปรากฏ จึงมี
ความสัมพันธ์และมีบทบาทผูกติดกับสถานภาพบทบาทในพื้นที่ครัวเรื อน เลี้ยงลูก ดูแลสามีเป็ นหลัก นอกจากความเป็ นแม่ศรี เรื อนที่พึง
มีแล้วภาพ “ผูห้ ญิ งอยุธยาตามขนบ” ที่ ปรากฏนั้นคือ เป็ นผูท้ ี่ มีความเป็ น “กุลสตรี ” เช่น มีกิริยามารยาทวาจาเรี ยบร้อย อ่อนหวาน
อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึ งต้องแสดงออกในลักษณะที่ เ ป็ นผูต้ าม ยอมตกเป็ นรองฝ่ ายชาย เหล่า นี้ ถื อเป็ นค่านิ ยม ตามกรอบจารี ต
วัฒนธรรมที่ปรากฏแก่ผหู ้ ญิง ภายใต้ระบอบชายเป็ นใหญ่ ที่ผเู ้ ขียนนาเสนอเป็ นฉากหลังของสภาพสังคมภายในเรื่ อง
นอกจากนี้ ภาพ “ผูห้ ญิงอยุธยา” ในนวนิยายชุด นักสื บสตรี ศรี อยุธยา ก็ยงั ปรากฏสถานภาพบทบาททางสังคมของผูห้ ญิงที่มุ่งไป
ที่ ความเกี่ ย วพัน กับ “ต าหนักใน” ที่ ให้ผูห้ ญิ งได้มีสถานภาพทางสัง คมด้วยการรั บราชการ ในฐานะเจ้าจอมและนางข้าหลวง เป็ น
สถานภาพในพื้นที่ทางสังคมไม่กี่อย่างที่มุมมองทางสังคมยอมรับให้ผหู ้ ญิงสามารถแสดงบทบาทได้ อย่างไรก็ตาม ในลักษณะของการ
แสดงบทบาทส่ วนใหญ่ ก็หนี ไม่พน้ เรื่ องของความรู ้ความสามารถด้านกิจการงานเรื อน การเรี ยนรู ้ และกระทาให้เกิดความเป็ นที่พึงใจแก่
ฝ่ ายชายเป็ นหลัก ด้วยเหตุที่ผหู ้ ญิงชนชั้นสู งในอดีตจะถูกแบ่งแยกออกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาด และถูกบังคับให้ยึดติดกับ
อุดมการณ์ กุลสตรี ก ารรั ก นวลสงวนตัว การเป็ นแม่บ้านแม่ เรื อน และการใช้ชีวิต เพื่ อปรนนิ บัติ รับ ใช้และเอาอกเอาใจสามี เท่ านั้น
(อภิวนั ทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2544) ภาพของการประกอบอาชี พ สถานภาพบทบาทพื้นที่ทางสังคมที่ ปรากฏ จึงมีลกั ษณะที่ ถูกจัดวางด้วย
อุดมการณ์และจากัดกรอบไว้ดว้ ยมิติของเพศ กล่าวคือ เป็ นงานเฉพาะหรื อเป็ นพื้นที่เฉพาของแต่ละเพศที่สามารถปฏิบตั ิได้ ดังที่ พงศกร
ได้สะท้อนภาพผ่านทัศนของตัวละคร “หมอมี” ในนวนิ ยายที่กล่าวว่า “เขาเองก็เหมือนกับคนอื่ น ๆ ที่ เชื่ อว่ า อาชี พบางอย่ างเหมาะกับ
ผู้ชายเท่ านั้น หน้ าที่ ของผู้หญิงคื อ การเป็ นแม่ บ้านแม่ เรื อน หุ งหาข้ าวปลาอาหาร ปรนนิ บัติสามีดูแลลูก ” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ก,
หน้า 16) และการประกอบอาชี พหมอเชลยศักดิ์ ที่ปรากฏในเรื่ อง “แม้ ไม่ มีข้อกาหนดที่ ชัดเจนว่ า ห้ ามสตรี เป็ นหมอ หากแต่ คนป่ วย
ส่ วนมาก ไม่ เชื่ อถือหมอผู้หญิงเท่ าหมอผู้ชาย อี กทั้งวิชาแพทย์ นั้น เป็ นความลับ เป็ นวิชาที่ ถ่ายทอดในตระกูลเท่ านั้น ไม่ มีโรงเรี ยนสอน
หากบิดาเป็ นหมอ ก็นิยมถ่ ายทอดวิชาความรู้ การแพทย์ ให้ กับบุตรที่ เป็ นผู้ชาย สาหรั บสตรี อย่ างมากสุดก็เป็ น หมอตาแย ดูแลการคลอด
บุตรให้ กับสตรี เท่ านั้น” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ก, หน้า 15) หากผูห้ ญิงประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของหญิง
หรื อความเป็ นแม่ศรี เรื อนที่ถูกผูกติดกับบทบาทในครอบครัว ก้าวล่วงบทบาทพื้นที่ ของผูช้ าย ก็จะส่ งผลให้ถูกประณาม เนื่ องจากการ
กระทาที่ไม่เป็ นไปตามกรอบหรื อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผูห้ ญิง ภาพความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในสมัยอยุธยา จึงแสดงให้เห็นถึงพื้นที่
ที่ฝ่ายชายเป็ นผูส้ ร้างอย่างใช้ความอคติ และการใช้เงื่ อนไขทางด้านอานาจที่ เหนื อกว่ามาจากัดกรอบในการใช้ชีวิตของผูห้ ญิง และมี
ลักษณะของความสัมพันธ์แบบ “ผูเ้ หนื อกว่า” และ “ผูด้ อ้ ยกว่า” ในด้านระบบอานาจเชิ งจารี ต ที่ กา้ วล้ าและแทรกแซงระบบวิธีคิดของ
ผูห้ ญิง ให้ตอ้ งยอมจานนและปฏิบตั ิตาม ซึ่งหญิงใดที่มีพฤติกรรมขัดแย้งต่อค่านิ ยมที่ระบบชายเป็ นใหญ่ได้สร้างขึ้นนี้ ก็จะถูกมองในแง่
ลบ เช่น หญิงที่ไม่มีความเป็ นแม่ศรี เรื อน ก็จะถูกคาครหา จากคนในสังคมได้ (ปาจารี ย ์ ช่วยบุญ, 2561) ดังนั้น ค่านิ ยม มุมมองทางสังคม
อยุธยาที่มีต่อการปฏิบตั ิตนผูห้ ญิง ที่ใช้ในการดาเนิ นเรื่ องนั้น พงศกร ได้สร้างขึ้นโดยชี้ให้เห็นว่าการเป็ นหญิงดี ต้องเป็ นผูท้ ี่หัวอ่อน ไม่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทาตัวทัดเทียมกับบุรุษ และควรมีบทบาทหลัก ผูกติดพื้นที่ในครัวเรื อน โดยเฉพาะการดูแลปรนนิ บตั ิสามี ไม่ใช่มีบทบาททางพื้นที่ทาง
สังคม
ภาพสะท้ อน “ผู้หญิงตามขนบ” จากนวนิยายชุดนักสืบสตรีศรีอยุธยา
ผูเ้ ขียนได้นาภาพสะท้อนของผูห้ ญิงตามขนบ ที่ปรากฏในนวนิยายของ พงศกร ผ่านบทบรรยาย และทัศนะของตัวละครภายใต้
สภาพสังคม จารี ต วัฒนธรรม ที่ พงศกร ได้สร้างขึ้นภายในเรื่ อง เพื่อนามาพัฒนาเป็ นกรอบและประเด็นด้านบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาท ใน
การศึกษาวิเคราะห์ภาพของ “ผูห้ ญิงตามขนบ” ที่ปรากฏในตัวละครหญิง 9 ตัว ที่นามาศึกษา ได้แก่ คุณหญิงแสร์ เจ้าจอมสารภี พุดซ้อน
ลูกจัน พิกลุ เฮง สุ่น ออสุต และอะมีนะห์ โดยมีรายละเอียดที่พบ ดังนี้
1. บุ คลิ กภาพ “ผูห้ ญิ งตามขนบ” จากนวนิ ยายชุ ด นักสื บสตรี ศรี อยุธยา จากการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวละครหญิ งที่ นามาศึ กษา
วิเคราะห์ได้มีการแสดงออกด้านบุคลิกภาพของ ผูห้ ญิงตามขนบ ซึ่ งสามารถแบ่งบุคลิกภาพที่แสดงออกได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ความเป็ น
กุลสตรี ที่ประกอบด้วย กริ ยาท่าทางที่เรี ยบร้อยสุภาพอ่อนโยน การรักนวลสงวนตัว และความรู ้ความสามารถในลักษณะการเป็ นแม่ศรี เรื อน
1.1 ความเป็ นกุลสตรี จากการศึกษาพบว่า ตัวละครหญิงที่นามาศึกษา มีการแสดงออกในเรื่ องของความเป็ นกุลสตรี ที่มีกิริยา
ท่าทางเรี ยบร้อยสุ ภาพอ่อนหวาน รวมถึงการแสดงออกเรื่ องความรักนวลสงวนตัว ซึ่ งเป็ นลักษณะบุคลิกภาพของ “ผูห้ ญิงตามขนบ” ที่
เป็ นไปตามความคาดหวังและมุมมองทางสังคมอยุธยาภายใต้กรอบของจารี ตวัฒนธรรม ที่ส่งผลถึงการปฏิบตั ิตนของผูห้ ญิง ที่ผเู ้ ขียนได้
สร้างขึ้น และนามาเป็ นฉากหลังภายในการดาเนิ นเรื่ อง ดังเช่นในตัวละคร “พุดซ้อน” ในตอนที่พบเจ้าจอมสารภี ผูเ้ ป็ นป้ า และคุณหญิง
แสร์ ก็ได้ทกั ทายด้วยกริ ยาที่เรี ยบร้อยอ่อนโยน ความว่า “พุดซ้ อนหมอบลงกับพืน้ ก้ มลงกราบเจ้ าจอมแล้ วเลยกราบเพื่อนของเจ้ าจอมด้ วย
กิ ริยาอ่ อนโยน” (พงศกร จิ นดาวัฒนะ, 2561ก, หน้า 229) ในด้านการแสดงออกเรื่ อง “ความรักนวลสงวนตัว” นั้น ได้ปรากฏการ
แสดงออกจากตัวละคร พุดซ้อน ดังตอนที่ โรแบรต์เผลอวิสาสะเอื้อมมือไปแตะตัวของพุดซ้อนโดยไม่ต้ งั ใจ พุดซ้อนจึงเกิดความไม่พอใจ
ขึ้นมาทันที ความว่า “โรแบรต์ เอื อ้ มมือไปดึงพุดซ้ อนไว้ ครั้ นพอรู้ สึ กตัว ก็รีบปล่ อยมือออกอย่ างรวดเร็ ว . . . ‘ฉั นขอโทษ’ โรแบรต์ รีบ
บอก เขารู้ ว่าสตรี สยามรั กนวลสงวนตัว ไม่ ชอบให้ บุรุษแตะเนือ้ ต้ องตัว” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ก, หน้า 390)
1.2 ความรู ้ความสามารถในลักษณะการเป็ นแม่ศรี เรื อน จากการศึกษาพบว่า ตัวละครหญิงที่นามาศึกษามีการแสดงออกในเรื่ อง
ความรู ้ความสามารถในลักษณะการเป็ นแม่ศรี เรื อน ในแบบ “ผูห้ ญิงตามขนบ” ที่เป็ นไปตามความคาดหวังและมุมมองทางสังคมอยุธยา
ภายใต้กรอบของจารี ตวัฒนธรรม ที่ส่งผลถึงการปฏิบตั ิตนของผูห้ ญิง ที่ผูเ้ ขียนได้สร้างขึ้น และนามาเป็ นภูมิหลังภายในเรื่ อง ปรากฏทั้ง
ในเรื่ องของความรู ้ความสามารถในการทาอาหาร ความรู ้ความสามารถในเรื่ องของงานฝี มือ โดยเฉพาะการร้อยมาลัย เป็ นความรู ้ความสามารถ
ในลักษณะของการเป็ นแม่ศรี เรื อนที่ถูกกล่าวถึงในตัวละครหญิงมากที่สุด เป็ นการแสดงออกที่ พงศกร ใช้สื่อให้เห็นถึงความเป็ นผูห้ ญิง
ตามแบบขนบ ดังเช่นที่ปรากฏในตัวละคร “ลูกจัน” ที่ เจ้าจอมสารภี ผูเ้ ป็ นป้ ารับไปเลี้ยงดูแลในวัง และได้สอนกิจการงานเรื อนงานฝี มือ
จนลูกจันมีความชานาญ โดยเฉพาะความชอบในการร้อยมาลัย
2. สถานภาพและบทบาท “ผูห้ ญิงตามขนบ” จากนวนิ ยายชุด นักสื บสตรี ศรี อยุธยา จากการศึกษาพบว่า ตัวละครหญิงที่นามา
ศึกษาประกอบสถานภาพและบทบาท “ผูห้ ญิงตามขนบ” ในสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ผเู ้ ขียนได้สร้างขึ้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2
รู ปแบบ ได้แก่ สถานภาพและบทบาทด้านครอบครัว ที่ประกอบด้วย ภรรยาที่ห่วงใยดูแลสามี มารดาผูเ้ ลี้ยงดูแลปกป้ องบุตร และสถานภาพ
บทบาทด้านสังคม ที่ประกอบด้วย หญิงชาววังผูเ้ รี ยนรู ้งานฝี มือและการปฏิบตั ิตน และแม่คา้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.1 สถานภาพและบทบาทด้านครอบครัว จากการศึกษาพบว่า ตัวละครมีการประกอบสถานภาพบทบาทด้านครอบครัว ใน
ลักษณะผูห้ ญิงตามขนบ ได้แก่ ภรรยาที่ห่วงใยดูแลสามี มารดาผูเ้ ลี้ยงดูแลปกป้ องบุตร ดังเช่นที่ปรากฏในตัวละคร “แสร์ ” ที่ไถ่ถามสามี
ของตนที่พ่ งึ กลับมาจากทางานด้วยความรักและห่วงใย ความว่า “พี่ไชยกลับมาแล้ วฤาคะ เหนื่ อยไหม เมียของเขาส่ งยิม้ ให้ จ้ องมองออก
พระวิไชยพลเดชผู้เป็ นสามี ” (พงศกร จิ นดาวัฒนะ, 2561ข, หน้า 409) นอกจากนี้ ตัวละคร แสร์ ยังปรากฏภาพของมารดาผูเ้ ลี้ยงดูแล
ปกป้ องบุตรของตน ความว่า “แสร์ เมื่อติ ดตามสามีมารั บราชการอยู่ที่สองแคว ก็ค่อย ๆ ห่ างจากทุกคนไปโดยปริ ยาย ยิ่งเมื่อให้ กาเนิ ด
ทารกชาย แสร์ ยิ่งวุ่นวายอยู่กับการดูแลพ่ ออินทร์ ไม่ มีเวลาแม้ แต่ จะคิดถึงเรื่ องอื่นใดอีก” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ข, หน้า 408) จะเห็น
ได้วา่ เมื่อแสร์ให้กาเนิดบุตรก็ห่างหายจากพื้นที่ทางสังคม กลายเป็ นผูท้ ี่อยูก่ บั เหย้าเฝ้ ากับเรื อนมีบทบาทในพื้นที่ครัวเรื อนอย่างสมบูรณ์
แบบ
2.2 สถานภาพและบทบาทด้านสังคม จากการศึกษาพบว่า ตัวละครที่มีสถานภาพบทบาทในด้านสังคมจากมุมมองทางสังคม
ซึ่งผูเ้ ขียนได้สร้างขึ้น ที่มองว่า ผูห้ ญิงสามารถกระทาและยอมรับให้มีบทบาทลักษณะนั้นในพื้นที่ทางสังคมได้ โดยลักษณะที่พบ ได้แก่
หญิงชาววังผูท้ ี่เรี ยนรู ้งานฝี มือและปฏิบตั ิตน เช่นในตัวละคร “ลูกจัน” ที่มีบทบาทในการปฏิบตั ิงานของหญิงชาววังในการเรี ยนรู ้และการ
ทางานฝี มือต่าง ๆ ดังที่ ลูกจันอยูใ่ นวังได้เรี ยนรู ้ฝึกฝนการทาน้ าปรุ งจนเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของ
น้ าปรุ งที่นางข้าหลวงทาขึ้น ส่วนในด้านสถานภาพและบทบาทของการเป็ นแม่คา้ ซึ่ งเป็ นสถานภาพบทบาททางสังคมที่ปรากฏกับหญิง
ชาวอยุธยา ซึ่ งกระทาบทบาทได้เป็ นอย่างดี ดังเช่นที่ปรากฏในตัวละคร “เฮง” ที่ขายเครื่ องลายคราม ถ้วยลงยา ในย่านตะพานจีน อย่าง
ขยันขันแข็ง ความว่า “ทุก ๆ วันหลังจากดูแลให้ เตี่ยกินข้ าวกินปลา กินยาเรี ยบร้ อยแล้ ว เฮงจึ งค่ อยออกมาเปิ ดแผงขายถ้ วยชามที่ ป่าจี น จน
ตะวันบ่ ายคล้ อยถึงจะหลับบ้ าน” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ข, หน้า 235)
ภาพสะท้ อน “ผู้หญิงสมัยใหม่ ” จากนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยุธยา
พงศกร ได้นาเสนอภาพผูห้ ญิงอยุธยา ในลักษณะที่อยูภ่ ายใต้ระบอบปิ ตาธิ ปไตย โดยการสร้างสภาพสังคม จารี ต วัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวติ ของผูห้ ญิง ทั้งในด้านบุคลิกภาพ การแสดงออก รวมไปถึงสถานภาพและบทบาทของผูห้ ญิงที่ควรเป็ นไปตามความ
คาดหวังในสังคม ดังที่ได้กล่าวไว้ในการวิเคราะห์ “ผูห้ ญิงตามขนบ” อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาตัวละครหญิงภายใต้สภาพสังคมดังกล่าว
ยังพบว่า มีการประกอบบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาทของตัวละครที่ พงศกร ใช้คาสื่ อตัวละครหญิงกระทาสิ่ งเหล่านั้นในนวนิ ยายว่า
“ความคิดก้าวหน้า” “หัวคิดก้าวหน้า” หรื อ “หัวสมัยใหม่” ซึ่งหมายถึง ตัวละครหญิงที่มีการแสดงออก บุคลิกภาพ สถานภาพและบทบาท
ที่มีความขัดแย้ง หรื อแตกต่างจากมุมมองทางสังคมตามขนบ จารี ต วัฒนธรรมเดิม ดังเช่นที่กล่าวถึง ตัวละคร “พุดซ้อน” ความว่า “ผู้หญิง
คนนั้นเก่ งกล้ าไม่ เหมือนใคร ในขณะที่ สตรี อยุธยาส่ วนมากที่ โรแบรต์ ร้ ู จัก มีนิสัยสงบเสงี่ยมเรี ยบร้ อย ไม่ ค่อยแสดงความคิดเห็น พุดซ้ อ น
กลับมีความคิดก้ าวหน้ ามีความเป็ นตัวเองสูง แตกต่ างจากผู้หญิ งคนอื่ น ๆ . . . มั่นใจ กล้ าคิ ด กล้ าพูด กล้ าตัดสิ นใจ...ผู้หญิงคนอื่ น ๆ เมื่อ
โตไปเป็ นสาว ก็มักจะแต่ งงานมีลกู ผัว ทาหน้ าที่ แม่ บ้านแม่ เรื อนไปจนแก่ มีพุดซ้ อนคนนี่ ละที่ ทาการทางานลา้ ยุคกว่ าใคร ๆ แถมอาชี พ
หมอ ยังเป็ นอาชี พของบุรุษอีกต่ างหาก” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ก, หน้า 283) ผูว้ จิ ยั จึงได้นาลักษณะของผูห้ ญิงก้าวหน้ามาพัฒนาเป็ น
แนวทางในการศึ กษาวิเคราะห์ ภาพสะท้อน “ผูห้ ญิงสมัยใหม่” จากนวนิ ยายชุด นักสื บสตรี ศรี อยุธยา ด้านบุคลิกภาพ สถานภาพและ
บทบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคลิกภาพ จากการศึกษาบุคลิกภาพของตัวละครหญิง พบการแสดงออกด้านบุคลิกภาพในลักษณะของผูห้ ญิงสมัยใหม่ ดังนี้
กิริยาคล่องแคล่ว มีวาทศิลป์ ในการพูด พูดโต้ตอบได้ทนั ท่วงที กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจอย่างเด็ดเดี่ยว มีความกล้าหาญ มัน่ ใจในตนเอง รัก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ศักดิ์ศรี สูค้ นไม่ยอมให้ใครมาดูถูกรังแก รู ้จกั ความเท่าเทียม เข้มแข็งอดทน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มีความรู ้ความสามารถ เฉลียวฉลาดมี
ไหวพริ บ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ดังเช่น การใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน รวมถึงการมีความรู ้ความสามารถ ที่ ปรากฏในตัวละคร “สุ่ น” ลูกสาว ออสุ ต ความว่า
“มีความสามารถทางการค้ าขายไม่ แพ้ ผ้ ูมารดา . . . สุ่นพูดได้ หลายภาษา ทั้งสยาม มอญ ฝรั่ งและวิลันดา...สุ่ นเป็ นคนชอบอ่ านหนังสื อ
จึ งมีความรู้ ก้าวไกล” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ข, หน้า 35) และในเรื่ องของความกล้าหาญ ซึ่งเป็ นบุคลิกภาพที่ปรากฏอยูเ่ ป็ นประจาใน
ตัวละครที่นามาศึกษา ดังตัวละคร “เจ้าจอมสารภี” ที่ต่อสู ้และวิ่งติดตามชายคนร้ายที่จะขืนใจเธออย่างไม่กลัว ความว่า “สารภีกระชาก
ดาบสั้ นที่ พกติ ดตัวมาด้ วย แล้ วสวนขึ น้ ไปจนสุ ดแรง . . . มันวิ่งหนี ออกไปในเงามืดกระโจนลงบันไดไป โดยมีสารภี ก้าวตามไปติ ด ๆ”
(พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ข, หน้า 330) หรื อการรู ้จกั ความเท่าเทียม ดังเช่นที่ปรากฏกับตัวละคร “พุดซ้อน” ในตอนที่เธอถูกดูหมิ่นอาชีพ
หมอหญิงของเธอ ความว่า “แม้ จะเป็ นเรื่ องคุ้นชิ นไปแล้ วที่ถกู ใคร ๆ ดูหมิ่นดูแคลนเช่ นนี ้ หากทุกครั้ งที่ ได้ ยินกับหู ตนเอง พุดซ้ อนก็อดจะ
โมโหไม่ ได้ เหตุใด ผู้หญิงจึ งเป็ นได้ แต่ หมอตาแยทาคลอด ผู้หญิงก็มีความสามารถไม่ แพ้ ผ้ ูชาย หากผู้ชายเป็ นหมอยาได้ ผู้หญิงก็เป็ นหมอ
ยาได้ เช่ นกัน” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ก, หน้า 27)
2. สถานภาพและบทบาท สถานภาพและบทบาทในลักษณะของผูห้ ญิงสมัยใหม่ ที่พบจากการศึกษาวิเคราะห์ตวั ละครหญิงนั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ สถานภาพบทบาทด้านครอบครัว ได้แก่ ผูน้ าของครอบครัว (มารดา ลูกสาว) ที่หาเลี้ยง มีอานาจ
ควบคุมจัดการตัดสิ นใจในครอบครัว ภรรยาที่ สามีตอ้ งพึ่งพา พี่สาวผูส้ นับสนุนการศึกษาและอาชี พ และ สถานภาพและบทบาทด้านสังคม
ได้แก่ ผูน้ าทางการค้าที่มีอิทธิพลมีบทบาทในการค้าขายกับราชสานักและต่างชาติ หมอรักษาคนไข้และไขคดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 สถานภาพและบทบาทด้านครอบครัว จากการศึ กษาสถานภาพบทบาทด้านครอบครัวในลักษณะของผูห้ ญิงสมัยใหม่
ปรากฏภาพของผูห้ ญิงที่มีบทบาทในการเป็ นผูน้ าครอบครัว ซึ่ งมีบทบาทเป็ นหลักในการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว มีอานาจในการคิด
ตัดสิ นใจ และห่ วงใยปกป้ องดูแล ควบคุมจัดการครอบครัว ดังที่ปรากฏในตัวละคร “พุดซ้อน” ในสถานภาพลูกสาวที่เมื่อบิดาเสี ยชีวิต
พี่ชายไม่มีความสามารถพอ เธอจึงต้องเลื่อนขึ้นมาเป็ นผูน้ าครอบครัวโดยใช้ความรู ้ความสามารถที่เธอมีเลี้ยงดูแลครอบครัว จัดการเรื่ อง
ทุกอย่างในบ้าน ด้านภรรยาที่ สามีตอ้ งพึ่งพา เป็ นภาพของผูห้ ญิงที่ ไม่ได้ตกเป็ นรองสามีอย่างเดี ยว ดังที่ ปรากฏใน ตัวละคร “ออสุ ต”
ความว่า “ฟาน เมาเดน เป็ นคนหั วอ่ อน ทั้งยังใหม่ ต่ออยุธยา เมื่อได้ ออสุตเป็ นภรรยา เขาจึ งต้ องอาศัยเธอหลายเรื่ อง ไม่ ว่าจะเป็ นการติดต่ อ
ประสานงานกรมท่ า และราชสานักอยุธยา” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ข, หน้า 116) และในด้านพี่สาวผูส้ นับสนุนการศึกษาและอาชีพ
ดังปรากฏในตัวละคร “พุดซ้อน” ผูท้ ี่สนับสนุ นการศึ กษาให้ลูกจัน และอะมีนะห์ ที่รับเข้ามาเลี้ยงดูดุจน้องสาว ด้วยการถ่ายทอด เปิ ด
โอกาสให้เรี ยนรู ้ ในเรื่ องสมุนไพรและการรั กษา นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ศึกษาองค์ความรู ้ ดา้ นอื่น ๆ ด้วย ดังในตอนที่ พุดซ้อน
แนะนา อะมีนะห์ ให้รู้จกั กับบาทหลวงโปมาร์ ค อะมีนะห์จึงมีโอกาสในการเรี ยนภาษาฝรั่งและตาราแพทย์ฝรั่ง ถือเป็ นการถ่ายทอด
อุดมการณ์สร้างความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่
2.2 สถานภาพและบทบาทด้านสังคม ภาพสะท้อนผูห้ ญิงอยุธยาจากนวนิ ยายเรื่ อง นักสื บสตรี ศรี อยุธยา โดยสภาพสังคมที่
ผูเ้ ขียนได้สร้างขึ้นภายในเรื่ องนั้น ทาให้เห็นถึงการจากัดสถานภาพบทบาทของผูห้ ญิงในพื้นที่ทางสังคม การที่ตวั ละครหญิงได้ประกอบ
สถานภาพบทบาททางด้านสังคมที่ต่างไปจากมุมมองทางสังคม จารี ต วัฒนธรรม ขนบเดิม จึงได้สะท้อนภาพของความเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่
จากการศึกษาพบ ภาพของผูน้ าการค้าที่มีอิทธิพลมีบทบาทในการค้าขายกับราชสานักและต่างชาติ โดยปรากฏกับตัวละคร “ออสุ ต” หญิง
ที่ มีความสามารถและเป็ นผูน้ าด้านการค้าขายในสังคม ดังความว่า “ออสุ ตได้ รับการแต่ งตั้งจากวิลันดาให้ เป็ นที่ ปรึ กษาทางการค้ า มี
เงินเดือนประจาและมีห้องทางานในสถานี การค้ าสานักงานอยุธยา” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2561ข, หน้า 170) และยังอิทธิ พลในด้านการ
ค้าขายระหว่างต่างชาติและราชสานัก ดังจะเห็นการกระทาที่ไม่เกรงกลัว ในการค้าขายสิ นค้าผูกขาด เช่น กายาน โดยไม่ผ่านราชสานัก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ให้กบั วิลนั ดา ฝ่ ายขุนนางกรมท่าขวาก็ทาเป็ นไม่รู้เห็น เนื่องจากได้รับสิ นบน อีกทั้งความสามารถในการหาสิ นค้าต้องห้ามหลายอย่างของ
ออสุ ตนี้ ทาให้สถานี การค้าวิลนั ดา เอาใจและตามใจออสุ ตเป็ นอย่างมาก แสดงถึงบทบาทที่มีอิทธิ พลของออสุ ต ทั้งต่อราชสานักและ
สถานีการค้าใหญ่ของต่างชาติ ในด้านของสถานภาพบทบาทหมอรักษาคนไข้และไขคดี ดังที่ปรากฏในตัวละคร “อะมีนะห์” ซึ่งเป็ นหญิง
สาวที่ ได้เรี ยนวิชาแพทย์ไทยจาก พุดซ้อน และแพทย์ฝรั่งจากบาทหลวงลาโน จนมีความรู ้ความสามารถมีบทบาทในการรักษาคนไข้
นอกจากนี้ ยงั พบบทบาทในด้านการไขคดีดว้ ยการตรวจศพ ดังในตอนที่ อะมีนะห์กบั ลูกจันไปตรวจวิเคราะห์ ศพของ เฒ่าสา ชายชรา
ขอทานที่ถูกฆาตรกรรม และนาไปสู่การไขคดี
อภิปรายผลการวิจยั
ตัวละครหญิงที่นามาศึกษาปรากฏภาพของ “ผูห้ ญิงสมัยใหม่” ด้านบุคลิกภาพ ในลักษณะที่เป็ นภาพของผูห้ ญิงที่มีกิริยาคล่องแคล่ว
มีวาทศิลป์ ในการพูด พูดโต้ตอบได้ทนั ท่วงที กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจอย่างเด็ดเดี่ ยว มีความกล้าหาญ มัน่ ใจในตนเอง รักศักดิ์ ศรี สู ้คนไม่
ยอมให้ใครมาดูถูกรังแก รู ้จกั ความเท่าเทียม เข้มแข็งอดทนไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มีความรู ้ความสามารถ เฉลียวฉลาด มีไหวพริ บ ใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน ในด้านสถานภาพและบทบาทครอบครัว พบว่า พงศกร ได้เปิ ดโอกาสให้ผหู ้ ญิงก้าวเข้ามาประกอบบทบาทที่แต่เดิ มเป็ นของ
ผูช้ าย แสดงศักยภาพให้เห็นว่า สามารถประกอบบทบาทดังกล่าวได้ ไม่ดอ้ ยไปกว่าฝ่ ายชาย ทั้งยังทาให้เห็นถึงการหล่อหลอม ถ่ายทอด
อุดมการณ์ความเป็ น “ผูห้ ญิงสมัยใหม่” ที่เริ่ มต้นตั้งแต่พ้นื ที่ครอบครัวของตัวละครหญิงที่ พงศกร สร้างขึ้นอย่างจงใจ ดังที่พบสถานภาพ
บทบาทผูน้ าของครอบครัว (มารดา ลูกสาว) ที่ หาเลี้ยงมีอานาจควบคุมจัดการตัดสิ นใจในครอบครัว ภรรยาที่สามีตอ้ งพึ่งพา และพี่สาว
ผูส้ นับสนุนการศึกษาและอาชีพ นอกจากนี้ ยังพบการประกอบสถานภาพบทบาทในพื้นที่ทางสังคมที่ทดั เทียมกับบุรุษ ทั้งการประกอบ
อาชี พ แพทย์ผูร้ ั กษาคนไข้แ ละไขคดี รวมถึ งการเป็ นผูน้ าทางการค้าที่ มี อิท ธิ พ ลมี บทบาทในการค้าขายกับ ราชสานักและต่า งชาติ
การแสดงออกทางบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาทเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่เป็ นคู่ตรงข้ามกับ “ผูห้ ญิงตามขนบ” เดิม นาเสนอผ่าน
ภาพของการต่อสู ้ และขัดแย้งกับสภาพสังคม จารี ต วัฒนธรรมภายใต้ระบอบชายเป็ นใหญ่ที่ พงศกร ได้สร้างขึ้นภายในนวนิ ยาย ยิ่งทาให้
ตัวละครหญิงภายในมีเรื่ องมีความโดดเด่นในการเป็ น “ผูห้ ญิงสมัยใหม่” นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็ นประเด็นเรื่ องความเท่าเที ยม
ทางเพศที่ พงศกร จงใจนาเสนอผ่านนวนิยายชุดนี้ ได้อย่างเด่นชัด
อย่างไรก็ตาม จากการศึ กษายังคงพบภาพผูห้ ญิงอยุธยาตามขนบเดิมบางประการที่ ปรากฏในตัวละครหญิงที่นามาศึกษา และ
พบว่า ตัวละครสามารถปฏิ บัติ ได้ดีสมบู รณ์ แบบอี กด้วย ทั้งในเรื่ อ งความเป็ นกุล สตรี ที่ เป็ นไปตามมุม มองทางสัง คม กรอบจารี ต
วัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อการแสดงออกด้านกิริยาท่าทางที่ เรี ยบร้อยสุ ภาพอ่อนโยน การรักนวลสงวนตัว ความรู ้ความสามารถในลักษณะ
การเป็ นแม่ศรี เรื อน และการประกอบสถานภาพบทบาทด้านครอบครัว ในลักษณะอยู่กบั เหย้าเฝ้ ากับเรื อน โดยเฉพาะการให้ภาพของ
ตัวละครหญิงที่ แม้จะเก่งกล้ามีความสามารถ และมีบทบาทในพื้นที่ ทางสังคมที่ ทดั เทียมบุรุษเพียงใด ท้ายที่ สุดตัวละครที่นามาศึ กษา
ทุกตัวนั้น จะต้องก้าวเข้าสู่สถานภาพของภรรยา แต่งงานออกเรื อนมีครอบครัวเป็ นของตนเอง แสดงออกบุคลิกภาพอย่างหญิงตามขนบ
ในการเดินตามวิถีหรื อหนทางในการเป็ นเมียและแม่ที่ดี ปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ครัวเรื อนอย่างสมบูรณ์แบบไม่ขาดตกบกพร่ อง ตามกรอบ
การดาเนินชีวติ ของผูห้ ญิงตามขนบ ภายใต้สภาพสังคม จารี ต วัฒนธรรมปิ ตาธิปไตยหรื อระบอบชายเป็ นใหญ่ ดังที่พบสถานภาพบทบาท
ภรรยาที่ ห่วงใยดูแลสามี มารดาผูเ้ ลี้ยงดูแลปกป้ องบุตร รวมถึงสถานภาพทางสังคมที่ เกี่ยวกับกิ จการงานของหญิง อย่างหญิงชาววัง
ผูเ้ รี ยนรู ้งานฝี มือและการปฏิบตั ิตน แม่คา้ โดยการผสมผสานลักษณะทั้งสองนี้ ที่ปรากฏในตัวละครหญิง ทาให้เห็นถึงความโดดเด่นใน
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ตัวละครหญิงของ พงศกร ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง “ผูห้ ญิงสมัยใหม่” ในทัศนะของ พงศกร ที่หมายถึงผูห้ ญิงผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถ มีศกั ยภาพในการประกอบบทบาทพื้นที่ทางสังคมที่ไม่ดอ้ ยไปกว่าผูช้ าย ขณะเดียวกันก็ไม่อาจละทิ้งบทบาทพื้นครัวเรื อนที่
จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่บทบาทครอบครัวได้ดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่ อง มีความเป็ นแม่ศรี เรื อน และความเป็ นกุลสตรี เสมือนการจาลองภาพ
“ผูห้ ญิงสมัยใหม่” ที่เป็ นไปตามค่านิยมและความคาดหวังของสังคมในปั จจุบนั ลงสู่นวนิยายย้อนยุคชุด “นักสื บสตรี ศรี อยุธยา”
ข้ อเสนอแนะ
พงศกร เป็ นนักเขียนที่มีความสามารถและมีผลงานที่น่าศึกษาในหลากหลากหลายประเด็น ที่นอกเหนือจากบุคลิกภาพ
สถานภาพ บทบาทของตัวละครหญิง อาทิ
1. ความเป็ นชายที่ปรากฏในตัวละครชาย นวนิยายชุด “นักสื บสตรี ศรี อยุธยา”
2. กลวิธีการใช้ภาษาในนวนิยายชุด “นักสื บสตรี ศรี อยุธยา”
เอกสารอ้ างอิง
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การปรับตัวของทหารเกณฑ์ กะเทยในค่ ายทหาร
พรสวรรค์ ด้วงช้าง¹
ธีระนันท์ วิชยั ดิษฐ²
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6312220003@rumail.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ องการปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยต่อกฎระเบียบและ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในค่ายทหาร กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นทหารเกณฑ์กะเทย จานวน 5 นาย เนื่ องด้วยสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 19 ทาให้ผศู ้ ึกษาสัมภาษณ์ผา่ นทางโซเชียลมีเดีย
ผลการวิจยั พบว่า ช่วง 10 สัปดาห์แรก ทหารเกณฑ์กะเทยมีการปรับตัวให้อยูใ่ นกฎระเบียบวินยั ของทหาร เตรี ยมพร้อม
ร่ างกายให้แข็งแรง อดทน มีความสามัคคี เรี ยนรู ้และปรับตัวอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ก็สามารถใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบได้อย่างมีความสุ ข
ส่วนในช่วงประจาการกองร้อย หลังฝึ กเสร็ จ ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตัวอยูใ่ นกฎ ระเบียบ วินยั ของกองร้อยทหาร โดยการ
ดาเนิ นชี วิตของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยได้รับคาแนะนาจากเพื่อนทหารและรุ่ นพี่ในการปรับตัวพฤติกรรมการแสดงออก
ของทหารเกณฑ์กะเทย เมื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น มีการแสดงออกที่แตกต่างจากผูช้ ายเมื่อมาประจาการในค่าย ทหารกะเทยสามารถแสดงออก
ถึงตัวตนได้ การแสดงออกต้องอยูภ่ ายใต้ระเบียบวินยั สังคมทหารปั จจุบนั เปิ ดกว้าง เข้าใจถึงเรื่ องสถานะทางเพศ และการให้เกียรติ
ทาให้ทหารเกณฑ์กะเทยใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างราบรื่ น และการเป็ นทหารเกณฑ์ยงั ให้สิ่งดี ๆ กับชีวิต เช่น การที่กะเทยเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น กะเทยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การเป็ นทหารเกณฑ์ไม่
ลาบากอย่างที่คิด ในค่ายทหารสอนให้กะเทยเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้น และที่สาคัญเมื่อครบกาหนดปลด จะได้ใบผ่านการเป็ น
ทหารเกณฑ์ ซึ่งจะเป็ นใบผ่านทางสาหรับชีวติ และทาให้เขาหางานได้ง่ายขึ้น
คาสาคัญ: การปรับตัว, ทหารเกณฑ์กะเทย, ค่ายทหาร
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Adaptation of Bisexual Recruits in Barracks
Pornsawan Duengchang¹
Teeranun Vichaidit²
Thai Studies, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University1,2
*
Corresponding author: 6312220003@rumail.ac.th
Abstract
This qualitative research aims to study the adaptation of bisexual recruits to regulations and coexistence with others in
barracks. The main informants in this study were five bisexual recruits due to the COVID-19 pandemic, which led the study
participants to conduct interviews on social media. The results showed that in the first 10 weeks, Bisexual recruits are adapted to
military disciplinary rules, preparing their bodies to be strong. Bear There is unity. Learning and adapting to live with others can
live happily under the rules while stationing in the squadron after training. Bisexual recruits can adapt within the rules. Discipline
of the troops. By living their lives in harmony with the environment, they were guided by fellow soldiers and seniors to adapt the
expression behavior of bisexual recruits. When coexisting with others there are different bosoms than men. When stationed in
barracks, bisexuals can express themselves. Expression must be subject to discipline. Today's military society is open,
understanding sexual status and respect, allowing bisexual recruits to live with their fathers.
Keywords: Adaptation, Bisexual Recruits, Barracks
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บทนา
หน้าที่ของชายไทยทุกคน เมื่ออายุครบตามเกณฑ์ตามที่รัฐบาลกาหนด จะต้องเข้ารับการคัดเลือกทหาร และจะต้องเข้ารับ
ราชการเป็ นทหารกองประจาการ เป็ นเวลา 2 ปี ซึ่ งในการคัดเลือกทหารนั้น จะมีบุคคลที่ มีร่างกายและจิตใจเป็ นหญิง หรื อบุคคลที่
แปลงเพศแล้ว เข้ารับการตรวจเลือกเป็ นประจาทุกปี ในแต่ละปี จะพบโดยเฉลี่ยเขตละ 3-4 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี บุคคล
เหล่านี้ ไม่ผา่ นการตรวจเลือก เนื่องจากคณะกรรมการตรวจเลือด จัดให้เป็ นบุคคลประเภท 2 และ 3 ซึ่งบุคคลประเภทที่ 2 คือ คนที่มี
ร่ างกาย ซึ่ งเห็ นได้ชดั ว่า ไม่สมบู รณ์ดี เหมื อนประเภท 1 แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ บุคคลประเภท 3 คือ คนที่ มีร่างกายยังไม่แข็งแรง
พอที่จะรับราชการทหารได้ เพราะอาการป่ วย (กระทรวงกลาโหม, 2549) เมื่อระบุลงไปในใบ สด.43 แล้ว บุคคลที่มีความแตกต่าง
ทางเพศยังคงต้องมารับการเกณฑ์ทหาร อีก 3 ครั้ง และหากยังถูกยังถูกระบุเป็ นบุคคลประเภทที่ 2 และ 3 ทุกครั้ง ก็ไม่ตอ้ งมาเกณฑ์
ทหารเป็ นครั้งที่ 4 ซึ่งปั จจุบนั จะไม่บนั ทึกเอกสารรับรองในใบ สด.43 ว่า เป็ นโรคจิต ที่ทาให้จิตผิดปกติอย่างรุ นแรงและถาวร โดย
ไม่ตอ้ งเข้ารับราชการทหาร แต่บุคคลใดที่ไม่ได้แปลงเพศ หรื อผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก บุคคลดังกล่าวไม่วา่ จะเป็ น ตุ๊ด กะเทย เกย์ ก็
ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหาร โดยการจับฉลากใบดาใบแดง
คมศักดิ์ ทิพย์แสง (2549) ได้กล่าวในข้อเขียนเรื่ อง ทหารเกย์ . . . ทหารเกณฑ์ กลมกลืนได้อย่างไม่แตกต่าง ไว้วา่
. . . พูดถึงเดือนเมษายน นอกจากบรรยากาศการเล่นน้ าอย่างสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังมีบรรยากาศที่อบอวล
ไปด้วยอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็ นเสี ยงโห่ ร้องด้วยความยินดี เสี ยงหัวเราะอย่างสนุ กสนาน หรื อแม้กระทัง่ เสี ยงร้องไห้เพราะ
ความระทม บรรยากาศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ไม่ใช่มาจากการที่ไปนัง่ ดูละครเวทีโรงไหน แต่คือ การไปนัง่ ดูละครอีกเรื่ องที่
เรี ยกได้อย่างเต็มปากว่า ละครชี วิตของลูกผูช้ าย และสิ่ งนี้ ก็คือ การเกณฑ์ทหาร เพื่อไปเป็ นทหารนั่นเอง จากมาตรา 7
ข้างต้น กล่าวไว้อย่างชัดเเจ้งแล้วว่า “ชายไทยทุกคนต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร” แต่พอมานั่งนึ กย้อนอีกที ก็เอะใจขึ้นมาว่า
สมัยนี้ อะไรก็แยกย่อยแตกสาขาออกไปมากมาย “เพศ” ก็เช่นเดียวกัน มีแยกย่อยออกไปจากเพศหลัก ชายก็มีชายแท้-ชาย
เที ยม หญิงก็มีท้ งั หญิงรั กชาย หญิงรั กหญิง แล้วแต่จะใช้เกณฑ์ไหนในการแบ่ง ชายรั กร่ วมเพศที่ ไม่ผ่านการจับใบดา
ใบแดง ด้วยเหตุผลทางสุขภาพแสดงทัศนคติต่อทหารว่า การเป็ นทหารทุกอย่าง ต้องมีแบบแผนอยูใ่ นระเบียบ ไม่วา่ จะเป็ น
ตื่นนอน อาบน้ า เดิน ทุกอย่างคงต้องอยูใ่ นกรอบที่เคร่ งครัดมาก
. . . เป็ นกรอบที่เต็มไปด้วยอะไรที่รุนแรง ให้วงิ่ ให้แบกปื น ให้ยิงปื น ซึ่ งนัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา พูดถึงทหาร เราจะนึ กไป
ในแง่ลบ จะไม่มาคิดว่า มีกิจกรรมดี ๆ หรื ออะไรที่ สนุก ๆ ทาในนั้น คิดแต่ว่า เราต้องเครี ยดหน้าดาคร่ าเคร่ ง ทาอะไรที่
สมบุกสมบัน แบบนั้น ก็ไม่ไหว ทาให้ไม่อยากอยูใ่ นที่ตรงนั้น ไม่อยากเป็ นทหาร อีกอย่าง เราคิดว่า การฝึ กทหารเหมาะกับ
ผูช้ ายที่เกเร ดื้อ ๆ เพื่อให้มีระเบียบวินยั มากขึ้น เรื่ องระเบียบวินยั เราทาได้นะ แต่พอเป็ นเรื่ องหนัก ๆ อย่างการใช้กาลังที่
ผูช้ ายต้องทาการ ก็ไม่ไหว เพราะเราเป็ นกะเทย ร่ างกายไม่อดทนพอ กลัวว่าจะทาไม่ได้ หรื อเป็ นอะไรขึ้นมา . . .
“ คิดว่าเกี่ยวกับเรื่ องเพศด้วยนะ เพราะไลฟ์ สไตล์ของกะเทยกับผูช้ ายมันต่างกัน กิจวัตรก็ต่างกัน ยกตัวอย่างการอาบน้ า ให้
เวลาแค่ไม่กี่นาที เราก็ทาไม่ทนั หรอก มันต้องใช้มากกว่านั้น อีกอย่างก็เสี่ ยงต่อการโดนแกล้งก็ได้ ถ้าเขารู ้วา่ เราเป็ น เขาอาจจะฝึ กเรา
หนักกว่าคนอื่น เพราะอยากให้เราแมนก็ได้”
เหตุผลที่ทาให้มองภาพทหารแบบนี้ ยอมรับว่า เป็ นเพราะคนรอบข้างหรื อคนรู ้จกั ที่เคยไปฝึ กมา มักจะบ่นว่า หนัก เหนื่ อย
อยูใ่ นนั้นแล้วเบื่อ เพราะไม่ได้ออกมาข้างนอก ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ชอบ ด้วยความที่ชอบแสงสี ชอบสังคม จึงคิดว่า ทนไม่ได้
กับการใช้ชีวติ ในค่ายทหาร แต่เขาก็แสดงสปิ ริ ตของความเป็ นชายที่อยูใ่ นตัวว่า ถ้าหากจับได้ ก็จะไป จะไม่หลบหนี หรื อ
อะไรทั้งนั้น แต่สิ่งที่ตอ้ งคิดต่อมาคือ จะทาอย่างไรให้อยูไ่ ด้ และผ่านไปด้วยดี . . .
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สังคมปั จจุบนั การปรากฏตัวขึ้นของความหลากหลายทางเพศมีให้พบเห็นกันได้มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ดเผยตัวตนของ
กะเทย พิจารณาตามเพศสรี ระหรื อเพศโดยกาเนิดบุคคลก็ยงั มีเพียงแค่ 2 เพศ ก็คือ ชายและหญิง ซึ่งยึดลักษณะภายนอกของบุคคล แต่
ความหลากหลายที่ กล่าวมานั้น จึ งทาให้เกิ ดการสร้างอัตลักษณ์ ทางเพศต่าง ๆ ขึ้ นมา หรื อที่ เรี ยกกันว่า เพศสภาพ (gender) และ
วิถีทางในการดาเนิ นชีวิตที่แตกต่างกัน หรื อเรี ยกว่า เพศวิถี (sexualities) สิ่ งเหล่านี้ ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่บุคคลมีมาแต่กาเนิ ด แต่เป็ นสิ่ งที่
บุคคลได้มาภายหลังโดยการมอบความหมายของสังคมและบุคคลนั้น ก็จะเอาอัตลักษณ์ทางเพศในแบบต่าง ๆ ถึงแม้วา่ ความเป็ นเพศ
ที่แตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคมที่บุคคลได้เลือกนั้น จะขัดแย้งหรื อไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคมบุคคลนั้น ก็จะมีวธิ ีการแสดงความ
เป็ นอัตลักษณ์ที่แตกต่างของตนทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั หลาย ๆ ปั จจัย ผูท้ ี่มีความเป็ นกะเทยที่ครอบครัวให้การยอมรับก็มกั จะแสดงความเป็ น
กะเทยออกมาทั้งที่บา้ นและในที่สาธารณะ แต่กลับกัน ผูท้ ี่เป็ นกะเทยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากทางบ้าน ก็จะทาให้บุคคลนั้น อาจจะ
ต้องสวมหน้ากากหรื อสวมบทบาทความเป็ นเพศที่เป็ นเพศชายตามความคาดหวังของครอบครัว เพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้ง และความ
ไม่พึงพอใจในครอบครัว (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2554, หน้า 15-17) เห็นได้วา่ ในการเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองหรื อแสดง
ความเป็ นตัวตนของตนเองที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น มีบางกลุ่มกล้าที่จะเปิ ดเผยตนเองต่อสังคม เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตใน
แบบที่ ตนเองเลือกและมีความสุ ขกับการเป็ นตัวของตัวเอง แต่ก็ยงั คงมีคนอีกบางกลุ่ม ยังต้องคอยปกปิ ดความเป็ นตัวของตัวเอง
เอาไว้ ภายใต้หน้ากากความเป็ นเพศที่สงั คมกาหนดและให้คุณค่า เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวติ อย่างมีความสุขและสงบสุขได้
ปั จจุบนั ทหารเกณฑ์ในแต่ละผลัด จะพบว่า มีกลุ่มที่มีความแตกต่างทางเพศชาย ที่เรี ยกว่า กะเทย ได้ถูกเกณฑ์มาเป็ นทหาร
ซึ่งคนประเภทนี้ ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมทหาร เนื่ องจากบุคคลที่จะเข้ามารับใช้ชาติ จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง อดทน ทนต่อ
แรงกดดันและใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบี ยบที่ เข้มงวด แต่ทหารเกณฑ์กะเทยนั้น ถูกมองว่า อ่อนแอ ไม่มีความอดทน และไม่สามารถทา
บางอย่างได้ เหมื อนกับชายชาติ ทหารที่ ตอ้ งฝึ กหนักและฝึ กการใช้อาวุธในการรบ ดังนั้น ทหารเกณฑ์กะเทยจะต้องปรั บตัวต่อกฎ
ระเบียบที่เข้มงวดและต้องเตรี ยมร่ างกายให้แข็งแรงให้พร้อมตลอดเวลา
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยในค่ายทหาร เพื่อที่จะทาให้ทราบถึง
การปรับตัวในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับตัวต่อกฎระเบียบ การปรับตัวด้านพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นโดยเลือกศึกษา
เฉพาะทหารเกณฑ์กะเทย เพื่อเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวด้านต่าง ๆ เมื่ออยูใ่ นค่ายและอยูใ่ นสังคมทหาร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาความเข้าใจ และศึกษาการปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยต่อกฎระเบียบและพฤติกรรมการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในค่ายทหาร
ขอบเขตงานวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากองค์ความรู ้เรื่ องเพศสภาพ และศึกษาจากการสัมภาษณ์ตวั บุคคลที่เป็ นกะเทย การสัมภาษณ์
ทหารเกณฑ์กะเทยในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จานวน 5 นาย เนื่องด้วยคุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้น มีความ
เฉพาะ ดังนั้น การเข้าถึงแหล่งข้อมูล จึงมาจากการแนะนาของผูท้ ี่มีความรู ้จกั กับคนให้ขอ้ มูล
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ศึกษาได้ดาเนินวิธีการวิจยั 2 แนวทาง ก็คือ การศึกษาจากรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และการศึ กษาข้อมูลภาคสนาม โดยเลือกใช้วิธีวิทยา เป็ นการศึ กษาอัตชี วิตประวัติ ผ่านการเล่าประสบการณ์ชีวิต เป็ นวิธีหลักใน
การศึกษา โดยการเก็บรวบรวมด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่งเป็ นทหารเกณฑ์กะเทย โดยมีรูปแบบการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทหารเกณฑ์กะเทย ในค่ายทหาร
แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แหล่งข้อจากเอกสารมี ดังนี้
2.1.1 หอสมุดแห่งชาติ
2.1.2 หอสมุดมหาวิทยาลัยรามคาแหง
2.1.3 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิจยั
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการสัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั ได้ลงพื้นที่ เพื่อหาข้อมูล และสังเกตพฤติกรรมผูถ้ ูกสัมภาษณ์ที่ค่ายทหารแห่ งหนึ่ งในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
ในระหว่างเดือนมีนาคม 2565
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและบทสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากแหล่งข้อมูลและนาบทสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตีความข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยสรุ ปประเด็นหัวข้อและเขียนเป็ นรายงานวิจยั แบ่งออกตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
4. การนาเสนอข้อมูล
นาเสนอเป็ นความเรี ยงเกี่ยวกับการปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
5. สรุ ปและอภิปรายผล พร้อมกับข้อเสนอแนะ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาวิเคราะห์และประมวลผล
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริ ง ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะออกมาในรู ปแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์ นาไปสู่
คาตอบในการศึกษา และสรุ ปผลการวิจยั ต่อไป
ผลการวิจยั
การปรับตัวของทหารเกณฑ์ กะเทยในด้ านกฎเกณฑ์ และระเบียบวินัยช่ วงฝึ กทหารใหม่ (10 สัปดาห์ )
การปรับตัวต่อกฎระเบียบของทหารเกณฑ์กะเทยนั้น เป็ นไปด้วยความยากลาบาก ทุกอย่างถูกระเบียบวินยั ควบคุมตลอดเวลา
ทาให้เกิดความรู ้สึกอึดอัดและทรมานกับการใช้ชีวติ ในช่วงฝึ กทหารใหม่ เนื่องจากก่อนเข้ามาประจาการในค่ายทหาร ทหารเกณฑ์กะเทย
ใช้ชีวิตอย่า งอิ สระ ไร้ ระเบี ยบ และข้อบังคับ จึ งทาให้เกิ ดการปรั บตัวค่ อนข้างมาก ซึ่ งสิ่ งที่ ท หารเกณฑ์กะเทยต้อ งปรั บตัวต่ อ
กฎระเบียบในชีวิตประจาวัน มีดงั นี้ คือ การตื่นนอน 5.30 น. ทาธุระส่ วนตัวไม่เกิน 5 นาที ออกกาลังกาย 6.30 น. ทาความสะอาดรอบ
หน่วยฝึ ก 7.00 น. เดินรวมแถวเป็ นระเบียบไปรับประทานอาหาร 7.30 น. เคารพธงชาติ 8.00 น. การฝึ กประจาวัน 4 ชม. รับประทาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อาหาร 12.00 น. การฝึ กประจาวัน 3 ชม. กายบริ หาร 16.00 น. เล่นกีฬา 17.00 น. เคารพธงชาติ 18.00 น. รับประทานอาหาร 18.30 น.
ฟังคาชี้แจงจากครู ฝึก 20.00 น. สวดมนต์ก่อนนอน 20.30 น. และเข้านอน 21.00 น.
การฝึ กของแต่ละวัน ต้องฝึ กวันละ 7 ชัว่ โมง คือ การฝึ กบุคคลท่ามือเปล่า การฝึ กบุคคลท่าอาวุธ การฝึ กยุทธวิธี การฝึ กการ
ใช้วทิ ยุสื่อสาร การฝึ กปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึ กยิงปื นด้วยกระสุนจริ ง การถอดประกอบอาวุธปื นเพื่อบารุ งรักษา เละการฝึ กการดู
แผนที่เข็มทิ ศ การฝึ กทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของทหารทั้งสิ้ น และในทุกวันเสาร์ จะมีการทดสอบสมรรถภาพ
ประจาสัปดาห์ คือ ดึงข้อ 9 ครั้ง ดันพื้น 35 ครั้ง ลุกนัง่ 42 ครั้ง และวิง่ 2 กิโลเมตร ภายในเวลา 11 นาที (กรมยุทธการทหารบก, 2541)
เป็ นสิ่ งที่ทหารเกณฑ์กะเทยจะต้องปรับตัวให้ได้ ซึ่ งการปรับตัวของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป ตามคาแนะนาของครู ฝึก เพื่อน
ทหารและรุ่ นพี่ แต่สิ่งหนึ่ งที่เหมือนกันคือ เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ ทหารเกณฑ์กะเทยก็สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบ
ของทหารได้อย่างราบรื่ น ดัง่ บทสัมภาษณ์ของทหารเกณฑ์กะเทย “การปรับตัวของหนู คือ การใช้ชีวติ ให้มีความสุ ขเข้าให้ได้กบั ทุก
คน เขาให้ทาอะไรหนูก็ทา (ซูซี่ นามสมมติ, 2565)” “ผมก็ตอ้ งปรับตัวเยอะเหมือนกัน แต่วิธีการปรับตัวของผมก็คือ ผมจะพยายาม
ไม่เล่นจนเกินไป เคร่ งขรึ ม ทาตัวปกติแบบที่พลทหารอื่น ๆ เขาทา (บาร์บ้ ี นามสมมติ, 2565)” “ผมคิดว่า มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร แค่
ทาตัวให้อยูใ่ นกฎระเบียบของทางค่ายให้ได้ เท่านี้ ก็มีความสุ ขแล้วครับ (กีก้ ี นามสมมติ, 2565)” “หนูได้ปรึ กษาครู ฝึก ปรึ กษาบัดดี้
มันทาให้หนูเริ่ มปรับตัวได้ (บอมมี่ นามสมมติ, 2565)” “ช่วงฝึ กทหารใหม่หนูคิดในใจเสมอว่า การที่ฉันเป็ นกะเทย ฉันจะไม่ยอม
เป็ นตัวถ่วงเพื่อน ๆ ในหมู่เด็ดขาด (ซาร่ า นามสมมติ, 2565)”
การปรับตัวต่ อกฎระเบียบของกองร้ อย เมื่อทหารเกณฑ์ กะเทยเข้ าไปประจาการ หลังจากฝึ กทหารใหม่ เสร็จแล้ ว
การปรับตัวต่อกฎระเบียบของกองร้อย เมื่อทหารเกณฑ์กะเทยเข้าประจาการ หลังจากฝึ กทหารใหม่ ทหารเกณฑ์กะเทยไม่
มีการปรับตัว เนื่องจากกฎระเบียบของกองร้อยเหมือนกับกฎระเบียบช่วงฝึ กทหารใหม่ทุกข้อ กฎระเบียบของกองร้อยจะมีความยืดหยุน่
และผ่อนปรนมากกว่า การใช้ชีวติ ประจาการก็สะดวกสบาย มีอิสระมากกว่าช่วงฝึ กทหารใหม่ กฎระเบียบไม่เข้มงวดเหมือนช่วงฝึ ก
ทหารใหม่ เช่น การอาบน้ าที่ไม่จากัดเวลา ทาให้มีเวลาทาธุระส่วนตัวได้อย่างอิสระ การรับประทานอาหารที่สามารถสัง่ จากภายนอก
เข้ามาได้ แต่ท้ งั นี้ ก็ตอ้ งได้รับอนุญาตจากสิ บเวร การขออนุญาตสิ บเวรออกไปทาธุระภายนอกกองร้อยได้ ซึ่ งต่างจากช่วงที่ฝึกทหาร
ใหม่ ที่ไม่สามารถออกไปไหนได้ การใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่สามารถใช้ได้ตามสะดวก
ซึ่งการอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของทหารเกณฑ์กะเทย ทาให้เขามีระเบียบวินยั การตรงต่อเวลา การเห็นใจผูอ้ ื่น และการมีความรัก
ใคร่ สามัคคีซ่ ึงกันและกันมากขึ้น ทาให้การใช้ชีวิตประจาการที่กองร้อยราบรื่ น ทหารเกณฑ์กะเทยบางนายมีความสมัครใจที่จะอยู่
ต่อเมื่อครบกาหนด 2 ปี และสิ่ งนี้ แสดงให้เห็นว่า ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตให้อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของทหาร
ได้เป็ นอย่างดี ดัง่ บทสัมภาษณ์ “ตอนที่หนูข้ ึนกองร้อยนะคะ ก็มีแอบตื่นเต้นบ้างเหมือนกับเราได้เข้าไปอยูใ่ นอีกสังคมหนึ่ง ทาให้เรา
ได้เกิ ดการปรับตัวและการเรี ยนรู ้ อีกรู ปแบบหนึ่ งในการใช้ชีวิต ที่ กองร้ อยก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะ ทุ กคนน่ ารั กกับหนู หมด ไม่
แบ่งแยกหรื อทาท่าทางรังเกียจกับการที่หนูเป็ นกะเทย พวกเขาก็ปฏิบตั ิกบั หนูเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ (บอมมี่ นามสมมติ, 2565)”
การปรับตัวของทหารเกณฑ์ กะเทยด้ านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อนื่ (ช่ วงฝึ กทหารใหม่ )
ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตัวด้านพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี ถึงแม้วา่ ช่วงแรกของการฝึ กทหาร
ใหม่จะปรับตัวยากลาบาก แต่กะเทยก็ปรับตัวได้ดี สิ่ งที่กงั วลเมื่อกะเทยเข้ามาเป็ นทหารเกณฑ์น้ นั คือ การล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกับที่
สื่ อพยายามตีแผ่ในแง่ลบ เช่น รายงานแอมเนสตี้ฯ อ้างคาให้การทหารเกณฑ์ถูกครู ฝึกทาร้าย บังคับให้ “กินเหมือนหมา” และ “ล่วง
ละเมิดทางเพศ” (BBC NEWS, 2563) และบทความ “น้ าหวานในค่ายทหาร” บาเรอรับใช้และชายเป็ นใหญ่ ทุกเรื่ องถึง ผบ.ทบ.
(Decode Story, 2563) ซึ่งมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก หลังจากที่กะเทยใช้ชีวิตในค่ายทหาร กะเทยสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ในค่ายทหารได้อย่างราบรื่ น สามารถทาทุกอย่างแบบทหารเกณฑ์คนอื่นทา ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ไม่มีการกลัน่ แกล้งให้อบั อายใน
เรื่ องเพศ ไม่มีคาดูถูก หรื อแม้กระทั้งการล่วงละเมิดความเป็ นคนแต่อย่างใด ทุกคนต่างให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ช่วยเหลือกัน และอาจจะ
เป็ นเพราะว่า ค่ายทหารแห่ งนี้ สังคมในค่ายได้เปิ ดกว้าง และเข้าใจในเรื่ องเพศ เลยไม่มีการเกิ ดเหตุการณ์อย่างที่ สื่อตีแผ่ ดัง่ บท
สัมภาษณ์ “การใช้ชีวิตในค่ายทหารในกรุ งเทพฯ ความคิดเรื่ องกะเทยในตอนนี้ เปิ ดกว้างมากแล้ว เมื่อเข้าไปเป็ นทหารเกณฑ์ เป็ นตัวของ
ตัวเอง ไม่แอ๊บ ไม่อะไร ก็บอกให้เขารู ้ เพื่อที่เราจะได้สบายใจ ผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ครับ (กีก้ ี นามสมมติ, 2565)”
การปรับตัวของทหารเกณฑ์ กะเทยด้ านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อนื่ (ช่ วงเข้ าประจาการกองร้ อย)
ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตัวด้านพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น หลังจากที่เข้าประจาการที่กองร้อยได้ดี
กะเทยสามารถแสดงออกด้านพฤติกรรมได้อย่างอิสระ และต้องอยูภ่ ายใต้ของกฎระเบียบ ส่ วนมากกะเทยมีความกังวลเกี่ยวกับการ
โดนคุกคามเรื่ องการล่วงละเมิดทางเพศ การทารุ ณร่ างกาย อย่างที่สื่อเผยแพร่ เช่น รายงานแอมเนสตี้ช้ ี ทหารเกณฑ์ไทยถูกทาร้ายเป็ น
ประจา-บางคนถูกข่มขืน (Workpoint TODAY, Writer, 2563) เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้เกิดขึ้น ดัง่ บทสัมภาษณ์ “เพื่อน ๆ ที่กองร้อยนี้
ก็น่ารักกับหนู ไม่มีการคุกคาม มีแต่ความเอ็นดู ให้พวกหมู่และจ่ากองร้อยก็น่ารัก พอเขารู ้วา่ หนูเป็ นกะเทย เขาก็ไม่ค่อยใช้งานหนู
หนักอย่างพวกผูช้ าย (ซูซี่ นามสมมติ , 2565)” “ทุกคนน่ ารักกับหนู หมด ไม่แบ่งแยกหรื อทาท่าทางรังเกี ยจกับการที่หนู เป็ นกะเทย
พวกเขาก็ปฏิบตั ิกบั หนูเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ พวกรุ่ นพี่ก็คอยให้คาแนะนาในการอยูก่ องร้อย (บอมมี่ นามสมมติ, 2565)” ซึ่ งพิสูจน์
แล้วว่า ทุกคนที่กองร้อยอยูก่ นั อย่างพี่นอ้ ง มีความรักใคร่ สามัคคี คอยช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน กะเทยสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นใน
ค่ายทหารได้อย่างราบรื่ น สามารถทาทุกอย่างแบบที่ ทหารเกณฑ์คนอื่นทา ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ไม่มีการกลัน่ แกล้งให้อบั อาย
หรื อแม้กระทั้งการล่วงละเมิดความเป็ นคนแต่อย่างใด
สรุ ปได้วา่ ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในค่ายทหารได้อย่างราบรื่ นและมีความสุ ข ทาให้เข้าใจตนเอง และ
ผูอ้ ื่นมากขึ้น โดยที่ทหารเกณฑ์ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในค่ายทหาร ซึ่ งการเป็ นทหารไม่ได้
ลาบากหรื อเลวร้ายอย่างที่คิด ทาให้เห็นคุณค่าในชีวติ และถือว่าเป็ นประสบการณ์ในชีวติ ทั้งนี้ กะเทยบางคนยังได้พบรักในช่วงของ
การเป็ นทหารเกณฑ์ และสมัครใจที่ จะใช้ชีวิตในค่ายทหารต่อ สุ ดท้ายนี้ อยากฝากไว้ว่า การที่ทหารเกณฑ์กะเทยอยู่ในค่ายทหาร
ไม่ได้มีความเลวร้ายใด ๆ เกิดขึ้นกับพวกเขาเหมือนอย่างที่สื่อพยายามตีแผ่ความเลวร้ายจากในค่ายทหาร
อภิปรายผลการวิจยั
การปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยเมื่อเข้ามาประจาการในค่ายทหาร พบว่า ต้องปรับตัวต่อกฎระเบียบเป็ นอย่างมาก จากที่
เคยใช้ชีวิตอิสระต้องมาอยู่ในกฎ ระเบี ยบ วินัยของทหาร และปฏิ บตั ิตนตรงต่อเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นาวินี โรยแสง และวีรยุทธ มารตร์ นอก (2552) ศึกษาเรื่ อง ชี วิตกะเทยทหารเกณฑ์ การดารงอยู่ และการเอาตัวรอดใน
ค่ ายทหาร พบว่า กะเทยทหารเกณฑ์สามารถปรับตัวให้เข้ากับกับกฎระเบี ยบวินัยของทหารได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กฤติยา เสื อนาค และวรรณวิษา บุญมีฤทธิ์ (2556) ศึกษาเรื่ อง การเอาตัวรอดของกะเทยในเรื อนจา ผลการวิจยั พบว่า กะเทยในเรื อนจา
สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในเรื อนจาร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี จากการแนะนาของเพื่อนนักโทษด้วยกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤทธิ์
ฤทธิ์ คารพ (2559) ศึ กษาเรื่ อง จากชี วิตอิ สระสู่ ความเป็ นระเบี ยบวิ นัย : เรื่ องเล่ าชี วิตและการเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์
ผลการวิจยั พบว่า กะเทยสามารถปรับตัวและเอาตัวรอดได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ กะเทยต้องปรับตัวต่อการฝึ กที่ ตอ้ ง
เตรี ยมพร้อมร่ างกายและจิตใจให้พร้อม การปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทย ด้านพฤติกรรมเมื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในค่ายทหาร พบว่า กะเทย
สามารถแสดงออกถึงตัวตนการเป็ นกะเทยได้ สังคมในค่ายทหารส่ วนใหญ่เปิ ดกว้างและเข้าใจในเรื่ องสถานะทางเพศที่แตกต่างไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากผูช้ าย ไม่มีการทาร้ายร่ างกาย การดูถูกเหยียดหยาม และไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่ งขัดแย้งกับเนื้ อหาข่าว รายงานแอมเนสตี้
ทหารเกณฑ์ไทยถูกทาร้ายเป็ นประจา-บางคนถูกข่มขืน (Workpoint TODAY, Writer, 2563) และบทความ “น้ าหวานในค่ายทหาร”
บาเรอรับใช้และชายเป็ นใหญ่ ทุกเรื่ องถึง ผบ.ทบ. (Decode Story, 2563)
สรุ ปได้วา่ การฝึ กทหารใหม่ช่วง 10 สัปดาห์แรก ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตัวให้อยู่ในกฎระเบียบวินยั ของทหาร
การเตรี ยมพร้อมร่ างกายให้แข็งแรง อดทน มีความสามัคคี เรี ยนรู ้ การปรับตัวอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถใช้ชีวติ ภายใต้กฎระเบียบ
ได้อย่างมีความสุข การประจาการกองร้อย ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตัวอยูใ่ นกฎ ระเบียบ วินยั ของทหาร โดยการดาเนิ นชีวิตของ
ตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยได้รับคาแนะนาจากเพื่อนทหารและรุ่ นพี่ในการปรับตัว พฤติกรรมการแสดงออกของทหารเกณฑ์
กะเทย เมื่ออยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น มีการแสดงอกที่แตกต่างจากผูช้ าย เมื่อมาประจาการในค่ายทหารกะเทยสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้
การแสดงออกต้องอยูภ่ ายใต้ระเบียบวินยั สังคมทหารปั จจุบนั เปิ ดกว้าง เข้าใจถึงเรื่ องสถานะทางเพศ และการให้เกียรติ ทาให้ทหาร
เกณฑ์กะเทยใช้ชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างราบรื่ น และการเป็ นทหารเกณฑ์ยงั ให้สิ่งดี ๆ กับชีวิต เช่น การที่กะเทยเข้าใจตนเองและ
เข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น กะเทยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่นและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การเป็ นทหารเกณฑ์ไม่ลาบากอย่างที่คิด
ในค่ายทหารสอนให้กะเทยเห็นคุณค่าของชีวติ มากขึ้น และที่สาคัญเมื่อครบกาหนดปลด จะได้ใบผ่านการเป็ นทหารเกณฑ์ ซึ่งจะเป็ น
ใบผ่านทางสาหรับชีวติ และทาให้เขาหางานได้ง่ายขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวของกะเทยในการเข้ารับการคัดเลือกทหารกองประจาการ เพื่อเป็ นแนวทางให้กะเทย
ที่แปลงเพศแล้วได้รับทราบข้อมูล
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างทหารเกณฑ์กะเทยและทหารชั้นประทวนหรื อชั้นสัญญาบัตรที่ เป็ นกะเทยใน
การใช้ชีวติ และการปรับตัวในสังคมทหาร
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การพัฒนาความสามารถด้ านการพูดเล่าเรื่องด้ วยเทคนิค Think Pair Share
ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนวัดแคใน
ทรงสิ ทธิ์ คำพันธ์1*
สง่ำ วงค์ไชย2
สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: 6312610022@rumail.ac.th
บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4
หลังเรี ยนด้วยเทคนิ ค Think Pair Share กับวิธีสอนแบบปกติ (2) เปรี ยบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 4 ก่อนเรี ยน และหลังกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค Think Pair Share และ (3) ศึกษำควำมพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค Think Pair Share กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยน
วัดแคใน จำนวน 2 ห้องเรี ยน จำนวนนักเรี ยน 60 คน ซึ่ งได้มำจำกวิธีกำรสุ่ มอย่ำงง่ำย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยน
เป็ นหน่วยสุ่ม แล้วจับสลำก จึงได้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคในเป็ นกลุ่มทดลองที่จดั กำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think
Pair Share กลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4A จำนวนนักเรี ยน 30 คน กลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่
4B จำนวนนักเรี ยน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้กำรพูดเล่ำเรื่ องด้วยเทคนิ ค Think Pair
Share (2) แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้กำรพูดเล่ำเรื่ องที่จดั กำรเรี ยนรู ้แบบปกติ (3) แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษำปี ที่ 4 (4) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อจัดกำรเรี ยนรู ้กำรพูดเล่ำเรื่ องด้วยเทคนิ ค Think Pair Share
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบ t test dependent และ t test independent
ผลกำรวิจยั พบว่ำ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน ที่จดั กำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share มีควำมสำมำรถด้ำนกำร
พูดเล่ำเรื่ อง สูงกว่ำกลุ่มควบคุมที่จดั กำรเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน ที่ได้รับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค Think Pair Share มีควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ อง หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share ภำพรวม
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมำกที่สุด
คาสาคัญ: ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ อง, เทคนิค Think Pair Share
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The Development the Story-Telling Ability to Tell by Using Think-Pair-Share Techniques
of Prathomsueksa Four Students at Wat Khae Nai School
Songsit Khampan1*
Sa-Nga Wongchai2
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: 6312610022@rumail.ac.th
Abstract
The research objectives were: (1) To compair the story-telling ability of Prathomsueksa Students utilizing the ThinkPair-Share strategy and the ordinary one. (2) To compair the story-telling ability of Prathomsueksa 4 students prior to and after the
learning of the Think-Pair-Share strategy. And (3) To study the satisfaction of the learners towards the Think-Pair-Share Learning
Strategy. The sample group for this research are 60 Prathomsueksa 4 students from 2 classrooms at Wat Khaenai as a result of Simple
Random Sampling Method. Using classrooms as random units, Wat Khaenai Prathomsueksa 4 students were drawn as the sample
group to experiment the Think-Pair-Share learning strategy. The experimental group consists of 30 students from Prathomsueksa
4A and the 30 students from Prathomsueksa 4B are in the control group. The tools used to collect research information are (1)
The lesson plan for story telling using Think-Pair-Share learning strategy (2) The lesson plan for storytelling using the traditional
strategy (3) The assessment form on story-telling ability of Prathomsueksa 4 (4) Satisfaction questionnaires on the story-telling
ability using the Think-Pair-Share learning strategy are prepaird. Mean and Standard Deviation as well as t test dependent and t test
independent are used in data analysis.
Findings are as follows:
1. Prathomsueksa 4 students at Wat Khae Nai School. Those who managed to learn with the Think pair share technique
had higher storytelling abilities than the control group who handled conventional learning. with statistical significance of .05
2. Prathomsueksa 4 students at Wat Khae Nai School. The students who received the learning management using
Think pair share technique had the ability to tell stories after school was significantly higher than before the study was
statistically significant .05
3. Prathomsueksa 4 students at Wat School. They were satisfied with the overall learning management with Think pair
share technique, at the most agreeable level.
Keywords: Story-Telling Ability, Think-Pair-Share Technique
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บทนา
กำรพูด เป็ นทักษะกำรสื่ อสำรที่ มนุ ษย์ส่วนใหญ่ ใช้ในกำรประกอบสัม มำอำชี พในชี วิต ประจำวัน เนื่ องจำกเป็ นกำร
ติดต่อสื่ อสำรที่รวดเร็ ว ทันต่อเหตุกำรณ์ ตรงไปตรงมำ และเป็ นทักษะกำรส่งสำรที่ช่วยประหยัดเวลำและสำมำรถสื่ อสำรได้ตรงตำม
เจตนำของกำรสื่ อสำรนั้น ๆ กำรพูด จึงเป็ นทักษะในกำรสื่ อสำรที่จำเป็ นในกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังที่ อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวำท
(2550) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “ในชี วิตประจำวันของเรำ แทบจะว่ำไม่มีช่วงเวลำใดเลยที่ เรำไม่ใช้คำ (words) ไม่ว่ำเรำจะกล่ำวต้อนรั บ
แนะนำ สัง่ สอน ชักชวน รับคำสั่ง ฟังคำโฆษณำ ฯลฯ เหล่ำนี้ ล้วนเป็ นกำรสื่ อสำรทั้งสิ้ น ไม่วำ่ จะโดยกำรพูดหรื อกำรเขียน” ดังนั้น
จึงแสดงให้เห็นว่ำ กำรพูดเป็ นสิ่ งสำคัญในกำรดำเนินชีวติ ของมนุษย์ในทุก ๆ ด้ำน และทุกสำขำอำชีพ
กำรพูด จึงเป็ นหนึ่งวิธีในกำรสื่ อสำรที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อมนุษย์ ถือเป็ นกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ ควำมคิด ควำมรู ้สึก และ
ควำมต้องกำรของผูพ้ ดู ส่งไปยังผูฟ้ ัง ซึ่งประกอบด้วย คำพูด น้ ำเสี ยง และอำกัปกิริยำ มำรยำทในกำรพูด เป็ นสื่ อ หรื ออำจกล่ำวได้วำ่
กำรพูด เป็ นกำรถ่ ำ ยทอดควำมในใจให้ผูฟ้ ั ง รั บ รู ้ น้ ัน เอง ฉะนั้น กำรพูด นับ ว่ำ เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วำมส ำคัญ ที่ สุด เรื่ อ งหนึ่ ง ใน
ชีวติ ประจำวันของมนุษย์ เพรำะกำรพูดมีควำมสำคัญในกำรดำรงชีพในสังคมเป็ นอย่ำงมำกกับทุกเพศ ทุกวัย และทุกอำชีพ
หำกต้องกำรพูดให้ได้ผลและมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น ผูพ้ ูดจึงจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ตอ้ งอำศัยหลักวิชำกำรพูด และกำรฝึ กฝน
เพรำะกำรพูด นับได้วำ่ เป็ นทั้ง “ศำสตร์” และ “ศิลป์ ” โดย“ศำสตร์” มีหลักเกณฑ์ในทำงปฏิบตั ิและถ่ำยทอด กำรพูดที่ดีจำเป็ นต้องรู ้
ทั้งทฤษฎี คือ กฎเกณฑ์ที่วำงไว้ และรู ้ท้ งั ข้อปฏิบตั ิ คือ กำรฝึ กฝนตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้จกั พูดอย่ำงเหมำะสม ส่ วน “ศิลป์ ”
นั้น ต้องอำศัยกำรฝึ กฝนทักษะกำรพูด จนเกิดควำมชำนำญ และนำไปใช้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
แม้วำ่ หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย จะให้ควำมสำคัญ และ
กำหนดให้นักเรี ยนทุ กระดับชั้น ต้องเรี ยนกำรพูดแล้วก็ตำม แต่ยงั พบว่ำ นักเรี ยนยังมี ปัญหำด้ำนกำรพูดอยู่ จำกกำรสัมภำษณ์
ครู ผสู ้ อนในกลุ่มสำระวิชำภำษำไทยในกลุ่มโรงเรี ยน อบจ. พัฒนำที่ 2 จำนวน 6 โรงเรี ยน สังกัดองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดนนทบุรี
รวม 20 ท่ำน จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ จุดที่เป็ นปั ญหำด้ำนกำรพูดของนักเรี ยน คือ นักเรี ยนไม่กล้ำแสดงออก มีอำกำรตื่นเต้น ตื่นเวที
มีควำมประหม่ำ ไม่กล้ำพูดต่อหน้ำกลุ่มคนขนำดใหญ่ มีควำมวิตกกังวลใจ จนลืมเนื้ อหำที่เตรี ยมมำพูด อีกทั้งยังกลัวครู ผสู ้ อนต่อว่ำ
หำกตนเองทำไม่ได้หรื อพูดผิดพลำด และที่สำคัญ คือ กลัวผูฟ้ ังหรื อเพื่อนล้อเลียน จนนำไปสู่วธิ ีกำรแก้ไขพฤติกรรมเล่ำนี้
จำกปั ญหำด้ำนกำรพูดดังกล่ำว ที่ ส่งผลต่อกำรประเมิ นคุ ณภำพของโรงเรี ยนวัดแคใน สังกัดองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัด
นนทบุรี ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั ปฏิบตั ิกำรสอนอยู่ โดยจะมีกำรประเมินโรงเรี ยนในระดับ กำรศึ กษำขั้นพื้นฐำนที่จำเป็ นต้องมีกำร
บริ หำรกำรพัฒนำหลักสูตรและจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ให้เกิดประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลตำมยุทธศำสตร์ โดยคำนึ งถึงผลที่เกิดกับ
ผูเ้ รี ยนในกำรพัฒนำศัก ยภำพ ซึ่ งมี เกณฑ์ก ำรประเมิ นเกี่ ย วกับทักษะด้ำนกำรสื่ อ สำร และหนึ่ งในตัวชี้ วดั ที่ ปรำกฏในรำยวิชำ
ภำษำไทย คือ นักเรี ยนสำมำรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพตำมเกณฑ์พิจำรณำ คือ ร้อยละของนักเรี ยนที่ใช้ภำษำไทยได้
ถูกต้องเหมำะสมกับระดับที่เรี ยน ซึ่งในกำรประเมินที่ผ่ำนมำ พบว่ำ นักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำยยังมีคะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ที่กำหนด จึงส่ งผลให้เพิ่มนโยบำยของโรงเรี ยนในปี กำรศึกษำต่อไป คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดแค ในระดับชั้นประถมศึกษำ
ตอนปลำย ต้องมีสมรรถนะในด้ำนกำรใช้ภำษำไทยสื่ อสำรได้ในระดับร้อยละ 90 ขึ้นไป
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share ได้พฒ
ั นำขึ้น ในปี คริ สต์ศกั รำช 1981 โดยศำสตรำจำรย์แฟรงค์ ลี แมน
(Lyman Frank) เป็ นกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้แบบคิด วิเครำะห์หลำยขั้น คือ คิดด้วยตนเอง คิดเป็ นคู่ หรื อคิดเป็ นกลุ่มขนำดใหญ่
โดยจะแบ่ งเป็ น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นอิสระทำงควำมคิ ด (think) ครู ให้นักเรี ยนฟั งหรื อดูสื่อที่ ครู นำเสนอ ตำมหัวข้อที่
กำหนดให้ในแต่ละครั้ง คือ ดูหรื อฟังกำรพูดแนะนำตัวเอง ดูหรื อฟังกำรพูดเล่ำนิทำน ดูหรื อฟังกำรเล่ำเรื่ องจำกประสบกำรณ์ แล้วให้
นักเรี ยนร่ วมกันแสดงควำมคิดเห็ นใน 4 ประเด็น คือ เนื้ อหำ น้ ำเสี ยง บุคลิกภำพ มำรยำทในกำรพูด จำกสื่ อที่ได้รับชม ขั้นที่ 2 ขั้น
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ทักษะกำรจับคู่ (pair) ครู ให้นกั เรี ยนจับคู่หรื อแบ่งกลุ่ม โดยคละควำมสำมำรถ เก่ง กลำง อ่อน ในแต่ละคู่หรื อแต่ละกลุ่ม พูดเล่ำเรื่ อง
ในหัวข้อที่ตนเองได้รับให้เพื่อนในกลุ่มฟัง โดยสมำชิกในกลุ่มร่ วมกันแสดงควำมคิดเห็ น ข้อบกพร่ อง และเสนอแนวทำงแก้ไขกำร
พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดต่อไป ขั้นที่ 3 ขั้นส่ วนร่ วม (share) หลังจำกที่แต่ละคนได้พูดเล่ำเรื่ องให้คู่หรื อเพื่อนในกลุ่มฟัง จน
ค้นพบจุดบกพร่ องของตัวเอง แล้วแก้ไขข้อบกพร่ องตำมคำแนะนำของเพื่อนจนเกิดควำมมัน่ ใจและมีควำมสมบูรณ์ที่สุด จำกนั้น ให้
นักเรี ยนแต่ละคนออกมำพูดเล่ำเรื่ องหน้ำห้องเรี ยน โดยเพื่อนในห้องและครู ร่วมฟังและแสดงควำมคิดเห็น และหำข้อคิดที่ได้ร่วมกัน
ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่ำ กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share มีประสิ ทธิ ภำพในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ อีกทั้ง
ยังมีงำนวิจยั ที่มีกำรนำเทคนิคเพื่อนคูค่ ิดมำประยุกต์ใช้กบั ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด เช่น งำนวิจยั ของ พิสมร ชูเอม (2561) ที่ได้ศึกษำ
เปรี ยบเทียบควำมสำมำรถในกำรพูดของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยกำรใช้เทคนิ คเพื่อนคู่คิด
และศึกษำควำมคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ผลกำรวิจยั พบว่ำ ควำมสำมำรถ
ในกำรพูดของนักเรี ยนขั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 หลังกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยกำรใช้เทคนิ คเพื่อนคู่คิด มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ำก่อนกำรจัดกำร
เรี ยนรู ้ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ควำมคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค
เพื่อนคู่คิด อยูใ่ นระดับมำก
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะทำวิจยั เรื่ อง กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องด้วยเทคนิ ค Think Pair Share ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย และพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 หลังเรี ยนด้วยเทคนิ ค Think Pair
Share กับ วิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 ก่อนเรี ยน และหลังกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิค Think Pair Share
3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค Think Pair Share
กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ 2 รู ปแบบ
1. กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค Think Pair Share

1. ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ อง

2. กำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบปกติ

2. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ย เทคนิค
Think Pair Share

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพูดเล่ าเรื่อง
พิมพ์พำภรณ์ บุญประเสริ ฐ (2558) กล่ำวว่ำ กำรพูดเป็ นพฤติกรรมสำคัญของมนุษย์ที่เกิ ดในกระบวนกำรของกำรสื่ อสำร
โดยในกระบวนกำรดังกล่ำวนั้น กำรพูดเป็ นพฤติกรรมที่ กระทำโดยกำรใช้ถอ้ ยคำภำษำ ซึ่ งเรี ยกว่ำ วัจนภำษำ (verbal language)
ร่ วมกับภำษำที่ ไม่ใ ช้ถอ้ ยคำ แต่เ ป็ นกำรแสดงออกด้วย ท่ ำทำง สี หน้ำ น้ ำเสี ยง ซึ่ งเรี ยกว่ำ อวัจนภำษำ (nonverbal language)
จำกกำรศึกษำจำกตำรำและเอกสำรและวรรณกรรม พบว่ำ มีนกั วิชำกำรได้แบ่งประเภทของกำรพูดไว้แตกต่ำงกันออกไป
ตำมเจตนำ ลักษณะ และวิธีกำรของผูพ้ ดู ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับกำรพูดเล่ำเรื่ องที่ผวู ้ จิ ยั สนใจในกำรทำวิจยั ในครั้งนี้ คือ (1) กำรพูด
แนะนำตัวเอง (2) กำรพูดเล่ำนิทำน (3) กำรพูดเล่ำประสบกำรณ์ ซึ่งมีควำมหมำยและหลักกำรพูด ดังนี้
การพูดแนะนาตัว
สำเนี ยง มณี กำญจน์ และสมบัติ จำปำเงิ น (2542) กล่ำวว่ำ “กำรแนะน ำตัว คื อ กำรพูดเพื่อให้ต ัวเองได้เป็ นที่ รู้ จ ักกับผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง อำจเป็ นเฉพำะตัว หรื อหมู่คณะ” จำกที่กล่ำวมำ กำรพูดแนะนำตัว คือ กำรเปล่งเสี ยงให้เป็ นถ้อยคำ และแสดงกิ ริยำอำกำร
ถ่ำยทอดให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้รู้จกั ได้รับรู ้ขอ้ มูลของตัวผูพ้ ูด เช่น ชื่ อ นำมสกุล อำชี พ หรื อภูมิหลังของผูพ้ ูด เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นวิธีกำร
สื่ อสำรอย่ำงหนึ่ง ที่ใช้วธิ ีกำรส่งสำรด้วยกำรพูด เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ของผูฟ้ ัง ดังนั้น กำรพูดแนะนำตัว จึงมีควำมสำคัญ เพรำะเป็ นกำร
พูดที่ทำให้ตวั ผูพ้ ูดเป็ นที่ รู้จกั และเป็ นที่ ประทับใจของผูฟ้ ั ง ซึ่ งกำรพูดแนะนำตัว มีหลักกำรพูดที่ สำคัญ คือ กำรลำดับเนื้ อหำและ
ขั้นตอนกำรแนะนำตัวเอง ด้วยกำรจัดลำดับขั้นในกำรพูด ซึ่งมีดงั นี้ (1) กำรทักทำย กำรทักทำยเป็ นกำรเริ่ มต้นของกำรแนะนำตัว ซึ่ ง
ผูพ้ ูดจะพูดทักทำยด้วยคำพูด กรำบเรี ย น เรี ย น สวัสดี ฯลฯ เพื่อ ให้ก ำรทัก ทำยและให้เ กี ย รติแ ก่ผูฟ้ ั ง ให้เ ป็ นไปอย่ำ งถูก ต้อ ง
เหมำะสม (2) กำรแสดงควำมรู ้สึก ในขั้นนี้ เป็ นกำรพูดถึงควำมรู ้สึกของผูพ้ ดู ว่ำ ตนรู ้สึกเช่นไร (3) กล่องข้อมูล เป็ นขั้นตอนสำคัญ
ที่ จ ะทำให้ผูฟ้ ั งได้รู้จ ักข้อมูลส่ วนตัวของผูพ้ ูดหรื อผูแ้ นะนำตัว ซึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐำนทัว่ ไปที่ ทำให้ผูฟ้ ั งรู ้ ถึง ชื่ อ นำมสกุล ที่ อยู่
กำรศึกษำ ครอบครัว หน้ำที่กำรงำนในปั จจุบนั (4) กำรสำนต่อ เป็ นขั้นตอนก่อนกำรปิ ดกำรพูดหรื อกำรสนทนำ โดยปกติในกำรพูด
หรื อกำรสนทนำจะมีข้ นั ตอนก่อนปิ ด และขั้นปิ ดกำรสนทนำ ซึ่ งขั้นตอนก่อนปิ ดกำรสนทนำ ผูพ้ ูดจะใช้กำรสำนต่อและกำรให้
เหตุผล และ (5) กำรกล่ำวลำ ขั้นตอนนี้ โดยมำกจะใช้คำว่ำ สวัสดี ซึ่ งมีขอ้ สังเกตคือ ในกำรกล่ำวลำนี้ ผูพ้ ูดแนะนำตัวจะไม่กล่ำวคำ
ว่ำ ขอบคุณอย่ำงเด็ดขำด
การพูดเล่ านิทาน
บุษนีย ์ สมญำประเสริ ฐ (2551) ได้ให้ควำมหมำยของนิทำนว่ำ เป็ นสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนของครู ที่สำมำรถนำไปสู่ กำรเรี ยน
กำรสอนในรู ปแบบมำกมำย ทั้งด้ำนกำรใช้ภำษำ คณิ ตศำสตร์ กำรสังเกตนิ ทำนสำมำรถสร้ำงจินตนำกำร ควำมฝัน ควำมคิด ควำมเข้ำใจ
และกำรรับรู ้ให้กบั เด็ก และยังเป็ นสื่ อที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กรักกำรอ่ำนมำกยิ่งขึ้น สรุ ปได้วำ่ กำรเล่ำนิ ทำน หมำยถึง กำรเล่ำเรื่ องที่
เล่ำสื บต่อกันมำ เป็ นเรื่ องรำวลำดับเหตุกำรณ์ มีเนื้อหำที่สนุกสนำน ตื่นเต้น กระชับ เพื่อให้เด็กเกิดควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน และ
ควำมบันเทิ ง และมี กำรสอดแทรกข้อคิ ด คติ ธรรม คุ ณธรรม และจริ ยธรรม ที่ สำมำรถนำควำมรู ้ ข้อคิ ด คติ ที่ ได้จำกนิ ทำนมำ
ปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน และเป็ นแนวทำงในกำรดำรงชีวติ ได้ในปั จจุบนั
การพูดเล่ าประสบการณ์
กำรพูดเล่ำเรื่ องจำกประสบกำรณ์ เป็ นกำรถ่ำยทอดเรื่ องรำวที่ตนเองประสบพบเห็นให้ผอู ้ ื่นได้ฟัง กำรเล่ำเรื่ องอำจช่วยให้
ผูฟ้ ังสนุกสนำนหรื อเป็ นคติเตือนใจ ที่เป็ นประโยชน์ในกำรดำเนิ นชีวิตประจำวันของผูฟ้ ัง จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2548) กำรพูดเล่ำ
เรื่ องจำกประสบกำรณ์ เป็ นกำรถ่ำยทอดเรื่ องรำวที่ตนเองประสบพบเห็นให้ผูอ้ ื่นได้ฟัง โดยพูดเล่ำเป็ นลำดับเรื่ องรำว เหตุกำรณ์ ซึ่ ง
ควรเน้นผูพ้ ูดเป็ นสำคัญ เพรำะผูพ้ ูดเป็ นองค์ประกอบสำคัญของกำรสื่ อสำร ที่ ตอ้ งถ่ำยทอดควำมรู ้สึก นึ กคิด ควำมรู ้ ควำมคิดเห็ น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เจตนำในกำรส่งสำรของตนเอง ไปถึงผูร้ ับสำรให้เข้ำใจตำมเจตนำของผูพ้ ูด ดังนั้น ผูพ้ ูดจึงจำเป็ นต้องฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะกำร
พูด เพื่อพัฒนำกำรพูดของตนเอง ให้เป็ นผูพ้ ูดที่ดี และมีคุณภำพในกำรสื่ อสำร นอกจำกกำรพูดสื่ อสำรให้สำเร็ จตำมเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้
แล้วนั้น ไม่ใช่เพียงแต่กำรใช้ทกั ษะในกำรสื่ อสำร แต่เรำต้องอำศัยมำรยำทที่ดีในกำรพูดด้วย เพื่อให้กำรพูดของเรำเข้ำถึงใจของผูฟ้ ัง
ให้ได้มำกที่สุด เพรำะกำรพูดจำเป็ นต้องอำศัย “กำรไว้ใจ” ที่ผพู ้ ดู ต้องสร้ำงให้แก่ผฟู ้ ังรู ้สึกเชื่อถือในสำรที่ผพู ้ ดู ส่งถึงผูฟ้ ัง
แนวทางการพัฒนาความสามารถด้ านการพูดเล่ าเรื่อง
กำรพูด เป็ นทักษะสำคัญที่ ตอ้ งหมัน่ ฝึ กฝนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนให้เกิดควำมชำนำญ เพื่อเป็ นนักพูดที่ดี จึงต้องมีแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ วิธีกำร หรื อเทคนิ คที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับตัวของผูเ้ รี ยน บุษยำกร ซ้ำยขวำ (2558)ได้กล่ำวเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เกี่ยวกับกำรพูดไว้วำ่ กำรเรี ยนด้วยกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer-assisted learning) เป็ นกำรแก้ปัญหำ
ทักษะกำรพูด เนื่องด้วยทักษะกำรพูด เป็ นทักษะที่สำคัญสำมำรถทำให้นกั เรี ยนเกิดกำรเรี ยนรู ้ เป็ นกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แทนที่ครู จะเป็ นผูส้ อนโดยตรง แต่เป็ นกำรสอนกันแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนแทน
กระทรวงศึกษำธิกำร (2546) ได้กล่ำวถึง แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรพูดเล่ำเรื่ องไว้วำ่ วิธีกำรวัดและประเมินผลกำร
พูดหรื อกำรพูดเล่ำเรื่ องที่ เหมำะสม คือ ครู กำหนดให้นกั เรี ยนออกมำพูดหน้ำชั้นเรี ยน และครู สังเกตและบันทึ กพฤติกรรมกำรพูด
เช่น บุคลิกภำพ กำรใช้สำยตำ กำรควบคุมอำรมณ์ กำรแสดงออกทำงสี หน้ำ กำรใช้น้ ำเสี ยง กำรออกเสี ยงชัดเจน และมำรยำทในกำร
พูด เกณฑ์กำรประเมินกำรพูดเล่ำเรื่ อง เป็ นกำรประเมินสภำพจริ ง สำหรับกำรวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นำรู ปแบบหัวข้อเกณฑ์กำรวัด
และประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของผูเ้ รี ยน จำกกระทรวงศึกษำธิ กำร มำปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ จุดประสงค์กำร
เรี ยนรู ้ ใ นแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ สำระกำรเรี ย นรู ้ ตวั ชี้ ว ดั ในหลักสู ตรสถำนศึ กษำ กลุ่ม สำระกำรเรี ยนรู ้ ภำษำไทยตำมหลักสู ต ร
แกนกลำง ปี พุทธศักรำช 2551 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โดยมี 4 ด้ำน ดังนี้ (1) เนื้ อหำ (2) กำรใช้น้ ำเสี ยง (3) บุคลิกภำพ
และ (4) มำรยำทในกำรพูด
ขั้นตอนการสอนของเทคนิค Think Pair Share
ในกำรวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สนใจขั้นตอนกำรสอนเกี่ยวกับกำรเล่ำเรื่ องด้วยเทคนิค Think Pairs Share โดยยึดตำมขั้นตอน
ของ ศำสตรำจำรย์แฟรงค์ ลีแมน (Lyman, 1987) โดยมี 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นอิสระทางความคิด (think)ให้นกั เรี ยนฟังหรื อดูสื่อที่ครู นำเสนอ ตำมหัวข้อที่กำหนดให้ในแต่ละครั้ง คือ ดูกำร
พูดแนะนำตัวเอง ดูกำรเล่ำเรื่ องจำกประสบกำรณ์ ดูกำรพูดเล่ำนิ ทำน แล้วให้นักเรี ยนร่ วมกันแสดงควำมคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ
เนื้อหำ น้ ำเสี ยง มำรยำทในกำรพูด จำกสื่ อที่ได้รับชม
ขั้นที่ 2 ขั้นทักษะการจับคู่ (pair) ครู ให้นกั เรี ยนเข้ำกลุ่มย่อยกลุ่มละ4 คน โดยคละควำมสำมำรถ เก่ง กลำง อ่อน (1 : 2 :1)
ในแต่ละกลุ่มพูดเล่ำเรื่ องที่ตวั เองปรับปรุ งแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ให้เพื่อนในกลุ่มฟั งอีกครั้ง โดยสมำชิกในกลุ่มร่ วมกันแสดงควำม
คิดเห็นข้อบกพร่ องและเสนอแนวทำงแก้ไข
ขั้นที่ 3 ขั้นส่ วนร่ วม (share) หลังจำกที่ แต่ละคนได้พูดเล่ำเรื่ องให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วแก้ไขข้อบกพร่ องตำมคำแนะนำ
ของเพื่อนจนเกิดควำมมัน่ ใจและมีควำมสมบูรณ์ที่สุดแล้ว จำกนั้น ให้นกั เรี ยนแต่ละคนออกมำพูดเล่ำเรื่ องหน้ำห้องเรี ยน โดยเพื่อน
ในห้องและครู ร่วมฟัง แสดงควำมคิดเห็น และหำข้อคิดที่ได้ร่วมกัน
การสอนแบบปกติ
กำรสอนแบบปกติ หมำยถึง กำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยครู คือ ผูเ้ ตรี ยมเนื้ อหำ เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ดว้ ยกำรบรรยำยและใช้
สื่ อประกอบกำรสอนเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีลกั ษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนคล้ำยกับวิธีกำรสอนตำมคู่มือทัว่ ไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 ในกลุ่มโรงเรี ยน อบจ. พัฒนำที่ 2 จำนวน 6 โรงเรี ยน คือ
(1) โรงเรี ยนวัดแคใน (2) โรงเรี ยนวัดแคนอก (3) โรงเรี ยนวัดมะเดื่อ (4) โรงเรี ยนวัดประชำรังสรรค์ (5) โรงเรี ยนวัดแดง และ (6) โรงเรี ยน
วัดบำงบัวทอง สังกัดองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดนนทบุรี ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึ กษำ 2564 จำนวน 6 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 2 ห้อง
ห้องละ 30 คน รวมประชำกรทั้งหมด จำนวน 360 คน ที่จดั ห้องเรี ยนแบบคละควำมสำมำรถ ซึ่ งมีสภำพแวดล้อมและนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำที่คล้ำยคลึงกัน
2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน จำนวน 2 ห้องเรี ยน จำนวนนักเรี ยน
60 คน ซึ่ งได้มำจำกวิธีกำรสุ่ มอย่ำงง่ำย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม แล้วจับสลำก จึงได้นกั เรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน เป็ นกลุ่มทดลองที่จดั กำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share กลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 4A จำนวนนักเรี ยน 30 คน กลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4B จำนวนนักเรี ยน 30 คน
3. กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั มีดงั นี้
3.1 แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้กำรพูดเล่ำเรื่ องด้วยเทคนิค Think Pair Share และแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบปกติ
ผูว้ ิจยั ดำเนิ นกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้กำรพูดเล่ำเรื่ องด้วยเทคนิ ค Think Pair Share จำนวน 3 แผน รวม 6 ชัว่ โมง
และแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบปกติ จำนวน 3 แผน รวม 6 ชัว่ โมง จำกนั้น ให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำและกำรใช้ภำษำ ก่อนนำไปให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ จำนวน 3 คน พิจำรณำควำมตรงเชิงเนื้ อหำ (content validity) และนำผลมำหำ
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) โดยแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้กำรพูดเล่ำเรื่ องด้วยเทคนิ ค Think Pair Share ได้ค่ำดัชนี ควำมสอดคล้อง เท่ำกับ
1.00 และแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ ได้ค่ำดัชนี ควำมสอดคล้อง เท่ำกับ 1.00 จำกนั้น นำแผนกำรจัดกำร
เรี ยนรู ้ท้ งั 2 รู ปแบบที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องแล้ว ไปทดลองใช้ (try-out) สอนกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำ
ปี ที่ 4 จำนวน 1 กลุ่ม ที่ไม่ใช่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง อย่ำงละ 1 แผน เป็ นนักเรี ยนในกลุ่มประชำกรที่มีลกั ษณะบริ บทด้ำน
นโยบำย และควำมสำมำรถที่ใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่ำงและจัดทำเป็ นฉบับสมบูรณ์
3.2 แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ อง
สร้ำงแบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ อง มีเกณฑ์กำรประเมิน 4 ด้ำน โดยมีคะแนนเต็ม ด้ำนละ 4 คะแนน
รวม 16 คะแนน โดยใช้ประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สร้ำงเกณฑ์กำรตรวจให้คะแนนแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรพูดเล่ำเรื่ อง
นำแบบประเมินควำมสำมำรถกำรพูดเล่ำเรื่ อง และเกณฑ์กำรให้คะแนนที่แก้ไขตำมคำแนะนำของอำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิ พนธ์แล้ว ให้
ผูเ้ ชี่ ยวชำญ จำนวน 3 คน พิจำรณำแล้ว นำผลมำหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้อง (IOC) ได้ค่ำควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 0.67-1.0 นำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถกำรพูดเล่ำเรื่ องที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรี ยน จำนวน 30 คน นำเกณฑ์กำรประเมินกำร
พูดเล่ำเรื่ องไปหำค่ำควำมเชื่อมัน่ แบบสอดคล้องภำยในระหว่ำงผูป้ ระเมิน (inter-rater reliability) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญ จำนวน 2 ท่ำน ด้วยวิธี
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่ำ คะแนนระหว่ำงกำรให้คะแนนของผูต้ รวจ 2 คน ก่อนเรี ยน ที่ระดับ .93 หลังเรี ยน ที่ระดับ .86 จึงสรุ ป
ได้วำ่ แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ อง สำมำรถนำมำใช้ในกำรวิจยั ได้ แล้วนำไปใช้กบั กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
3.3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค Think Pair Share
สร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนกำรรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share แบบมำตรำประมำณค่ำ (rating
scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ต จำนวน 15 ข้อ นำเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง และปรับปรุ งแก้ไขตำม
คำแนะนำ แล้วนำเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชำญ จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบดัชนี ควำมสอดคล้อง (IOC) ได้ค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องเท่ำกับ 1.00
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นมำแก้ไขจนมีควำมถูกต้องสมบูรณ์ นำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นฉบับที่สมบูรณ์แล้ว ไปเป็ นเครื่ องมือใน
กำรวิจยั กับกลุ่มตัวอย่ำง
4. กำรดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
4.2 เลือกแบบแผนกำรทดลอง
4.3 นำแบบประเมินไปใช้ประเมินก่อนเรี ยน กับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
4.4 ประเมินกำรพูดเล่ำเรื่ อง หำค่ำเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
4.5 ผูว้ จิ ยั ดำเนินกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค Think Pair Share และแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบปกติ
4.6 ประเมินกำรพูดเล่ำเรื่ องหลังเรี ยน นักเรี ยนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
4.7 ตรวจให้คะแนนควำมสำมำรถในกำรพูดเล่ำเรื่ อง และนำมำหำค่ำเฉลี่ยของคะแนน และหำค่ำส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลการวิจยั
กำรวิจยั เรื่ อง “กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องด้วยเทคนิค Think Pair Share ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำ
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน” ผูว้ จิ ยั นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการการพูดเล่ าเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนด้ วยเทคนิค Think Pair Share
กับวิธีสอนแบบปกติ
ค่ำสถิติ
กลุ่มตัวอย่ำง
n
SD
t
df
Sig.
x̅
กลุ่มทดลอง
30
14.77
.89
17.64
58
.00*
กลุ่มควบคุม
30
10.97
.77
*p < .05
จำกตำรำง 1 ผลกำรเปรี ยบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน ทั้ง
สองกลุ่ม พบว่ำ กลุ่มทดลองที่จดั กำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share สู งกว่ำ กลุ่มควบคุมที่จดั กำรเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการพูดเล่ าเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่ อนเรี ยน และหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
เทคนิค Think Pair Share
ค่ำสถิติ
กลุ่มตัวอย่ำง
n
SD
t
df
Sig.
x̅
ก่อนเรี ยน
30
11.10
.80
23.00
29
.00*
หลังเรี ยน
30
14.93
.78
*p < .05
จำกตำรำง 2 ผลกำรเปรี ยบเที ยบควำมสำมำรถด้ำนกำรกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน
ที่ได้รับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค Think Pair Share หลังเรี ยน สูงกว่ำก่อนเรี ยน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค Think Pair Share รายด้ าน
รำยกำรประเมิน

x̅

SD

ระดับควำมคิดเห็น

ลำดับ

ด้ำนผูส้ อน

5.00

.00

เห็นด้วยมำกที่สุด

1

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้

4.98

.06

เห็นด้วยมำกที่สุด

2

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ

5.00

.00

เห็นด้วยมำกที่สุด

1

รวมทั้ง 3 ด้ำน

4.99

.02

เห็นด้วยมำกที่สุด

จำกตำรำง 3 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair
Share ภำพรวม อยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมำกที่สุด โดยเมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีค่ำเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
ด้ำนผูส้ อน ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ และด้ำนกิจกรรมกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ตำมลำดับ
อภิปรายผลการวิจยั
จำกผลกำรวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั อภิปรำยผลได้ดงั นี้
1. ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน ของกลุ่มทดลอง หลังจัดกำรเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิค Think Pair Share สู งกว่ำ กลุ่มควบคุมที่จดั กำรเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตำมสมมติฐำน
กำรวิจยั ข้อที่ 1 คือ ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 หลังเรี ยน ด้วยเทคนิ ค Think Pair Share สู งกว่ำ
วิธีสอนแบบปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับกำรวิจยั ของ สุ มำลี ชูบุญ (2560) ที่ได้ศึกษำผลกำรใช้เทคนิ คเพื่อนคู่คิดร่ วมกับผังกรำฟฟิ กที่ มีต่อ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทยของนักเรี ยนประถมศึกษำปี ที่ 5 ผลกำรวิจยั พบว่ำ (1) นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ร่วมกิจกรรม
กำรอ่ำนจับใจควำม โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่ วมกับผังกรำฟฟิ กมีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทย หลังกำรทดลอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สูงกว่ำก่อนกำรทดลอง อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจับใจควำมโดยใช้เทคนิ ค
เพื่อนคู่คิดที่ ไม่ใช้ผงั กรำฟิ กมีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทย หลังกำรทดลอง สู งกว่ำก่อนกำรทดลอง อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจับใจควำมโดยใช้เทคนิ คเพื่อนคู่คิดร่ วมกับผังกรำฟิ ก
มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทย สูงกว่ำนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจับใจควำมโดยใช้เทคนิค
2. ผลกำรเปรี ยบเทียบควำมสำมำรถในกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ย
กำรใช้ Think Pair Share พบว่ำ คะแนนกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่ำง หลังกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค
Think Pair Share สู งกว่ำก่อนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เนื่ องจำกกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิควำมสำมำรถใน
ด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องด้วยตนเองตำมขั้นตอนของเทคนิ ค Think Pair Share ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กพูดตำมขั้นตอนอย่ำงเป็ นระบบ โดยมีกำร
แบ่งขั้นตอนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ได้เป็ น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอิสระทำงควำมคิด (think) ขั้นที่ 2 ขั้นทักษะกำรจับคู่ (pair) และ
ขั้นที่ 3 ขั้นส่วนร่ วม (share) ซึ่งสอดคล้องกับ มนต์ชยั เทียนทอง (2551) กล่ำวถึงเทคนิ คเพื่อนคู่คิดว่ำ เป็ นเทคนิ คกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
โดยแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นคู่ ๆ ดำเนิ นกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ในลักษณะของคู่ ซึ่ งสำมำรถใช้ได้ท้ งั กลุ่มผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทั้งขนำดเล็ก และขนำด
ใหญ่
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ดำเนิ นกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 30 คน หลังกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิค Think Pair Share ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน จึงนำผลกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของ
นักเรี ยนดังกล่ำวมำวิเครำะห์ เพื่ออภิปรำยรำยละเอียดควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่ งควำมสำมำรถด้ำน
กำรพูดของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 30 คน หลังกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4
ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องก่อนเรี ยน เท่ำกับ (x̅ = 11.10, SD = 0.80) และค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมสำมำรถด้ำนกำรพูด
เล่ำเรื่ องหลังเรี ยน เท่ำกับ (x̅ = 14.93, SD = 0.79) จะเห็นได้วำ่ นักเรี ยนมีค่ำเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งขึ้นตำมลำดับ ทั้งนี้ เนื่ องจำกนักเรี ยนได้
ฝึ กฝนพูดกับเพื่อนตำมขั้นตอนของเทคนิ ค Think Pair Share โดยเพื่อนให้คำแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่ องต่ำง ๆ และฝึ กอย่ำงสม่ำเสมอจน
เกิดควำมมัน่ ใจ ควำมสำมำรถในด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ อง จึงได้รับกำรพัฒนำขึ้นเรื่ อย ๆ ดังที่ จำมรี เชื้อชัย (2558) ได้กล่ำวถึงพัฒนำกำรพูดไว้วำ่
กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยกับเนื้ อหำวิซำนั้น ๆ เป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรเรี ยนรู ้ มี
กำรคัดเลือกสื่ อที่ใช้ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงมีกำรวัดผลและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้ผเู ้ รี ยนรู ้พฒั นำกำรของ
ตนเองและจุดที่ตอ้ งเสริ มหรื อปรับปรุ งแก้ไข อีกทั้งครู ได้รู้แนวทำงกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนและปรับกลยุทธ์กำรเรี ยนกำรสอน ทำให้กำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอนเกิดประสิ ทธิภำพและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับงำนวิจยั เรื่ อง กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดเล่ำเรื่ องด้วย
เทคนิ ค Think Pair Share ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน และกำรพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรพูดด้วยเทคนิ ค
เพื่อนคู่คิด ที่มีผลกำรวิจยั ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรพูดดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่อง
3. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดแคใน ที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think
Pair Share พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Think Pair Share ในภำพรวมทั้ง
3 ด้ำน มี ควำมคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมำกที่ สุด และเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ ทุ กด้ำนมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมำกที่สุด เช่นกัน โดยเรี ยงลำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ ดังนี้ ลำดับแรก มีอยู่ 2 ด้ำน คือ ด้ำนผูส้ อน (x̅ = 5.00, SD = 0.00) และ
ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ (x̅ = 5.00, SD = 0.00) ลำดับที่สองคือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ (x̅ = 4.98, SD = 0.06)
ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวำงแผนกำรพูด มีกำรทำงำนร่ วมกับเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กัน ได้ช่วยแก้ปัญหำกำรพูดของกันและกัน ได้ปฏิบตั ิจริ ง ได้ปรับปรุ งพัฒนำออกแบบกำรพูดด้วยตนเอง ทำให้นกั เรี ยนมีโอกำสได้ฝึก
ประสบกำรณ์ในกำรพูด อีกทั้งยังได้ร่วมฝึ กฝนแบ่งปั นเทคนิ คและทักษะกับเพื่อนในห้องเรี ยนที่ มีควำมคุน้ เคยกัน และแนวทำงกำร
เรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบมีข้ นั ตอน มีกำรอภิปรำยหลำยขั้น (multi-mode) ทำให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นำศักยภำพของตนเองอย่ำงเต็มที่ สอดคล้องกับ
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บุษยำกร ช้ำยขวำ (2559) ได้กล่ำวเกี่ ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่ เกี่ยวกับกำรพูดไว้ว่ำ กำรเรี ยนด้วยกิ จกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
(peer-assisted learning) เป็ นกำรแก้ปัญหำทักษะกำรพูด เนื่ องด้วยทักษะกำรพูด เป็ นทักษะที่สำคัญสำมำรถทำให้นกั เรี ยนเกิดกำรเรี ยนรู ้
เป็ นกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน แทนที่ครู จะเป็ นผูส้ อนโดยตรง แต่เป็ นกำรสอนกันแบบตัวต่อตัวกับเพื่อน
แทน โดยเพื่อนสำมำรถช่วยเหลือแนะนำเพื่อนได้โดยตรง ทำให้ลดควำมประหม่ำ และเพิ่มควำมมัน่ ใจในกำรฝึ กฝนกำรพูดมำกขึ้น เป็ น
กำรสอนที่เน้นปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงนักเรี ยนกับนักเรี ยนด้วยกัน โดยให้นกั เรี ยนที่เก่งกว่ำได้มีโอกำสถ่ำยทอดควำมรู ้ให้กบั นักเรี ยนที่อ่อน
กว่ำภำยในกลุ่มเดียวกัน จำกควำมคุน้ เคย ควำมรู ้สึกนึ กคิด และประสบกำรณ์ที่ใกล้เคียงกัน ทำให้กำรถ่ำยทอดและกำรสื่ อสำรระหว่ำง
เพื่อนด้วยกัน มีควำมเข้ำใจและเข้ำถึงกันอย่ำงง่ำยขึ้น ถ้ำนักเรี ยนไม่เข้ำใจหรื อสงสัยเนื้ อหำใด ก็สำมำรถซักถำมกันได้โดยตรงทันที ซึ่ ง
จะทำให้กำรฝึ กทักษะกำรพูดมีประสิ ทธิภำพและมีควำมสุขในกำรเรี ยน
ข้ อเสนอแนะผลการวิจยั
1. กำรกำหนดหัวข้อกำรพูดเล่ำเรื่ อง ส่งผลต่อควำมสำมำรถและควำมสนใจของนักเรี ยน หำกเป็ นหัวข้อที่นกั เรี ยนมีควำมสนใจ
นักเรี ยนจะมีควำมกระตือรื อร้นในกำรทำกิจกรรมอย่ำงมำก ดังนั้น หัวข้อที่ครู กำหนด ควรเป็ นเรื่ องที่เหมำะสมกับนักเรี ยนในช่วงชั้นที่
นักเรี ยนให้ควำมสนใจ เพรำะจะทำให้กระบวนกำรในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภำพเพิ่มมำกขึ้น สำหรับในกำรวิจยั ครั้งนี้ หัวข้อที่
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 สนใจเป็ นอย่ำงมำก คือ กำรพูดเล่ำแนะนำตัว
2. ในขั้นตอนที่ 2 ของเทคนิ ค Think Pair Share นอกจำกจะแบ่งตำมระดับควำมสำมำรถเป็ น เก่ง กลำง อ่อน แล้ว ควรให้
คำแนะนำนักเรี ยนภำยในกลุ่ม และควรเน้นย้ำหัวข้อกำรประเมินเพื่อนให้แก่นกั เรี ยน เพื่อให้กระบวนกำรในขั้นนี้ มีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
เนื่องจำกนักเรี ยนบำงคน โดยเฉพำะนักเรี ยนในระดับช่วงชั้นตอนต้น ยังขำดทักษะวิธีกำรเรี ยนรู ้แบบประเมินผูอ้ ื่น ผูส้ อนจึงควรแนะนำ
นักเรี ยนอย่ำงใกล้ชิด
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีกำรนำเทคนิคเพื่อนคู่คิดมำใช้ร่วมกับรู ปแบบ เทคนิค หรื อวิธีกำรจัดกำรเรี ยนรู ้อื่น ๆ อย่ำงหลำกหลำยมำกขึ้น เช่น กำร
เทคนิคเพื่อนคู่คิดร่ วมกับรู ปแบบกำรเรี ยนห้องเรี ยนกลับด้ำน เน้นให้ศึกษำด้วยตนเองก่อนมำทำกิจกรรมในห้องเรี ยน หรื อกำรใช้เทคนิ ค
เพื่อนคู่คิดร่ วมกับวิธีสอนแบบแฮร์บำร์ต ที่เน้นควำมสนใจของผูเ้ รี ยนร่ วมด้วย เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรพูด เป็ นต้น
2. ควรศึกษำกำรวิจยั ในกำรพัฒนำกำรพูดประเภทด้ำนอื่น ๆ ในเนื้ อหำวิชำภำษำไทยในระดับชั้นต่ำง ๆ ที่กำหนดในหลักสู ตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย เช่น กำรพูดรำยงำน กำรพูดโน้มน้ำวใจ กำรพูดแสดง
ควำมคิดเห็น เป็ นต้น
3. ควรมีกำรศึ กษำวิจยั พัฒนำทักษะกำรพูด โดยบู รณำกำรทักษะอื่ น เช่ น ทักษะกำรอ่ำนทักษะกำรเขียน ในกลุ่มสำระวิชำ
ภำษำไทย เพื่อพัฒนำทักษะทำงภำษำไทยให้สูงขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษำธิ กำร. (2546). การจัดสาระการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544.
กรุ งเทพมหำนคร: โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว.
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การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ด้ วยการจัดการเรียนรู้
แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
นัฐพล มิสละ1*
สง่า วงค์ไชย2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6312610017@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) (2) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง หลังการจัดการเรี ยนรู ้ ระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม และ
(3) ศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก จานวน 80 คน ซึ่ งได้มาจากวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple
random sampling) โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ นักเรี ยนกลุ่มทดลอง จานวน 40 คน สอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(5E) เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 1 คาบ และนักเรี ยนกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน สอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) จานวน 8 แผน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติ จานวน 8 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง และ (3)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดีไทย อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t test Dependent และ t test Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง หลังการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี
ไทยเรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดี ไทย เรื่ อง
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง; การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
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Abstract
The objectives of this research were to (1) compare the learning achievement of Thai literature titled Inao during Kamangkuning
battle of the students in the experimental group before and after the learning management with a quest for knowledge (5E) (2) to
compare the learning achievement of Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle after learning management between
the students in the experimental group and the students in the control group, and (3) to study the satisfaction of Mathayom suksa 4
students with the learning management in the quest for knowledge (5E). The sample consisted of 80 Mathayom suksa 4 students,
Sawankhalok Municipality Secondary School, which were obtained by a simple random sampling method. They were divided
into 2 groups: 40 students in the experimental group taught using the quest for knowledge (5E) learning management for 8 weeks,
1 day per lesson, and 40 students in the control group taught by using management normal learning. The research instruments
were (1) 8 educational learning management plans (5E) and 8 normal learning management plans; (2) an achievement test in Thai
literature titled Inao during the Kamangkuning battle. Ning and (3) The satisfaction questionnaire on learning management with a
search for knowledge (5E) Thai Inao Literature: The Battle of Kamangkuning. The statistics used to analyze the data were mean,
standard deviation, t test dependent and t test independent.
The research findings were as follows:
1. Mathayom suksa 4 students had achievements in learning Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle.
After the quest for knowledge (5E) learning management was higher than before the learning management. statistically
significant at the .05 level
2. Mathayom suksa 4 students who received a quest for knowledge (5E) learning management had achievements in
learning Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle. higher than students who received normal learning management
statistically significant at the .05 level
3. Mathayom suksa 4 students were satisfied with the search-for-knowledge learning management (5E) Thai literature
on Inao: The Battle of Kamangkuning. at the highest level
Keywords: Achievements Thai Literature on Inao, The Battle of Kamang kuning, Inquiry-Based Learning (5E)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
วัฒนธรรมไทยมี ลกั ษณะเฉพาะเป็ นเอกลักษณ์ของตนที่ สืบทอดรายละเอียดทั้งมวลจากอดี ตมาถึงปั จจุ บนั และอาจจะ
สื บทอดต่อไปในอนาคตได้น้ นั ก็ดว้ ยอาศัยภาษาเป็ นเครื่ องมือทั้งโดยการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการเล่าจดจาสื บต่อกัน
มา จึ งมีคากล่าวว่า ภาษาไทยเป็ นหัวใจของวัฒนธรรม ถ้าปราศจากจากภาษาเสี ยแล้ว วัฒนธรรมก็อาจจะต้องสู ญหายไปโดยเร็ ว
ขณะที่ภาษาไทยทาหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมไทยนั้น ภาษาไทยยังมีความสาคัญอย่างยิ่งในแง่เป็ นสิ่ งที่สื่อความหมายทางวัฒนธรรม
และเป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ แสดงความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศจากบรรพบุรุษสู่ คนรุ่ นหลัง ภาษาไทยยังเป็ นสื่ อแสดงภูมิ
ปั ญญาของบรรพชนที่บนั ทึกไว้ในรู ปของวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งนอกจากจะเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็ นภาพสะท้อนสังคม
แล้ว ยังเป็ นเครื่ องมือที่จะให้ได้ศึกษาโลกและชีวติ ได้อย่างกว้างขวาง โดยตัวบุคคลในวรรณคดี จึงเป็ นเครื่ องมือที่จะให้รู้จกั ว่า ใครดี
ใครชัว่ อย่างไร เป็ นการฝึ กให้รู้จกั คนในหลายแง่มุม จากความสาคัญของภาษาและวรรณคดี ไทยดังกล่าว ที่ แสดงถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ ของชาติ ทาให้การเรี ยนการสอนในวิชาวรรณคดี ไทยเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งในการเรี ยนการสอนภาษาไทยและมี
บทบาทสาคัญที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป (ประสิ ทธิ์ กาพย์กลอน และนิพนธ์ อินสิ น, 2540)
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ได้กาหนดให้วรรณคดีและ
วรรณกรรมไว้ในสาระที่ 5 มาตรฐาน ท 5.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจ รู ้จกั แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง จะเห็นได้วา่ การเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย มีจุดมุ่งหมายสาคัญที่
มุ่งเน้นให้นักเรี ยนเกิ ดความตระหนักรู ้ เข้าใจ และเห็ นคุ ณค่าของวรรณคดี ไทย ครู ผูส้ อนจะต้องมี แนวทางในการจัดการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้ วดั ของกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ ได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรี ยนรู ้
วรรณคดี ซึ่งพบว่า ครู บางคนยังไม่สามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้น่าสนใจ ทาให้นกั เรี ยนไม่
สามารถเข้าใจบทบาทและวิเคราะห์ตวั ละครในเรื่ องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสัมพันธ์เชื่ อมโยงกับชี วิตในปั จจุบนั ของ
นักเรี ยนได้ ทาให้นกั เรี ยนไม่เห็นคุณค่าของการเรี ยนดังกล่าวเท่าที่ควร (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)
จากรู ปแบบในการจัดการเรี ยนรู ้วรรณคดีไทย ซึ่งมีลกั ษณะการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนเป็ นผูถ้ ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
จดจามากกว่าให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นได้ดว้ ยตนเอง ตลอดจนในการวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดี ครู ผูส้ อนก็มกั จะยึดตาราหรื อแนวทางที่ มี
ผูว้ เิ คราะห์วจิ ารณ์ไว้แต่เดิม ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ผเู ้ รี ยนไม่มีโอกาสพัฒนาความคิดเท่าที่ควร ผูเ้ รี ยนไม่สามารถคิดตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล ตลอดจนไม่รู้จกั คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ที่อาจส่ งต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ดังนั้น ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วรรณคดีได้ดียิ่งขึ้น ครู ผสู ้ อนจึงควรนาเทคนิ คหรื อวิธีการคิดมาช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กคิดและฝึ กแสดง
ทรรศนะในเนื้อหาวรรณคดีดว้ ยตนเองอย่างหลากหลาย และฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้วธิ ีคิดอย่างเป็ นระบบ ครู ผสู ้ อนควรแสวงหาวิธีการสอน
ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจและมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน มีความเหมาะสมกับวัยเป็ นไปตามธรรมชาติและกลมกลืนสอดคล้องกับ
ลักษณะของวิชาที่สอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้วิชาวรรณคดี อย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่ งจะทาให้การเรี ยนการสอนมี
ความยัง่ ยืน สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560-2579 ที่กล่าวถึงนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลให้การจัดการเรี ยนการสอนและกระบวนทัศน์ในการจัดการเรี ยนการสอนต้องมี
การปรับปรุ งคุณภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ จึงจาเป็ นต้องใช้การเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่และการเรี ยนรู ้แบบไฮบริ ด ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบผสมระหว่างการเรี ยนแบบพบหน้าและการเรี ยนผ่านเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการสอนทางเลือกที่อาจเหมาะต่อการนามาใช้
ในการเรี ยนรู ้ในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 นี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2560) โดย
มีลกั ษณะการผสมผสานรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ทั้งในลักษณะเผชิญหน้าและค้นคว้าการเรี ยนเพิ่มเติมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง
องค์ความรู ้ ได้อย่างหลากหลาย นาไปสู่ การศึ กษาที่ มีคุณภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (ศิ วาพัชญ์ บารุ งเศรษฐพงษ์ , ภูริสร์
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ฐานปั ญญา และเกรี ยงไกร สัจจะหฤทัย, 2563, หน้า 213-224) ซึ่งการจะทาให้การเรี ยนวิธีใหม่น้ ี มีประสิ ทธิ ผลสู งสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคน
จาเป็ นต้องอาศัยหลายปั จจัย ทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ เช่น การ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (5E) มาใช้ในการสอน ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนี้ ไม่เพียงแต่ผูเ้ รี ยนที่ ตอ้ งปรับตัว
เท่านั้น ผูส้ อนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดต้องปรับตัวเพื่อนาเทคโนโลยีในการทางานทางไกล เช่น การประชุมออนไลน์ การ
จัดการเอกสารผ่านระบบคลาวด์ เป็ นต้น มาใช้ในการจัดการห้องเรี ยน จัดการเอกสารประกอบการเรี ยน และจัดการรู ปแบบการเรี ยนนั้น
เป็ นการช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานให้แก่ผสู ้ อนและบุคลากรทางการศึกษาได้
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (5E) นั้น จะเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ คว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองหรื อสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย (พิมพันธ์
เดชะคุปต์, 2554, หน้า 56) โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั
ศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ โดยผูส้ อนตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู ้หรื อ
แนวทางในการแก้ปัญหาที่ ถูกต้องด้วยตนเอง สรุ ปเป็ นวิธีการแก้ปัญหาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการควบคุม ปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง หรื อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง (วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม,
2549, หน้า 94) และสามารถนาการแก้ปัญหามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ อีกทั้งการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นยุทธวิธีใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน มีประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัว
ของผูเ้ รี ยนเองด้วย นอกจากนั้น การสื บเสาะหาความรู ้ยงั เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย คือ การถามคาถาม ออกแบบ
การสารวจข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุ ปผล การคิดค้นประดิษฐ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสื่ อสาร โดยอธิ บายด้วยการให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างแท้จริ ง และพยายามหาข้อสรุ ป จนในที่สุดจะเกิดความคิดรวบ
ยอดในเรื่ อ งที่ ศึ ก ษานั้น ตลอดจนแก้ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ระหว่า งการเรี ย นการสอนได้ จึ ง กล่ า วได้ว่า การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ย
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (5E) อาจเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้อย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการสอนวรรคดีไทยได้ดียงิ่ ขึ้น
จากประเด็นความสาคัญข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ นว่า มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมีการกาหนดแนวทางและวิธีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรคดีไทย โดยมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบในการสร้างองค์ความรู ้ในการศึ กษารู ปแบบใหม่ เพื่อใช้ใน
การจัดการสอนวรรณคดีไทยและการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในสังคมทุกมิติรอบด้าน ซึ่ งการจะทาให้การ
เรี ยนวิธีใหม่น้ ี มีประสิ ทธิ ผลสู งสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคน จาเป็ นต้องอาศัยหลายปั จจัยทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของ
ผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ เช่น การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การค้นคว้าหาความรู ้ หรื อสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย และสามารถนาการแก้ปัญหามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ อีกทั้งการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ น
ยุทธวิธีในการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน มีประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวของผูเ้ รี ยนเองด้วย เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าว สอดรับกับวิกฤตการณ์และสถานการณ์ปัญหาในปั จจุบนั ที่
ไม่สามารถจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบปกติ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และให้ถือว่า การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ จะเป็ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้หนึ่งที่จะช่วยเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในการเรี ยนรู ้ให้มีความรู ้ได้ตามตัวชี้วดั และ
วัตถุประสงค์ในระดับที่เหมาะสมจนกลายเป็ นวิถีปกติใหม่ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง หลังการจัดการเรี ยนรู ้ ระหว่าง
นักเรี ยนกลุ่มทดลองกับนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น
แนวคิดทฤษฎี
เกีย่ วกับการวิจยั
- การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสืบ
เสาะหาความรู ้
(5E)
- การจัดการ

เรี ยนรู ้แบบ
ปกติ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย

การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ได้แก่
ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ (engagement)
ขั้นที่ 2 การสารวจและค้นหา (exploration)
ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงข้อสรุ ป (explanation)
ขั้นที่ 4 การขยายความรู ้ (elaboration)
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (evaluation)

เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)

การจัดการเรียนรู้ แบบปกติ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ปนามหาว
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าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2546) ได้กล่าวถึง การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
ผูค้ น้ คว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย
ทิศนา แขมมณี (2564) ได้กล่าวถึงการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ หมายถึง การสอนที่ ผสู ้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดคาถาม
เกิ ดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อนามาประมวลหาคาตอบหรื อข้อสรุ ปด้วยตนเอง โดยที่ ผูส้ อนช่วยอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผเู ้ รี ยน เช่น ในด้านการสื บค้นหาแหล่งความรู ้ การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุ ปข้อมูล
การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาเพื่อให้ผูเ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก และฝึ กให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ คว้าหาความรู ้หรื อสร้าง
ความรู ้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเกิดความคิดในการเสาะแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 ขั้น
ได้แก่
ขั้นที่ 1 การสร้ างความสนใจ (engagement) เป็ นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะนาเข้าสู่ บทเรี ยน ในการจุดประกาย
ความสนใจให้ผูเ้ รี ยนสนใจในบทเรี ยน หรื อเรื่ องที่ น่าสนใจ โดยหัวข้ออาจจะมาจากแผนการเรี ยน จากความสนใจของตัวผูเ้ รี ยน
หรื อจากผลการอภิปรายกลุ่ม
ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง จากตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ประวัติความเป็ นมา เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง ผูส้ อนได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กนั ระหว่างเนื้ อหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน โดยตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
ขั้นที่ 1 คือ การสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ตัวอย่างเช่น ครู นาแถบบันทึกเสี ยง เพลง “บุษบาเสี่ ยงเทียน” มาเปิ ดให้นกั เรี ยนฟั ง
พร้อมทั้งซักถามนักเรี ยนว่า เนื้ อหาในเพลงนี้ มีความหมายว่าอย่างไร และกล่าวถึงเรื่ องใด ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ความสนใจเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสนใจในการเรี ยนการสอน ความเป็ นมา และประวัติผแู ้ ต่ง เรื่ อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 การสารวจและค้ นหา (exploration) เมื่อผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้ประเด็น หรื อ คาถามที่สนใจจะศึกษาจากขั้นที่ 1 แล้ว
ในขั้นนี้ จะเป็ นการวางแผนกาหนดแนวทางในการเสาะหาความรู ้ ตั้งสมมติฐาน และลงมือปฏิบตั ิในการค้นหาความรู ้ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสร้างประสบการณ์ร่วมกันในการสารวจและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ
ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง จากตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ประวัติความเป็ นมา เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง ผูส้ อนได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กนั ระหว่างเนื้ อหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน โดยตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
ขั้นที่ 2 การสารวจและค้นหา (exploration) เช่น (1) ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ ง
ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาประวัติความเป็ นมา เรื่ อง อิเหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิ ง โดยครู ช่วยอธิ บายเพิ่มเติมอย่างละเอียด และ (2) ให้นกั เรี ยนเล่นเกม “ตอบไว ได้แต้ม” โดยครู จะตั้งคาถามเรื่ อง
ประวัติความเป็ นมา เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ศึกษาไปแล้ว และให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันตอบคาถามที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ครู ถาม กลุ่มใด สามารถยกมือตอบคาถามได้เร็ วและถูกต้องที่สุด จะได้คะแนน เมื่อจบเกมกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่ สุด จะเป็ นผู ้
ชนะ
ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงข้ อสรุป (explanation) เป็ นการนาข้อมูลที่รวมรวมและอภิปรายมาจากขั้นที่ 2 ไปสู่ การวิเคราะห์
สังเคราะห์ อภิปรายผล และสรุ ปผล และนาเสนอข้อสรุ ปในรู ปแบบต่าง ๆ ในห้องเรี ยน ข้อสรุ ปในชั้นนี้ อาจจะสอดคล้องหรื อ
แตกต่างจากสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ในขั้นที่ 1 ก็ได้ ซึ่ งผลที่ได้จะสร้างความรู ้ให้ผเู ้ รี ยนว่า เหตุใดจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
หรื อเหตุใดจึงแตกต่างจากสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง จากตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ประวัติความเป็ นมา เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง ผูส้ อนได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กนั ระหว่างเนื้ อหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน โดยตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ คือ
(1) นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็ น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันทา ใบงาน เรื่ อง ความเป็ นมาและประวัติ ผูแ้ ต่งเรื่ อง อิ เหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิ ง โดยให้นักเรี ยนคนหนึ่ ง คิดดังๆ แสดงถึงการคิดตอบคาถาม และเขียนคาตอบ และสมาชิ กอีกคนหนึ่ งเป็ นฝ่ าย
สังเกต ตรวจสอบ (นักเรี ยนอีกคู่หนึ่ งปฏิบตั ิกิจกรรมในทานองเดียวกัน) และ (2) นักเรี ยนแต่ละคู่เปลี่ยนบทบาทกันในคาถามข้อ
ต่อไป โดยสลับหน้าที่จากผูต้ อบเป็ นผูส้ งั เกต จากผูส้ งั เกตเป็ นผูต้ อบ
ขั้นที่ 4 การขยายความรู้ (elaboration) เป็ นการเชื่อมโยงความรู ้ที่ได้จากการค้นพบในขั้นที่ 3 กับความรู ้และประสบการณ์
เดิ มของผูเ้ รี ยน เป็ นการคาตอบเพิ่มเติมความรู ้ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่ งผลที่ ได้จะสร้างความรู ้ให้ผูเ้ รี ยนว่า เหตุใดจึ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ หรื อเหตุใดจึงแตกต่างจากสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง จากตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ประวัติความเป็ นมา เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง ผูส้ อนได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กนั ระหว่างเนื้ อหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน โดยตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ คือ
เมื่อตอบคาถามครบทุกข้อแล้ว ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ในกลุ่มเดียวกัน (4 คน) เปรี ยบเทียบคาตอบกัน และช่วยกันอธิ บายแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างชัดเจน
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (evaluation) เป็ นการประเมินความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้รับจากการสื บเสาะหาความรู ้และอภิปรายผล โดย
กระบวนการประเมินผล จะเป็ นการประเมินความถูกต้องของความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้มา และการประยุกต์ใช้ความรู ้น้ นั ในรู ปแบบ
ของการวิเคราะห์ การวิจารณ์ การแลกเปลี่ยนความรู ้
ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง จากตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
ประวัติความเป็ นมา เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง ผูส้ อนได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กนั ระหว่างเนื้ อหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน โดยตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ คือ
(1) ครู ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ออกมานาเสนอคาตอบในใบงานหน้าชั้นเรี ยน กลุ่มละ 1 หัวข้อ จากนั้น เก็บรวบรวมใบงานส่ งครู
(2) นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความเป็ นมาและประวัติผแู ้ ต่ง เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยุทธ ไกยวรรณ์ (2550) ได้ให้ความหมายของ การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ว่าหมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้น เพื่อ
วัดผลสาเร็ จของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาใดเนื้ อหาหนึ่ งว่า ผูท้ ี่ ถูกวัดมีความรู ้ความสามารถเกี่ ยวกับเนื้ อหานั้นมากน้อย
เพียงใด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สมนึ ก ภัททิยธนี (2551) ได้ให้ความหมายของ การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ว่าหมายถึง การวัดสมรรถภาพสมองด้าน
ต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมาแล้ว
พิสณุ ฟองศรี (2549) ได้ให้ความหมายของ การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ว่าหมายถึง การนาแบบทดสอบที่นิยมใช้กนั
มากในการวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นชุดของข้อคาถามที่กระตุน้ หรื อชักนาให้ผูเ้ ข้าสอบแสดงพฤติกรรมที่ ตอบสนอง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ความรู ้ ด้านสมอง (cognitive) ใช้กันมากในการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธพิ สัย คะแนนจากการสอบเป็ นตัวสะท้อนถึ ง
ความสาเร็ จของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง การใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนตามการเรี ยนรู ้ในแต่สาระ
และตามจุดประสงค์ของวิชา หรื อเนื้อหาที่ผเู ้ รี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ที่ผ่านมาแล้ว สามารถวัดระดับความรู ้ ความจา ด้านการคิด ความ
เข้าใจ การนาไปใช้ และการวิเคราะห์ได้ โดยในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา
ตอนศึ กกะหมังกุหนิ ง ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปกระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนตามขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผูว้ ิจัยให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน (pre-test) กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและนักเรี ยนกลุ่มควบคุ ม โดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง (ก่อนเรี ยน)
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลอง โดยใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้น 8 คาบเรี ยน
3. ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (post-test) กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เมื่อเสร็ จสิ้นการจัดการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนด โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึก
กะหมังกุหนิง (หลังเรี ยน)
4. เมื่อจบการดาเนินการทดลอง ด้วยการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดี ไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึ กกะหมังกุหนิ ง ไปสอบถามกับ
นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
5. การวิเคราะห์ผลจากการดาเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แล้วนามาวิเคราะห์
ผลข้อมูลโดยการใช้สถิติพ้นื ฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าที (t test)
วรรณคดีไทย เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง หมายถึง บทละครพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซี่ งเป็ นบทละครที่วรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็ นยอดของบทละครรา เป็ นผลงานที่สร้างสรรค์ข้ ึนจากอารมณ์
ความรู ้สึก ความคิด หรื อประสบการณ์ต่าง ๆ โดยถ่ายทอดเรื่ องราวหรื อความคิดนั้นผ่านตัวหนังสื อหรื อตัวอักษร ซึ่งเนื้อหาบทละคร
รา เรื่ อง อิเหนา ตอนศึ กกะหมังกุหนิ ง ที่ ได้นามาใช้กระบวนการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ (5E) มีรายละเอียดเนื้อเรื่ อง ดังนี้
เนื้ อหาวรรณคดี เรื่ อง อิเหนา ตอนศึ กกะหมังกุหนิ ง กล่าวถึง ท้าวกะหมังกุหนิ ง มีพระโอรส คือ วิหยาสะกา ครองเมือง
ปาหยัง และโอรสอีกพระองค์ ครองเมืองปะหมันสลัด วันหนึ่งวิหยาสะกาได้เสด็จประพาสป่ า ได้เจอรู ปนางบุษบาที่หายไป จึงคลัง่
ไคล้นางบุ ษบาเป็ นอย่างมาก ท้าวกะหมังกุหนิ งจึ งสื บเรื่ องและให้ทูตไปสู่ ขอ แต่ทา้ วดาหาได้ยกนางบุษบาให้จรกาไปแล้ว ท้าว
กะหมังกุหนิงจึงตั้งใจจะยกทัพมาแย่งชิงนางบุษบาไป โดยให้ระตูปาหยังและระตูปะหมัน พระอนุชา ยกทัพมาช่วย โดยมีวหิ ยาสะกา
เป็ นทัพหน้า และพระอนุชาทั้งสองคนเป็ นทัพหลัง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ด้านท้าวดาหาเมื่อทราบความว่า ท้าวกะหมังกุหนิ งเตรี ยมยกทัพมาตี จึ ง ได้ขอความช่วยเหลือจากท้าวกุเรปั น ท้าวกาหลัง
และท้าวสิ งหัดส่าหรี ท้าวกุเรปั นจึงได้ส่งพระราชสาสน์มาฉบับหนึ่ง เพื่อให้อิเหนายกทัพมาช่วย อีกฉบับส่ งให้ระตูหมันหยา พร้อม
ตาหนิที่นางจินตะหราวาตี ลูกสาวของระตูหมันหยา เป็ นต้นเหตุของการเกิดศึกนี้ ระตูหมันหยารู ้สึกผิดจึงส่ งทัพไปช่วยอิเหนา ด้าน
ท้าวกาหลังก็ให้ตามะหงงกับดะหมังมาช่วย และท้าวสิ งหัดส่าหรี ก็ส่งสุหรานากงมาช่วยเช่นกัน จนกระทัง่ ถึงเมืองดาหา อิเหนาจึงมี
บัญชาให้รบกับท้าวกะหมังกุหนิง
เมื่ อ ทั้ง สองฝ่ าย ฝ่ ายทัพ ของท้า วดาหาและท้า วกะหมัง กุ ห นิ ง เผชิ ญ หน้า กัน สัง คามาระตาก็ ต่ อ สู ้กับ วิห ยาสะก า ซึ่ ง
วิหยาสะกาเป็ นฝ่ ายเพลี่ยงพล้ า ถูกสังคามาระตาสังหาร เมื่อท้าวกะหมังกุหนิ งเห็ นลูกตายก็โกรธ จึงควบม้าไล่ตามสังคามาระตา
อิเหนาจึงเข้าสกัดเอาไว้ และทั้งสองก็ต่อสู ้กนั แต่อิเหนามองว่า ท้าวกะหมังกุหนิ งเก่งเพลงดาบ จึงขอให้ใช้กริ ชสู ้ สุ ดท้ายอิเหนาใช้
กริ ชสังหารท้าวกะหมังกุหนิง ระตูปะหมันและระตูปาหยังคิดว่า ทัพของอิเหนานั้นยิง่ ใหญ่เกินจะต้านทาน ไพร่ พลจึงกระจัดกระจาย
ไปคนละทิศละทาง ระตูท้ งั สองจึงขอยอมแพ้อิเหนาพร้อมทั้งเข้าเฝ้ าและคร่ าครวญว่า กะหมังกุหนิงไม่เคยรบแพ้ใคร แต่เพราะรักลูก
มากเกินไปจึงติดประมาท วิหยาสะกาเองก็ตายตั้งแต่อายุยงั น้อย แม้จะมีความกล้าหาญมากก็ตาม
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเทศบาล
เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จานวน 4 ห้องเรี ยน รวมจานวนนักเรี ยน 177 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
ด้วยการจับสลาก เป็ นกลุ่มทดลอง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 40 คน จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ
หาความรู ้ (5E) วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึ กกะหมังกุห นิ ง และกลุ่มควบคุม คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 จานวน
นักเรี ยนทั้งหมด 40 คน โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดีไทยเรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ผูว้ ิจัย ด าเนิ น การสร้ างแผนการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดี ไ ทย เรื่ อ ง อิ เ หนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิ ง จานวน 8 แผน ๆ ละ 1 คาบ รวมทั้งสิ้ นจานวน 8 คาบ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 8 แผน ๆ ละ
1 คาบ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.98 และปรับปรุ งแก้ไข
จัดทาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ฉบับสมบูรณ์
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิ ง เพื่อ
ใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบปกติ เป็ น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและภาษา ก่อน
นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
และได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ ากับ 0.96 จากนั้น นาแบบทดสอบที่ ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพไป try-out กับนักเรี ยนชั้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 10 คน และได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.77 ได้ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.93 และได้ค่า
ความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.51 จากนั้น นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(rating scale) จานวน 15 ข้อ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่ งผลจากการพิจารณา
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ สรุ ปได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 และปรับปรุ งแก้ไขเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
4. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง
4.3 ทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและนักเรี ยนกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ฉบับก่อนเรี ยน
4.4 ดาเนิ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้น โดยกลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4/1 จานวน 40 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดี ไทย เรื่ อง อิ เหนา ตอน
ศึกกะหมังกุหนิง และกลุ่มควบคุมเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 จานวน 40 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบปกติ
จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1 แผน/คาบ รวมทั้งสิ้นจานวน 8 คาบ
4.5 ทดสอบหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี
ไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ฉบับหลังเรี ยน
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึ กกะหมังกุหนิ ง ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ผูว้ ิจยั นาเสนอ

ผลการวิจยั ดังนี้

1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
แบบสื บความรู้ (5E) เสาะหาผลการเปรี ยบเที ยบ
กลุ่มทดลอง
n
SD
t
Sig.
x̅
ก่อนเรี ยน
40
15.27
2.67
-19.89*
.00
หลังเรี ยน
40
23.15
2.15
*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึ กกะหมังกุหนิ ง ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
2. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึ กกะหมังกุหนิ ง หลังการจัดการเรี ยนรู ้
ระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) กับนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติ
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง หลังการจัดการเรี ยนรู้ ระหว่ างนักเรี ยน
กลุ่มทดลองที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) กับนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ
กลุ่ม
n
SD
t
Sig.
x̅

กลุ่มทดลอง
40
23.15
2.15
7.08*
.00
กลุ่มควบคุม
40
19.90
1.94
*p < .05
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ (5E) มีคะแนนที่ สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
3. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
วรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ตาราง 3
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เรื่ อง
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
SD
x̅
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.89
0.28
มากที่สุด
2
ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้
4.93
0.26
มากที่สุด
1
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4.88
0.29
มากที่สุด
3
รวมทุกด้าน
4.89
0.28
มากที่สุด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากตาราง 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเทศบาลเมือง
สวรรคโลก ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ซึ่งเมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ ลาดับแรก คือ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ลาดับที่
สอง คือ ด้านกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ และลาดับที่สาม คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้
อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึ กกะหมังกุหนิ ง ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาเทศบาลเมื องสวรรคโลก สามารถอภิ ปราย
ผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังจากที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี
ไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
หลังจากที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง หลังเรี ยน สู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เป็ นทฤษฎีที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนค้นคว้าสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองและมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของผูท้ ี่มีความใฝ่ เรี ยนรู ้คือ นักเรี ยนที่แสดงออกถึงความกระตือรื อร้น ความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยนแสวงหา
ความรู ้ จ ากแหล่งเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ วรรณคดี ไทย เรื่ อง อิ เหนา ตอนศึ ก
กะหมังกุหนิง ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้อหาสาระที่เป็ นประโยชน์ที่ส่งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ไทย เรื่ อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สู งกว่านักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ได้เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้คิดค้นหาคาตอบด้วยตนเอง โดยผูส้ อนช่วยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ และการใช้ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิ ม
เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2564) กล่าวถึงการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้วา่ เป็ น
การสอนที่ผสู ้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดคาถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อนามาประมวลหาคาตอบหรื อข้อสรุ ป
ด้วยตนเอง โดยที่ ผสู ้ อนช่วยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผูเ้ รี ยน เช่น ในด้านการสื บค้นหาแหล่งความรู ้
การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ การสรุ ปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น และยังสอดคล้อง
กับ ศศิธร เวียงวะลัย (2556) ได้อธิบายวิธีการดาเนิ นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ไว้วา่ ในปี ค.ศ. 1992
BSCS (Biological Science Curriculum Society) ได้แบ่งการเรี ยนรู ้แบบวัฎจักรออกเป็ น 5 ขั้นตอน หรื อเรี ยกว่า 5E เพื่อเป็ นแนวทาง
สาหรับใช้ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้าง
ความสนใจ (engagement) ขั้นที่ 2 การสารวจและค้นหา (exploration) ขั้นที่ 3 การอธิ บายและลงข้อสรุ ป (explanation) ขั้นที่ 4 การ
ขยายความรู ้ (elaboration) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (evaluation) เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ ศุภณัฐปรัชญา ทานุ
และเด่นดาว ชลวิทย์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่
สอนโดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) สูงกว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปี ที่ 5 ที่ สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Senol and Ozyalcin (2017) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ผล
ของกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสารวจความคิ ดเห็นแบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) ต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทัศนคติต่อวิชาเคมี ผล
การศึกษาพบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) มีประสิ ทธิ ภาพในการปรับปรุ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสมดุลเคมี
มากขึ้น เมื่อเทียบกับกิจกรรมแบบดั้งเดิมที่มีการบรรยาย และสอดคล้องกับการศึกษาของ Ong et al. (2020) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลของ
รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) ต่ อความสาเร็ จทางวิทยาศาสตร์ ในการเรี ยนรู้ เรื่ อง “แม่ เหล็ก” ของนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3
ผลการศึ กษาพบว่า หลังการทดสอบบ่งชี้วา่ ค่าเฉลี่ยหลังการทดสอบในผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มนักเรี ยนที่ทา
ตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้คาถาม 5E มีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มนักศึกษาในกลุ่มควบคุม จึงสามารถสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ (5E) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา ซึ่ งจากเหตุผล
ดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ้น
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) วรรณคดีไทย เรื่ อง
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิ ง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้าน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อย ได้ดงั นี้ ลาดับแรก คือ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ลาดับที่สอง คือ ด้านกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ และลาดับที่สาม คือ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ได้เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้
คิดค้นหาคาตอบด้วยตนเอง โดยผูส้ อนช่วยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ
วิมณ
ั ฑนา หงส์พานิ ช (2560) เรื่ อง ผลของการจั ดการเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ พื น้ ฐาน 2 เพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และการทางานเป็ นที ม สาหรั บนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ อยู่ใ นระดับ มาก และยัง สอดคล้อ งกับ
ปวีณวัสสา บารุ งอุดมรัชต์ และอัมพร วัจนะ (2564) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาผลการจั ดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E)
ร่ วมกับบทเรี ยนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(5E) ร่ วมกับบทเรี ยนออนไลน์โดยใช้ Google Sites อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่ งนภา วังโย, เมษา นวลศรี
และเรขา อรัญวงศ์ (2564) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ 7E ร่ วมกับการใช้ คาถามตามแนวคิ ด
ของบลูมที่ ส่งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7E ร่ วมกับการใช้คาถามตามแนวคิดของบลูมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะผลการวิจยั
1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ในเนื้ อหาวรรณคดีเรื่ องอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ
หรื อในรายวิชาอื่น เช่น วิชาศิลปะ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา
2. ควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) กับตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน เช่น ความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์และการคิดสังเคราะห์ เป็ นต้น
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การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค OK5R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม
วรางคณา กันตา1*
สง่า วงค์ไชย 2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6312610029@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม ที่ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
(2) เปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคมที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค OK5R กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา2564 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม จานวน 2 ห้อง จากนั้น จับสลากห้องเรี ยนได้ห้องเรี ยน 2/5 จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R และ
ห้องเรี ยน 2/7 จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R (2) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
OK5R วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่าสถิติค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าการทดสอบค่าที (t test) แบบ Dependent
Sample และแบบ Independent ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ พบว่า คะแนน
เฉลี่ ยหลังเรี ยนด้านการอ่านเชิ งวิเคราะห์กลุ่มที่ จัดการเรี ยนการรู ้ ดว้ ยเทคนิ ค OK5R สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (2) ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลอง
หลวงวิทยาคม ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค OK5R อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การอ่านเชิงวิเคราะห์, OK5R, การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
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Abstract
In this thesis, the researcher compares (1) To compare the analytical reading abilities of Mathayom Suksa 2 students at
Thammasat Klong Luang Wittayakhom School. that received learning activities with OK5R technique and normal learning management
(2) To compare the analytical reading abilities of Mathayom Suksa 2 students at Thammasat Klong Luang Wittayakhom School.
Between before and after learning with OK5R learning management technique (3) To study the satisfaction of Mathayomsuksa 2
students at Thammasat Klong Luang Wittayakom School towards analytical reading learning management with OK5R technique.
The sample group used were students in Mathayomsuksa 2, Thammasat Klong Luang Wittayakom School, semester 2, academic
year 2021, which was obtained by simple random sampling using 2 classrooms as a random unit. Classrooms were drawn by lot.
Class 2/5 taught learning with OK5R technique and Class 2/7 conducted normal learning. research tools Research (1) Learning
Management Plan with OK5R Technique (2) Normal Learning Management Plan (3) Ability Test in analytical reading (4)
satisfaction questionnaire on learning management OK5R Data were analyzed by statistical mean (x̅), standard deviation (SD) and
t test using Dependent Sample and Independent. The results of the research were summarized as follows: (1) Analytical reading
abilities of Mathayom Suksa 2 students at Thammasat Klong Luang Wittayakhom School. that received learning management
with OK5R technique and normal learning management found that The mean scores after learning analytical reading for the
learning group with OK5R technique were significantly higher than that of normal learning at .05. (2) The analytical reading
ability of secondary school students at 2 Thammasat Klong Luang Wittayakhom School Between before and after school with
learning management with OK5R technique, it was found that after school scores were significantly higher than before at .05. (3)
The satisfaction of Mathayomsuksa 2 students at Thammasat Klongluang Wittayakom School with on the management of
analytical reading learning with OK5R technique was at the highest level.
Keywords: Analytical Reading, OK5R, Normal Learning Management
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บทนา
โลกศตวรรษที่ 21 เป็ นโลกแห่ งความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วในทุกด้าน เด็กและเยาวชนในสังคมได้รับรู ้
ข่าวสารต่าง ๆ จนในบางครั้งอาจทาให้ขาดการพิจารณา แยะแยะ วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารให้รอบคอบ การอ่าน จึงเป็ นส่ วนสาคัญที่
จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สารที่ได้รับ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดและการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพรักความเป็ นไทย ให้มี
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 25)
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ด้านการ
อ่านไว้วา่ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จับใจความสาคัญและรายละเอียดของสิ่ งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่ องที่
อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลาดับความอย่างมีข้ นั ตอน และความเป็ นไปได้ของเรื่ องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ ใช้สนับสนุ นจากเรื่ องที่ อ่าน การที่ ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดทักษะการอ่านดังกล่าวได้น้ นั จะต้องมีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความเป็ นอย่างดี (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551, หน้า 39-43) และในสาระที่ 1 สาระการอ่าน เป็ นกุญแจสาคัญของการเรี ยนรู ้ การ
อ่าน เป็ นหัวใจของการศึกษาทุกระดับชั้น เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ต่าง ๆ การอ่านเป็ นทักษะสาคัญในการเรี ยนภาษา ซึ่ ง
เป็ นทักษะที่ ฝึ กฝนได้ การฝึ กฝนมากจะทาให้มี ค วามสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น การอ่านเป็ นทักษะที่ใช้มากในชีวิตประจาวัน
และจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการศึกษาหาความรู ้และพัฒนาชีวติ การอ่านเป็ น คือ อ่านแล้วจับใจความสาคัญได้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้ โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของสื่ อและเทคโนโลยี การอ่านจึ ง
เป็ นกระบวนการเริ่ มต้นของการเรี ยนรู ้ และนาไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น มีความสาคัญต่อการพัฒนาชาติ เนื่ องจากประเทศที่
จะพัฒนาได้ ต้องอาศัยประชาชนในชาติที่มีความสามารถในการอ่าน เลือกนาความรู ้ และความคิดมาเป็ นกรอบในการดารงชี วิต
เลื อกแนวทางในการประกอบอาชี พที่ เหมาะสม ซึ่ งจะช่ วยพัฒนาชาติ ให้เจริ ญรุ่ งเรื องได้ (สันติ วฒั น์ จันทร์ ใด, 2560, หน้า 27; สุ จริ ต
เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์, 2538, หน้า 138)
จากรายงานการคัดกรองของสานักงานการศึ กษามัธยมศึ กษาปทุมธานี รายงานประเมินนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
ปี การศึกษา 2563 การอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย พบว่า
คะแนนสาระการอ่าน ในเรื่ องการอ่าน ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปั ญหาที่สาคัญด้านผูเ้ รี ยน คือ อ่านแล้วจับใจความสาคัญไม่ได้ ไม่
สามารถสรุ ปประเด็นได้ วิเคราะห์ไม่เป็ น ไม่สามารถบอกสาระสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน จึงส่ งผลให้ผลการรายงานในด้านการอ่านต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากประสบการณ์การสอน ประกอบกับการสอบถามครู ผสู ้ อนรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 เกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนรู ้สาระการอ่านที่ผา่ นมา ผูส้ อนเน้นเนื้อหาหลักมากเกินไป ทาให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้มากกว่าการคิดวิเคราะห์ การ
สอนกระบวนการคิดให้กบั นักเรี ยนไม่เป็ นไปตามลาดับขั้นตอน เมื่อนักเรี ยนอ่านข้อความ จึงไม่สามารถจับประเด็นได้ ส่ งผลให้
คะแนนสาระการอ่านต่า หากครู ใช้วธิ ีการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนที่เหมาะสมและน่าสนใจ จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น โรงเรี ยนจึงต้องเร่ งพัฒนา เนื่องจากอาจส่งผลต่อคะแนนในรายวิชาอื่น ๆ ได้
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน ที่ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน พบว่า มีการใช้วิธีการสอน
และเทคนิ คต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิ ง วิเคราะห์ ได้แ ก่ วิธีการสอนแบบร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ เทคนิ ค STAD
กระบวนการสอนอ่าน KWLSA การสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ ความคิด และการสอนด้วยเทคนิ ค OK5R ซึ่ งวิธีการสอนนี้ เป็ น
แนวคิดของ Pauk (1984, p. 172) ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้แนวคิดและหลักการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคนิ ค OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิธีการอ่านแบบ OK4R มีข้ นั ตอนการอ่าน 7 ขั้นตอน คือ
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ขั้นที่ 1 การอ่านอย่างคร่ าว ๆ (overview) ขั้นที่ 2 การอ่านเพื่อหาแนวคิดหลัก (key idea) ขั้นที่ 3 อ่านแต่ละย่อหน้า (read) ขั้นที่ 4 จด
บันทึกใจความสาคัญ (record) ขั้นที่ 5 พูดเล่าเรื่ องที่อ่าน (recite) ขั้นที่ 6 ทบทวน (review) และขั้นที่ 7 สะท้อนความคิด (reflect)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยเลือกการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยเทคนิ ค OK5R เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิ ง
วิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เทคนิค OK5R เป็ นวิธีอ่านที่มีข้ นั ตอนการอ่านอย่างเป็ นระบบทุกขั้นตอน สามารถพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านเชิ งวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี สามารถนาไปใช้ในอ่านหนังสื อเรี ยน นิ ทาน ข่าว บทความ เรื่ องสั้น ซึ่ งการ
วิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย และพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลอง
หลวงวิทยาคม ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลอง
หลวงวิทยาคม ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม ที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค OK5R
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R
Pauk (1984, p. 172) กล่าวว่า OK5R คือ วิธีการสอนที่เน้นการจดคาสาคัญลงบนกระดาษ (record) และการสะท้อน
ความคิด (reflect) ซึ่งเป็ นจุดสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านได้เชื่อมโยงความคิดใหม่กบั ความเข้าใจเก่า หรื อความรู ้
เดิมที่มีในความทรงจาเข้าด้วยกัน และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้สิ่งที่เพิ่งเรี ยนรู ้มา โดยเพิ่มทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ จากแนวคิด
SQ3R ของฟรานซิส พี โรบินสัน ซึ่งมี 5 ขั้นตอน เป็ น 7 ขั้นตอน
สรุ ปได้วา่ วิธีการสอนแบบ OK5R หมายถึง วิธีการสอนที่เน้นการจดบันทึกคาสาคัญและการสะท้อนความคิด เพื่อช่วยให้
ผูอ้ ่านเชื่อมโยงความคิดใหม่กบั ความรู ้เดิมเข้าด้วยกัน โดยพัฒนาจากแนวคิด SQ3R ของ ฟรานซิ ส พี โรบินสัน และประยุกต์จาก
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ กานเย
ขั้นตอนการอ่ านแบบ OK5R
Pauk (1984, p. 172) ได้พฒั นาวิธีการสอนแบบ OK5R จากแนวคิด SQ3R ซึ่งมี 5 ขั้นตอนไว้ เป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 O (Overview) อ่านอย่างคร่ าว ๆ คือ การให้นกั เรี ยนอ่านบทอ่านทั้งหมด ตั้งแต่ตน้ จนจบก่อน เพื่อให้รู้วา่ บทอ่าน
นั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องใด ดูหวั ข้อใหญ่และหัวข้อย่อย เป็ นการดูภาพรวมของบทอ่าน ไม่ดูรายละเอียดของแต่ละย่อหน้า
ขั้นที่ 2 K (Key Ideas) หาแนวความคิดหลัก คือ การให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจ เกี่ยวกับใจความสาคัญของเรื่ องและส่ วน
ขยายใจความสาคัญ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ขั้นที่ 3 R1 (Read) อ่านแต่ละย่อหน้า คือ ให้นักเรี ยนอ่านแต่ละย่อหน้า แล้วตั้งคาถามว่า อะไร คือความคิดหลักหรื อ
ใจความสาคัญของข้อความนั้น และข้อความสนับสนุนหรื อส่วนขยายใจความสาคัญ คืออะไร
ขั้นที่ 4 R2 (Record) จดบันทึกใจความสาคัญ คือ ให้นกั เรี ยนขีดเส้นใต้คาหรื อวลีที่สาคัญ แล้วเขียนสรุ ปใจความสาคัญ
และส่วนขยายใจความสาคัญในแต่ละย่อหน้าของบทอ่านทั้งหมดลงในสมุดบันทึก ซึ่งไม่ใช่การเขียนสรุ ปแต่ละประโยค แต่เป็ นการ
สรุ ปแนวความคิดหลัก หรื อใจความสาคัญของย่อหน้า
ขั้นที่ 5 R3 (Recite) พูดเล่าเรื่ องที่อ่าน คือ ให้นักเรี ยนเล่าถึงสิ่ งที่ นกั เรี ยนได้บนั ทึกสรุ ปใจความสาคัญ และส่ วนขยาย
ใจความสาคัญ โดยไม่ตอ้ งดูบทอ่าน เพื่อป้ องกันการลืม
ขั้นที่ 6 R4 (Review) ทบทวน คือ ให้นกั เรี ยนทบทวนทันทีวา่ สิ่ งที่นกั เรี ยนเล่า กับสิ่ งที่ได้จดบันทึกไว้ ตรงกันหรื อไม่ โดย
ดูจากที่จดบันทึกไว้ เพื่อให้เข้าใจเรื่ องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและจาเรื่ องที่อ่านได้ดี
ขั้นที่ 7 R5 (Reflect) สะท้อนความคิด คือ ให้นกั เรี ยนพิจารณาความรู ้ที่ได้เรี ยนในใจ เปรี ยบเทียบ สังเกต ความเหมือนและ
ความต่าง จัดเรี ยงความรู ้เป็ นหมวดหมู่ แล้วเชื่อมโยงความรู ้ จากบทอ่าน เข้ากับความรู ้ความเข้าใจเดิมของนักเรี ยน และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านว่า มีประเด็นใดที่นกั เรี ยนมีความเห็นสอดคล้อง หรื อประเด็นใดที่นกั เรี ยนมีความเห็นไม่สอดคล้อง
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 5 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้น 220 คน เป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูว้ จิ ยั ได้สุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม (simple random sampling)
จานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องละ 44 คน รวมทั้งสิ้ น 88 คน จากนั้น จับสลากห้องเรี ยน ได้ห้องเรี ยน 2/5 จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R
และห้องเรี ยน 2/7 จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R
ผูว้ ิจัยดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R จานวน 3 แผน แผนละ 3 คาบ รวม 9 คาบ
คาบละ 50 นาที จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3
คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
เทคนิ ค OK5R ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ ากับ 1.00 จากนั้น ปรั บปรุ งและแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยปรับกิ จกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรี ยนในแต่ละแบบ นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 1 แผนไป
ทดลอง (try-out) ใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเวลา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม และสื่ อที่ใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้แต่ละแผน ปรับปรุ งและแก้ไขข้อบกพร่ อง แล้วนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
3.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 3 แผน แผนละ 3 คาบ รวม 9 คาบ คาบละ 50 นาที
จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จากนั้น ปรับปรุ งและแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.3 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบคู่ขนานชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวนชุดละ 30 ข้อ จากนั้น ให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา
(content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 1.00 จากนั้น นาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพไป Try-out กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.76 ได้ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง
0.80-0.83 และได้ค่าความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.87 จากนั้น นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผูว้ ิจ ัย ด าเนิ น การสร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค OK5R ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน 4 ระดับ จานวน 1 ฉบับ แล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา
(content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 และปรับปรุ งแก้ไขเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
4. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง
4.3 ทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและนักเรี ยนกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ฉบับก่อนเรี ยน
4.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยกลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2/5 จานวน 44 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R และกลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/7 จานวน 44
คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบปกติ 9 คาบ คาบละ 50 นาที โดยไม่รวมเวลาที่ใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
4.5 ทดสอบหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและนักเรี ยนกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ ฉบับหลังเรี ยน
ผลการวิจยั

ปกติ

ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
การเปรี ยบเที ยบคะแนนหลังเรี ยนความสามารถด้ านการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม ที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค OK5R กับการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ
̅
𝑁𝑁
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡
Sig.
X
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
44
26.80
2.34
กลุ่มควบคุม
44
24.09
2.67
88
5.12
.00
*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มทดลอง สู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ .05
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R
ตาราง 2
การเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
ธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม ที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค OK5R
̅
𝑁𝑁
𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡
Sig.
X
ช่วงเวลา
ก่อนเรี ยน
44
15.58
2.75
หลังเรี ยน
44
26.80
2.34
44
20.95*
.00
*p < .05
จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยน สู งกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม ที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค OK5R
ตาราง 3
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ การ
อ่ านเชิ งวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค OK5R
SD
x̅
รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
ลาดับ
รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.26
0.49
มากที่สุด
1
รวมด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้
รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รวมทุกด้าน

812

4.02
4.11
4.13

0.60
0.60
0.56

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
2

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม ที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค OK5R นักเรี ยนมีความมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ =4.13, SD = 0.56) เมื่อพิจารณา ความพึงพอใจรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูร่ ะดับมากที่สุด (x̅ = 4.26, SD = 0.49) รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.11, SD = 0.60) และด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจอยูร่ ะดับมากที่สุด (x̅ = 4.02, SD =
0.60) ตามลาดับ
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค
OK5R กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มที่จดั การเรี ยนการรู ้ดว้ ยเทคนิค
OK5R สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ที่กาหนด
ไว้วา่ นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R กับกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้การสอนแบบปกติ มีความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์วชิ าภาษาไทย แตกต่างกัน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแล้ว พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านเชิงวิเคราะห์
ทั้งนี้ เนื่ องจาก วิธีการสอนแบบ OK5R ของ Pauk (1984, p. 172) ได้เน้นการจดคาสาคัญลงบนกระดาษ (record) และ
การสะท้อนความคิด (reflect) ซึ่งเป็ นจุดสาคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านได้เชื่อมโยงความคิดใหม่กบั ความเข้าใจเก่า
หรื อความรู ้เดิ มที่ มีในความทรงจาเข้าด้วยกัน และปลูกฝั งความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้สิ่งที่ เพิ่งเรี ยนรู ้ มา ซึ่ งวิธีการสอนแบบ
OK5R ทั้ง 7 ขั้นตอน ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการ
จดบันทึกสิ่ งที่อ่าน และการพูดเล่าเรื่ องที่นกั เรี ยนได้อ่านแล้วจดบันทึกไว้ ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถสรุ ปใจความสาคัญเรื่ องที่อ่านได้ดี
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้ด้วยเทคนิ ค OK5R เป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีหลายขั้นตอน กระตุน้ การพัฒนาการอ่านเชิ ง
วิเคราะห์ ด้วยขั้นตอนและกิจกรรมมุ่งทักษะการเรี ยนรู ้มากกว่าความรู ้ที่ได้รับ เมื่อจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้จึงทาให้ได้ผลอย่างเต็มที่
เพราะนักเรี ยนมีประสบการณ์การอ่านหลายรอบ อีกทั้งการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็ นการคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง การรวบรวมคาตอบ
หรื อองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จึงทาให้สามารถวิเคราะห์เรื่ องที่อ่านได้ดว้ ยตนเอง
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R ใช้ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 7 ขั้นตอนของ Pauk (1984, p. 172) คือ ขั้นที่ 1 การ
อ่านอย่างคร่ าว ๆ (overview) ขั้นที่ 2 การหาแนวคิดหลัก (key ideas) ขั้นที่ 3 อ่านแต่ละอนุเฉท (read) ขั้นที่ 4 จดบันทึกใจความ
สาคัญของอนุเฉท (record) ขั้นที่ 5 พูด เพื่อระลึกถึงสิ่ งที่อ่าน (recite) ขั้นที่ 6 ทบทวน (review) ขั้นที่ 7 สะท้อนความคิด (reflect)
การจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนใช้เวลาที่เหมาะสม จึงส่งผลต่อกิจกรรมทาให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิด ไตร่ ตรองหา
ใจความหลัก เช่น ขั้นสะท้อนความคิด นักเรี ยนได้อภิ ปรายสะท้อนความคิ ดของคนในกลุ่มจากการสังเกตุการทางานกลุ่มของ
นักเรี ยน ขั้นตอนนี้ นักเรี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ผูส้ อนเป็ นผูค้ อยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันแสดงความคิดเห็นและ
สะท้อนความคิดในการรวบรวมความคิดในแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ความรู ้วา่ มีเนื้ อหาครบถ้วนหรื อไม่ เพียงใด ในการทากิจกรรมใน
ชั้นเรี ยน ขั้นตอนสะท้อนความคิด เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มแต่ละคนจะต้องร่ วมกันวิเคราะห์ หาแนวคิดหลัก เพราะต้องอ่าน
ทีละย่อหน้า เพื่อหาแนวคิดหลัก รวมทั้งการนาเสนอ จึงทาให้แต่ละขั้นตอนมีความสาคัญ และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. จากการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R พบว่า คะแนนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ดัง จะเห็ น ได้จากคะแนนกลุ่ม ที่ จัด การเรี ย นรู ้ ด้วยเทคนิ ค OK5R มี ค ะแนนก่ อ นเรี ย นค่า เฉลี่ ยอยู่ที่ 15.58
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.75 และคะแนนหลัง เรี ย นค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 26.80 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.34 จากคะแนน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หลังเรี ยนกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R นักเรี ยนมีความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์แตกต่างกันระหว่างบุคคลน้อยลง ส่วนผูเ้ รี ยนกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ มีคะแนนก่อนเรี ยนค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 14.98
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.54 และคะแนนหลัง เรี ยนค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 24.09 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.670 แสดงว่ า
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ยงั คงมีความแตกต่างกันเหมือนเดิม โดยดูจากคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ไม่ได้ลดไปจากเดิมมากนัก
แสดงให้เห็ นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ด้วยเทคนิ ค OK5R ทาให้ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านการอ่านเชิ งวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R เป็ นการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม มีระบบขั้นตอนที่ชดั เจน ผูเ้ รี ยนสามารถคิดได้
อย่างมีอิสระ โดยในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้น จะจัดโดยการแบ่งกลุ่มคละความสามารถของนักเรี ยน มีท้ งั เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน
ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการใช้ความคิดการใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่ วมแบ่งงานและ
หน้าที่ อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มสามารถคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีครู ผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา สอดคล้องกับผลวิจยั
ของ ศิรินทร์ ทิพย์ ถานะกอง (2556) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ด้วยวิธีการสอนแบบ
OK5R ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนเป็ น 25.05 คิดเป็ นร้อยละ 83.50 และมีค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยนเป็ น
12.55 คิดเป็ นร้อยละ 41.83 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ในการทาแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความสาคัญหลังเรี ยน สู งกว่า
ค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการทางานเป็ นกลุ่ม การคิดที่อิสระ
จากข้อมูลการเขียนแสดงความคิดเห็นหลังเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนชอบการทางานเป็ นกลุ่มและการหาข้อมูล หาคาตอบ
ด้วยตนเอง ก็ทาให้ได้ความรู ้ ความเข้าใจ และความจาได้ดีกว่าที่ผสู ้ อนบอก มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ การค้นหา
คาตอบจากการอ่านหลาย ๆ ครั้ง อ่านทีละย่อหน้า สะท้อนความคิด จะเน้นให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน นักเรี ยนจึงสนุกที่ได้
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากเพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยน แต่มีบางคนรู ้สึกว่า กิจกรรมและงานค่อนข้างยากไป
เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R ทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
การค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง การได้คิดและแสดงความคิ ดเห็ นอย่างอิ สระภายใต้เนื้ อหาที่ ได้รับ จึ งทาให้ผูเ้ รี ยนมี คะแนน
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลลดลง
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้การ
อ่านเชิ งวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค OK5R อยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.13, SD = 0.56) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากเนื้อหาที่นามาใช้ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีความน่าสนใจ การอ่านเนื้อเรื่ องทีละย่อหน้า และอ่านซ้ าหลาย ๆ ครั้ง ช่วยให้
นักเรี ยนจับประเด็นสาคัญของเรื่ องได้ การจดบันทึกเรื่ องที่อ่านด้วยสานวนภาษาของตัวเองได้สะท้อนความคิดด้วยการบอกเล่าเรื่ อง
ที่อ่านให้เพื่อนฟัง และการทบทวนในสิ่ งที่ตนเองจดบันทึก ช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่ องได้ดียงิ่ ขึ้น และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
ได้ซกั ถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง ได้ฝึกทางานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ได้มีโอกาสนาเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน จึงส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจในผลงานตัวเอง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ ธอร์ นไดค์ และมาสสโลว์ ที่วา่ หาก
ผูเ้ รี ยนกระทาพฤติกรรมตอบสนองสิ่ งเร้าแล้ว ได้รับผลที่พึงพอใจ เขาก็จะกระทาพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก การยกย่อง ชมเชย การให้การ
ยอมรับ มีรางวัลเป็ นการกระตุน้ ความสนใจ การจัดบรรยากาศการเรี ยนไม่ให้ตึงเครี ยด ในขณะทากิจกรรมนักเรี ยนจะได้ทราบผล
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การทางาน การทดสอบอย่างรวดเร็ ว เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และนาสิ่ งที่ ดีจากการเรี ยนรู ้ครั้งก่อน ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ครั้ง
ต่อไป และการให้การเสริ มแรงทางบวก มักจะทาให้พฤติกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั คงอยูแ่ ละเพิ่มขึ้น ล้วนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมี
ความพึงพอใจในการเรี ยน (อัชรา เอิบสิ ริ, 2556, หน้า 114) นักเรี ยนจึงมีความกระตือรื อร้นที่จะร่ วมกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์
อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งขั้นตอนวิธีการสอนแบบ OK5R จะช่วยให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องราวต่าง ๆ สอดคล้องกับวิจยั ของ ศิวิภา
ชูเรื อง (2550) พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ OK5R ระดับดี มาก เพราะนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทุ ก
ขั้นตอน มีความสุขเพราะวิธีการสอนแบบ OK5R เป็ นวิธีสอนที่ฝึกให้นกั เรี ยนสรุ ปใจความสาคัญ ใจความรองของแต่ละย่อหน้า จด
บันทึก ทบทวนเรื่ องที่อ่าน และสะท้อนภาพ ความเข้าใจออกมาเป็ นคาพูด ซึ่งช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจแนวคิดของเรื่ องที่อ่านได้รวดเร็ ว
และจดจาได้ดี มีความสุข ความพอใจในการเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ข้อเสนอแนะการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R
1. ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R ให้เข้าใจ เนื่ องจากมีข้ นั ตอน 7 ขั้นตอน จึงควรพิจารณา
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสภาพวิชา เนื้ อหาการเรี ยนรู ้และโอกาสทางการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน เมื่อนักเรี ยนเกิ ดปั ญหา
ครู ตอ้ งให้คาแนะนาได้ทนั ที
2. การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ควรเป็ นกิจกรรมกลุ่มการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกันและได้
แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดร่ วมกัน
3. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ต้องเอื้อให้นกั เรี ยนได้แสวงหาคาตอบด้วยตนเอง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค OK5R กับวิธีการสอนแบบอื่น
2. ควรเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค OK5R กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา
3. ควรใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค OK5R มากกว่า 9 คาบ เพื่อดูพฒั นาการของนักเรี ยน
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี ว้ ดั และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง. (2556). การพัฒนาการอ่ านจับใจความกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบ OK5R ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ศิวภิ า ชูเรื อง. (2550). การศึกษาความเข้ าใจการอ่ านภาษาไทยและความพึงพอใจต่ อวิธีการสอนแบบ OK5R ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ.

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

815

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สันติวฒั น์ จันทร์ใด. (2560). การประเมินการรู ้เรื่ องการอ่าน (reading literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรี ยนร่ วมกับ
นานาชาติ PISA. ใน คู่มือการดาเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาไทย
ปี งบประมาณ 2561. กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
สุจริ ต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์. (2538). วิธีสอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัชรา เอิบสิ ริ. (2556). จิ ตวิทยาสาหรั บครู . กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Pauk, W. (1984). How to study in college. New York: Houghton Miffin.

816

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านสะกดคา ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสมองเป็ นฐาน
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
อ้อยทิพย์ แสงสุดตา1*
สง่า วงค์ไชย2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: oilthip.saengsudta@gmail.com1
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (2) เปรี ยบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน และ (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 โรงเรี ยนวัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร
จานวน 2 กลุ่ม จานวนนักเรี ยน 40 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม เพื่อ
หากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1 จานวนนักเรี ยน 20 คน และกลุ่มควบคุม เป็ น
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1/2 จานวนนักเรี ยน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสะกดคา
และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t test Dependent และ t test Independent
ผลการวิจยั พบว่า (1) คะแนนความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มทดลอง หลังเรี ยน
สู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) คะแนนความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษา ปี ที่ 1 กลุ่มทดลอง หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
คาสาคัญ: การอ่านสะกดคา, การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน
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Abstract
The purposes of this research were (1) compare the Thai language Reading-word spelling ability of Primary 1 students
between experimental group and control group before-after by using Brain Based learning management. (2) compare the average
scores of Reading-word spelling ability grade 1 students before and after using Brain Based learning. (3) study grade 1 student’s
options to learning by using Brain Based.
A sample was selected from Primary 1 students were conducted within the duration of the second semester of the
academic year 2022 at Watpradittharam School, Thonburi, and Bangkok. There were 40 students to divide in 2 groups by using
simple random sampling methods and classroom random units. The experimental group was 20 students from grade 1/1 and the
control group was 20 students from grade 1/2.
The research instruments included (1) Thai Reading-word spelling ability lesson plans using by Brain Based learning. (2) The
conventional learning lesson plans. (3) Thai language Reading-word spelling ability test. (4) The questionnaire inquiring the
student’s satisfactions to ward the Brain Based learning. The statistics used in this research including mean, standard deviation, t
test Dependent and t test Independent.
The results of the research were as follows: (1) Reading-word spelling ability of the experimental group students
indicated that the average of the post-test scores were higher than the control group students at the level of statistical significance of .05
(2) Reading-word spelling ability of the experimental group students indicated that the average of the post-test scores were higher
than the pre-test scores at the level of statistical significance of .05 (3) Satisfactions in 3 areas of the experimental group students
by using brain-based learning Overall were at the high agreement level.
Keywords: Reading-Word Spelling, Brain-Based Learning Management
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บทนา
ความสามารถด้านการอ่านสะกดคา เป็ นทักษะทางภาษาที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตของคนเรา เพราะใน
การดารงชีวิตประจาวันของคนเรา การอ่านและการเขียนเป็ นการสื่ อความหมายถึงกันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องพัฒนา
ทักษะการอ่านสะกดคา กล่าวคือ ต้องอ่านได้ถูกต้อง รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความสาคัญดังกล่าว หลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จะต้องให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะต่าง ๆ อย่างสมดุลตามความสามารถของนักเรี ยน ทั้งการดู ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (อัจฉรา ประดิษฐ์, 2550)
การจัดการเรี ยนการสอน สื่ อการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจเร็ วขึ้น คือ แบบฝึ กทักษะ ซึ่ งมีความสาคัญ
ทาให้ครู ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของแบบฝึ กทักษะและนักเรี ยน เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และ
เจตคติดา้ นต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน ครู ได้แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดตามความสามารถของ
ตนเอง สามารถนาประโยชน์ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจัดทาและศึกษาวิธีการทา
แบบฝึ กทักษะให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันทากิจกรรมที่หลากหลายและ
มี ความสอดคล้องกับการทางานของสมอง ทาให้ผูเ้ รี ยนเพลิ ดเพลิ น ต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทาให้นักเรี ยนได้พฒ
ั นาตาม
ความสามารถเต็มศักยภาพของตน (เธี ยร พานิ ช, 2544) การพัฒนาการสอนภาษาไทย โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐานนั้น
ให้ความสนใจต่อกระบวนการที่ ได้จากการศึกษาการทางานของสมอง จึงมีความสาคัญสู่ การประยุกต์ใช้ในกระบวนวิธีการสอน
(พรพิไล เลิศวิชา, 2558) การเรี ยนรู ้เรื่ องสมองจะช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างมาก ซึ่ งจัดว่า เป็ นความรู ้ใหม่ที่บุคคล
ทัว่ ไปจะได้เข้าใจถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ (อารี สัณหฉวี, 2554) ดังนั้น การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคา ด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน ผูส้ อนควรนามาใช้ในการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ให้กับนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นแนวการสอนที่
สอดคล้องกับความชอบของสมองมนุษย์ ทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ (พรพิไล เลิศวิชา, 2558)
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ครู จาเป็ นที่ จะต้องมีวิธีการ เทคนิ ค
รู ปแบบ เครื่ องมือ นวัตกรรม สื่ อการสอน ที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถนานวัตกรรมที่ได้น้ นั มาใช้
ยกระดับกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อให้การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของผูเ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ภาพและผลสัมฤทธิ์
ดีข้ ึน ครู จึงออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีเนื้ อหาในลักษณะบูรณาการ เน้นการสอนภาษาเพื่อประโยชน์สาหรับผูเ้ รี ยนใน
การนาไปใช้ชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดกับผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั จึ งเลือกศึกษาแนว
ทางการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคา ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกอ่าน โดยครู มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
ความสามารถในการอ่านสะกดคาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถในการอ่าน อันเป็ นพื้นฐานของผูเ้ รี ยนใน
อนาคตต่อไป
จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร ตารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ผูว้ ิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันทากิจกรรมที่ หลากหลาย และมีความสอดคล้องกับการทางานของสมอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ความสาคัญกับธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของสมอง ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีข้ นั ตอนดังนี้ (1) ขั้น
อุ่นเครื่ อง (warm-up) เป็ นกิจกรรมที่ทาให้สมองตื่นตัว เตรี ยมพร้อมที่ จะเรี ยนรู ้วิชาต่อไป หรื อเรื่ องต่อไป เช่น ร้องเพลง, ท่องบท
อาขยาน, ท่องบทร้องเล่น เป็ นต้น (2) ขั้นนาเสนอความรู ้ (present) นักเรี ยนทุกคนมีความสามารถต่างกัน มีประสบการณ์ มีพ้ืนฐาน
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เฉพาะตัว ดังนั้น การนาเสนอความรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้เด็ก ทุกคนได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเป็ นขั้นที่นาเสนอความรู ้ใหม่
ผ่านสื่ อที่น่าสนใจ เช่น มีบตั รคาให้นกั เรี ยนอ่านโดยมีส่วนร่ วมในการประสมคานั้น ๆ (3) ขั้นลงมือเรี ยนรู ้ ฝึ กทาฝึ กฝน (learnpractice) เป็ นขั้นที่ เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนฝึ กทา โดยลงมือทดลองใช้ความรู ้ด้วยกิ จกรรมต่าง ๆ และอาจมีใบงานให้นักเรี ยนได้
ประยุกต์ใช้ความรู ้ คิดสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง เช่น ให้นกั เรี ยนฝึ กประสมคา โดยเขียนสระ พยัญชนะ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ ลง
กล่องบัตรคาที่ครู จดั ทาขึ้น และให้ฝึกประสมคาเพื่อให้นกั เรี ยนรู ้ตาแหน่ง เป็ นต้น (4) ขั้นสรุ ปความรู ้ (summary) เป็ นขั้นที่มีการนา
ประสบการณ์ท้ งั หมดมาสรุ ปรวบยอด เป็ นความรู ้ที่ชดั เจนอีกครั้งหนึ่ ง และครู ตอ้ งมาสรุ ปร่ วมกันกับนักเรี ยน และ (5) ขั้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ (apply) เป็ นขั้นที่มีกิจกรรมหรื อภาระงาน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น ให้นกั เรี ยน
ประสมคาใหม่เพิ่มเติม (พรพิไล เลิศวิชา, 2558)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีหลักการคือ ให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนกระบวนการทางานของสมองที่มีการ
พัฒนาตามธรรมชาติ โดยอาศัยความเข้าใจในกระบวนการมาตอบปั ญหา ใช้เนื้ อหาและวิธีการเพื่อสนับสนุนพัฒนาการนั้น (พรพิไล
เลิศวิชา, 2558) ซึ่งงานวิจยั ของ แสงจันทร์ ศรี สุทธา (2561) เรื่ อง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่ านและทักษะการ
เขียนสะกดคาสระเสี ยงยาว ตามแนวคิ ด Brain-Based Learning ผลการศึ กษาพบว่า ทักษะการอ่านสะกดคาสระเสี ยงยาว ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด Brain-Based Learning พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และงานวิจยั ของ นิ ตยา เชื้อดวงผุย (2553) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็ นฐาน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนก้าวหน้ามากขึ้นกว่าการเรี ยน
ตามปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับ บุญฑริ กา ภูมิผกั แว่น (2553) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็ นฐาน ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วิธีคิดและทราบแนวทางการ
ประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้เป็ นคาอ่านและเขียนคาได้ถูกต้อง อันเป็ นผลสัมฤทธิ์ ของวิธีการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิผล
การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ของโรงเรี ยนวัดประดิษฐาราม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปั จจุบนั
ยังพบปั ญหาด้านการอ่านของผูเ้ รี ยน คือ ผูเ้ รี ยนบางส่ วนยังขาดทักษะการอ่านสะกดคา อ่านหนังสื อได้เป็ นคา ๆ ยังไม่สามารถอ่าน
หรื อทาความเข้าใจโดยภาพรวมได้ จากปั ญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การอ่านเป็ นปั ญหาสาคัญ ซึ่งนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เป็ น
ระดับชั้นอยู่ในวัยเริ่ มเรี ยน ที่ ตอ้ งมีพ้ืนฐานการอ่านภาษาไทยเป็ นสาคัญ ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นครู ผูส้ อนวิชาภาษาไทยนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 เห็นความสาคัญว่า ปั ญหาการอ่านควรได้รับการแก้ไข จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อ
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคา ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดย
ผลของการวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ

- ความสามารถในการอ่านสะกดคา

- การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน

- ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การอ่ านสะกดคา
การอ่านสะกดคา เป็ นการอ่านที่สอนกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั การสอนอ่านแบบไทย ซึ่ งทาให้เด็กอ่านหนังสื อไทย
ได้แตกฉานวิธีหนึ่ง วิธีสอนแบบนี้ เป็ นการนาพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาประสมกัน แล้วฝึ กอ่านแบบแจกลูก การอ่านแบบสะกด
คา เป็ นการอ่านที่เน้นการฟังเสี ยง ของพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ที่นามาประสมกันเป็ นคา เมื่อฝึ กอ่านบ่อย ๆ จน
เข้าใจและจาได้ ก็จะอ่านได้ถูกต้องแม่นยา (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555)
ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร (2560) ได้ให้ความหมายของการอ่านสะกดคา ไว้ในทานองเดียวกันว่า การอ่านสะกดคา หมายถึง การ
อ่านโดยนาเสี ยงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด มาประสมเป็ นคาอ่าน การอ่านต้องสะกดด้วยเสี ยง จะทาให้เด็กอ่านได้
ถูกต้อง และสามารถนาไปสู่การอ่านในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
การจัดการเรี ยนการสอนแจกลูกและสะกดคา ควรเลือกคามาให้อ่านแบบแจกลูกและสะกดคา ไม่จาเป็ นต้องอ่านแบบแจก
ลูกและสะกดคาทุกคาในบทเรี ยน เมื่อนักเรี ยนอ่านหนังสื อได้คล่อง ก็ไม่จาเป็ นต้องใช้วิธีการแจกลูกสะกดคาอีก สอนแต่ละครั้งไม่
ควรใช้เวลานานเกินไป จะทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่าย และควรสอนควบคู่กบั การสอนอ่านเป็ นคา อ่านเป็ นประโยค เพื่อให้นกั เรี ยน
รู ้สึกสนุกและเรี ยนอย่างมีความหมาย และการอ่านสะกดคา เหมาะสาหรับการเริ่ มต้นการสอนอ่านอย่างมาก เพราะถ้านักเรี ยนอ่าน
สะกดคาได้ จะสามารถอ่านคาใหม่ได้เอง
การจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ความสาคัญกับธรรมชาติการ
เรี ยนรู ้ของสมอง และนาธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของสมองนั้น มาออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน
มีข้ นั ตอนดังนี้ (1) ขั้นอุ่นเครื่ อง (warm-up) เป็ นกิจกรรมที่ทา เพื่อให้สมองตื่นตัวเตรี ยมพร้อมที่จะเรี ยนรู ้วิชาต่อไป หรื อเรื่ องต่อไป
เช่น ร้องเพลง, ท่องบทอาขยาน, ท่องบทร้องเล่น เป็ นต้น (2) ขั้นนาเสนอความรู ้ (present) นักเรี ยนทุกคนมีความต่างกัน มี
ประสบการณ์ มีพ้นื ฐานเฉพาะตัว ดังนั้น การนาเสนอความรู ้ ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเป็ นขั้น
ที่นาเสนอความรู ้ใหม่ผา่ นสื่ อที่น่าสนใจ เช่น มีบตั รคาให้นกั เรี ยนอ่าน โดยมีส่วนร่ วมในการประสมคานั้น ๆ (3) ขั้นลงมือเรี ยนรู ้ ฝึ ก
ทาฝึ กฝน (learn-practice) เป็ นขั้นที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนฝึ กทา โดยลงมือทดลองใช้ความรู ้ดว้ ยกิจกรรมต่าง ๆ และอาจมีใบงานให้
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นักเรี ยนได้ประยุกต์ใช้ความรู ้ คิดสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง เช่น ให้นกั เรี ยนฝึ กประสมคาโดยเขียนสระ พยัญชนะ ตัวสะกด และ
วรรณยุกต์ ลงกล่องบัตรคาที่ครู จดั ทาขึ้น และให้ฝึกประสมคาเพื่อให้นกั เรี ยนรู ้ตาแหน่ง เป็ นต้น (4) ขั้นสรุ ปความรู ้ (summary) เป็ น
ขั้นที่มีการนาประสบการณ์ท้ งั หมดมาสรุ ปรวบยอดเป็ นความรู ้ที่ชดั เจนอีกครั้งหนึ่ ง และครู ตอ้ งมาสรุ ปร่ วมกันกับนักเรี ยน (5) ขั้น
การประยุกต์ใช้ความรู ้ (apply) เป็ นขั้นที่มีกิจกรรมหรื อภาระงาน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น ให้นกั เรี ยน
ประสมคาใหม่เพิ่มเติม (พรพิไล เลิศวิชา, 2558)
วิธีการดาเนินการวิจยั
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เรื่ อง การ
อ่านสะกดคา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง การอ่านสะกดคา
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน จานวน 3 แผน รวม
ทั้งหมด 9 ชัว่ โมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 3 แผน รวมทั้งหมด 3 ชัว่ โมง จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และ
นาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่จัดการเรี ยนรู ้ แบบสมองเป็ นฐานทั้ง 3 แผน ได้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ปรับปรุ ง
แก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบปญหาอุปสรรค และนา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปใช้สอนจริ ง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสะกดคา ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสะกดคา ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เพื่อ
ใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสะกดคา ประกอบไปด้วย การอ่านคา การอ่าน
ประโยค และการอ่านข้อความ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ได้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านสะกดคา สอดคล้องตามเกณฑ์และสามารถนาไปใช้ได้
จากนั้น นาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ มีลกั ษณะ
เหมือนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านสะกดคา ในการตรวจให้คะแนนเพื่อตรวจสอบความเป็ นไป
ได้ใ นการนาไปใช้ และเพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข การหาค่ า ความยาก (p) และค่ า อ านาจจาแนก (r) พบว่า แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอ่านสะกดคา มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.35-0.70 และค่าอานาจจาแนก (r) จะอยูร่ ะหว่าง 0.26-0.80 มีค่า
ความเชื่อมัน่ 0.89 แสดงว่า ความยากง่ายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านสะกดคา อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้ได้
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน จากนั้น นาแบบสอบถาม
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขเสนอต่ออาจารย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ซึ่ งได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และนาไป
แบบสอบถามไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มทดลอง

822

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วย
สุ่ม เพื่อหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. เลือกแบบแผนการทดลอง การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design
3. ดาเนินการทดสอบก่อนเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสะกดคา ฉบับก่อนเรี ยน กับนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง และนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
4. ด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ตามแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ผูว้ ิจัย สร้ างขึ้ น โดยกลุ่ ม ทดลองเป็ นนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1/1 จานวน 20 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน และกลุ่มควบคุม
เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/2 จานวน 20 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
5. ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านสะกดคา ฉบับหลังเรี ยน กับ นักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคา ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1” ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ตาราง 1
การเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการอ่ านสะกดคาของกล่่มทดลองกับกล่่มควบค่ม ก่ อนและหลังเรี ยน ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
สมองเป็ นฐาน สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ค่าสถิติ
กลุ่มตัวอย่าง
n
SD
t
df
Sig.
กลุ่มทดลอง
20
43.20
0.57
10.30*
38
.00
กลุ่มควบคุม
20
40.00
0.46
*p < .05
จากตาราง 1 นักเรี ยนกลุม่ ทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่าน
สะกดคา สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม ที่ได้รับจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 2
การเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการอ่ านสะกดคาของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ก่ อนและหลังเรี ยน ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้
แบบสมองเป็ นฐาน
ค่าสถิติ
การทดสอบ
n
SD
t
df
Sig.
ก่อนเรี ยน
20
41.60
1.81
.00
11.46*
19
หลังเรี ยน
20
46.85
2.30
*p < .05
จากตาราง 2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สมองเป็ นฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน
ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสมองเป็ นฐาน
รายการประเมิน

SD

ระดับความคิดเห็น

ลาดับ

ด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้

4.18

0.47

เห็นด้วยมาก

3

ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้

4.45

0.51

เห็นด้วยมาก

1

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้

4.42

0.47

เห็นด้วยมาก

2

4.35

0.48

เห็นด้วยมาก

รวมทั้ง 3 ด้าน

จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมอง
เป็ นฐาน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.35, SD = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากทุกด้าน ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ ( = 4.45, SD = 0.51) รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ ( =
4.42, SD = 0.47) และด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ( = 4.18, SD = 0.47) ตามลาดับ
อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบสมองเป็ นฐาน สาหรั บนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 1 พบว่า ความสามารถด้านการอ่า นสะกดคาของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดคา สู ง
กว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ความสาคัญกับธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของ
สมอง และนาธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของสมองนั้น มาออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีข้ นั ตอน
ดังนี้ (1) ขั้นอุ่นเครื่ อง (warm-up) (2) ขั้นนาเสนอความรู ้ (present) (3) ขั้นลงมือเรี ยนรู ้ ฝึ กทาฝึ กฝน (learn-practice) (4) ขั้นสรุ ป
ความรู ้ (summary) และ (5) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู ้ (apply) (พรพิไล เลิศวิชา, 2558)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันทากิจกรรมที่หลากหลายและ
มีความสอดคล้องกับการทางานของสมอง ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกไม่เบื่อ เพลิดเพลินต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นเวลานาน การเรี ยนรู ้โดยธรรมชาติ ช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาตามความสามารถเต็มศักยภาพของตน (เธี ยร พานิ ช, 2544) การ
พัฒนาการสอนภาษาไทย โดยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐานนั้น ให้ความสนใจต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ในภาพที่สมอง
กาลังทางาน ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาการทางานของสมอง จึงมีความสาคัญนามาสู่การประยุกต์ใช้ในกระบวนวิธีการสอน (พรพิไล
เลิศวิชา, 2558) การเรี ยนรู ้เรื่ องสมองจะช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างมาก (อารี สัณหฉวี, 2554) ดังนั้น การพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านสะกดคา ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน ผูส้ อนควรนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั
นักเรี ยน การออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของสมอง จะทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ และ
ทาให้ครู ได้ทราบเกี่ยวกับทฤษฏีสมอง (พรพิไล เลิศวิชา, 2558)
จากการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยการจัดการ
เรี ยนแบบปกติ กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีคะแนนความสามารถด้านการอ่านสะกดคา มีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ = 43.20, SD = 0.57 และคะแนนความสามารถด้านการอ่านสะกดคา ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติ อยูท่ ี่ = 40.00, SD = 0.46 จะเห็นว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม ทั้งนี้ ด้วยผลมาจาก
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เป็ นกระบวนการที่ ส่งเสริ มการทางานของสมอง และผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ความสามารถเต็มศักยภาพในด้านการอ่านสะกดคา (เธี ยร พานิ ช, 2544) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แสงจันทร์ ศรี สุทธา (2561)
ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั เรื่ อง การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาทักษะการอ่ านและทักษะการเขี ยนสะกดคาสระเสี ยงยาว ตาม
แนวคิ ด Brain-Based Learning ร่ วมกับช่ดนิ ทานส่ งเสริ มทั กษะการอ่ านและการเขี ยนของนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ผล
การศึกษาพบว่า ประสิ ทธิภาพของชุดนิทานส่งเสริ มทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาสระเสี ยงยาวที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด ทักษะการอ่านสะกดคาสระเสี ยงยาว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด Brain-Based Learning พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
2. จากผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยน ด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐานหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังเรี ยน ด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดคาหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการอ่านสะกดคา ก่อนเรี ยน เท่ากับ = 41.60, SD = 1.81 และค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดคา
หลังเรี ยน เท่ากับ = 46.85, SD = 2.30 จะเห็นว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีความสามารถ
ในการอ่านสะกดคา หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ซึ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน ช่วยส่ งเสริ มการทางานของสมอง
ของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาด้านการอ่านสะกดคาได้เต็มศักยภาพ (เธี ยร พานิ ช, 2544) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละ
ขั้นตอน มีการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ผอ่ นคลายและเป็ นธรรมชาติ จากผลการวิจยั นักเรี ยนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่าน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สะกดคา หลังเรี ยนสู งขึ้น ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เลขา มากสังข์ (2556) ได้ศึกษา
ค้นคว้างานวิจยั เรื่ อง ผลการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานที่ มีต่อความสามารถในการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ ภาษาไทย ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยของนักเรี ยนที่เรี ยนจาก
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน อยูใ่ นระดับดี นักเรี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้นในการเรี ยน และการถาม-ตอบ ในชั้นเรี ยน
เพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีเช่นกัน
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ = 4.35, SD = 0.48 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ ตามลาดับดังนี้ ลาดับที่ 1 ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( = 4.45, SD = 0.51) ลาดับที่ 2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.42, SD =
0.47) และลาดับที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.18, SD = 0.47) ตามลาดับ
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ จารี ย ์ ขุน ชานาญ (2557) การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้สมองเป็ นฐาน (Brain-Based
Learning--BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning--BBL)
พัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
จากการอภิปรายผล การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคา ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 กับวิธีสอนแบบปกติ เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดคา จะเห็นว่า นักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีคะแนนความสามารถโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับคุณภาพดี ซึ่ งสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ การวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน สู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และผูว้ จิ ยั ได้ทาการประเมินดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน
พบว่า นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีประเด็นการเสนอแนะ ดังนี้
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน ผูส้ อนควรศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้และดาเนิ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องโดยคานึ งถึงสภาพแวดล้อม การใช้สื่อการสอน และการดาเนิ น
กิจกรรมในระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละขั้นตอน
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน ผูส้ อนต้องมีการวางแผนและเตรี ยมพร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้และมีแหล่งข้อมูล
หรื อวัสดุอุปกรณ์ในการทากิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะในการค้นคว้า คิดคาศัพท์ และสามารถผลิตชิ้นงานที่เกี่ยวกับ
เรื่ องที่เรี ยนได้ โดยนักเรี ยนสามารถทาได้ตามความสนใจของนักเรี ยน ร่ วมกับเนื้อหาในบทเรี ยน และเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้
3. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน ในขั้นตอนการลงมือเรี ยนรู ้ ฝึ กทา ฝึ กฝน เป็ นขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อนลงมือทาการใช้
ความรู ้จากเนื้อหาในบทเรี ยนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกิจกรรม เช่น เกมจับคู่บตั รคากับรู ปภาพ โดย
ครู ควรให้นกั เรี ยนทุกคนได้ออกมามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมจนครบทุกคน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน และการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ครู ผสู ้ อนควรสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ท้ งั สภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ผ่อนคลาย เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิดและสามารถทาความเข้าใจใน
บทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้ความสาคัญกับธรรมชาติ
การเรี ยนรู ้ของสมอง ดังนั้น ครู ผสู ้ อนไม่ควรจากัดความคิดของนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนได้แสดงออกทางความคิด โดยมีครู เป็ นผูแ้ นะนา
ส่งเสริ มในด้านที่ถูกต้องเหมาะสม
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนใช้สอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านสะกดคา และยังสามารถใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสมองเป็ นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสะกดคาได้
เช่นเดียวกัน
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โรงเรี ยนบ้ านแม่ จัน (เชี ยงแสนประชาน่สาสน์ ) สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3. วิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
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ผลการใช้ รูปแบบมโนทัศน์ ที่มีต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คายืมภาษาต่ างประเทศ
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เจตริ นทร์ ขาวนุย้ 1*
สง่า วงค์ไชย2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย 1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: jettarin2537@icloud.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ระหว่างนักเรี ยน
ที่เรี ยนด้วยรู ปแบบมโนทัศน์กบั นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบปกติ (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบมโนทัศน์ท้ งั ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยน
สตรี ศรี สุริโยทัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (simple random
sampling) ใช้วธิ ีการจับสลาก โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง 2 ห้อง กลุ่มทดลอง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/8
จานวน 30 คน จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์ กลุ่มควบคุม คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/7 จานวน 30 คน จัดการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ด้วยรู ปแบบมโนทัศน์
จานวน 3 แผน (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ด้วยรู ปแบบปกติ จานวน 3 แผน (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (pretest-posttest) เรื่ อง คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (4) แบบสอบถามความคิดเห็ นของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
แบบ Dependent และแบบ Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ สูงกว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
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The Effect of the Concept Attainment Model Toward Learning Achievement in Loanwords
of Grade 8 Students at Satri Si Suriyothai School
Jettarin Khaonui1*
Sa-Nga Wongchai2
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: jettarin2537@icloud.com
Abstract
The research was aimed to (1) compare the learning achievement of grade 8 students in loanwords between the groups
instructed by the concept attainment model and a group with a normal teaching method. (2) compare the learning achievement of
the grade 8 students after learning loanwords instructed by concept attainment model. (3) study the opinions of students in the
experimental group to ward concept attainment model. The samples were grade 8 students at Satri Si Suriyothai School in a
second semester of 2021 academic year, using the simple random sampling method, then the students were divided into an
experimental group instructed by concept attainment model (30 students in grade 2/8) and a control group instructed by a normal
teaching method (30 students in grade 2/7). The research instruments were (1) 3 lesson plans loanwords that instructed by concept
attainment model (2) 3 lesson plans of loanwords that instructed by a normal teaching method. (3) The pretests and posttests of
loanwords. The tests were 30 points in 4 multiple-choice questions. (4) The questionnaire of student’s opinions toward concept
attainment model. All of the instruments were quality tested by experts using index of consistency: IOC. The collected data were
analyzed by average (x̅), standard deviation (SD), dependent and independent t test.
The results of the research showed that,
1. The learning achievement in loanwords of grade 8 students instructed by concept attainment model was higher than a
group instructed by normal teaching method at.05 significant level.
2. The learning achievement in loanwords of grade 8 students instructed by concept attainment model was higher than
before at .05 significant level.
3. The overall view of students’ opinions toward concept attainment model were in the level of strongly agree.
Keywords: Concept Attainment Model, Loanwords, Normal Teaching Method
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บทนา
การเรี ยนรู ้ภาษาไทยมีความเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย์ เพราะภาษาเป็ นการสื่ อสารของความคิด การเรี ยนรู ้ภาษาไทย
จึงต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้คิดสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์วจิ ารณ์ คิดตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา และวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกัน
ต้องใช้ภาษาอย่างมีเหตุผล ใช้ในทางสร้างสรรค์ และใช้ภาษาอย่างสละสลวยงดงาม ย่อมสร้างเสริ มบุคลิกภาพสาหรับผูใ้ ช้ภาษาให้
เกิดความน่าเชื่อถือและเชื่อภูมิดว้ ย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรี ยนมีทกั ษะ
ในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เต็มศักยภาพผ่านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน
หลักการใช้ภาษา เป็ นหนึ่งสาระการเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย โดยหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการ
กาหนดคุณภาพผูเ้ รี ยนด้านหลักการใช้ภาษาผ่านตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาระที่ 4
หลักการใช้ภาษา ในมาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
ภู มิ ปั ญ ญาทางภาษา และรั ก ษาภาษาไทยไว้เ ป็ นสมบัติ ข องชาติ โดยมี ต ัว ชี้ ว ดั ม.2/5 รวบรวมและอธิ บ ายความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศที่ ใช้ในภาษาไทย (กระทรวงศึ กษาธิ การ, กรมวิชาการ, 2551) ดังนั้น นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 จะต้อง
รวบรวมและอธิ บายความหมายของคาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย จาแนกคาที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องและนาไปใช้ได้ตรงความหมาย เหมาะกับระดับของภาษาจาแนก และใช้ภาษาต่างประเทศได้
จากการจัดการเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ อง หลักการใช้ภาษาไทย ต่ ากว่าเกณฑ์จานวนมาก เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ในการจัดสอบเพื่อเก็บคะแนน
ของนักเรี ยน ด้วยเนื้ อหาเรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศเป็ นการเลือกใช้ภาษาที่ มาจากคายืม โดยมีกฎเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ของ
คาศัพท์ ซึ่ งคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เป็ นความรู ้ส่วนหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อการเรี ยนภาษาไทยเป็ นอย่างยิ่ง เพราะหาก
นักเรี ยนไม่สามารถแยกคายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ นักเรี ยนก็จะไม่สามารถแยกคาภาษาต่างประเทศกับคาไทยแท้ได้
และไม่บรรลุตามตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ และเมื่อพิจารณาแล้ว ปั ญหาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนดังกล่าวนั้น อาจเกิดจากการเลือก
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของครู อาจไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้หรื อสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรี ยน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลในการจัดการเรี ยนการสอน เนื่ องจากเนื้ อหา
เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ เป็ นการแบ่งหมวดหมู่ของกลุ่มคาศัพท์ ก่อนนามาใช้ พบว่า Joyce and Weil (2015) พัฒนาการสอน
รู ปแบบมโนทัศน์ (concept attainment ) ขึ้นโดยใช้แนวคิดของ บรุ นเนอร์ ก๊ดู นาว และออสติน ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้มโนทัศน์ของสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งนั้น สามารถทาได้ โดยการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะที่สาคัญของสิ่ งนั้น เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกสิ่ งที่ใช่และไม่ใช่สิ่งนั้น
ออกจากกันได้ โดย ทิ ศนา แขมมณี (2564) ได้อธิ บายวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอนนี้ ว่า มุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนรู ้มโนทัศน์ของ
เนื้ อหาสาระอย่างเข้าใจและสามารถให้คานิ ยามของมโนทัศน์น้ นั ได้ดว้ ยตัวเอง รู ปแบบการสอนนี้ จึ งมีลกั ษณะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนผ่านกระบวนการของการตั้งคาถามอย่างมีโครงสร้าง รู ปแบบนี้ ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจและ
เรี ยนรู ้แนวคิดด้วยการระบุคุณลักษณะหรื อคุณลักษณะหลักผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และเปรี ยบเทียบตัวอย่าง การ
เรี ยนรู ้มโนทัศน์ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งนั้น สามารถทาได้โดยการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะที่ สาคัญของสิ่ งนั้น เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
จาแนกสิ่ งที่ใช่ และไม่ใช่สิ่งนั้น ออกจากกันได้ จากทักษะการสร้างมโนทัศน์ ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการทาความเข้าใจมโนทัศน์
อื่น ๆ ต่อไปได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลโดยการอุปนัย (inductive reasoning) ซึ่ งสอดคล้องกับ เฉลิมลาภ ทองอาจ
(2550) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้หลักภาษาไทยและความสามารถในการคิ ดเชิ ง
มโนทัศน์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบมโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้หลัก

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

831

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ภาษาไทย สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนเรี ยนรู ้แบบปกติ และชวิทธิ์ เทศดี (2557) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์
ในการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เซต สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ใช้รูปแบบการสอน
มโนทัศน์มีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ เรื่ อง เซต ได้คะแนนมากกว่า หรื อเท่ากับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และมีจานวนมากกว่าร้อยละ
60 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด โดยการศึกษาที่กล่าวมา เป็ นการศึกษาเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่ จาแนก และการ
สร้างมโนทัศน์จากเรื่ องที่เรี ยน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนารู ปแบบมโนทัศน์ (concept attainment ) มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
หลักการใช้ภาษาไทย เพราะเป็ นรู ปแบบการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาวิชา อีกทั้งการสอนรู ปแบบมโนทัศน์ยงั เป็ นรู ปแบบ
ที่ได้นาไปใช้ในกลุ่มสาระวิชาที่มีเนื้อหาด้านการจาแนกในลักษณะเดียวกับเนื้ อหาสาระ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ได้ ผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจในการนารู ปแบบมโนทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนเนื้อหา เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ในการแก้ปัญหาการเลือกใช้คายืมภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในสาระการเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง ค ายืม ภาษาต่ า งประเทศ ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2
ที่เรี ยนด้วยรู ปแบบมโนทัศน์กบั นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบปกติ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง ค ายืม ภาษาต่ า งประเทศ ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบมโนทัศน์ท้ งั ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบมโนทัศน์
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คำภำษำต่ ำงประเทศ
มัลลิกา มาภา (2559) ได้ให้ความหมายว่า การยืมภาษา คือ การที่ภาษาหนึ่ งรับภาษาหนึ่ งไปใช้ในภาษาของตน ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงเสี ยง การเปลี่ยนแปลงคา การเปลี่ยนแปลงความหมาย การยืมไวยากรณ์ และการยืมฉันทลักษณ์มาใช้
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ การยืมภาษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสองภาษา ทั้งผูใ้ ห้ยืมและ
ผูร้ ับ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านการเมือง การปกครอง เป็ นต้น
พิชชธร ปะทะวัง (2561) ได้ให้ความหมายว่า คายืม คือ คาภาษาหนึ่ง หยิบยืมจากภาษาหนึ่ง เพื่อมาใช้ในภาษาของตน
กำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบมโนทัศน์
ทิศนา แขมมณี (2564) ได้อธิ บายวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอนนี้ วา่ มุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนรู ้มโนทัศน์ของเนื้ อหาสาระ
อย่างเข้าใจ และสามารถให้คานิยามของมโนทัศน์น้ นั ได้ดว้ ยตัวเอง รู ปแบบการสอนนี้ จึงมีลกั ษณะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนผ่านกระบวนการของการตั้งคาถามอย่างมีโครงสร้าง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และเปรี ยบเทียบ
ตัวอย่าง การเรี ยนรู ้มโนทัศน์ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งนั้น สามารถทาได้โดยการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะที่สาคัญของสิ่ งนั้น เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการจาแนกสิ่ งที่ ใช่ และไม่ใช่ สิ่งนั้น ออกจากกันได้จ ากทักษะการสร้ างมโนทัศน์ ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการทาความเข้าใจ
มโนทัศน์อื่น ๆ ต่อไปได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลโดยการอุปนัย (inductive reasoning)

832

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
Joyce and Weil (2015) ได้อธิ บายองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนมโนทัศน์ไว้สรุ ปได้ดงั นี้ ขั้นตอนที่ 1 การนาเสนอ
ข้อมูลและการระบุมโนทัศน์ ขั้นตอนนี้ เริ่ มจากครู นาเสนอข้อมูลแก่นกั เรี ยน ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว จาแนกเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวอย่าง
ที่เป็ นมโนทัศน์ และตัวอย่างที่ไม่เป็ นมโนทัศน์ ตัวอย่างดังกล่าว อาจเป็ นวัตถุบุคคล เหตุการณ์ เรื่ องเล่า รู ปภาพ หรื ออื่น ๆ ที่
สามารถนามาวิเคราะห์จดั เรี ยงไว้ล่วงหน้าได้ ขั้นที่ 2 การทดสอบความเข้าใจมโนทัศน์ ขั้นตอนนี้ เป็ นการทดสอบว่า นักเรี ยนเข้าใจ
มโนทัศน์แล้วหรื อไม่ โดยการแสดงตัวอย่างชุดใหม่ หรื อให้นกั เรี ยนระบุตวั อย่างที่พิจารณานั้น ตัวอย่างใด เป็ นมโนทัศน์ และ
ตัวอย่างใด ไม่เป็ นมโนทัศน์ ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์กลยุทธ์ การคิดขั้นตอนนี้ นักเรี ยนจะต้องวิเคราะห์กลยุทธ์การคิดที่นาไปสู่ การ
เข้าใจมโนทัศน์ของตนเอง โดยนักเรี ยนจะต้องอธิบายวิธีการคิดของตนเอง โดยการพูดหรื อเขียนว่า นักเรี ยนตั้งสมมุติฐานเพื่อเข้าใจ
มโนทัศน์ ได้อย่างไร
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปกติ
กรมวิชาการ (2545) ได้กล่าวว่า การสอนปกติ หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรี ยนการสอนที่มีกิจกรรมหรื อ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงตามจุดประสงค์การสอนที่กาหนดไว้ มีลาดับขั้นกิจกรรมหรื อ
ประสบการณ์ เริ่ มตั้งแต่ง่ายไปหายาก ให้เห็นเป็ นลาดับ และที่สาคัญคือ ผูส้ อนสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
ขัณธ์ชยั อธิ เกียรติ (2557) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอน เป็ นการจัดกิจกรรมโดยคานึ งถึงลาดับของการสอน ซึ่ งมีอยู่
3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุ ป ในแต่ละขั้นตอน ครู สามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การดาเนินการในแต่ละขั้น
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น
1. การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย
เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบมโนทัศน์

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจัย ผลการใช้รูปเเบบมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 9
ห้องเรี ยน นักเรี ยนทั้งหมด 326 คน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 60 ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (simple random
sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม เข้าสู่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จานวน
นักเรี ยน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จานวนนักเรี ยน 30 คน โดยมีการสร้างและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ และแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ผูว้ ิจัยดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบมโนทัศน์
จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 6 ชัว่ โมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 6 ชัว่ โมง จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้ อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ ทั้ง 3 แผน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ โดยเป็ นแบบอัตนัย 2 ฉบับ เป็ นแบบทดสอบ
แบบคู่ขนาน จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้ อหาและตรวจสอบความถูกต้อง ด้านคาชี้แจง
ด้านการใช้ภาษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามเกณฑ์และสามารถนาไปใช้ได้ จากนั้น นาแบบทดสอบที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปทดลองใช้
(try-out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีลกั ษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ความ
ยากง่าย (p) อยูท่ ี่ระหว่าง 0.28-0.78 ค่าอานาจจาแนก (r) อยูท่ ี่ระหว่าง 0.20-0.67 เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์และตรงตามเนื้ อหา โดยคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR- 20 เท่ากับ .87 แสดงว่า
เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ สามารถนามาใช้ในการวิจยั ได้
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนการรู ปแบบมโนทัศน์ แบบมาตราประเมินค่า
(rating scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ งแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย
ประโยคข้อความ จานวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ด้านประโยชน์
ที่ได้รับ จากนั้น นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา แล้วส่ งต่อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 พบว่า มีความสอดคล้อง จากนั้น นาแบบสอบถามความคิดเห็ นมา
แก้ไขจนมีความถูกต้องสมบูรณ์ นาแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับที่สมบูรณ์แล้ว ไปเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง
4. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 เลือกแบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized
Control Group Pretest-Posttest Design
4.3 ดาเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ฉบับก่อนเรี ยน กับ
นักเรี ยนกลุ่มทดลอง และนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
4.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยกลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2/8 จานวน 30 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ จัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์และกลุ่มควบคุม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2/7 จานวน 30 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
รู ปแบบปกติ
4.5 ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยนด้วยวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ฉบับหลังเรี ยน กับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
4.6 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ ผลการใช้รูปแบบมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย ” ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ที่ได้รับการสอน
โดยการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์กบั การสอนแบบปกติ
ตาราง 1
การวิเคราะห์ ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่ างประเทศ ระหว่ างนักเรี ยนที่ เรี ยนด้ วยรู ปแบบมโนทัศน์
กับนักเรี ยนที่ เรี ยนด้ วยรู ปแบบปกติ
ค่าสถิติ

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
*p < .05

n
30
30

x̅
25.60
17.23

SD

t

Sig.

1.87
2.93

-13.18*

.00

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ มี ค่าเฉลี่ย หลังเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบปกติ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบ
มโนทัศน์มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.60 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.87 ซึ่ งสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.93
2. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ที่ ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ ทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 2
การวิเคราะห์ ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทย เรื่ อง คายืมภาษาต่ างประเทศในภาษาไทย ที่ ได้ รับการจั ดการ
เรี ยนรู้ รูปแบบมโนทัศน์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ค่าสถิติ

ช่วงเวลา

x̅
16.03
25.60

n
30
30

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

SD
3.14
1.87

t

Sig.

-16.31*

.00

*p < .05
จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 25.60 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.87 สู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.03 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.14
แตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบมโนทัศน์
ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบมโนทัศน์ รายด้ าน
ข้อ

ระดับความคิดเห็น

รายการประเมิน

x̅
4.70
4.67
4.71
4.69

ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รวม

SD
0.48
0.54
0.47
0.50

แปลผล

ลาดับ

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
3
1

จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.69, SD = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนมี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (x̅ = 34.71, SD = 0.47) ลาดับที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.70, SD = 0.48) ลาดับที่ 3 ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.67, SD =
0.54)
อภิปรายผล
ผลจากการวิจยั ผลการใช้รูปแบบมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย สามารถอภิปรายผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง คายืมภาษาต่างประเทศ ระหว่างนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบมโนทัศน์กบั
นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยรู ปแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ข้อ 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์ สู งกว่านักเรี ยนที่
ได้รับการสอนรู ปแบบปกติ โดยกลุ่มทดลองที่ จดั การเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ
เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์ รู ปแบบการสอนนี้ มุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนรู ้ มโนทัศน์ของเนื้ อหาสาระอย่างเข้าใจและ
สามารถให้คานิ ยามของมโนทัศน์น้ นั ได้ดว้ ยตัวเอง จึ งมีลกั ษณะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนผ่าน
กระบวนการของการตั้งคาถามอย่างมีโครงสร้าง รู ปแบบนี้ ช่วยให้นักเรี ยนเข้าใจและเรี ยนรู ้แนวคิดด้วยการระบุคุณลักษณะหรื อ
คุณลักษณะหลักผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบ และเปรี ยบเที ยบตัวอย่าง การเรี ยนรู ้ มโนทัศน์ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งนั้น
สามารถทาได้โดยการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะที่สาคัญของสิ่ งนั้น เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกสิ่ งที่ใช่และไม่ใช่สิ่งนั้น ออกจากกัน
ได้จากทักษะการสร้างมโนทัศน์ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการทาความเข้าใจมโนทัศน์อื่น ๆ ต่อไปได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการใช้
เหตุผลโดยการอุปนัย (inductive reasoning) ด้วยขั้นตอนหลัก จานวน 3 ขั้น ขั้นตอนที่ 1 การนาเสนอข้อมูลและการระบุมโนทัศน์
ขั้นตอนนี้ เริ่ มจากครู นาเสนอข้อมูลแก่นกั เรี ยน ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว จาแนกเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวอย่างที่เป็ นมโนทัศน์และตัวอย่างที่
ไม่เป็ นมโนทัศน์ ขั้นที่ 2 การทดสอบความเข้าใจมโนทัศน์ ขั้นตอนนี้ เป็ นทดสอบว่า นักเรี ยนเข้าใจมโนทัศน์แล้วหรื อไม่ โดยการ
แสดงตัวอย่างชุดใหม่ หรื อให้นกั เรี ยนระบุตวั อย่างที่พิจารณานั้น ตัวอย่างใด เป็ นมโนทัศน์ และตัวอย่างใด ไม่เป็ นมโนทัศน์ ขั้นที่ 3
การวิเคราะห์กลยุทธ์การคิด ขั้นตอนนี้ นักเรี ยนจะต้องวิเคราะห์กลยุทธ์การคิดที่นาไปสู่ การเข้าใจมโนทัศน์ของตนเอง โดยนักเรี ยน
จะต้องอธิบายวิธีการคิดของตนเอง โดยการพูดหรื อเขียนว่า นักเรี ยนตั้งสมมุติฐาน เพื่อเข้าใจมโนทัศน์ได้อย่างไร ใช้เวลาพิจารณา
ลักษณะที่ ปรากฏตัวอย่างเพียงครั้ งเดี ยวหรื อหลายครั้ง และนักเรี ยนมี กระบวนการคิดอย่างไร เมื่อพบว่า สมมติฐานเบื้ องต้นไม่
ถูกต้อง การวิเคราะห์เช่นนี้ จะทาให้นกั เรี ยนสามารถเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของกลยุทธ์การคิดที่ ตนเองและเพื่อนใช้ได้ จาก
ขั้นตอนดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นามาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบการใช้เหตุผล โดยการอุปนัยในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาให้ผูเ้ รี ยนได้จดั
เนื้อหาเละสร้างนิยามจากรู ปแบบมโนทัศน์ดว้ ยตนเอง จะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบมโนทัศน์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยน
สามารถสร้างนิยามและทาความเข้าใจเนื้อหาผ่านการทดสอบการวิเคราะห์กลยุทธ์การคิด จึงช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน
ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลธิชา ม่วงศรี จนั ทร์ (2559) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ การ
เรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการให้เหตุผลเชิ งอุปนัย ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้หลักภาษาไทย โดยใช้การพัฒนารู ปแบบมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทยสู ง
กว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หลักภาษาไทยแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ดังจะเห็นได้จากคะแนนก่อนเรี ยน เท่ากับ x̅ = 16.03, SD = 3.14
และคะแนนหลังเรี ยนเท่ากับ x̅ = 25.60, SD = 1.87 เนื่องจากความสามารถในการคิดรู ปแบบมโนทัศน์ เป็ นการคิดที่เกิดจากการจัด
หมวดหมู่ขอ้ มูลที่ได้รับและเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม เมื่อผูเ้ รี ยนได้พบหรื อเจอประสบการณ์ชุดเดิม จะเกิดการสร้างนิ ยามของ
ข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง และเชื่ อมโยงความรู ้ประสบการณ์เดิ มกับประสบการณ์ใหม่แต่คงเรื่ องเดิ มได้อย่างแม่นยา ดังที่ เกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549) กล่าวถึง กระบวนการสร้างมโนทัศน์วา่ เริ่ มจากสมองรับข้อมูลเข้ามา จากนั้น นาไปเปรี ยบเทียบกับต้นแบบที่
มีอยู่ ถ้าภาพต้นแบบใกล้เคียงนั้นมีอยูแ่ ล้ว ก็จะตอบสนองหรื อตัดสิ นได้ แต่ถา้ ยังไม่พบต้นแบบ บุคคลก็จะไม่เข้าใจข้อมูลดังกล่าว
แต่จะเกิดความพยายามในการตีความข้อมูล แล้วนาไปบันทึกจัดแยกประเภทไว้ในหมวดหมู่ความคิดอย่างเหมาะสม เมื่อพบข้อมูล
ใหม่ก็จะเรี ยกข้อมูลนั้นกลับมา เพื่อเปรี ยบเที ยบอี กครั้ ง จากคาอธิ บายและผลการวิจ ัย นี้ สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษางานวิจ ัย ของ
ชลธิ ชา ม่วงศรี จ ันทร์ (2559) ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
และความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ การ
เรี ยนรู ้หลักการใช้ภาษาไทย สู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) กลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงอุปนัยหลังการทดลอง สู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) กลุ่มทดลองมีความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิ งอุปนัย สู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจ ัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ ใช้
รู ปแบบมโนทัศน์ในรายวิชาอื่น ๆ ที่ นอกเหนื อจากวิชาภาษาไทย คือ งานวิจยั ของ ทิ นกร พันเดช (2561) ที่ ได้ศึกษาการพัฒนา
มโนทัศน์ เรื่ อง โมลและสูตรเคมีของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเกมเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
กลุ่มที่เรี ยนโดยใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยเกมเป็ นฐาน มีคะแนนมโนทัศน์หลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบมโนทัศน์ รวมทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 3 ด้าน 15 ข้อคาถาม เป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดได้ ดังนี้
ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อของด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า
นักเรี ยนมีความเห็ นด้วยมากที่ สุด ในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ หรื อรายวิชาอื่นได้ ลาดับที่ 2 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อของด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยน
มีความเห็ นด้วยมากที่ สุด รู ปแบบมโนทัศน์เป็ นกิ จกรรมที่ สนุ กสนาน ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กบั สมาชิ กในกลุ่ม ลาดับที่ 3 ด้าน
บรรยากาศในชั้นเรี ยน นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อของด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมี
ความเห็นด้วยมากที่สุด ด้านครู รับฟังความคิดเห็นนักเรี ยน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2564) ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการสอน
นี้วา่ มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนรู ้มโนทัศน์ของเนื้อหาสาระอย่างเข้าใจและสามารถให้คานิ ยามของมโนทัศน์น้ นั ได้ดว้ ยตัวเอง รู ปแบบการ
สอนนี้ จึงมีลกั ษณะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนผ่านกระบวนการของการตั้งคาถามอย่างมีโครงสร้าง
คาอธิ บายสอดคล้องกับ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549) ได้ให้ความหมาย มโนทัศน์ หมายถึง ภาพในความคิดที่ เปรี ยบเสมือน
“ภาพตัวแทน” หมวดหมู่ของวัตถุ เหตุการณ์ คน แนวความคิด หรื อประสบการณ์ ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานใกล้เคียงกัน หมวดหมู่
หนึ่ง ซึ่งแต่ละสิ่ งในหมวดหมู่น้ นั อาจมีความแตกต่าง หลากหลาย แต่มีลกั ษณะร่ วมกันมากพอที่จะบอกได้วา่ สิ่ งนั้นคืออะไร โดย
แต่ละมโนทัศน์จะแทนด้วยถ้อยคาที่คนในสังคมเข้าใจร่ วมกัน จากคาอธิ บายดังกล่าว การจัดการเรี ยนรู ้ แบบมโนทัศน์ เป็ นรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ ทักษะ กระบวนการ มุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนรู ้ มโนทัศน์ของเนื้ อหาสาระอย่างเข้าใจและสามารถให้คานิ ยามของ
มโนทัศน์น้ นั ได้ดว้ ยตัวเอง และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้นิยามมโนทัศน์จากการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การไปใช้
1. การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบมโนทัศน์เป็ นการเรี ยนรู ้มโนทัศน์ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งนั้น สามารถทาได้โดยการค้นหาคุณสมบัติ
เฉพาะที่สาคัญของสิ่ งนั้น เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกสิ่ งที่ใช่และไม่ใช่สิ่งนั้น ออกจากกันได้ ผูส้ อนต้องวิเคราะห์ข้ นั ตอนในการ
จัดกิ จกรรมอย่างละเอียดว่า ในขั้นตอนใด ควรเลือกใช้กิจกรรมแบบใด เพื่อที่ จะสามารถจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับการสร้าง
มโนทัศน์ของเรื่ องที่ศึกษากับนักเรี ยนได้
2. การจัดการเรี ย นรู ้ รู ปแบบมโนทัศ น์ นักเรี ย นสามารถเข้าใจมโนทัศน์ จ ากกระบวนการอุ ปนัย (inductive process)
กล่าวคือ นักเรี ยนต้องเปรี ยบเทียบลักษณะของตัวอย่างที่ เป็ นมโนทัศน์และตัวอย่างที่ไม่เป็ นมโนทัศน์ แล้วสรุ ปลักษณะที่ สาคัญ
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ผลการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธี GPAS ทีม่ ีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนสุ รศักดิ์มนตรี
รุ่ งอรุ ณ โทธรรม1*
สง่า วงค์ไชย2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ E-mail: samzii182@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ GPAS กับ นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ GPAS และ (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่ จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ GPAS กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
สุ รศักดิ์ มนตรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย จากการจับสลากโดยใช้ห้องเรี ยนเป็ น
หน่วยสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 ห้อง กลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/8 จานวน 40 คน กลุ่มควบคุมเป็ นนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/7 จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี GPAS (2) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ปกติ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ GPAS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระ และแบบไม่อิสระ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธี
สอนแบบ GPAS สู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ GPAS หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีสอนแบบ GPAS โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
คาสาคัญ: การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ, การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี GPAS, การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
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The Effects of Using GPAS Learning Method to Critical Reading Ability
of MathayomSuksa 4 Students at Surasakmontree School
Rungaroon Thotham1*
Sa-nga Wongchai2
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: samzii182@gmail.com1
Abstract
The purposes of this research were: (1) to compare critical reading abilities of Mathayom Suksa V students during teaching by
using GPAS and the student teaching normally. (2) to compare critical reading abilities of Mathayomsuksa V before and after
learning with the use of the GPAS learning method. (3) to study satisfaction of Mathayom Suksa V students with learning management
using the GPAS learning method. The research sample consisted of Mathayom Suksa V students in an intact classroom of
Surasakmontree School during the second semester of the 2021 academic year, which is derived from a simple random sampling
by means of a lottery. The experimental group is Mathayom four class eight amount 40 persons. The control group is Mathayom
four class seven amount 40 persons. The employed research instruments comprised (1) learning management plans for the GPAS
learning method; (2) study plan (3) a critical reading ability test; and (4) a questionnaire on satisfaction with the learning
management using the GPAS learning method. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t test.
The findings are as follows: (1) the post-learning critical reading ability of Mathayom Suksa V students who learned
under the learning management with the use of GPAS learning method was significantly higher than normal learning counterpart
ability at the .05 level. (2) The average of critical reading ability of experimental group who learned under the learning management with
the use of GPAS learning post-test higher than pre-test at the .05 level. (3) The opinions of students towards learning by using
GPAS T technique were at high agreement level.
Keywords: Critical Reading, GPAS Method, Traditional Method
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บทนา
ในยุคที่ความเจริ ญก้าวหน้า มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว การศึ กษาที่ไร้พรมแดน ซึ่ งเป็ นโลกแห่ งข้อมูลข่าวสาร ความเจริ ญ
ทางด้านเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าเป็ นอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และเป็ นโลกที่มีการแข่งขันสู ง ประชากรจึ งต้องเป็ น
บุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสื่ อสาร มีคุณธรรม จริ ยธรรม ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ มีการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิต โดยการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 นี้ ในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้ อมกับความก้าวหน้าที่ ก้าวกระโดด เป็ นเรื่ องสาคัญของการ
ปรับเปลี่ ยนทางสังคมและการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้น เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้นักเรี ยนมี ทกั ษะในการออกไปดารงชี วิตในสังคมยุคนี้
ครู ผสู ้ อนจึงต้องมีการเตรี ยมความพร้อมและตื่นตัวในการเตรี ยมการเรี ยนการสอน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง อ่านแล้ว สามารถวิเคราะห์ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของข้อประเด็นต่าง ๆ จาก
ข้อความหรื อเรื่ องที่อ่านแล้ว สามารถแสดงความคิดเห็น สนับสนุน คัดค้าน ในข้อความหรื อเรื่ องที่อ่านได้อย่างตรงไปตรงมาและมี
เหตุผล (กรมวิชาการ, 2546) บันลือ พฤกษะวัน (2557) ได้กล่าวไว้วา่ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นการอ่านระดับสู งสุ ดที่ผอู ้ ่าน
จะต้องใช้ความเป็ นผูร้ อบรู ้ที่จะตรวจสอบ ตัดสิ นใจ ประเมินค่าของสารที่อ่านว่า เป็ นข้อเท็จจริ งหรื อข้อคิดเห็น ควรเชื่อถือหรื อไม่
มี โทษ ประโยชน์อ ย่างไร เลื อกปฏิ บัติหรื อวางวิธีป้องกัน จนสามารถน าความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ ได้ โดยการใช้ค วามสามารถ
ประสบการณ์จากการอ่าน ในการตัดสิ นใจ โดยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าในชีวติ ประจาวันได้ดี
กระทรวงศึ กษาธิ การ กาหนดหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยให้การอ่านเป็ นสาระการ
เรี ยนรู ้แรกในทุกระดับชั้น และระบุมาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหา
ในการดาเนิ นชี วิตและมีนิสัยรักการอ่าน โดยผูเ้ รี ยนต้องฝึ กตั้งแต่ทกั ษะการอ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่าง
ถูกต้อง ตีความ แปลความ และขยายความเรื่ องที่อ่าน สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่ องที่อ่านในทุก ๆ ด้าน อย่างมีเหตุผล คาดคะเน
เหตุการณ์ประเมินค่า เพื่อนาความรู ้ ความคิดไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ความรู ้จากการ
อ่าน แสดงความคิดเห็ นโต้แย้งกับเรื่ องที่ อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรี ยน และพัฒนาความรู ้ทางอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2551 )
จากการที่ ผูว้ ิจัยสอนวิชาภาษาไทยนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสุ ร ศักดิ์ มนตรี และสอบถามความเห็ นจาก
ประสบการณ์การสอนเรื่ อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากครู ผูส้ อนในระดับเดี ยวกัน พบว่า ปั ญหาเรื่ องทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนนั้น นักเรี ยนไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ประเมินค่าเรื่ องที่อ่านได้ ไม่เข้าใจเนื้ อหาที่เรี ยน ไม่สามารถแปล
ความจากบทอ่าน ทั้งบทร้อยแก้วหรื อบทร้อยกรองในเนื้อหาการเรี ยนเรื่ องต่าง ๆ ได้ นักเรี ยนเกิดอาการเบื่อหน่ายและไม่อยากเรี ยน
ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ส่ งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านการอ่านของนักเรี ยนต่ ากว่าค่าเป้ าหมาย ทั้งนี้ ครู ผูส้ อนต้องการพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น โดยสิ่ งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนให้ดี
ขึ้ นนั้น คื อ วิธีการสอน เพราะสิ่ ง ที่ ช่ว ยให้นักเรี ย นบรรลุวตั ถุป ระสงค์ใ นการเรี ยน ขึ้ น อยู่กับวิธีการสอน เทคนิ ค และการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของครู
GPAS คือ กระบวนการคิดขั้นสู งเชิงระบบ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งในการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning โดยเป็ นการ
เรี ยนรู ้ผา่ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community--PLC) ซึ่ง GPAS นั้น นับว่า เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้
นักเรี ยนมีวธิ ีการเรี ยน ซึ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาไปเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ งได้ จึงนับว่า เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเพิ่มพูนทักษะ
ในการเรี ย นรู ้ ใ ห้กับ ผูเ้ รี ย น และท าให้ผูเ้ รี ย นมี วิธีก ารเรี ย นรู ้ ที่ ดีข้ ึ น รวมถึ ง ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ยนรู ้ ด้ว ยตัว เองได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น (ปรี ชา ธรฤทธิ์, 2552)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผูว้ ิจยั พบว่า วิธีสอนแบบ GPAS เป็ นวิธีสอน
ที่สามารถใช้พฒั นาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้เหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายของการอ่านได้ ซึ่ งวิธีสอนแบบ
GPAS เกิดขึ้นจากการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการหารู ปแบบแนวทางในการพัฒนาการคิดให้กบั ผูเ้ รี ยน
จึ งเริ่ มต้นด้วยการตั้งคณะทางาน ทาการศึ กษาค้นคว้าแนวคิ ดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการคิ ดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้ว
สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี ได้โครงสร้างทักษะกระบวนการคิดและขั้นตอนการสอนออกมา 4 ขั้นตอน คือ การรวบรวมและเลือก
ข้อมูล (gathering) การจัดกระทาข้อมูล (processing) การประยุกต์ใช้ความรู ้ (applying) และการกากับตนเอง (self-regulating) เรี ยก
ย่อ ๆ ว่า GPAS และจากการศึกษางานวิจยั ของ คนึงนิตย์ ดีพนั ธ์ (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ผลการใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบ GPAS ที่
มีต่อความสามารถในการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณและความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
เบญจมเทพอุทิศจั งหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ที่ใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนรู ้แบบ GPAS หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ผูว้ ิจยั เห็ นว่า วิธีการสอนแบบ GPAS นี้ สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระ
ในการคิดและความรู ้สึกของตนเองจากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสสอนในรายวิชาภาษาไทย 2 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และการเรี ยน
การสอนนั้น ใช้หนังสื อเรี ยนหลักการใช้ภาษาไทยของสานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์ และบทความประกอบการอ่าน โดยมีเนื้ อหา
บทเรี ยนที่ตรงกับจุดประสงค์ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยเนื้ อหามีความเหมาะสมกับเวลาในการ
ทาการทดลอง ผูว้ จิ ยั จึงใช้การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี GPAS ในการทาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสุรศักดิ์มนตรี ให้ดีข้ ึน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอน
แบบ GPAS กับ นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้วธิ ีสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้
โดยใช้วธิ ีสอนแบบ GPAS
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ GPAS
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธี GPAS
ขั้นที่ 1 การรวบรวมและเลือกข้อมูล (gathering)
ขั้นที่ 2 การจัดกระทาข้อมูล (processing)
ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู้ (applying)
ขั้นที่ 4 การกากับตนเอง (self-regulating)
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้ำสู่ บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปบทเรี ยน

ควำมพึงพอใจของนักเรี ยน
ที่ได้รับกำรจัดกำรเรี ยนรู้ดว้ ยวิธี GPAS
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การอ่ านอย่ างมีวจิ ารณญาณ
การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นการอ่านในระดับสูงที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ และประสบการณ์ ความคิด เหตุผลในการพิจารณา
วินิจฉัย ตัดสิ นในการอ่าน ซึ่งมีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณไว้ดงั นี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายว่า การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ คือ ปั ญญาที่สามารถรู ้หรื อให้เหตุผลที่ตอ้ งการ
ได้ ดังนั้น การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ หมายถึง การอ่านโดยใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล ซึ่ ง เปลื้อง ณ นคร (2544)
ได้บอกว่า อ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือ การอ่านเป็ นและหนังสื อ ก็เหมือนบุคคลที่สามารถอธิ บายเหตุผลให้เราเข้าใจ เมื่อผูใ้ ดมีความคิด
และความรู ้อย่างไร หรื อรู ้อะไร แทนที่จะพูดให้เราฟัง เขาก็ถ่ายทอดความคิดและความรู ้ลงบนหนังสื อ คนอาจคิดผิดหรื อรู ้ผิดก็ได้
หนังสื อก็เป็ นเช่นนั้น เวลาอ่านหนังสื อ จึงต้องคิดตามไปด้วยเสมอ ถ้าเราถามหนังสื อนั้น จนหนังสื อตอบเราได้ จึงเรี ยกว่า อ่านเป็ น
หรื ออ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ และการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณนั้นก็ไม่ใช่ทาได้ง่าย ๆ ต้องมีการฝึ กฝนและหาความรู ้อื่น ๆ ประกอบอีก
หลายอย่าง กรมวิชาการ (2546) ให้ความหมายการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า อ่านแล้ว สามารถวิเคราะห์ความสาคัญ ความสัมพันธ์
ของประเด็นต่าง ๆ ในข้อความหรื อเรื่ องที่อ่านแล้ว แสดงความคิดเห็น สนับสนุน คัดค้านข้อความหรื อเรื่ องที่ อ่านอย่างมีเหตุผล
สอดคล้องกับ สมบัติ จาปาเงิน และสาเนียง มณี กาญจน์ (2548) ให้ความหมายว่า การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ คือ การอ่านที่ใช้ปัญญา
โดยสามารถรู ้หรื อให้เหตุผลที่ถูกต้อง หรื อกล่าวโดยรวบรัดว่า เป็ นการอ่านอย่างระมัดระวัง ด้วยการตรวจตราหาเหตุผลที่นอกจาก
จะทาให้เกิดความรู ้แล้ว ยังเกิดปั ญญาในที่สุด
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี GPAS
การศึ กษาขั้นพื้นฐานผลักดันให้การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ผูส้ อนในปั จจุ บนั เป็ นการสอนที่ ให้ผูเ้ รี ยนได้คิดให้มากกว่า
การเป็ นผูร้ ับ ทาให้สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานต้องการหารู ปแบบแนวทางในการพัฒนาการคิดให้กับผูเ้ รี ยน
จนทาให้เกิดกระบวนการ GPAS ขึ้น โดยมอบหมายให้ สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึ กษาจัดทาโครงการขับเคลื่อนการคิด
สู่หอ้ งเรี ยน เพื่อนาหลักการแนวคิดสู่การปฏิบตั ิในห้องเรี ยน เริ่ มต้นด้วยการตั้งคณะทางานขึ้นมา มี ดร. โกวิท ประวาลพฤกษ์ เป็ นที่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปรึ กษา ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วได้สังเคราะห์ออกมาเป็ นกรอบ
พัฒนาการคิดหรื อโครงสร้างทักษะกระบวนการคิด 4 ประการ คือ การรวบรวมและเลือกข้อมูล (gathering) การจัดกระทาข้อมูล
(processing) การประยุกต์ใช้ความรู ้ (applying) และการกากับตนเอง (self-regulating ) แล้วให้ครู ที่เป็ นตัวแทนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารับกระบวนการที่เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และตั้งชื่อรู ปแบบการพัฒนาการคิดว่า กระบวนการ GPAS ซึ่ ง
มาจากการนาอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกมาใช้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้และสร้างความรู ้ให้มากขึ้นกว่าการสอน ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นเพียงผูร้ ับ
ความรู ้เพียงอย่างเดียว โดย ปรี ชา ธรฤทธิ์ (2552) ได้รวบรวมขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ GPAS ไว้ดงั นี้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS
ขั้นที่ 1 การรวบรวมและเลือกข้อมูล (gathering) เป็ นการฝึ กให้นักเรี ยนพิจารณาเนื้ อเรื่ องและกาหนดประเด็นปั ญหาที่
ปรากฎในเนื้อเรื่ อง ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม การให้เหตุผล เพื่อนามาประกอบการพิจารณาบทอ่าน
ขั้นที่ 2 การจัดกระทาข้อมูล (processing) เป็ นการฝึ กให้นักเรี ยนจาแนกเปรี ยบเที ยบ จัดกลุ่มจัดลาดับ สรุ ปเชื่ อมโยง
ไตร่ ตรองด้วยเหตุผล มีการวิจารณ์และตรวจสอบการ
ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู ้ (applying) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนประเมินทางเลือก เลือกใช้ความรู ้ ตัดสิ นใจ และการนา
ความรู ้ไปปรับใช้
ขั้นที่ 4 การกากับตนเอง (self-regulating) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั การตรวจสอบ และควบคุมความคิดของตน
วิธีสอนแบบปกติ
บุญชม ศรี สะอาด (2546) ได้กล่าวว่า วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ บางครั้งอาจเรี ยกว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบบรรยาย ซึ่ ง
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ อาศัยความสามารถของครู ในการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา และใช้เทคนิ คในการถ่ายทอดเนื้ อหาให้น่าสนใจ
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2564) ที่กล่าวว่า วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เป็ นกระบวนการที่ครู ใช้ในช่วยเหลือให้นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยเตรี ยมเนื้ อหาสาระแล้วบรรยาย บอกเล่า อธิ บาย เนื้ อหาสาระ หรื อสิ่ งที่ตอ้ งการสอนแก่
นักเรี ยน และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยขั้นตอนการสอนแบบปกติ มี 3 ขั้นตอน (กรมวิชาการ, 2546)
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน เป็ นการเตรี ยมนักเรี ยนให้พร้อมในการเรี ยน โดยครู กระตุน้ ความสนใจนักเรี ยนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
2. ขั้นสอน เป็ นขั้นดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยวิธีต่าง ๆ
3. ขั้นสรุ ป คือ การสรุ ปเนื้อหาหลักและความคิดรวบยอดของบทเรี ยน โดยครู เลือกใช้กิจกรรมสรุ ปที่หลากหลาย
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ดาเนิ นการวิจยั โดยศึกษาปั ญหาที่พบและประชากรจาก
สภาพปั จจุบนั มีข้ นั ตอนในการดาเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน ดังนี้
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ทั้งหมด 13 ห้องเรี ยน
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 ห้อง แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/7 จานวน 40 คน
และกลุ่มทดลอง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/8 จานวน 40 คน
เลือกแบบแผนการทดลอง สร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีดงั นี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามวิธี GPAS แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามวิธี GPAS จานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 1 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด
8 ชัว่ โมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 1 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 8 ชัว่ โมง จากนั้น ให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิง
เนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามวิธี GPAS มีค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง เท่ากับ 0.67-1.00 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 แสดงว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 แบบ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด สามารถนาไปใช้ทดลองได้ จากนั้น
นาไปปรับปรุ งแก้ไข จัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อใช้ในการทดสอบ ทั้งก่อนและ
หลังเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้ตามวิธี GPAS และการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ซึ่งเป็ นแบบคู่ขนาน ชนิดปรนัย ฉบับละ 40 ข้อ จากนั้น
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษา คาชี้ แจงและการใช้รูปภาพก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 คน พิจารณา
ความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.671.00 จากนั้น น าแบบทดสอบที่ ผ่า นการตรวจสอบคุ ณภาพแล้ว ไปทดลองใช้กับ นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2564 ที่เคยเรี ยนรายวิชานี้มาก่อน จานวน 40 คน โดยแบบทดสอบฉบับที่ 1 ได้ค่าความยากง่ายง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.220.77 ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.64 ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ระดับ 0.95 แบบทดสอบฉบับที่ 2 ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.23-0.73 ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.63 ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ ระดับ 0.95 จากนั้น นาข้อเสนอแนะมาแก้ไข
ปรับปรุ ง แล้วจัดทาเป็ นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ GPAS
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ GPAS จานวน 1 ฉบับ เป็ นแบบสอบถาม
มาตราประเมินค่า (rating scale) มีมาตราประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จากนั้น นาแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อคาถาม แล้วนาเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจความถูกต้องด้านเนื้ อหา แล้วนามาหาดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 แสดงว่า แบบสอบถามความ
พึงพอใจเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและสามารถนาไปใช้ได้ แล้วนาไปทาเป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มทดลอง
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี GPAS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนสุรศักดิ์มนตรี ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์วจิ ยั ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอน
แบบ GPAS กับ นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้วธิ ีสอนแบบปกติ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีสอนแบบ GPAS
กับนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ ใช้ วิธีสอนแบบปกติ
ค่าสถิติ
กลุ่ม
Sig.
n
SD
t
x̅
กลุ่มควบคุม
40
24.73
4.34
-7.71
.00
กลุ่มทดลอง
40
31.50
3.45
*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยการทาแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลองเท่ากับ
31.50 และค่าเฉลี่ยของนักเรี ยนกลุ่มควบคุมเท่ากับ 24.73
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การ
เรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ GPAS
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณก่ อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธี
สอนแบบ GPAS
ค่าสถิติ
ช่วงเวลา
Sig.
SD
t
n
x̅
ก่อนเรี ยน
40
16.68
1.94
-24.53
.00
หลังเรี ยน
40
31.50
3.45
*p < .05
จากตาราง 2 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรี ยน เท่ากับ
16.68 และค่าเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 31.50
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ GPAS
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีสอนแบบ GPAS รายด้ าน
รายการประเมิน
SD
ระดับความพึงพอใจ
x̅
1. ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน
4.74
0.35
มากที่สุด
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.79
0.29
มากที่สุด
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4.82
0.21
มากที่สุด
รวมทั้ง 3 ด้าน
4.79
0.17
มากที่สุด

ลาดับ
3
2
1

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี
GPAS มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.79, SD = 0.17) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี GPAS อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดเป็ นลาดับที่ 1 คือ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ ( x̅ = 4.82, SD = 0.21) ลาดับที่ 2 ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ( x̅ = 4.79, SD = 0.29) และลาดับที่ 3 ด้าน
บรรยากาศในชั้นเรี ยน (x̅ = 4.74, SD = 0.35)
อภิปรายผล

จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
สู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 ที่กาหนดไว้ว่า ความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธี GPAS หลังเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่
จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพรรณ ศรี หาวงศ์ (2562) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการ GPAS
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ GPAS ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนสู งกว่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ การ
จัดการเรี ยนด้วยวิธี GPAS เป็ นวิธีการสอนที่มีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน เน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ น
ทักษะที่เน้นกระบวนการคิด ซึ่งสอดคล้องกับที่ ปรี ชา ธรฤทธิ์ (2552) ได้กล่าวไว้วา่ GPAS เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการคิด ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ตามโครงสร้างกระบวนการ GPAS ตามที่ กระทรวงศึกษาธิ การ,
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) นาเสนอไว้ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การรวบรวมและเลือกข้อมูล (gathering) ขั้นที่ 2 การ
จัดกระทาข้อมูล (processing) ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู ้ (applying) ขั้นที่ 4 การกากับตนเอง (self-regulating) โดยขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี GPAS ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยน สามารถสร้างองค์ความรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาสาหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ จริ ง เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณด้วยวิธีสอนแบบ GPAS แล้ว ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีอิสระในการคิดและความรู ้สึกของตน
จากการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ และสามารถค้นพบความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจากการที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน
2. จากการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจ ารณญาณ ก่ อนและหลังเรี ยนนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบ GPAS พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ดังจะเห็นได้จากคะแนนก่อนเรี ยนเท่ากับ (x̅ = 16.68, SD = 1.94) และคะแนนหลังเรี ยนเท่ากับ
(x̅ = 31.50, SD = 3.45) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คะนึงนิ ตย์ ดีพนั ธ์ (2561) เรื่ อง ผลการใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบ GPAS ที่ มีต่อ
ความสามารถในการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณและความพึ งพอใจต่ อการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั
พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับจัดการเรี ยนรู ้แบบ GPAS หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t test) พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี GPAS พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามพึงพอใจโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด (x̅ = 4.79, SD = 0.17) เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจรายด้าน ทั้งหมด 3 ด้าน พบว่า จากการเรี ยงลาดับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็ นลาดับที่ 1 คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (x̅ = 4.82, SD = 0.21) ลาดับที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (x̅ = 4.79,
SD = 0.29) และลาดับที่ 3 ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน (x̅ = 4.74, SD = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ (x̅ = 4.82, SD = 0.21) เป็ นด้านที่ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถค้นหาคาตอบได้ดว้ ยตนเอง มีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นขั้นตอนมากขึ้น
ลาดับที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (x̅ = 4.79, SD = 0.29) เป็ นด้านที่ต้ งั ประเด็นคาถามเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีการคิด
อย่างเป็ นระบบ และลาดับที่ 3 ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน (x̅ = 4.74, SD = 0.35) เป็ นด้านที่ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้น
และมีส่วนร่ วมการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการฝึ กแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น สรุ ปได้วา่ ข้อสังเกตที่ได้จาก
การสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี GPAS นั้น นักเรี ยนสามารถเกิ ดทักษะการคิด วิเคราะห์
สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริ งและแก้ปัญหา ช่วยในการตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับกระบวนการ GPAS ข้อที่ 3 การนาไป
ประยุกต์ใช้ (applying) โดยสามารถใช้ความรู ้ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถขยายความรู ้ให้มากขึ้น จากนั้น นาไปใช้จริ งได้ ตามที่
จาเนียร แก้วคาน้อย (2552) ได้กล่าวไว้
ข้ อแนะนาในการนาไปใช้
ข้ อเสนอแนะผลการวิจยั
1. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็ นการอ่านขั้นสู ง ในการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ครู อาจทบทวนขั้นตอนหรื อวิธีการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณให้กบั นักเรี ยน เพื่อนักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยด้วยวิธี GPAS เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ ใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้น
ผูส้ อนควรบริ หารจัดการเวลาให้เหมาะสม ทั้งขั้นตอนการสอนและการให้เวลานักเรี ยนในการใช้ทกั ษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
3. การจัดการเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิกิจกรรมในขั้นการจัดกระทาข้อมูล (processing) ซึ่ งเป็ นขั้นของการฝึ กให้นกั เรี ยนจาแนก
เปรี ยบเทียบ จัดกลุ่มจัดลาดับ สรุ ปเชื่อมโยง ไตร่ ตรองด้วยเหตุผล มีการวิจารณ์และตรวจสอบการวิเคราะห์ ดังนั้น ควรให้เวลากับ
นักเรี ยนในการปฏิบตั ิกิจกรรมในขั้นตอนนี้ อย่างเหมาะสม เพื่อนักเรี ยนจะได้วเิ คราะห์ วิจารณ์ได้อย่างรอบด้าน
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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ผลของการใช้ วธิ ีสอนแบบสแกฟโฟลด์ ทมี่ ีต่อทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ปุณยภัทร ภูจอมแก้ว
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
E-mail: 6312610001@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์
ที่มีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ (2) เปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์
หลังเรี ยนระหว่างวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์และวิธีสอนแบบดั้งเดิ ม ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย มีจานวน 58 คน ห้องเรี ยนละ 29 คน
โดยกาหนดให้เป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 1 ห้องเรี ยน โดยใช้เครื่ องมือ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ จานวน 6 แผน แผนการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีสอนแบบ
ดั้งเดิม และ (2) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีลกั ษณะเป็ นข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
วิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Science--SPSS for Windows)
คิดคานวณค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการทดสอบค่าที ผลการวิจยั สรุ ปได้ดังนี้ (1) ผลค่าเฉลี่ ย
คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ สู งกว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ผลการทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้
วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่ ใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิ ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์, การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์
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Effects of Scaffolding Teaching Method on Creative Writing Skills of
Seventh Grade Students
Punyaphat Phuchomkeao
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: 6312610001@rumail.ru.ac.th
Abstract
The purposes of this research were to (1) study the effects of using creative writing activities before and after with
Scaffolding Teaching Method to promote the creative writing of seventh grade students (2) compare the effects of after using
creative writing activities between using scaffolding teaching method and the traditional teaching method. The participants were
58 seventh grade students, who were allocated to two groups: an experimental group 29 students which applied creative writing
activities and control group which 29 students did not apply. The research instruments were (1) creative writing activities with
scaffolding teaching method plans and creative writing activities with traditional teaching method plans. (2) creative writing skill
test. Data analysis by using SPSS for windows program; the data were calculated by means, standard deviation and analyzed
testing with t test. The result found that (1) scores of posttest in the experimental group with using creative writing activities with
scaffolding teaching method was higher than pretest the .05 level of significance. (2) scores of creative writing posttest of the
experimental group were significantly higher than the control group students at the .05 level of significance.
Keywords: Scaffolding Teaching Method, Creative Writing, Creative Writing Activities
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บทนา
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นการเขียนที่ผเู ้ ขียนถ่ายทอดเนื้ อหาสาระ ความคิด จินตนาการ อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์
ผ่านงานเขียนที่มีความแปลกใหม่ ทั้งทางด้านรู ปแบบและเนื้อหา (สุทธิวรรณ อินทะกนก, 2559) นอกจากนี้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
สามารถทาให้เกิ ดอาชี พใหม่ ๆ จากการใช้ภาษาที่ สร้างสรรค์ และงานเขียนเชิ งสร้างสรรค์จะจุ ดประกาย กระตุน้ และยกระดับ
จิตสานึ กที่ดีงามให้ก่อเกิดขึ้นได้ (ถวัลย์ มาศจรัส, 2545; ศิวกานท์ ปทุมสู ติ , 2548) ดังนั้น การเขี ยนเชิงสร้างสรรค์ จึ งเป็ นทักษะที่
สาคัญสาหรับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน แต่ในปั จจุบนั พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีปัญหาในด้านทักษะการเขียน โดยเฉพาะการเขียนเชิ ง
สร้ างสรรค์ ซึ่ งอาจมาจากหลายปั จ จัยที่ ส่งผลถึงปั ญหาดังกล่าว ปั ญหาการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ยนที่ ไม่สามารถทาได้ดี
เท่าที่ควร หรื อทาได้ไม่เหมาะสมกับวัยนี้ อาจเกิดจากการฝึ กฝนบกพร่ องด้านเวลา หรื อไม่สามารถตีความแล้ว ออกแบบการเขียนให้
สร้างสรรค์ได้ หรื ออาจไม่เข้าใจองค์ประกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรค์วา่ เป็ นอย่างไร จากการเข้าสอนในชั้นเรี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะการเขียนที่ค่อนข้างต่า ผูส้ อนพยายามค้นหาเหตุปัจจัยที่ส่งผลถึงปั ญหาการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน จน
พบว่า ผูเ้ รี ย นมี ค วามแตกต่ า งกัน ในด้า นความสามารถ ผูเ้ รี ย นที่ มี ค วามสามารถสู ง จะท าชิ้ น งานออกมาได้ดี และผูเ้ รี ย นที่ มี
ความสามารถอ่อนก็จะคัดลอกผลงานจากผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถสู ง ซึ่ งเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ไม่ถูกต้อง เนื่ องจากผลงานที่ เกิ ดจาก
ความคิดสร้างสรรค์น้ นั ต้องสร้างสรรค์มาจากความคิดของตนเอง มีความเป็ นเอกภาพในผลงานที่เขียนออกมา
ผูส้ อนจึงพยายามหาวิธีสอนที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้การเขียนเชิ งสร้างสรรค์ให้ได้อย่างครอบคลุม จนพบว่า
วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์จะสามารถช่วยเหลือผูเ้ รี ยนได้ เพราะว่า วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์น้ ี จะมีวิธีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนได้เป็ นราย
กรณี เมื่อผูเ้ รี ยนประสบปั ญหาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูส้ อนต้องเข้าให้ความช่วยเหลือตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้ เนื่ องจาก
ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีสแกฟโฟลด์ แบบ Hard Scaffolding ซึ่ งจะสอดคล้องกับจานวนของกลุ่มทดลองและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ และผูว้ จิ ยั พบช่องว่างเชิงประชากรจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธี
สอนแบบสแกฟโฟลด์ ยังไม่มีการศึ กษาในประชากรระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า (ดวงกมล
สวนทอง, 2556) ได้ศึกษาเรื่ อง การวิจัยและพัฒนารู ปแบบการสอนสแกฟโฟลด์ ที่ ส่งเสริ มจิ ตลักษณะ ฉั นทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิ งวิ ชาการของนักศึ กษา และมยุรา กล่อมเจริ ญ (2559) ศึ กษาเรื่ อง การใช้ กิจกรรมการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ ด้วย
วิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อพัฒนาการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดริ เริ่ ม แสดงออกถึง
การเลือกใช้ถอ้ ยคา ความถูกต้อง และเหมาะสมของภาษา รวมถึงมีการเชื่อมโยงและเรี ยบเรี ยงเนื้ อเรื่ องที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตลอด
เรื่ อง ผ่านการช่ วยเหลือของผูส้ อน โดยผูส้ อนค่อย ๆ ลดบทบาทลงเมื่ อผูเ้ รี ยนทาได้ด้วยตนเองตามลาดับขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ผูเ้ รี ยนต้องมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความคิดเห็นและประสบการณ์จากบุคคลอื่น ขั้นตอนที่ 2 ผูเ้ รี ยน
จะมองเห็นเป้ าหมายของความสาเร็ จที่ต้ งั ไว้ และรับรู ้ความสามารถของตนในขณะนั้น ขั้นตอนที่ 3 ผูเ้ รี ยนจะได้รับการช่วยเหลือ
เพื่อให้สามารถปฏิ บัติงานได้ และการช่ วยเหลื อนั้น จะยุติลงเมื่ อผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บัติงานได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 4 งานที่
มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนควรเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน และขั้นตอนที่ 5 มีการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นระยะ
(ดวงกมล สวนทอง, 2556) โดยผูว้ ิจยั ออกแบบขั้นตอนเหล่านี้ ไว้ในแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่มีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรี ยน ระหว่างวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ และวิธีสอน
แบบดั้งเดิม
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความคิดสร้ างสรรค์
ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นความสามารถรวบรวมความรู ้ความคิดเดิม แล้วนามาสร้างเป็ นความรู ้ความคิดของตนเอง สามารถ
คิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด มีลกั ษณะที่ คิดในแง่บวกคิดในทางที่ ดี คิดที่ เป็ นประโยชน์ไม่ทาลายล้าง คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ผลงานความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็ นสิ่ งใหม่ ๆ ไม่เหมือนใคร ใช้การได้ มีความเหมาะสม มีความคุม้ ค่า และสามารถใช้แก้ไขปั ญหาได้
มีลกั ษณะการคิดแบบอเนกนัย อันนาไปสู่ การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ หรื อปรับปรุ งดัดแปลงผสมผสานความคิดเดิมให้เกิดเป็ นสิ่ ง
ใหม่ ตลอดจนวิธีการคิด หลักการ หรื อทฤษฎี ได้สาเร็ จ ความคิดสร้างสรรค์จะสามารถเกิดขึ้นได้น้ นั ไม่ใช่เพียงคิดในสิ่ งที่เป็ นไปได้
หรื อมีความเป็ นเหตุเป็ นผลเท่านั้น แต่ตอ้ งอาศัยความคิด จินตนาการ ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งที่ สาคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่
ควบคู่ไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิด จิ นตนาการให้เป็ นไปได้ หรื อที่เรี ยกว่า จิ นตนาการประยุกต์ จึงจะทาให้เกิดผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์ข้ ึนได้ (ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ, 2556; อารี พันธ์มณี , 2557) ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ นความสามารถของ
บุคคลในการคิดได้หลากหลายแง่มุม ซึ่งมีท้ งั การคิดสิ่ งที่แปลกใหม่ การคิดที่ไม่ซ้ ากับคนอื่น และเป็ นความคิดที่เป็ นประโยชน์และมี
คุณค่า
ความสาคัญของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ให้ความสนุก ความสุ ข และความพอใจแก่ผูเ้ รี ยน และมีอิทธิ พลต่อบุคลิกภาพของผูเ้ รี ยนมาก ไม่มี
อะไรที่จะทาให้ผูเ้ รี ยนรู ้สึกหดหู่ ใจได้ เท่ากับงานสร้างสรรค์ของเขาถูกตาหนิ ถูกดูถูก หรื อถูกว่า สิ่ งที่เขาสร้างขึ้นนั้น ไม่มีคุณค่า
และความคิดสร้างสรรค์มีความสาคัญต่อการเรี ยนที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนในด้านส่งเสริ มสุนทรี ยภาพ การผ่อนคลายอารมณ์ สร้างนิ สัยการ
ทางานที่ ดี ส่ งเสริ มให้เกิดจินตนาการ (Hurlock, 1987; Jersild, 2009) ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ จึ งทาให้เกิ ดความเปลี่ยนแปลง
ทาให้เกิ ดแนวทางใหม่ ๆ ในการดาเนิ นชีวิต และหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทางาน ทาให้เกิดความสนุ ก พัฒนา
สมองของคนให้มีความฉลาดเฉี ยบคมเพิ่มขึ้น สร้างความเชื่อมัน่ ความน่านับถือ และความพอใจในตัวเองขึ้นมา
ทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ความหมายของทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
การเขียนเชิ งสร้ างสรรค์
เป็ นการเขียนที่มีลกั ษณะของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซึ่งผูท้ ี่เขียนจะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของตนเองมา
เชื่ อมโยง เพื่อให้เกิ ดความคิ ดสร้างสรรค์ในงานเขียน การเขียนเชิ งสร้างสรรค์เป็ นการเขียนทั้งแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรอง
รวมทั้งสารคดีและบันเทิงคดี ที่ผเู ้ ขียนมุ่งเน้นแสดงความคานึ งถึงการจินตนาการของตนเอง มีการใช้สานวนภาษาที่สละสลวย ใช้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กลวิธีในการเขียนที่ไม่มีขอบเขตที่จากัด ซึ่งการแสดงออกทุกองค์ประกอบ ต้องมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนของผูเ้ ขียนงาน อีก
ทั้งผลงานต้องมีคุณค่าทางอารมณ์และสติปัญญา โดยอาศัยหลักการศิ ลปะทางภาษา การใช้สานวนโวหาร อีกทั้งเทคนิ ควิธีการที่
นาเสนอในรู ปแบบที่หลากหลาย ไม่คดั ลอกหรื อลอกเลียนแบบของผูอ้ ื่น สร้างงานเขียนที่มีคุณค่าให้ความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ
ตลอดจนให้ประโยชน์แก่ผทู ้ ี่อ่านงานเขียน (บุณย์เสนอ ตรี วเิ ศษ, 2554; สุทธิวรรณ อินทะกนก, 2559; อัจฉรา ชีวพันธ์, 2547) ดังนั้น
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นการเขียนเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู ้สึก ประสบการณ์ โดยใช้การจินตนาการในการเขียนงานให้มี
ความแปลกใหม่ มีคุณค่าทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา อีกทั้งไม่เกิดจากการเขียนในรู ปแบบของการลอกเลียนผลงานของผูใ้ ด และ
งานเขียนนั้น เกิดประโยชน์แก่ผทู ้ ี่อ่าน
ความสาคัญทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็ นการเขียนที่ให้ผเู ้ ขียนแสดงออกทางความคิด ได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึก อีกทั้งมีความสนใจ
ในการเขียนสนุกสนานเพลิดเพลิน ประเทืองอารมณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ขียนและเป็ นการพัฒนาทักษะด้านการ
คิด ทักษะด้านการเขียน พัฒนาสติปัญญา และความจรรโลงใจ และยกระดับจิ ตสานึ กธรรมชาติของมนุ ษย์ (ศิวกานท์ ปทุมสู ตร,
2548; สมพิศ คงทรง, 2549) ดังนั้น ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์จึงเป็ นการเขียนที่แสดงออกทางความคิด ได้ระบายอารมณ์ความรู ้สึก
พัฒนาสติปัญญา และความจรรโลงใจ สร้างจินตนาการและมีการใช้สานวนภาษาที่เป็ นของตนเอง เพื่อใช้สื่อสารให้ผอู ้ ื่นคล้อยตาม
ผูเ้ ขียน และผูอ้ ่านรู ้สึกว่า ผลงานของตนเองสร้างคุณค่าด้านจิตใจและสติปัญญา ส่งผลให้ผอู ้ ่านเกิดการมองโลกในแง่ดี
การวัดทักษะการเขียนเชิงสร้ างสรรค์
สุ รีรัตน์ พิมพ์เขต (2557) ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์เป็ น 5 ด้าน คื อ แนวความคิ ด การ
เชื่อมโยงความคิด เนื้อเรื่ อง การใช้ภาษา และรู ปแบบ เพื่อใช้บอกความสามารถของผูเ้ ขียนว่า อยูใ่ นระดับใด แต่ท้ งั นี้ ผูท้ ี่ประเมินผล
งานการเขียนต้องตรวจสอบองค์ประกอบที่มีความถูกต้องทางภาษาตามหลักเกณฑ์ ความครอบคลุมในการสร้างเกณฑ์ที่จะใช้ตดั สิ น
ผลงาน และความเที่ยงธรรมในการประเมินผลงาน ดังนั้น การวัดทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ จึงถือว่า เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน
ผูป้ ระเมินต้องใช้ความรอบคอบและพิถีพิถนั เป็ นพิเศษ อีกทั้งต้องมีเกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่เป็ นสามารถอธิ บายเหตุผลได้
อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ
การจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
ประภาพร ครึ มสู งเนิ น (2552) และสมพร ดอยยีบี (2554) ได้เสนอการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ไว้วา่ ผูส้ อนต้องให้ผเู ้ รี ยนเขียนประกอบรู ปภาพ เขียนเรื่ องจากนิทาน เขียนเรื่ องจากต้นเรื่ องจริ ง เขียนเรื่ องจาก
หัวข้อ เขียนเรื่ องจากคาคม เขียนแต่งประโยค เขียนพรรณนา เขียนเรื่ องจากที่พบเจอ ดังนั้น จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับประเด็นข้างต้น ได้แก่ การเขียนแนะนาตนเอง การเขียนแนะนา
สถานที่จากภาพ การเขียนบรรยายประสบการณ์ และการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์
ความหมายของวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์
วิธีสแกฟโฟลด์ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยมีกระบวนการช่วยเหลือ สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งผูส้ อนคอยช่วยเหลือนักเรี ยน เป้ าหมายคือ ต้องการให้นักเรี ยนสามารถทางานที่ นักเรี ยนยังไม่สามารถทาได้สาเร็ จ ให้
สาเร็ จด้วยตนเองได้ โดยความช่วยเหลือจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อนักเรี ยนมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น จนกระทัง่ เมื่อนักเรี ยนทางานได้ดว้ ยตัวเอง
อย่างเต็มที่ การช่วยเหลือจะยุติลง อีกทั้งเป็ นกลยุทธ์การสอน ภายใต้แนวคิดว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อ
พัฒนาการทางปั ญญาของนักเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนจาเป็ นที่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือในการเรี ยนรู ้ (กมล โพธิ เย็น, 2547; จารุ ณี ซามาตย์,
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2553) ดังนั้น วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์จึงเป็ นวิธีการที่ผสู ้ อนต้องคอยสังเกตผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด และพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือเมื่อ
ผูเ้ รี ยนประสบปั ญหาในการเรี ยนรู ้ อย่างมี ลาดับขั้นตอน โดยผูส้ อนต้องมี กระบวนการช่ วยเหลื ออย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จได้ดว้ ยตนเองภายใต้การแนะนาจากผูส้ อน
ขั้นตอนในวิธีการสอนแบบสแกฟโฟลด์
Vygotsky (1978) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ดงั นี้ (1) ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่ งแวดล้อม
และควรมีโอกาสค้นหาคาตอบจากสิ่ งรอบตัว โดยผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผูส้ อนได้ทาตามความคิดและได้สร้ างภาพในใจ เพื่ ออธิ บาย
ปรากฎการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ (2) การสร้างภาพในใจเพื่ออธิ บายปรากฎการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนนั้น อาจยังไม่
สมบูรณ์นกั ต้องมีการแก้ไข ซึ่งผูส้ อนอาจช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นบ้าง แต่ผสู ้ อนก็ควรให้ผูเ้ รี ยนลงมือกระทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพราะ
การได้มีส่วนร่ วม ได้ลงมือทา มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก (3) การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้น เมื่อผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วม
ในกระบวนการกระทาสิ่ งต่าง ๆ (4) ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเอง ส่ วนผูส้ อนจะทาหน้าที่ เป็ นเพียงผูแ้ นะนา
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ (5) การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และ (6) ผูส้ อนไม่เพียงแต่บอก
สิ่ งต่าง ๆ แก่ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนยังควรช่วยแนะนาให้ผูเ้ รี ยนสร้างความคิดใหม่ข้ ึนมาในการอธิ บายสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว นอกจากนี้ Wood
et al. (1976) ได้เสนอกระบวนการสแกฟโฟลด์ในการเรี ยนการสอนไว้ 6 ประการ ดังนี้ (1) คัดสรรงานและแจกแจงงานให้เหมาะสม
คือ ผูส้ อนต้องเลือกงานที่เหมาะสม และน่ าสนใจมานาเสนอโดยเชื่อมโยงสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนสนใจกับสิ่ งที่ ผสู ้ อนต้องการให้เกิดขึ้น และ
ชี้ให้ผูเ้ รี ยนเห็ นเป้ าหมายของงาน (2) แจกแจงงานเป็ นขั้นย่อย ๆ คือ แจกแจงงานให้มีลกั ษณะเป็ นขั้นย่อย ๆ ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนทางานได้ง่ายขึ้น และผูส้ อนให้ขอ้ มูลตอบกลับผูเ้ รี ยนไปทีละขั้น ในระยะแรก ให้ผเู ้ รี ยนทาในส่วนที่ทาได้ก่อน แล้วผูส้ อนให้
ความช่วยเหลือในส่ วนที่ เหลือ (3) สร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่ อง คือ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนอยู่เสมอ สร้างความท้าทายให้
ผูเ้ รี ยนทางานได้สาเร็ จอย่างต่อเนื่อง (4) ช่วยชี้จุดสาคัญ คือ ผูส้ อนชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาเร็ จ หรื อแสดงให้เห็นว่า งานไปได้ถูก
ทาง ตลอดจนชี้แนะข้อบกพร่ องให้นกั เรี ยนปรับปรุ ง (5) ควบคุมปั ญหาหรื อความคับข้องใจ คือ ผูส้ อนอานวยความสะดวกในการทา
กิจกรรมการเรี ยน การสอน ผูส้ อนช่วยลดความวิตกกังวลของผูเ้ รี ยนในการทางานและระมัดระวัง ผูเ้ รี ยนพึ่งพาผูส้ อนมากเกินไป
และ (6) การสาธิ ต คือ ผูส้ อนแสดงตัวอย่างเป็ นแนวทางการทางานหรื อแนวทางแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนต่อปั ญหาที่เผชิญ และ Tharp
and Gallimore (1988) ได้นาวิธีสแกฟโฟลด์ตามแนวคิด Vygotsky มาจาแนกบทบาทของผูส้ อนหรื อผูช้ ่วยเหลือไว้ 5 ประการ ดังนี้
(1) การเป็ นต้นแบบ ผูส้ อนแสดงพฤติกรรมเป็ นต้นแบบให้ผูเ้ รี ยน (2) การจัดการเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย โดยเป็ นการจัดการและ
ควบคุมพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน ในลักษณะการให้รางวัลและลงโทษในสถานการณ์ต่าง ๆ (3) การป้ อนกลับ คือ การที่ผสู ้ อนให้ขอ้ มูล
ตอบสนองความคิดและการกระทาของผูเ้ รี ยน (4) การออกคาสั่ง คือ ผูส้ อนออกคาสั่งให้ผูเ้ รี ยนตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจง และ
(5) การตั้งคาถาม คือ ผูส้ อนตั้งคาถามกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตอบกลับ ดังนั้น ขั้นตอนในการสอนแบบสแกฟโฟลด์จะมุ่งเน้นไปที่การให้
ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยน เมื่อผูเ้ รี ยนเกิดปั ญหาในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนมีบทบาทที่จะต้องช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจหรื อปฏิบตั ิงาน
ให้สาเร็ จได้ดว้ ยตนเอง ด้วยการที่ผสู ้ อนจะคอยแนะนาหรื อให้แนวทางในการช่วยเหลือผูเ้ รี ยน โดยการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ควบคู่กบั ขั้นตอนและวิธีการที่จะให้การช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเมื่อประสบปั ญหา
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental research design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการ
ใช้วธิ ีสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่มีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และเพื่อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบหลัง
เรี ยนระหว่างวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์กบั วิธีสอนแบบดั้งเดิม โดยผูว้ จิ ยั มีการดาเนินการ ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. การกาหนดประชากรกลุ่มเป้ าหมาย (target population) ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน รวม 58 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 1
ห้องเรี ยน จานวน 29 คน ที่ ได้ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์
และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยน จานวน 29 คน ที่ใช้วธิ ีการสอนรู ปแบบดั้งเดิม ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ข ้อ จ ากัด ด้า นจ านวนห้อ งเรี ย นที่ น ามาเป็ นกลุ่ ม ที่ ใ ช้ศึก ษาเพี ย ง 2 ห้องเรี ยน ผูว้ ิจ ัย จึ ง ใช้คาว่า ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย
2. การออกแบบการวิจยั ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่
ใช้วธิ ีสอนแบบสแกฟโฟลด์ในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิมในการสอนการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ในการทดลองมีการประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จานวน 2 ครั้ง คือ ระยะก่อนการทดลอง (pretest) และระยะหลังการ
ทดลอง (posttest)
3. การพัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาตามขั้นตอนของระเบี ยบวิธีวิจยั มีการศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องการ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการ Try-out เครื่ องมือก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้ง
นี้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 (2) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ก ารเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ ด้ว ยวิ ธี ส อนแบบดั้ง เดิ ม ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
(3) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้อสอบอัตนัยแบบเขี ยนตอบ
จานวน 5 ข้อ มีเนื้ อหาตามตัวชี้วดั รายวิชา ได้แก่ การเขียนแนะนาตนเอง การเขียนแนะนาสถานที่ การเขียนบรรยายประสบการณ์
และการเขียนแสดงความคิดเห็น
4. การดาเนิ นการทดลองและเก็บข้อมูล (1) ขั้นเตรี ยมการ ผูว้ ิจัยได้รั บการตอบรั บในการทาวิจัยแล้ว ผูว้ ิจัยได้เข้าไปท า
ความคุน้ เคยกับนักเรี ยนและครู เพื่อสังเกตและสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิ ง
สร้างสรรค์ แล้วผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลก่อนเรี ยน (pre-test) เพื่อทดสอบวัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
และตรวจสอบคะแนนการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรี ยนทั้งสอง
กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน (2) ขั้นดาเนิ นการ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ในคาบเรี ยนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
ทั้งหมด 6 คาบ คาบละ 60 นาที ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ ใช้เวลาสอนวันละ
2 คาบ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ วันละ 1 คาบ และในช่วงนี้ กลุ่มควบคุมก็เรี ยนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม โดยจัดการ
เรี ย นรู ้ ไปตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน พุท ธศักราช 2551 (3) ขั้น ตอนหลัง การด าเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ เมื่ อ
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ครบทั้งสองกลุ่มแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (posttest) จากนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
วัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for
Social Science--SPSS for Windows) คิดคานวณและวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ดังนี้ (1) วิเคราะห์ความแตกต่างผลการทดสอบหลังเรี ยนของ
การจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ระหว่างวิธีสอนแบบดั้งเดิมที่ใช้กบั กลุ่มควบคุมและวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ใช้กบั กลุ่ม
ทดลอง โดยการคานวณค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการทดสอบค่าที (t test independent
sample) (2) วิเคราะห์ความแตกต่างผลของการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่มีต่อการเขียน
เชิ งสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ระยะก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยการคานวณค่าเฉลี่ ย (x̅) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD) แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการทดสอบค่าที (t test dependent sample)

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

857

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้ (1) ผลการศึกษาการทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ย
วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนสู งกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
(2) ผลการเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ใช้วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ มีผลค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนที่ใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลการวิจยั เป็ น 2 ประเด็น ดังนี้ (1) ผลของการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธี
สอนแบบสแกฟโฟลด์ที่มีต่อทักษะการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนระยะหลังการทดลองของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิ งสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ สู งกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยน และสู ง
กว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ดวงกมล สวนทอง (2556) ที่ ศึกษาเรื่ อง การวิจัยและพัฒนารู ปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ ที่ส่งเสริ มจิ ต
ลักษณะฉั นทะและความสามารถในการเขียนบทความเชิ งวิชาการ พบว่า ผลการวิเคราะห์จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการระหว่างกลุ่มทดลองกับโพรไฟล์ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมยุรา กล่อมเจริ ญ (2559) ที่ศึกษาการ
ใช้กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีสแกฟโฟลด์ เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนและระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้การ
เขียนเชิ งสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ สู งกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยน และสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้วิธีสอนแบบสแกฟ
โฟลด์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูว้ จิ ยั จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีวิธีสอนแบบสแกฟ
โฟลด์ ทั้ง 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามขั้นตอนการแสกฟโฟลด์ของ ดวงกมล สวนทอง (2556) แล้วนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้กบั
นักเรี ยนกลุ่มทดลอง พบว่า ผลการทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ใช้วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์กบั กลุ่ม
ควบคุมที่ใช้วธิ ีสอนแบบปกติ จานวนกลุ่มละ 29 คน เมื่อนามาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้วิธี
สอนแบบสแกฟโฟลด์ และนักเรี ยนที่ใช้วธิ ีสอนแบบปกติ มีผลคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (2) การเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ ซึ่ งพบว่า ผลการทดสอบ
ค่า เฉลี่ ย ของผลคะแนนก่ อ นเรี ยนกับ หลัง เรี ย นของนัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองที่ จ ัด การเรี ย นรู ้ ก ารเขี ย นเชิ ง สร้ า งสรรค์ด้ว ยวิธี สอน
แบบสแกฟโฟลด์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตี ความได้ว่า วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์มี อิทธิ พลต่อผลค่ าเฉลี่ ยของคะแนน สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ RojasDrummond and Mercer (2003) ที่พบว่า วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์มีผลต่อการทางานให้สาเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้ง Samon
(2010) พบว่า วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์สามารถพัฒนาการคิด การเขียน และช่วยส่งเสริ มพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์และการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ และ Woo et al. (2011) ที่พบว่า วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์สามารถพัฒนาการเขียนของนักเรี ยนให้ดีข้ ึนได้
และสามารถช่วยครู ในการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้คืนสู่ผเู ้ รี ยนได้อีกด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ เป็ นวิธีการที่ผสู ้ อนต้องติดตามพัฒนาการของผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด และ
เข้าให้การช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเมื่อผูเ้ รี ยนเกิดปั ญหา จึงเป็ นวิธีการที่เหมาะสมกับครู ประจาชั้นหรื อครู ผสู ้ อนในรายวิชาที่ทาการทดลอง
เพราะผูส้ อนจะรู ้จกั ผูเ้ รี ยน และสามารถวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์
2. ผูส้ อนควรหลี กเลี่ยงการกดดันหรื อการใช้การเสริ มแรงทางลบ เช่ น การลงโทษเมื่ อทางานผิ ดพลาดหรื อผูเ้ รี ยนไม่
สามารถทางานได้ตามที่ผสู ้ อนบอก การพูดจาที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความท้อแท้ในการเรี ยน ซึ่ งจะเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู ้ใน
รู ปแบบนี้ ผูส้ อนควรให้กาลังใจใช้การเสริ มแรงทางบวก เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้อยากเรี ยน อยากแสวงหาความรู ้ หรื อเกิด
แรงบันดาลใจที่จะนาไปสู่ การประสบผลสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ เช่น การกล่าวชมเชยเมื่อผูเ้ รี ยนสามารถทาได้ตามที่ กาหนด การให้
คาแนะนาด้วยความเป็ นกันเองให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกถึงความเป็ นเอง ภายใต้กรอบของคาว่า ครู กบั ศิ ษย์ ซึ่ งสิ่ งที่ กล่าวมานี้ จะเสริ มความ
มัน่ ใจให้แก่ผเู ้ รี ยน
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ผลของการใช้ เทคนิคการสอน KWL Plus ทีม่ ีต่อทักษะการเขียนสรุปความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
สุวภิ า เข็มมณฑา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
E-mail: 6312610011@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสอน KWL Plus ที่มีต่อทักษะการเขียนสรุ ปความของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และ(2) เปรี ยบเทียบทักษะการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่จดั การเรี ยนรู ้ โดย
ใช้เทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนดั้งเดิม กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 70 คน โรงเรี ยนยิ่งใหญ่
(นามสมมติ) จังหวัดสมุทรปราการ ที่กาลังศึกษาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โดยให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 จานวน 35
คน เป็ นกลุ่มทดลองที่ใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 35 คน เป็ นกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธี
สอนแบบดั้งเดิม และกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุ ปความใช้เป็ นแบบวัดความสามารถ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง (post-test) เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้ระยะเวลาใน
การทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมทั้งสิ้ น 12 คาบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิ ต ( X ) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และทดสอบค่านัยสาคัญของความแตกต่าง โดยใช้สถิติทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า (1) ทักษะการเขียนสรุ ปความโดยใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
โดยรวมทักษะการเขียนสรุ ปความ อยูใ่ นระดับดี (2) ทักษะการเขียนสรุ ปความ หลังการสอนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เทคนิ คการ
สอน KWL Plus หลังการทดลอง สูงกว่าวิธีการสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: เทคนิคการสอน KWL Plus, ทักษะการเขียนสรุ ปความ
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Effects of Using KWL Plus Teaching Technique on Skills Required
for Writing and Summarisation of Grade Sixth Students
Suwipha Khemmonta
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: 6312610011@rumail.ru.ac.th
Abstract
The purposes of this research were to (1) study the result of using KWL Plus teaching techniques on summary writing
skills of primary six students. And (2) compare summary writing skills of primary six students who taught cooperative learning
with the KWL Plus technique and normal teaching method. The Samples group used in this research was 70 primary six students
of Yingyai school, (pseudonym) Samut Prakan Province, who are studying for the second semester of the academic year 2021. 35
students in primary 6/1 were in experimental groups using KWL Plus teaching techniques and 35 students in primary 6/2 were in
control groups using the traditional teaching method. And The Samples group which is obtained using specific selection (purposive
sampling)
The instruments for data collection were the ability to write a summary of use as a measure of the experimental group
and the control group after the experiment (post-test). The instruments for the experiment were lesson plans. The duration of the
experiment was 4 weeks, 3 periods per week total of 12 periods. The collected data were analyzed by arithmetic means (X),
standard deviation (SD), and testing the significance of the difference with a t test.
The results of the research found that (1) Primary 6 students have good summary writing skills using KWL Plus teaching
techniques. (2) Summary writing skills after the teaching of primary six students between the groups who studied using KWL
Plus teaching techniques after teaching were higher than the students in the control groups using the traditional teaching method.
Have statistically significant at the .05 level
Keywords: KWL Plus Teaching Techniques, Summary Writing Skills
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บทนา
ทักษะการเขียนสรุ ปความนี้ นับว่า เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนอย่างมาก เพราะสามารถนาไปใช้ในการสรุ ปเนื้อหาของ
บทเรี ยน หรื อเพื่อสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ หรื อเข้าใจในสิ่ งที่ตนเสนอได้เป็ นอย่างดี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยไว้ 5 สาระ ซึ่ งสาระ
การเขียน เป็ นสาระที่มีความสาคัญอย่างมาก เพราะทักษะการเขียนเป็ นทักษะที่มีความสาคัญในการสื่ อสาร ซึ่ งตัวชี้วดั ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ระบุวา่ นักเรี ยนต้องเขียนสรุ ปความได้ ครู จึงควรปลูกฝั งให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะมากขึ้น (กมลพรรณ บิ นอิบรอฮีม ,
2547) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการเขียนสรุ ปความไว้ว่า การเขียนสรุ ปความมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการศึ กษาและ
การสื่ อสารในชี วิตประจาวัน เพราะช่ วยให้จ ดจาสาระสาคัญจากสิ่ งที่ ได้ฟังและอ่าน ทาให้สื่อความหมายเข้าใจดี และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ทั้งที่เป็ นวิชาการและการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
ผูว้ จิ ยั สอนวิชาภาษาไทย นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ปั ญหาที่สาคัญของนักเรี ยน คือ มีนกั เรี ยนจานวนมาก
เขียนสรุ ปความไม่ได้ ไม่สามารถสรุ ปประเด็นสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง นักเรี ยนจะใช้วิธีการคัดลอกข้อความหรื อเนื้ อ
เรื่ อง ไม่สามารถเรี ยบเรี ยงเรื่ องเป็ นคาพูดของตนเองได้ ไม่สามารถแยกข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็นได้ ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนจึงไม่สามารถสรุ ปความจากเรื่ องที่ เรี ยนได้ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ในเรื่ องของการเขียนต่า ดังข้อมูลจากรายงานการประเมิน
ตนเองของโรงเรี ยนวัดใหญ่ ปี การศึกษา 2563 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 68.65 ซึ่งต่ากว่าที่โรงเรี ยนกาหนด คือ ร้อยละ 70 ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า ควรแก้ไขปั ญหาในด้านการเขียนสรุ ปความ
นอกจากนี้ ครู ผูส้ อนยังขาดการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ครู ส่วนใหญ่ใช้การสอนแบบเน้นบรรยาย ขาด
กิจกรรมที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม ทาให้เกิดความเบื่ อหน่ายในการเรี ยน ครู จึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนให้มีความ
น่าสนใจ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ให้มากที่ สุด (ชะลอ รอดลาย, 2538) กล่าวถึงปั ญหาและสาเหตุของการที่นักเรี ยนอ่าน
หนังสื อแล้วสรุ ปความไม่ได้วา่ มีสาเหตุหนึ่ งมาจากตัวครู และวิธีการสอนของครู สอดคล้องกับที่ สุ จริ ต เพียรชอบ (2538) กล่าวถึง
ปั ญหาการสอนเขียนว่า ครู ไม่ได้ฝึกการเขียนสรุ ปความให้นกั เรี ยน เพราะจานวนนักเรี ยนมาก ทาให้ไม่มีเวลาตรวจ ประกอบกับใน
ปั จจุบนั ครู มกั ออกข้อสอบเป็ นแบบปรนัยเป็ นส่วนใหญ่ นักเรี ยนจึงขาดการฝึ กเขียนแสดงความคิดเห็นหรื อเรี ยบเรี ยงข้อความต่าง ๆ
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ครู จะต้องหาวิธีการหลากหลายรู ปแบบ ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสรุ ปความ
ของนักเรี ยน
เทคนิคการสอนหนึ่ งที่สามารถนามาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะ เขียนสรุ ปความของนักเรี ยน คือ เทคนิ คการ
สอน KWL Plus ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ Carr and Ogle (1987) พัฒนาขึ้น ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน คือ (1) ชั้น K (Know) หมายถึง
ประสบการณ์เดิม หรื อความรู ้เดิม ของนักเรี ยนที่เกี่ยวกับเรื่ องที่กาลังจะอ่าน (2) ขั้น W (Want to know) หมายถึง นักเรี ยนต้องการที่
จะรู ้อะไร เกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่าน ครู และนักเรี ยนจะตั้งคาถามในสิ่ งที่อยากรู ้ (3) ขั้น L (Learned) หมายถึง นักเรี ยนรู ้อะไรบ้าง จาก
การอ่าน (4) ขั้น Mapping เป็ นการทาแผนผังความคิด และ (5) ชั้น Summarizing เป็ นการเขียนสรุ ปความเรื่ องหลังจากการอ่าน
จะเห็ นได้ว่า เทคนิ คการสอนดังกล่าว มีข้ นั ตอนในการแสวงหาความรู ้อย่างชัดเจน Car and Ogle (1987) กล่าวไว้วา่
เทคนิค KWL Plus เป็ นเทคนิควิธีสอนที่จะช่วยกระตุน้ นักเรี ยนให้เป็ นนักคิดในขณะอ่าน โดยที่นกั เรี ยนจะทานายเหตุการณ์ในเรื่ อง
ที่จะอ่านก่อนที่จะเริ่ มอ่านเรื่ องที่กาหนด นักเรี ยนจะพิจารณาความรู ้ความเข้าใจของตนเองที่มีต่อเรื่ องที่จะอ่าน และเมื่อได้คาตอบจน
ครบถ้วนแล้ว จึงนามาเขียนเป็ นแผนผังความคิด เพื่อสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการอ่าน นาไปสู่ การเขียนสรุ ปความของเรื่ องได้ในที่สุด
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการสอน KWL Plus เป็ นเทคนิคที่ช่วยในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะในการเขียนสรุ ป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความได้ และยังส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ตลอดจน
สามารถนามาเป็ นแนวทางในการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสอน KWL Plus ที่มีต่อทักษะการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่จดั การเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ คการสอน
KWL Plus กับวิธีสอนแบบดั้งเดิม
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับการสอนด้ วยเทคนิค KWL Plus
เทคนิ ค KWL Plus เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สามารถนามาพัฒนาทักษะการเขียนสรุ ปความได้ โดยผ่านการอ่าน แต่ละ
ขั้นตอนจูงใจให้นกั เรี ยนอ่าน คิดวิเคราะห์โดยละเอียด และสามารถนาไปสู่ การสรุ ปใจความของเรื่ องที่อ่านได้ และเขียนสรุ ปความ
ในที่สุด เป็ นแนวคิดของ Carr and Ogle (1987) ประกอบด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ค KWL Plus หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน ทักษะการคิดอย่าง
รู ้ตวั การนาประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนมาช่วยในการตีความเนื้อเรื่ อง การมีส่วนรวมของนักเรี ยนในการตั้งคาถาม โดยมีข้ นั ตอนใน
การสอน ดังนี้ (1) กิจกรรมนักเรี ยนรู ้อะไร K (what do I know) (2) กิจกรรมนักเรี ยนต้องการรู ้อะไร W (what do I want to learn) (3)
กิจกรรมนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไร L1(what did I learn) (4) กิจกรรมสร้างเป็ นแผนภูมิรูปภาพความคิด L2 (mapping) (5) กิจกรรมการ
สรุ ปเรื่ อง L3 (summarizing) เพื่อเขียนสรุ ปเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เรี ยนอีกครั้งหนึ่ง
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556) ได้กาหนดขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค KWL Plus ไว้ดงั นี้
1. ขั้น K (know) รู ้อะไร จากเรื่ องที่ให้อ่าน หรื อจากหัวเรื่ องที่กาหนด ก่อนที่ครู จะให้ผเู ้ รี ยนอ่านรายละเอียดของเรื่ องที่กาหนด
ให้นกั เรี ยนระดมสมองหาคาตอบหรื อให้ระบุคาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่ อง/คา/ความคิดรวบยอดที่ระบุ
2. ขั้น W (what do we want to learn) เราอยากรู ้อะไร จากคาต่าง ๆ ที่ระบุในขั้น K โดยให้นกั เรี ยนตั้งคาถามจากคาที่
นาเสนอ ต่อจากนั้น ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องหรื อบทอ่านที่กาหนดโดยละเอียด ตรวจสอบคาตอบ ข้อเท็จจริ งที่ได้จากการอ่าน
3. ขั้น L1 (what did we learn) เราได้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง นักเรี ยนเขียนคาตอบลงในตารางตรงช่อง L ตรวจสอบว่า มีคาถาม
ใดบ้าง ที่ยงั ไม่มีการตอบ
4. ขั้น L2 สร้างแผนผังความคิด (mind mapping) นักเรี ยนต้องกลับไปอ่านทบทวนจากขั้น K เพื่อจะได้จดั ประเภทของสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ โดยเขี ยนคาสาคัญไว้ตรงกลางแผนผังความคิ ด และเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กบั คาสาคัญย่อย เพื่ออธิ บายรายละเอียดของ
ความคิดหลัก
5. ขั้น L3 ขั้นสรุ ป (summarizing) นักเรี ยนเขียนสรุ ปความ การสรุ ปในขั้นนี้ เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ่ง
จะบอกถึงความเข้าใจในเรื่ องที่อ่านของนักเรี ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิดเกีย่ วกับทักษะการเขียนสรุปความ
ทักษะการเขียนสรุปความ เป็ นทักษะการเขียนที่ตอ้ งผ่านกระบวนการคิดอย่างมีแบบแผน แล้วจึงสรุ ปเรื่ องราวต่าง ๆ เป็ น
การเขียนสรุ ปเฉพาะประเด็นสาคัญของเรื่ องที่อ่าน โดย สมจิตร เม่นเกาะ (2546), พรฤดี ขวัญศิริกุล (2546) และกัณหา คาหอมกุล
(2547) ได้ให้ความหมายของการเขียนสรุ ปความไว้ทานองเดียวกันว่า การเขียนสรุ ปความ หมายถึง การเก็บใจความสาคัญของเรื่ อง
แล้วนามาเรี ยบเรี ยงใหม่ การเขียนเฉพาะประเด็นสาคัญของเรื่ อง โดยผ่านกระบวนการคิดใคร่ ครวญอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ได้ใจความ
สั้น กะทัดรัด และสละสลวยด้วยสานวนภาษาของผูเ้ ขียนเอง โดยมีความหมายที่ผอู ้ ่านเข้าใจได้ครบถ้วนและนาไปใช้ประโยชน์ได้
ซึ่งทักษะการเขียนสรุ ปความ นับว่า เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนอย่างมาก เพราะสามารถนาไปใช้การสรุ ปเนื้ อหาของบทเรี ยนหรื อเพื่อ
สื่ อสารให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ หรื อเข้าใจในสิ่ งที่ตนเสนอได้เป็ นอย่างดี
หลักการและขั้นตอนการเขียนสรุปความ ขั้นแรก การอ่านหรื อการฟัง ในขั้นตอนนี้ ผูอ้ ่านหรื อผูฟ้ ัง ควรมีสมาธิ และอ่าน
เนื้ อเรื่ องอย่างละเอียดอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจับใจความสาคัญของเรื่ องราวพอสังเขป ระหว่างที่อ่านหรื อฟั ง
อาจขีดเส้นใต้คาสาคัญของแต่ละย่อหน้าไว้ ต่อมา ขั้นการคิด เมื่ออ่านหรื อฟังจบแล้ว ผูอ้ ่านควรตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่ องที่อ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจหรื ออาจเขียนเป็ นแผนผังความคิด เค้าโครงร่ างง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านหรื อฟัง สุ ดท้าย ขั้นการ
เขียน นาใจความสาคัญที่ได้จากแผนผังความคิด มาเรี ยบเรี ยงใหม่ดว้ ยภาษาของตนเอง เรี ยงลาดับความคิดตามความเหมาะสม โดยมี
ใจความสาคัญครบถ้วน ใช้ภาษาสั้น กะทัดรัด อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน
การวัดทักษะการเขียนสรุ ปความ ในการให้คะแนนการเขียนสรุ ปความนั้น จะพิจารณาจากผลงานของนักเรี ยนว่า มี
องค์ประกอบของเรื่ องที่อ่านสมบูรณ์เพียงใด ซึ่งมีผกู ้ าหนดเกณฑ์ไว้มากมายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ว่า ผูส้ อนต้องการพัฒนา
นักเรี ยนในด้านใดมากที่สุด ก็จะกาหนดเกณฑ์ในด้านนั้นให้มาก เกณฑ์ที่ใช้วดั และประเมินผลทักษะการเขียนสรุ ปความ โดยเกณฑ์
การประเมินของ ดุสิตา แดงประเสริ ฐ (2549) และธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว (2552) มีความสอดคล้องกันและครอบคลุมองค์ประกอบ
ย่อยในเรื่ องการเขียนสรุ ปใจความสาคัญ การเขียนประโยคตามหลักไวยากรณ์ การแบ่งวรรคตอน และการเขียนสะกดคา ผูว้ ิจยั จึงนา
เกณฑ์มาใช้เป็ นแนวทางให้คะแนนการเขียนสรุ ปความ แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านการเขียนสรุ ปความของเรื่ องที่ อ่าน จานวน 5
คะแนน ด้านสานวนภาษา จานวน 3 คะแนน และด้านการเขียนสะกดคา จานวน 2 คะแนน รวมทั้งสิ้น 10 คะแนน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเขียนสรุ ปความ พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้แผนที่ความคิด และชุดกิจกรรม
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกับ KWL Plus แต่ยงั ไม่พบการใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus มาใช้ในการพัฒนาทักษะการ
เขียนสรุ ปความ ในระดับประถมศึกษา ดังนั้น จึงสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus ดังกล่าว มาใช้ใน
การพัฒนาทักษะการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
วิธีดาเนินการวิจยั
1.งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental research design) มีรูปแบบการวิจยั แบบ Post-Test-Only,
Nonequivalent Control Group Design ใช้แบบแผนการวิจยั แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิคการสอน KWL Plus และกลุ่มควบคุมจัดการเรี ยนรู ้ โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม มีการเก็บข้อมูลทั้งสองกลุ่มหลังการทดลอง
(post-test) การกาหนดประชากรกลุ่มเป้ าหมาย กาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) คือ นักเรี ยนกลุ่มที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 จานวน 35 คน เป็ นกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอน KWL
Plus และนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 35 คน เป็ นกลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เครื่ องมือการวิจยั มี 2 ประเภท ได้แก่ (1) เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียน
สรุ ปความ ใช้เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง (post-test) (2) เครื่ องมือการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการเขียนสรุ ปความโดยใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus จานวน 6 แผน และแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการเขียนสรุ ปความโดยใช้วธิ ีการสอนแบบดั้งเดิม จานวน 6 แผน รวมทั้งสิ้น 12 แผน
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus จานวน 6 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง รวม
ทั้งสิ้ น 6 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิ ม จานวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้ น 6 ชัว่ โมง
จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณา
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่โดยใช้เทคนิ คการ
สอน KWL Plus ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และปรับปรุ งแก้ไข จัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุ ปความ
ผูว้ ิจัยสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสรุ ปความ โดยเป็ นแบบอัตนัยการเขี ยนสรุ ปความ พร้อมกับ
เกณฑ์การตรวจประเมินการเขียนสรุ ปความ (scoring rubric) สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ซึ่ งจัดการทดสอบหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั จะประเมินการเขียน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การสรุ ปใจความสาคัญ (ค่าน้ าหนัก = 4) (2) สานวนภาษา (ค่า
น้ าหนักคะแนน = 3) (3) การเขียนสะกดคา (ค่าน้ าหนักคะแนน = 3) รวมทั้งสิ้ น 10 คะแนน นาแบบแบบทดสอบวัดความสามารถ
และเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนสรุ ปความ เสนออาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั และผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC)
อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความและเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนน ที่ ได้ป รั บปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (try-out) ซึ่ งกาหนดให้ท าแบบทดสอบ 20 นาที เพื่อนามาปรั บปรุ ง แก้ไ ข
ข้อบกพร่ องให้ดีข้ ึน แล้วจึงนาไปใช้จริ ง
3. การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการเขียนสรุ ปความ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่ม
ทดลอง จานวน 6 แผน และกลุ่มควบคุม จานวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ (คาบละ 60 นาที) โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง หลังจากจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแล้ว ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนแบบวัดความสามารถการ
เขียนสรุ ปความ (post-test) ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science--SPSS for Windows version 26) โดยดาเนิ นการ
วิเคราะห์คะแนนการเขียนสรุ ปความของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง โดยการคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (χ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัย คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการตรวจ
ให้คะแนนแบบสอบอัตนัยด้วยวิธีการตรวจให้คะแนน จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน มาวิเคราะห์หาความเที่ ยงของการตรวจให้
คะแนนระหว่างผูต้ รวจ จานวน 3 คน (inter rater reliability) และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนการเขียนสรุ ปความของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง โดยการนาคะแนนมาหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยร้อยละโดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (independent sample t test)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ตาราง 1
แสดงผลการเปรี ยบเที ยบทักษะการเขียนสรุ ปความหลังการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่ างกลุ่มที่ ได้ รับ
การสอนโดยใช้ เทคนิคการสอน KWL Plus (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มที่ ได้ รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดัง้ เดิม (กลุ่มควบคุม)
การเปรี ยบเทียบทักษะการ
t test
จานวนนักเรี ยน คะแนนเต็ม
SD
X
เขียนสรุ ปความ
(N)
Sig.
t
df
หลังการจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มทดลอง

35

10

7.69

1.64

กลุ่มควบคุม

35

10

6.71

2.32

44.02

69

.000

*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนทักษะการเขียนสรุ ปความหลังการทดลอง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มทดลองที่ใช้
เทคนิคการสอน KWL Plus มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.636 (X = 7.69, SD = 1.64) ส่ วนกลุ่มควบคุมที่ใช้
วิธีการสอนแบบดั้งเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.71 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.323 (X = 6.71, SD = 2.32) เมื่อตรวจสอบพบว่า
นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้เทคนิคการสอน KWL Plus หลังการทดลอง สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปผลการวิจยั
1. ทักษะการเขียนสรุ ปความโดยใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวมทักษะการ
เขียนสรุ ปความ อยูใ่ นระดับดี
2. ทักษะการเขียนสรุ ปความ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มที่เรี ยนโดยใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus หลังการ
สอน สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ใช้วธิ ีการสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ทักษะการเขียนสรุ ปความความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus อยูใ่ นระดับดี โดย
พิจารณาจากคะแนนการเขียนสรุ ปความ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.69 คะแนนโดยรวมทักษะการเขียน
สรุ ปความ อยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเทคนิคการสอน KWL Plus มีข้ นั ตอนในการแสวงหาความรู ้อย่างชัดเจน Carr and Ogle
(1987) กล่าวไว้วา่ เทคนิค KWL Plus เป็ นเทคนิควิธีสอนที่จะช่วยกระตุน้ นักเรี ยนให้เป็ นนักคิดในขณะอ่าน โดยที่นกั เรี ยนจะทานาย
เหตุการณ์ในเรื่ องที่จะอ่านก่อนที่จะเริ่ มอ่านเรื่ องที่กาหนด นักเรี ยนจะพิจารณาความรู ้ความเข้าใจของตนเองที่มีต่อเรื่ องที่ จะอ่าน
และเมื่อได้คาตอบจนครบถ้วนแล้ว จึงนามาเขียนเป็ นแผนผังความคิดเพื่อสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการอ่าน นาไปสู่ การเขียนสรุ ปความ
ของเรื่ องได้ในที่สุด (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2548) เทคนิ คดังกล่าว สามารถนามาใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนสรุ ปความได้ เพราะแต่
ละขั้นนั้น สามารถจูงใจให้นกั เรี ยนอ่านงานเขียนอย่างละเอียด นอกจากนี้ การถามคาถามและเสริ มแรงของครู ยังช่วยให้นกั เรี ยน
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อยากแสวงหาความรู ้และคาตอบ ซึ่งเป็ นเนื้อหาที่นกั เรี ยนจะสรุ ปเป็ นใจความได้ โดยทักษะการเขียนสรุ ปความ เป็ นทักษะการเขียน
ที่ตอ้ งผ่านกระบวนการคิดอย่างมีแบบแผน แล้วจึงสรุ ปเรื่ องราวต่าง ๆ เป็ นการเขียนสรุ ปเฉพาะประเด็นสาคัญของเรื่ องที่อ่าน โดยใช้
หลักการเขี ยนตอบคาถามให้ได้สาระสาคัญ และนาเนื้ อหาสาคัญดังกล่า วมาเรี ย บเรี ยงใหม่ให้สละสลวยต่อ เนื่ องอย่างชัดเจน
กะทัดรัด และได้ใจความสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยสานวนภาษาของตนเอง ซึ่ งทักษะการเขียนสรุ ปความนี้ นับว่า เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูเ้ รี ยนอย่างมาก เพราะสามารถนาไปใช้การสรุ ปเนื้ อหาของบทเรี ยนหรื อเพื่อสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้หรื อเข้าใจในสิ่ งที่ตนเสนอได้
เป็ นอย่างดี เทคนิคการสอน KWL Plus เป็ นเทคนิคที่ช่วยในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะในการเขียนสรุ ปความได้ และยังส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ทักษะการเขียน
สรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus สามารถช่วยพัฒนาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการเขียน
สรุ ปความที่ดี ดังจะเห็นได้จากนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการเทคนิ คการสอน KWL Plus มีความสามารถในการเขียน
สรุ ปความสูงขึ้น
2. นักเรี ยนที่ ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus มีทกั ษะการเขียนสรุ ปความ สู งกว่านักเรี ยนที่สอนด้วย
วิธีการสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก เทคนิ ค KWL Plus เป็ นวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กคิดอย่างเป็ นระบบ เชื่อมโยงต่อเนื่ องกันตามลาดับขั้นตอนของเทคนิ ค KWL Plus ตั้งแต่ช้ นั K, W
และ L ซึ่งถือได้วา่ เป็ นกระบวนการที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเรื่ องที่อ่านและสามารถรวบรวมข้อมูลจากเนื้ อหาที่ได้อ่านอย่างครอบคลุม
และได้จดบันทึกสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไว้ เมื่อทากิจกรรมมาถึงขั้น Plus คือ การสร้างแผนผังความคิด นักเรี ยนจะต้องคิดและจัดระบบข้อมูล
ที่จดบันทึกไว้ให้เป็ นความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อย มาสร้างเป็ นแผนผังความคิด แสดงความสัมพันธ์ของความคิด
ดังกล่าว โดยใช้คาสั้น ๆ เมื่อทากิจกรรมขั้นสุดท้าย คือ การเขียนสรุ ปความ นักเรี ยนจะใช้ขอ้ มูลจากแผนผังความคิด เสมือนโครงร่ าง
ในการเขียน จึงทาให้สามารถสรุ ปความได้อย่างถูกต้อง ได้ใจความด้วยภาษาของตนเอง โดยใช้เทคนิ ค KWL Plus เป็ นกระบวนการ
คิดที่ส่งเสริ มทักษะการเขียนสรุ ปความ สอดคล้องกับความหมายของการเขียนสรุ ปความ ดังที่ สรวีย ์ เคียนสันเที ยะ (2545) และ
สมจิตร เม่นเกาะ (2546) กล่าวได้วา่ การเขียนสรุ ปความ หมายถึง การเขียนเฉพาะประเด็นสาคัญของเรื่ อง โดยผ่านกระบวนการคิด
ใคร่ ครวญอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ได้ใจความสั้น กะทัดรัด และสละสลวยด้วยสานวนภาษาของผูเ้ ขียนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ
Carr and Ogle (1987) ที่กล่าวว่า เทคนิ ค KWL Plus สามารถส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านและการสรุ ปความ โดยเฉพาะชั้นสร้าง
แผนผังความคิด (mind mapping) เพราะเป็ นการรวบรวมข้อมูลและจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนต้องอาศัย
ความรู ้ใหม่จากเรื่ องที่อ่าน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาระต่าง ๆ โดยการสร้างแผนผัง คาสาคัญที่แสดงออกถึงความเข้าใจที่
แท้จริ งแล้ว นามาเขียนสรุ ปความ ในชั้นสรุ ปความ (summarizing) ซึ่ งเป็ นขั้นที่ฝึกและส่ งเสริ มการเขียนสรุ ปความโดยตรง โดยนา
ข้อมูลจากแผนผังความคิดมาเรี ยบเรี ยงเป็ นใจความสาคัญด้วยภาษาของตนเอง จากที่ได้กล่าวถึงแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการสอน KWL Plus สรุ ปได้วา่ เทคนิคการสอน KWL Plus สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสรุ ปความได้สูงขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปปใช้
ครู ควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus อย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและนาไปใช้สอน
ได้จนเกิดความชานาญ ควรอธิ บายขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ คการสอน KWL Plus ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการทากิจกรรม และในการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม ครู ควรกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กปฏิบตั ิหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุกคน เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก อีกทั้งกล้าเสนอแนวความคิดของตนเอง
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เวลาเข้าร่ วมกิ จกรรม และผลัดเปลี่ ย นกันเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ ดี สิ่ ง สาคัญ คื อ เมื่ อท ากิ จ กรรมกลุ่ มเสร็ จ แล้ว ควรมี การเฉลย
แบบทดสอบทุกครั้ง เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นแนวคาตอบการเขียนสรุ ปความที่ถูกต้อง
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การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของการใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบดั้งเดิ ม ประชากรกลุ่มเป้ าหมายคื อ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนจันทร์ กระจ่าง (นามสมมติ) แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง ซึ่ งจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จานวน 20 คน และกลุ่มควบคุมซึ่ งจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม จานวน 20 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี และ (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดวิธีการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จานวน 3 แผนการสอน รวมทั้งสิ้น 6 ชัว่ โมง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และทดสอบค่านัยสาคัญของความแตกต่าง โดยใช้สถิติทดสอบที ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้ (1) ผลของการใช้วิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยน สู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน แตกต่างกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย, การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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The Effects of Problem-Based Learning on Learning Achievement of Thai literature
of Mathayomsuksa 6 Students
Wasana Kohsin
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: 6312610006@rumail.ru.ac.th
Abstract
This study aimed to study the effects of problem-based learning on the learning achievement of the literature of
Mathayomsuksa 6 students and to compare the learning achievement of Thai literature between Mathayomsuksa 6 students who
learned based on problem-based learning and traditional learning. The population consisted of Mathayomsuksa 6 students in the
second semester, the academic year 2021 at Chankrachang School (pseudonym), divided into the experimental group of 20 students
with problem-based learning and the control group of 20 students with traditional learning. The data collection tool was (1) The
literature learning achievement test. (2) The tool employed in the experiment was a lesson plan on the effects of problem-based
learning, totaling 6 hours. For data analysis, mean, standard deviation (SD), and t test were employed. The findings revealed that
(1) the effects of problem-based learning on the learning achievement of the literature of Mathayomsuksa 6 students after were
higher than before using problem-based learning with a statistical significance of .05. (2) The learning achievement of Thai
literature of Mathayomsuksa 6 students with problem-based learning was different from those with traditional learning with a
statistical significance of .05.
Keywords: Learning Achievement of Thai Literature, Problem-Based Learning
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บทนา
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ (2549) ได้กล่าวไว้วา่ วรรณคดีเป็ นศิลปะทางภาษาที่มนุษย์ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารและถ่ายทอด
ความคิดของตนเองที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ภาษาและวรรณคดี จึงเป็ นกระจกเงาสะท้อนความเป็ นไปและเปลี่ยนแปลงของ
สังคมวัฒนธรรม ดังนั้น การสอนวรรณคดีไทย จึงสาคัญดังเช่นที่ วิมลศรี ศุษิลวรณ์ (2553) ให้ความเห็นว่า การศึกษาวรรณคดีไทย
ควรเป็ นการใช้วรรณคดีสร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยใจอย่างใคร่ ครวญ เรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เกิดความสุข เกิดอิสระ เกิดความรักเพื่อน
มนุษย์และธรรมชาติ อันเป็ นเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีสุข
ด้วยความสาคัญของการศึ กษาวรรณคดี ดังกล่าวปั จจุ บัน ในขณะที่ สอนพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของ
นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น มีผลสัมฤทธิ์ ที่ลดลง จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีในภาคเรี ยนที่ 1 และภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 และภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านวรรณคดีนอ้ ยกว่าสาระ
อื่น จากฝ่ ายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยที่ได้จากวิชาการของโรงเรี ยน นอกจากนั้น ยังพบปั ญหา กล่าวคือ นักเรี ยนไม่
สามารถทาความเข้าใจในวรรณคดีที่เรี ยน เนื่ องมาจากคาศัพท์ที่ยาก นักเรี ยนมีประสบการณ์น้อย และคาประพันธ์มีลกั ษณะยาว
ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเบื่อหน่ าย อีกทั้งยังไม่สามารถถอดคาประพันธ์เพื่อสื่ อความได้ เป็ นเหตุให้ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจในเนื้ อหา จนส่ งผลให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีต่า
จากปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้วรรณคดีไทยที่ กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า ครู ผสู ้ อนควรให้ความสาคัญกับการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี โดยแนวทางที่สาคัญคือ ครู จะต้องหาวิธีการสอนที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อให้
การเรี ยนวรรณคดีไม่น่าเบื่อ และสร้างให้ผเู ้ รี ยนได้เล็งเห็นและนาประโยชน์จากวรรณคดีไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning) ซึ่ งเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้บนหลักของการ
ใช้ปัญหาเป็ นจุดเริ่ มต้นในการเชื่อมโยงความรู ้ที่มีเข้ากับความรู ้ใหม่ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) นอกจากนั้น ยังช่วย
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จากคาตอบที่ ได้รับผ่านการตั้งคาถาม และช่วยส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดทักษะ กระบวนการต่าง ๆ เหมาะ
สาหรับนามาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะกับการเรี ยนวรรณคดีที่เนื้อหาส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุและนาไปสู่ จุดจบ ซึ่ ง
เกิ ดจากสาเหตุเกื อบทั้งหมด ทาให้สามารถกระตุน้ นักเรี ยนให้เกิ ดการสนใจเรี ยนวรรณคดีและนาไปสู่ การเรี ยนการสอน เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั การใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ในการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า งานวิจยั ได้จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในการแก้ปัญหาในทักษะของปั ญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะ
การจับใจความ และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ แต่ไม่พบว่า มีงานวิจยั ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีร่วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็น การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และผลสัมฤทธิ์ ต่อการจัดการเรี ยนด้วยรู ปแบบดังกล่าวในการสอนวรรณคดี ไทย เพื่อนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้วรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นอื่น ๆ หรื อผูท้ ี่สนใจต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน กับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม
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คาถามวิจยั
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จะส่ งผลอย่างไร ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ไทยของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ขอบเขตการวิจยั
ประชากรทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนจันทร์ กระจ่าง (นามสมมติ) จานวน 40 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จานวน 20 คน ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยน จานวน 20
คน ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม ซึ่งกาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 6
เนือ้ หาทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เนื้ อ หาที่ ก าหนดให้นักเรี ย นศึ กษาตามสาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดี แ ละวรรณกรรม ตามหลักสู ต ร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ เรื่ อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎี กา สามัคคีเภทคาฉันท์ และ
กาพย์เห่เรื อ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และเข้าใจปั ญหาพร้อมที่จะหาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาด้วยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยการทางานร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน ผูว้ ิจัยได้น าขั้น ตอนการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบใช้ปั ญหาเป็ นฐานของ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) มาใช้ในการศึกษา ซึ่งมี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิดความสนใจและตั้งปั ญหา สามารถ
กาหนดสิ่ งที่เป็ นปั ญหาที่ผเู ้ รี ยนอยากรู ้อยากเห็นได้ และเกิดความสนใจที่คน้ หาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา ผูเ้ รี ยนทาความเข้าใจปั ญหาที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจะต้องอธิ บายสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหาได้
ขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รี ยนกาหนดสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนดาเนินการด้วยวิธีการหลากหลาย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู ้และสรุ ป ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลงานของกลุ่มตนเองและประเมินผลงานว่า ข้อมูลที่ศึกษา
ค้นคว้ามีความเหมาะสมหรื อไม่ เพียงใด
ขั้นที่ 5 สรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่า ข้อมูลที่
ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรื อไม่ เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุ ป
องค์ความรู ้ในภาพรวมของปั ญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้ รี ยนนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู ้ และนาเสนอเป็ นผลงานในรู ปแบบที่
หลากหลาย ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่ม รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ร่ วมกันประเมินผลงาน
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิ ม (conventional teaching methods) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยการบรรยาย
อภิปราย ซักถาม และการใช้สื่อประกอบ ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้ (1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน (2) ขั้นการสอน และ (3) ขั้นสรุ ป
3. นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนจันทร์
กระจ่าง (นามสมมติ) กรุ งเทพมหานคร
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งวัดได้จากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี เรื่ อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา สามัคคีเภทคาฉันท์ และกาพย์เห่ เรื อ โดย
ใช้ทฤษฎี ของบลูมในการวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ระดับ คือ ความรู ้-ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่า ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นและได้ผา่ นการทดสอบหาคุณภาพแล้ว
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental research design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และเปรี ยบเทียบผลการ
ทดสอบหลังเรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม
ประชากรทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย (target population)
ประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนจันทร์ กระจ่าง (นามสมมติ)
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน รวม 40 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน จานวน 20 คน ที่ได้ใช้การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปั ญหาเป็ นฐาน กลุ่ มควบคุ ม 1 ห้อ งเรี ย น จานวน 20 คน ที่ ใ ช้วิธีก ารสอนรู ปแบบดั้ง เดิ ม ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
เครื่องมือทีใ่ ช่ ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม 6
ชัว่ โมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทางวรรณคดีไทย (แบบดั้งเดิม) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง
รวม 6 ชัว่ โมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แบบเลือกตอบ (multiple choice
test) แบบปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อโดยใช้ทฤษฎีของบลูมในการวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ระดับ คือ ความรู ้-ความจา
ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for
Social Science--SPSS for Windows) ดังนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลของคะแนนเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานที่ใช้กบั กลุ่มควบคุม โดยการคานวณค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการทดสอบค่าที
(t test for dependent Sample) คือ t test dependent และ t test independent
ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
การวิเคราะห์ (descriptive statistic ) ผลของการใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ก่ อนและหลังการใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning)
กลุ่มทดลอง
N
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
SD
t
p
ก่อนเรี ยน
20
40
16.65
2.52
-16.76**
.000
หลังเรี ยน
20
40
29.40
2.23
*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Mean = 29.40, SD = 2.23) สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (Mean = 16.65, SD = 2.52) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบดั้งเดิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
N
ค่าเฉลี่ย
SD
t
df
Sig.
กลุ่มทดลอง
20
29.00
2.34
3.29*
38
.002
กลุ่มควบคุม
20
25.70
3.81
31
*p < .05
จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 หลังการสอนที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า ผลของการใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจจะมาจาก วิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนั้น สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการตั้งคาถามและค้นหาคาตอบ ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และ
เกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหาที่ เรี ยนมากกว่าการสอนแบบปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2551) ที่ กล่าวถึง การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานว่า เป็ นกระบวนการในการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มต้นจากปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ปัญหานั้น จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความอยากรู ้และเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อค้นพบคาตอบหรื อ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในรายละเอียดของปั ญหานั้นด้วย
ตนเองนอกจากนั้น ผูเ้ รี ยนก็จะประเมินผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอีกด้วย
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจ ัยของ อภิ ชัย เหล่ าพิ เ ดช (2556) ที่ ไ ด้ศึกษาเรื่ อง การพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนและ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาเชิ งสร้ างสรรค์ ของปั ญหาสั งคมในประเทศไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ด้ วยวิธีการเรี ยนรู้
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องปั ญหาทางสังคมของไทยด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หลังการจัดการเรี ย นรู ้ สู งกว่าก่ อนการจัด การเรี ยนรู ้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่ องปั ญหาสังคมในประเทศไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ด้วยวิธีการ
เรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็ นผลสอดคล้องทางด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วย
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เกิด
การเรี ยนรู ้ในด้านของการคิดแก้ปัญหาจากการตั้งคาถามจนนาไปสู่ คาตอบ ทาให้เกิดการเชื่อมโยงความรู ้ความคิด ซึ่ งสอดคล้องกับ
วาสนา กิ่ มเทิ้ง (2553) ที่ กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานว่า เป็ นรู ปแบบหรื อวิธีการเรี ยนรู ้แบบหนึ่ ง ที่ มีการใช้
คาถามหรื อปั ญหาเป็ นตัวกระตุน้ เพื่อใช้นาทางผูเ้ รี ยนให้เกิดความสนใจอยากรู ้วา่ ต้นเหตุของปั ญหาคืออะไร เป็ นที่มาของจุดตั้งต้น
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ และเป็ นตัวกระตุน้ ในการพัฒนาทักษะ รวมไปถึงการแก้ปัญหา และนามาซึ่งการพัฒนาผูเ้ รี ยน สู่ การเป็ นผูท้ ี่
สามารถเรี ยนรู ้โดยการชี้นาตนเองได้เพื่อแก้ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครู ผสู ้ อนควรทาความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ชดั เจน และควรเตรี ยม
สื่ อให้พร้อมสาหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง และอีกสิ่ งที่ผสู ้ อนควรพึงระวังคือ การใช้ระยะเวลาในการสอนแต่ละครั้ง เนื่องจาก
ใช้เวลาค่อนข้างมาก จากการที่ ผเู ้ รี ยนต้องอ่านเนื้ อหาวรรณคดี และค้นพบปั ญหาที่เกิดขึ้น และในแต่ละขั้นใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน
ดังนั้น ผูส้ อนจึงควรควบคุมและบริ หารจัดการเวลาให้ดี เพื่อใช้ระยะเวลาให้ครบตามกิจกรรมที่ระบุไว้
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนั้น ควรมีการศึกษาวรรณคดีเรื่ องอื่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เช่น มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 หรื อชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ในระดับชั้นอื่น ๆ
ต่อไป
2. ในการจัดกิ จกรรมการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผูส้ อนควรทาความเข้าใจในเนื้ อหาและอธิ บายให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจใน
ขั้นตอนของการแก้ปัญหาเป็ นฐาน และควรดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้การทดลองสาเร็ จลุล่วง หากผูส้ อนไม่ควบคุม
ระยะเวลาให้ชดั เจน จะส่งผลต่อการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว และก่อให้เกิดความล่าช้า
เอกสารอ้ างอิง
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2551). การพัฒนาการคิด. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ 9119 เทคนิคพริ้ นติง้ .
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์. (2549). ความรู้ ทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, คณะมนุษยศาสตร์,
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก.
วาสนา กิ่มเทิ้ง. (2553). ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่ มีต่อทักษะการแก้ ปัญหาทักษะการเชื่ อมโยงทาง
คณิ ตศาสตร์ และความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. ปริ ญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
วิมลศรี ศุษิลวรณ์. (2553). แนวคิดและแนวทางในการใช้วรรณคดีสร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยใจอย่างใคร่ ครวญในผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา.
ใน หนังสื อรวบรวมบทความการประชุมวิชาการนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ: การเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน.
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย.
อภิชยั เหล่าพิเดช.(2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาอย่ างสร้ างสรรค์ เรื่ อง ปั ญหาทาง
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ผลของการใช้ แนวการสอนแบบสร้ างสรรค์ เป็ นฐาน (CBL) ทีม่ ีต่อทักษะการเขียนเรียงความ
ของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
คมศร สิ นทร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
E-mail: 6312610008@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นวิจยั กึ่งทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL)
ที่ มีต่อทักษะการเขี ยนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 และเปรี ยบเที ยบทักษะการเขี ยนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) กับกลุ่มที่ ได้รับการสอน
โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ประชากรกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คือ สามเณรนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสานฝั น
(นามสมมติ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ กาลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 40 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีการสอนแบบดั้งเดิม จานวนกลุ่มละ 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที และแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการเขียน
เรี ยงความชนิ ดอัตนัย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่า t test ผลการวิจยั
พบว่า (1) ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ที่มีต่อทักษะการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 จากการประเมินแล้ว ทักษะการเขียนเรี ยงความอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80.75) และ (2) นักเรี ยนที่ ใช้แนวการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยที่ดีกว่านักเรี ยนที่ใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คาสาคัญ: การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL), ทักษะการเขียนเรี ยงความ
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Effects of Using Creativity Based Learning (CBL) Approach on Grade Eighth Novice Students’ Skills
Required for Writing an Essay at San Fun School (pseudonym) in
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province in the Second Semester of
the Academic Year 2021
Khomsorn Sintorn
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: 6312610008@rumail.ru.ac.th
Abstract
The purposes of this research were to study the impacts of using a Creativity-Based Learning (CBL) approach on skills
required for writing an essay of grade eighth students and to compare the aforementioned skills required for writing an essay of
those students between two groups, Experimental and Control. The target population consisted of 40 students who studied in
grade eighth in the second semester of the academic year 2021 at San Fun School (pseudonym) in Phra Nakhon Si Ayutthaya
province, Thailand. The students were divided into the two groups. Students within the Experimental group were taught through
lesson plans following the CBL approach and those students within Control group were taught through lesson plans following
conventional teaching methods. After the experiment, both student groups were tested via an essay test. Research data were
examined by arithmetic means ( x̅ ) standard deviation (SD) and testing the significance of the difference with t test. The findings
showed that the Experimental group’s average score of skills required for writing an essay was at a good evaluation level (80.75
per cent). The Experimental group’s average score of skills required for writing an essay was higher than that of Control group at
0.05 level of significance.
Keywords: Creativity-Based Learning (CBL), Skills Required for Writing an Essay
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บทนา
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) กล่าวถึงสภาพการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยในปั จจุบนั ว่า มิได้มุ่งหวังให้นกั เรี ยนอ่านออก
เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งพัฒนาให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ ง ยิง่ ในปั จจุบนั การติดต่อสื่ อสารที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะต้องมีความชัดเจนและถูกต้อง เพื่อจะสื่ อความหมายให้เกิ ดความเข้าใจทั้งสองฝ่ าย ทักษะการเขี ยนจึ งมี
ความสาคัญอย่างมาก เนื่ องจากใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งผูเ้ รี ยนเองก็สามารถนาการเขียนไปใช้ในการ
เขียนสื่ อสาร ที่แสดงถึงเอกลักษณ์การใช้ภาษาของคนไทยที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้อย่างถูกต้อง
การเขี ยนในสาระการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทย มี ค วามสาคัญในการสื่ อสาร สามารถนาเสนอข้อมู ล ความรู ้ ความคิ ด มา
เรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาเขี ยน ดังที่ ประดับ จันทร์ สุขศรี (2551) กล่าวว่า การเขี ยนที่ แสดงความคิ ด มี องค์ประกอบที่ ชัดเจน ลาดับ
ความคิด และแสดงทัศนคติของผูเ้ ขียนได้เป็ นอย่างดี ได้แก่ การเขียนเรี ยงความ แต่ในปั จจุบนั สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น พบว่า นักเรี ยนหลายคนเขียนเรี ยงความไม่เป็ น ขาดความเข้าใจ ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ดังที่ อภิวรรณ วีระสมิทธ์ (2550) ที่กล่าวไว้วา่ สาเหตุหลักของการเขียนเรี ยงความอาจจะมาจากนักเรี ยนไม่ชอบ
เขียนเรี ยงความ นักเรี ยนได้รับการฝึ กฝนน้อย ไม่ได้รับการฝึ กอย่างเต็มที่อย่างเต็มรู ปแบบ ซึ่งผลลัพธ์ที่นกั เรี ยนได้จากการเรี ยนอย่าง
ไม่เต็มที่ จึ งทาให้นักเรี ยนวางโครงเรื่ องไม่เป็ น เรื่ องที่ เขียนไม่ตรงกับหัวข้อที่ต้ งั ไว้ โดยเหตุน้ ี เอง ผูเ้ ขียนเรี ยงความอาจจะเขียน
สื่ อสารให้ผูอ้ ื่ นเกิ ดความเข้าใจยากในสิ่ งที่ ตนเองกาลังสื่ อสารออกไป ดังนั้น จึ งควรพัฒนาการเขี ยนเรี ยงความของนัก เรี ยนอยู่
สม่าเสมอ เพื่อกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนและฝึ กฝนนักเรี ยนจนเกิดความชานาญในเรื่ องการเขียนเรี ยงความที่นกั เรี ยนสามารถ
นาไปพัฒนาตนเองได้
โรงเรี ยนสานฝัน (นามสมมติ) เป็ นโรงเรี ยนสาหรับสามเณร ตั้งอยูใ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีการจัดการเรี ยนการสอน
ในระดับนักธรรมชั้นตรี โท เอก ซึ่งเป็ นวิชาบังคับของหลักสูตรปริ ยตั ิธรรมที่สามเณรนักเรี ยนได้เรี ยนในทุกระดับช่วงชั้นของแต่ละ
นักธรรม คือ การเขียนเรี ยงความแก้กระทูธ้ รรม ซึ่ งเป็ นวิชาที่มีความสาคัญในระดับการเขียนเป็ นอย่างยิ่ง ดังที่ อรรถพล จอมมงคล
(2556) กล่าวว่า การเขียนเรี ยงความแก้กระทูธ้ รรมกับการเขียนเรี ยงความ มีลกั ษณะที่ เหมือนกัน แต่มีส่วนที่ ต่างกัน คือ การเขียน
เรี ยงความแก้กระทูธ้ รรม จะมีสุภาษิตภาษาบาลีเป็ นกระทูต้ ้ งั ที่ ใช้เป็ นหัวข้อในการอธิ บายหลักธรรมของสุ ภาษิตนั้น ๆ ซึ่ งผูเ้ ขียน
จะต้องเอาหัวข้อสุภาษิตที่เป็ นภาษาบาลีมาอธิ บายเขียนเป็ นเรี ยงความ เปรี ยบเทียบกับเรี ยงความทัว่ ไป คือ เป็ นการกาหนดหัวเรื่ อง
ใน การเขียนเรี ยงความที่ผเู ้ ขียนจะต้องอธิบายเขียนเป็ นเรี ยงความต่อไป ซึ่ งมีองค์ประกอบหลัก ๆ 3 ส่ วนเหมือนกัน คือ คานา เนื้ อ
เรื่ อง และสรุ ป ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า การเขียนเรี ยงความมีความสาคัญต่อการฝึ กทักษะการเขียนและควรที่จะหาแนวการสอน
ใหม่ที่เหมาะสมแก่การพัฒนาการเขียนเรี ยงความ
อรวรรณ อุดมสุ ข (2564) กล่าวว่า วิธีเรี ยนแบบหนึ่ งที่สามารถฝึ กฝนกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาทักษะได้เป็ นอย่างดี คือ
การเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ที่สามารถพัฒนาทักษะการเขียนเรี ยงความของผูเ้ รี ยนได้ วิธีการนี้ แสดงถึง
ความคิดหลักและความคิดย่อย ๆ ของงานเขียนได้เป็ นอย่างดี และทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้
แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ดังที่ วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์ และวรวรรณ นิ มิตพงษ์กุล (2562) กล่าวไว้วา่ เป็ น
การนาหลักการสอน Active Learning มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ร่ วมด้วยโครงสร้างหลักที่พฒั นามาจากวิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน (Problem Based Learning--PBL) และแนวทางการพัฒนาความคิดแนวขนาน (parallel thinking) โดยการสังเคราะห์เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ การสอนนั้น จะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูบ้ รรยายเนื้ อหาต่าง ๆ อย่างละเอียด มาเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
คอยช่วยเหลือให้คาแนะนา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างสู งสุ ด ซึ่ งมีวิธีสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ (1) ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจ (2) ขั้นตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่ม (3) ขั้นการค้นและคิด (4) ขั้นนาเสนอ และ (5) ขั้นประเมินผล การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) เป็ นแนวการสอนที่จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนคิดได้อย่างเป็ นระบบ พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจอยากที่จะแสวงหาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (กฤษณา ทิมสี , 2562)
จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ผูว้ ิจยั หลายคนได้ใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐานในบริ บทการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย
เช่น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หรื อผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ร่ วมกับสื่ อ
อินโฟกราฟิ กที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ไทย เรื่ อง กาพย์พระไชยสุ ริยา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ น
งานวิจยั ของ อรวรรณ อุดมสุ ข (2564) ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่า ยังไม่มีการนาแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) มาใช้ในบริ บท
การเขียนเรี ยงความ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
(CBL) ที่ มีต่อทักษะในการเขี ยนเรี ยงความ ของสามเณรนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสานฝั น(นามสมมติ ) จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนการเขียนเรี ยงความ อันจะเป็ นประโยชน์
แก่นกั เรี ยนในการศึกษาการเขียนเรี ยงความต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ที่มีต่อทักษะการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้แนว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) กับ กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
สมมติฐานของการวิจยั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) หลังการทดลอง มีทกั ษะ
การเขียนเรี ยงความ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ สามเณรนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสานฝั น (นามสมมติ)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนรวม 40 คน โดยการจัด
ห้องเรี ยนเป็ นแบบคละความสามารถ และมีความรู ้พ้นื ฐานวิชาภาษาไทยไม่แตกต่างกัน ตรวจสอบได้จากการจัดระดับความรู ้ในช่วง
ชั้นที่ผา่ นมา โดยใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ห้อง 1 จานวน 20 คน เป็ นกลุ่ม
ทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ห้อง 2 จานวน 20 คน
เป็ นกลุ่มควบคุม ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตัวแปรทีศ่ ึกษาในงานวิจยั
ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL)
ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ทักษะในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ที่มีต่อ
ทักษะการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ดังนี้
แนวการสอนแบบสร้ างสรรค์ เป็ นฐาน (CBL)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ฝ่ ายวิชาการ (2564) กล่าวถึงความหมายของการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (creativity-based learning) ว่า เป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการสอนแนว Active Learning ที่วิจยั กับเด็กไทย เพื่อ
ออกแบบการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้ครบสองด้าน คือ ได้ท้ งั ด้านเนื้ อหาวิชาและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการสอน
รู ปแบบนี้ จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ได้มีการนาไปใช้แล้วและได้ผลดี คือ เป็ นการสอนที่
ทาให้ผเู ้ รี ยน คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ต่างจากการสอนแบบดั้งเดิม
สานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2559) กล่าวถึงความสาคัญของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ว่า
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เน้นส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้ รี ยน
ด้วยรู ปแบบที่ หลากหลาย เรี ยนรู ้จากกิ จกรรมการปฏิ บตั ิจริ งจากประสบการณ์ตรง โดยครู เน้นการบรรยายให้คาปรึ กษา กระตุน้
ผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้และปรับสภาพให้เหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์ และวรวรรณ นิ มิตพงษ์กุล (2562) กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ของแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ น
ฐาน (CBL) เป็ นการสอนที่มุ่งเน้นทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบที่ สาคัญในการเรี ยนรู ้ คือ การจัด
สภาพแวดล้อมหรื อบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม เพิ่มความสนใจโดยการใช้สื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิด เน้นถึง
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เน้นการเรี ยนรู ้กระบวนการกลุ่มร่ วมกัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นกระตุน้ ความสนใจ เป็ นการกระตุน้ เชิงบวกที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ อยากเรี ยนรู ้ อยากค้นหาคาตอบ และ
ตื่นตัวระหว่างการค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. ขั้นตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่ม เนื้ อหาที่ใช้ในการสอนมีประโยชน์อะไร หรื อจะนาไปใช้งานเรื่ องอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
จริ งอย่างไร การตั้งปั ญหาควรเกี่ยวโยงกับชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยนใช้เป็ นตัวตั้ง เช่น อ่านออกเสี ยงผิด จะทาให้ความหมายผิดตามไปด้วย
หรื อไม่ ฯลฯ
3. ขั้นการค้นและคิด หนึ่งในบริ บทของกระบวนการ CBL คือ การให้ความสมัครใจ ความสนใจ และความร่ วมมือกันของ
ผูเ้ รี ยน ดังนั้น การแบ่งกลุ่มเพื่อค้นและคิด จึงให้แบ่งตามความสนใจของผูเ้ รี ยน ซึ่งจะทาให้เด็กร่ วมกันคิดค้นคว้าในเรื่ องที่ตนสนใจ
เป็ นการค้นหาศึกษาด้วยความอยากรู ้
4. ขั้นนาเสนอ หลังจากที่ได้คน้ คว้าหาข้อมูลและร่ วมกันคิดหาข้อสรุ ปแล้ว นักเรี ยนจะออกมานาเสนอผลงานที ละกลุ่ม
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสนาเสนอบ่อย ๆ แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มพูนทักษะการนาเสนอมากยิ่งขึ้น ส่ วนสมาชิกในกลุ่มก็เกิด
ทักษะการทางานร่ วมกัน เช่น ทักษะการค้นคว้า ทักษะการคิด ดังนั้น ครู ควรส่ งเสริ มทักษะต่าง ๆ โดยสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้
แสดงความสามารถตามความถนัดของผูเ้ รี ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
5. ขั้นประเมินผล การประเมินผลจาเป็ นต้องทาให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ (knowledge) ด้านทักษะ (skills)
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (attributes) และควรแยกแสดงผลแต่ละด้าน โดยไม่นามารวมกัน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนใช้ผลการ
ประเมินไปพัฒนาตนเองได้
ดังนั้น แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) เป็ นแนวคิดที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เน้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
ด้วยเหตุน้ ีเอง ผูว้ จิ ยั เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อการเขียนเรี ยงความ จึงนาแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) มาพัฒนาทักษะ
การเขียนเรี ยงความ เพื่อพัฒนาการเขียนเรี ยงความที่ผเู ้ ขียนสามารถถ่ายทอดความรู ้ของตนเองได้ พัฒนาการเขียนได้อย่างสร้างสรรค์
ตลอดจนผูเ้ ขียนสามารถแสดงความรู ้ ความคิดเห็นถ่ายทอดสู่ ผอู ้ ่านได้ และยังเป็ นแนวทางเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการเขียนพัฒนาความสามารถของตนต่อไปได้
ทักษะการเขียนเรียงความ
ความหมายของการเขียนเรียงความ
สมชัย ศรี นอก (2551) กล่าวว่า การเขียนเรี ยงความ คือ งานเขียนชนิ ดหนึ่ งใช้ถอ้ ยคาสานวนที่เรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจน มี
ท่วงทานองการเขียนที่น่าอ่าน ที่ผเู ้ ขียนต้องการจะถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ทัศนคติ ความรู ้สึก ความเข้าใจ ออกมาเป็ นเรื่ องราว การ
เขียนเรี ยงความ จึงเป็ นการนาความคิดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ผเู ้ ขียนสนใจมาเรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจน โดยอาศัยข้อเท็จจริ งประกอบความ
คิดเห็นของผูเ้ ขียนให้ผอู ้ ่านเข้าใจตามที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อ
ความสาคัญของการเขียนเรียงความ
ฟองจันทร์ สุขยิง่ และคณะ (2561) กล่าวว่า การเขียนเรี ยงความเป็ นการสื่ อสารด้วยลายลักษณ์อกั ษร ที่ใช้ถ่ายทอดความรู ้
ความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู ้สึกของผูเ้ ขียนไปยังผูอ้ ่าน การเขียนเป็ นทักษะที่มีท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ เพราะการเขียน
แต่ละรู ปแบบ ต้องมีหลักการเขียนที่ ผเู ้ ขียนต้องศึกษาหรื อต้องรู ้ เพื่อการปฏิบตั ิการเขียนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีศิลปะในการ
เลือกใช้คาถูกต้องตามหลักภาษาไทย ใช้ภาษาได้เหมาะสม และไพเราะ
องค์ ประกอบในการประเมินทักษะการเขียนเรียงความ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กล่าวว่า การเขียนเรี ยงความเป็ นงานเขียนที่ตอ้ งใช้ศาสตร์ และศิลป์
กล่าวคือ ผูเ้ ขียนต้องใช้ความรู ้และศิลปะทางด้านภาษาในการนาเสนอเรื่ องราวให้ผอู ้ ่านเข้าใจ การเขียนเรี ยงความจึงเป็ นเรื่ องที่ยาก
สาหรับนักเรี ยน ดังนั้น ครู ผสู ้ อนควรศึกษาเทคนิ ควิธีการในการสอนเขียนเรี ยงความ หรื อแนววิธีการวัดทักษะการเขียนเรี ยงความ
ซึ่งมีดงั นี้ (1) การจัดวางองค์ประกอบ (2) การสร้างเนื้ อหา (3) การผสมความคิดสร้างสรรค์ (4) การใช้ภาษา (5) การรักษาอักขรวิธี
และ (6) การรักษาความสะอาด เป็ นต้น
การเขียนเรียงความแก้ กระทู้ธรรม
การเขียนเรี ยงความแก้กระทูธ้ รรม คือ การอธิบายเนื้อความของข้อธรรมที่ต้ งั ไว้ เป็ นการแสดงความรู ้ ความเข้าใจ ความคิด
ความเห็นของผูเ้ ขียนที่แสดงออกมาผ่านกระบวนการไตร่ ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยหาเหตุผลหรื อหลักฐานมาประกอบอ้างอิง
แล้วเขียนออกมาในภาษาที่ ตนเข้าใจ เพื่อสื่ อสารไปยังผูอ้ ่าน ด้วยประสงค์จะให้ผอู ้ ่านผูฟ้ ังเข้าใจความหมายของข้อธรรมนั้นอย่าง
แจ่มแจ้งและเข้าใจความสาคัญของกระทูน้ ้ นั ๆ (พระมหาอรรถพล จอมมงคล, 2556)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi-experimental research design) มีรูปแบบการวิจัยแบบ Posttest-Only,
Nonequivalent Control Group Design มุ่งศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการเขียนเรี ยงความ ของสามเณรนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โดยกาหนดประชากรกลุ่มเป้ าหมาย คือ สามเณรนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสานฝัน (นามสมมติ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ นจานวน 40 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยของประชากรของสามเณรนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2563 แบ่งสามเณรนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ห้อง 1 จานวน 20 คน และห้อง 2 จานวน 20 คน แล้ว
นาคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยมาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยทดสอบค่าที พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
จากนั้น กาหนดเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกาหนดสามเณรนักเรี ยนห้อง 1 จานวน 20 คน เป็ นกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้
โดยแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) และสามเณรนักเรี ยนห้อง 2 จานวน 20 คน เป็ นกลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้โดย
วิธีการสอนแบบดั้งเดิม
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท ได้แก่ (1) เครื่ องมื อการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการเขียน
เรี ยงความชนิดอัตนัย ตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน โดยตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหา จุดประสงค์
และการวัดผลประเมินผลการเขียนเรี ยงความ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด มีค่าความเชื่อมัน่ (reliability) แบบสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา เท่ากับ 0.4898 และ (2) เครื่ องมือการทดลอง ได้แก่ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการเขียนเรี ยงความ โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) จานวน 6 แผน และแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ทกั ษะการเขียนเรี ยงความโดยใช้วธิ ีการสอนแบบดั้งเดิม จานวน 6 แผน รวมทั้งสิ้น 12 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที
การดาเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ส่วนกลุ่มควบคุมจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีแบบดั้งเดิม ใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์
สัปดาห์ ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 12 คาบ เมื่ อ จัดการเรี ย นรู ้ ครบตามที่ กาหนดแล้ว ผูว้ ิจ ัยให้กลุ่มตัว อย่างทั้ง 2 กลุ่ ม
ทาแบบทดสอบทักษะการเขียนเรี ยงความ จากนั้น นาคะแนนที่ได้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มาหาค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิ ต (x̅)
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่า t test เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการเขียนเรี ยงความของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์คะแนนผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) กับวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ที่ มีต่อ
ทักษะการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
วิเคราะห์คะแนนทักษะการเขียนเรี ยงความของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง โดยการคานวณค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าเฉลี่ยร้อยละ แล้วนาเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยงแบบบรรยาย
2. เปรี ยบเทียบทักษะการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) กับ กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่า t test แบบ Independent Sample
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ที่มีต่อทักษะการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสานฝัน (นามสมมติ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ที่มีต่อทักษะการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 โดยรวมทักษะการเขี ยนเรี ยงความอยู่ในระดับดี (ร้ อยละ 80.75) เมื่ อพิจารณารายละเอี ยดในผลคะแนนทักษะการเขี ย น
เรี ยงความเป็ นรายบุคคลของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนทักษะการเขียนเรี ยงความในระดับดีมาก จานวน 5 คน ระดับดี จานวน
12 คน และระดับพอใช้ จานวน 3 คน ส่ วนผลของการใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม ที่มีต่อทักษะการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยรวมทักษะการเขียนเรี ยงความ อยูใ่ นระดับพอใช้ (ร้อยละ 72.86) เมื่อพิจารณารายละเอียดในผลคะแนนทักษะ
การเขียนเรี ยงความเป็ นรายบุคคลของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนทักษะการเขียนเรี ยงความ ในระดับดี จานวน 11 คน และ
ระดับพอใช้ จานวน 9 คน
2. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้แนว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) กับ กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (ดูตาราง 1)
ตาราง 1
การเปรี ยบเที ยบทักษะการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่ างกลุ่มที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ แนวการสอนแบบ
สร้ างสรรค์ เป็ นฐาน (CBL) (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มที่ ได้ รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (กลุ่มควบคุม)
การเปรี ยบเทียบทักษะ จานวน
Sig.
การเขียนเรี ยงความ
นักเรี ยน คะแนนเต็ม
SD
t
df
x̅
หลังการทดลอง
(N)
กลุ่มทดลอง
20
20
16.15
1.387
3.261
38
.002*
กลุ่มควบคุม
20
20
14.55
1.701
*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนทักษะการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มทดลองที่ใช้แนวการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.15 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.387 (x̅ = 16.15, SD = 1.387) ส่ วนกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้วธิ ี การสอนแบบดั้งเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.55 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.701 (x̅ = 14.55, SD = 1.701) เมื่อ
ตรวจสอบ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) หลังการทดลอง ทักษะการเขียนเรี ยงความ
สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้วธิ ีการสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่ อง ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ที่ มีต่อทักษะการเขี ยนเรี ยงความ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสานฝัน (นามสมมติ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 มีประเด็น
สาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผล ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. ทักษะการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) อยูใ่ น
ระดับดี เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ได้รับการพัฒนามาจาก
กระบวนการใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) เป็ นส่วนหนึ่งของรู ปแบบการสอน Active Learning ที่มีการจัดการเรี ยนรู ้ การเรี ยนการสอนที่
ให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัว มุ่งเน้นทักษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญในการเรี ยนรู ้ คือ การจัดสภาพแวดล้อม
หรื อบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม เพิ่มความสนใจโดยการใช้สื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการคิด ครู ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ได้มีการฝึ กฝนลงมือปฏิบตั ิจริ งจนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ฝึ กให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม การ
ทางานแบบร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน ให้นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ความรู ้จากประสบการณ์ของตนเอง ดังจะเห็ นได้จากการฝึ ก
ทักษะการเขียนเรี ยงความโดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐานของ วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์ และวรวรรณ นิมิตพงษ์กลุ (2562) ที่
ได้เสนอขั้นตอนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นกระตุน้ ความสนใจ คือ ครู ผสู ้ อนเปิ ดสื่ อการเรี ยนรู ้ รู ปแบบและประโยชน์ต่าง ๆ ของการ
เขียนเรี ยงความ เพื่อกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนให้เกิดการอยากเรี ยนรู ้หาคาตอบ (2) ขั้นตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่ม คือ ครู ต้ งั คาถามให้
ผูเ้ รี ยนหาคาตอบ โดยนักเรี ยนอาสาสมัครตอบคาถามและแบ่งกลุ่มระดมความคิด โดยครู ใช้คาถาม เช่น การเขียนเรี ยงความคืออะไร
หรื อจะนาการเขียนเรี ยงความไปใช้งานจริ งได้แบบไหน เป็ นต้น (3) ขั้นการค้นและคิด คือ ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้ โดยครู นาตัวอย่างการเขียนเรี ยงความมาให้นกั เรี ยนศึกษาและให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
น่าสนใจที่จะต้องวิเคราะห์ความถูกต้อง การลาดับความคิด การเขียน การใช้ภาษา (4) ขั้นนาเสนอ คือ ตัวแทนแต่ละกลุ่มอภิปราย
ข้อมูลที่ได้ร่วมกัน ตลอดจนฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเขียนเรี ยงความ (5) ขั้นประเมินผล คือ ครู ประเมินผลจากการลงมือปฏิบตั ิจากงานเขียน
เรี ยงความของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์การประเมินที่ได้กาหนดไว้ ดังนั้น ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนตามกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ขั้นตอนนี้แล้ว ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะการเขียนเรี ยงความ ทักษะการเรี ยนรู ้ การค้นคว้าหาคาตอบ ทักษะในการทางาน ทักษะในการสื่ อสาร ทักษะการ
นาเสนอผลงาน ทักษะการทางานเป็ นทีม และทักษะในการคิดสรรค์ ซึ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ เกิดความเข้าใจในความรู ้ที่ตนเองได้สร้างขึ้นมาจากการปฏิบตั ิจริ ง โดยมีครู เป็ นผูค้ อยแนะนาช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณา ทิมสี (2562) พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วธิ ีสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ อุดมสุ ข (2564)
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ กมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึ่ งงานวิจยั เหล่านี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั การเขียนเรี ยงความ คือ นักเรี ยนมีทกั ษะการ
เขียนที่ดีข้ ึน เนื่องมาจากนักเรี ยนได้ฝึกฝนความคิด และได้แสดงความคิดผ่านการเขียนเรี ยงความออกมา ตามลาดับ
ดังนั้น การเรี ยนรู ้ดว้ ยแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ตามกระบวนขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่ข้ นั กระตุน้
ความสนใจ ขั้นตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่ม ขั้นการค้นและคิด ขั้นนาเสนอ และขั้นประเมินผล ที่ใช้ในการฝึ กทักษะการเขียนเรี ยงความ
เป็ นการจัดกิ จกรรมสอดคล้องและสัมพันธ์กนั โดยมีวิธีการ รู ปแบบที่ หลากหลาย รวมทั้งยังฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้คิด แสวงหาความรู ้
ปฏิบตั ิลงมือได้จริ ง พัฒนาทักษะการเขียนของผูเ้ รี ยนได้
2. ทักษะการเขียนเรี ยงความหลังการทดลอง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้แนวการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) หลังการทดลองทักษะการเขียนเรี ยงความ สู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องมาจากนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) มี
ทักษะการเขียนเรี ยงความพัฒนาขึ้น เพราะกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่นักเรี ยนสามารถแสดงความรู ้ โดยที่ ครู เปิ ดโอกาสในการเขียน
เรี ยงความแก้กระทูธ้ รรมหรื อตามความสนใจของนักเรี ยน ซึ่งทาให้นกั เรี ยนถ่ายทอดความรู ้ออกมาได้อย่างเต็มที่ และระหว่างช่วงที่
จัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการสอนนั้น นักเรี ยนได้มีการฝึ กฝน เรี ยนถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง การวางโครงเรื่ อง จึ งทาให้นกั เรี ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จัดลาดับความคิดในการเขียนออกมาได้ดี (Brown & Lee, 2015) ส่วนนักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ใช้วธิ ีการสอนแบบดั้งเดิม ได้คะแนนต่า
กว่ากลุ่มทดลองนั้น เนื่ องมาจากวิธีการสอนที่นกั เรี ยนมี ความคุน้ เคย บรรยากาศการเรี ยนขาดความน่าสนใจ และนักเรี ยนถูกจากัด
ความคิดอยูใ่ นกรอบมากเกินไป ไม่สามารถแสดงความรู ้ความคิดออกมาได้อย่างสมบูรณ์ จึงทาให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง มีทกั ษะใน
การเขียนเรี ยงความอยูใ่ นระดับดี และมีคะแนนผลการเรี ยนที่สูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่ งสอดคล้องกับ ประดับ จันทร์ สุขศรี (2551) ที่
กล่าวถึงหลักการสอนเขียนเรี ยงความไว้ คือ ก่อนจะเขียนเรี ยงความ ต้องลาดับความคิดให้ดีเสี ยก่อนว่า จะเรี ยงลาดับจากไหนถึง
ไหน แล้วจึงนามาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้อความ ขณะที่เขียนเรี ยงความ ควรคานึงถึงความต่อเนื่องของเนื้อเรื่ อง โดยให้มีความสอดคล้องกับ
เรื่ องที่ เขี ย น ขณะเดี ย วกัน ก็ยอ้ นกลับไปอ่า นหัวข้อของเรี ยงความเพื่อไม่หลงประเด็น การยกตัวอย่างเรี ยงความ ต้องมี ความ
สอดคล้องเกี่ ยวข้องกับเนื้ อเรื่ องด้วย เมื่ อเขียนจบ ควรทบทวนตรวจสอบตั้งแต่ตน้ จนจบ เพื่อหาข้อบกพร่ องและแก้ไข เพื่อให้
เรี ยงความนั้น มีความสมบูรณ์ที่สุด และเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ พฒั นาทักษะของผูเ้ รี ยนได้อย่างสู ง นาไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า (Hopper, 2018)
ดังนั้น จึ งสรุ ปได้ว่า แนวการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ที่ ผูว้ ิจัยได้ออกแบบในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทาให้
นักเรี ยนมีพฒั นาการที่ดีข้ ึนกว่าวิธีการสอนแบบดั้งเดิม เนื่องมาจากกิจกรรมที่มีความน่าสนใจของการสอนที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ สามเณรนักเรี ยนสามารถเขียนเรี ยงความปกติที่ครู ต้ งั หัวข้อให้ หรื อให้ฝึกเขียนเรี ยงความแก้กระทูธ้ รรม
ที่มีกระทูบ้ งั คับอยู่ ซึ่งทาให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะการเขียนเรี ยงความได้ดียงิ่ ขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความรู ้ความสามารถของตนเองใน
การเขียนเรี ยงความ ทั้งนี้ แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) จะสาเร็ จประโยชน์อย่างสู งได้ จะต้องใช้เวลาพัฒนาทักษะ
การเขียนเรี ยงความของผูเ้ รี ยน ต้องอาศัยเวลาในการฝึ กฝนจนชานาญ ถึงจะวัดระดับความสามารถทักษะความรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
(Putri, Rusdiana, & Suwarma, 2019)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. การพัฒนาทักษะการเขียนเรี ยงความโดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ควรใช้เวลาในการสอนติดกัน
เพื่อจะทาให้ผเู ้ รี ยนดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะในแต่ละขั้น ต้องใช้เวลาให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิได้คิดได้แสดงออก
(วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์ และวรวรรณ นิมิตพงษ์กลุ , 2562)
2. ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยูส่ ม่าเสมอ
ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถตั้งประเด็นปั ญหา ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การคิดได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดความรู ้ใหม่ ๆ ที่ผเู ้ รี ยนสามารถนาไปสู่ การเขียน
ในวิชาอื่น ๆ ได้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ทาให้ผเู ้ รี ยนกล้าที่จะแสดงความคิดที่แตกต่าง นักเรี ยนมี
ความสามารถในการเขียนมากขึ้น ซึ่งครู ผสู ้ อนสามารถนาแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ในกลุ่มสาระวิชาอื่นตามความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละระดับช่วงชั้นต่อไป
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) ในสาระการเรี ยนรู ้อื่น เช่น การ
อ่าน การเขียนประเภทต่าง ๆ หลักภาษาไทย หรื อวรรณคดี วรรณกรรม ตลอดจนกลุ่มสาระวิชาอื่น ซึ่ งอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ได้อย่างสร้างสรรค์
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้วธิ ีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่มีต่อทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
การใช้วิธีการเรี ยนรู ้โดยปั ญหาเป็ นฐาน กับ กลุ่มที่ ได้รับการใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวิริยะ(นามสมมติ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน รวม
นักเรี ยนทั้งสิ้น 40 คน และกาหนดให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 จานวน 20 คน เป็ นกลุ่มทดลองด้วยวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 จานวน 20 คน เป็ นกลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้โดยวิธีสอนแบบดั้งเดิม เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบปั ญหาเป็ นฐาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม
รวมไปถึงแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
และการทดสอบค่าที (t test ) ผลการวิจยั พบว่า (1) นักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีค่าเฉลี่ย
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรี ยนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีค่าเฉลี่ยทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ดั้งเดิมหลังการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: วิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน, ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
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Effects of Using a Problem-Based Learning Method on Analytical Reading Skills of Grade Ninth Students
at Wiriya School (Pseudonym) in Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province in
the Second Semester of the Academic Year 2021
Sirimongkhon Simanta
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
Email: 6312610009@rumail.ru.ac.th
Abstract
The purposes of this research were to study the effects of using a Problem-Based Learning (PBL) method on analytical
reading skills of grade ninth students and to compare the analytical reading skills of grade ninth students between two groups,
Experimental and Control. The target population consisted of 40 grade ninth students who studied in the second semester of the
academic year 2021 at Wiriya school (pseudonym) in Phra Nakhon Sri Ayutthaya province. The students were divided into the
two groups, each of which comprised 20 students. Experimental group was taught through lesson plans following the PBL
approach and Control group was taught through lesson plans following conventional teaching methods. Prior to the experiment,
both student groups were tested via an Analytical Reading test. The two groups were tested again after four weeks. Research data
were examined by arithmetic means (x̅) standard deviation (SD) and testing the significance of the difference with t test. The
findings showed that the Experimental group’s average score of analytical reading skills was higher than prior to the experiment
at .05 level of significance. After the experiment, the Experimental group’s average score of analytical reading skills was higher
than that of Control group at .05 level of significance.
Keywords: Problem-Based Learning Method, Analytical Reading Skills
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บทนา
การอ่านมีความจาเป็ นต่อมนุษย์เป็ นอย่างมาก เพราะนอกจากจะใช้ในการสื่ อสารแล้ว ยังสามารถที่จะนาความรู ้ ความคิดที่
เกิดขึ้นมาพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งมีความรู ้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังที่ วรรณี โสมประยูร (2553)
ได้กล่าวว่า ทักษะด้านภาษาที่มีความจาเป็ นในการดาเนิ นชีวิตในปั จจุบนั คือ ทักษะด้านการอ่าน เนื่ องจากข่าวสารสื่ อต่าง ๆ ในยุค
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึ งทาให้การอ่านมีบทบาทมากขึ้น รวมถึงเนื้ อหาในด้านของวิชาการ ก็มีความจาเป็ นที่
จะต้องใช้การอ่านเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงทักษะการอ่าน ยังเป็ นเครื่ องมือในการค้นหาความรู ้ เพื่อที่จะได้นามา
พัฒ นาตนเองในด้านของการศึ ก ษาและการท างาน สอดคล้อ งกับ สมพร มัน ตะสู ต ร แพ่ ง พิ พ ัฒ น์ (2550) ที่ ก ล่ า วว่า ความ
เจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี นับว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้มีผลต่อการดาเนิ นชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์เป็ นอย่างมาก จึงมีความสาคัญอย่างมากที่ทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองในด้านของการอ่าน เพื่อที่จะได้นามาพัฒนาตนเองให้มี
ความรู ้ความสามารถ และมีความคิดเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั
พรทิ พย์ แข็งขัน และเฉลิ มลาภ ทองอาจ (2553) ได้กล่าวถึ ง ความจาเป็ นของการอ่านเชิ ง วิเคราะห์ ไว้ว่า การอ่านเชิ ง
วิเคราะห์ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั เนื่ องจากเนื้ อหาของสื่อสิ่ งพิมพ์ รวมถึงสื่ อออนไลน์ต่างก็มีให้ผคู ้ นได้เลือกอ่านอยู่
ตลอดเวลา จึงจาเป็ นที่จะต้องใช้การวิเคราะห์ในการอ่านเนื้อหานั้น ๆ เพราะจะช่วยให้ผอู ้ ่านได้มีการพิจารณาประเมินเนื้ อหาอย่างมี
เหตุผล และรู ้จกั สังเกตความเหมือนและความต่างของเนื้อหา เพื่อนามาใช้ในการตัดสิ นใจ ก่อนที่จะเชื่อมัน่ ในเนื้อหาที่อ่าน
ในยุคปั จจุ บัน บทความที่ ปรากฏในสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์ มีเนื้ อหาที่ หลากหลาย ซึ่ งผูอ้ ่านต้องใช้การพิจารณา
วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งของเนื้อหาเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะผูค้ นที่เป็ นเด็กและเยาวชน ซึ่ งนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวิริยะ
(นามสมมุติ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 มีทกั ษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ยงั ไม่ดีนกั โดยสังเกตได้จาก
การอ่านเนื้อหาในห้องเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะในด้านของการจาและเข้าใจเท่านั้น ซึ่ งสาเหตุมาจากการสอนของครู ที่เน้นการ
บรรยายเป็ นสาคัญ โดยไม่ได้ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รวมไปถึงนักเรี ยนไม่มีความสนใจในการอ่านวิเคราะห์ และสิ่ งที่อ่านมี
เนื้อหาจานวนมาก ทาให้นกั เรี ยนสับสนในการอ่าน ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งนั้นได้ ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียน และนาสิ่ งที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจาวันไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการทาข้อสอบวัดผล และการเรี ยนรู ้วิชา
อื่น ๆ ในด้านของการวิเคราะห์ของนักเรี ยน มีระดับคะแนนสอบและความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้นอ้ ย หากนักเรี ยนมีทกั ษะในการ
อ่านวิเคราะห์ จะทาให้นกั เรี ยนสามารถแยกข้อเท็จจริ งจากสิ่ งที่อ่าน ส่ งผลให้นักเรี ยนสามารถทาแบบทดสอบและมีความรู ้ความ
เข้าใจในการเรี ยนวิชาภาษาไทยและรายวิชาอื่น ๆ ในด้านของการวิเคราะห์ รวมไปถึงสามารถนาสิ่ งที่ได้จากการอ่านวิเคราะห์ไป
ปรับใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องหากิจกรรมหรื อวิธีการสอนมาใช้กบั
นักเรี ยน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ดีข้ ึน
จากปั ญหาที่ผวู ้ จิ ยั กล่าวมา คือ นักเรี ยนขาดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั คิดว่า วิธีสอนที่จะนามาใช้กบั นักเรี ยน
ควรเป็ นวิธีสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกอ่านในเชิงค้นหาเหตุผล ซึ่งวิธีการสอนแบบปั ญหาเป็ นฐาน เป็ นวิธีการที่เริ่ มต้นด้วยการให้ผเู ้ รี ยน
ได้รู้จกั ปั ญหา พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อที่จะได้หาวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งเป็ น
วิธีการที่ น่าจะช่ วยเพิ่มโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มีทกั ษะในการอ่านวิเคราะห์ได้ ดังที่ กระทรวงศึ กษาธิ การ, สานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา (2550) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นขั้นตอนการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มจากการกาหนดประเด็นปั ญหาใน
กลุ่มของผูเ้ รี ยน เพื่อที่จะหาวิธีการมาแก้ไขปั ญหา ซึ่งตัวปั ญหาที่ได้ร่วมกันกาหนดนั้น จะเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
ในการที่จะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไข และต้องการที่จะเข้าใจในตัวของปั ญหา ซึ่งวิธีการนี้ จะเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกสร้าง
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ความรู ้จากขั้นตอนการคิดแก้ไขปั ญหา สอดคล้องกับ มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ น
วิธีการอย่างหนึ่ งที่จะสามารถนามาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้ในการคิด
วิเคราะห์ และค้นหาวิธีแก้ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมมากขึ้น โดยครู ผูส้ อนมีการเปลี่ยน
บทบาทจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้ มาเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถกาหนดกิ จกรรมในการค้นหาความรู ้ใหม่เชื่ อมโยงกับ
ความรู ้พ้นื ฐาน พร้อมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้เป็ นอย่างดี
นัก การศึ ก ษาในประเทศหลายคน ได้น าวิธี การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐานมาใช้ใ นการวิจัย ไม่ ว่า จะเป็ น
บุ ญ รษากุล บุ ญ เรื อ งรอด (2562) ที่ ไ ด้ศึ กษาความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์ และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ท่อ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนในด้านของนักการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ Lin (2017) ที่ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ที่ มีต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่าน การใช้กลยุทธ์ และทัศนคติเชิ ง
บวกต่อการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยนักเรี ยนที่ ได้รับการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ใช้กลยุทธ์ในการระบุหัวข้อ และรายละเอียดสนับสนุ นดี กว่า
นักเรี ยนที่ไม่ได้รับการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ Syamsinar and Jafar (2021) ก็ได้ศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้การอ่าน
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน กลยุทธ์การพัฒนาทักษะของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ผลการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการสื่ อสารใน
ระดับที่เพียงพอ และทักษะการอ่านของนักเรี ยน อยูใ่ นระดับดี
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า นักวิชาการและนักการศึกษาส่วนใหญ่ กล่าวถึงการนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
มาใช้กบั นักเรี ยนที่ เรี ยนในด้านของสายสามัญเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่ยงั ไม่ได้มีการกล่าวถึงหรื อศึ กษาเกี่ ยวกับการนาวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มาใช้กบั นักเรี ยนที่เรี ยนในด้านของสายสามัญควบคู่กบั หลักธรรม ประกอบกับนักเรี ยนประสบ
ปั ญหาในด้านของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทั้งในด้านของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และตัวของนักเรี ยนเอง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะ
นาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง พร้อมทั้งมี
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากการอ่านวรรณกรรม บทอ่าน ตานาน และหนังสื อพิมพ์ ในระดับที่มากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ปี ที่ 3

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วธิ ีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา

2. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการใช้วิธีการเรี ยนรู ้
โดยปั ญหาเป็ นฐาน กับ กลุ่มที่ได้รับการใช้วธิ ีการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม หลังการทดลอง
ขอบเขตการวิจยั
ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย (target population)
ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวิริยะ (นามสมมุติ) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึ กษา 2563 จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งสิ้ น 40 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
กาหนดให้นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3/1 จานวน 20 คน เป็ นกลุ่มทดลองที่ จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3/2 จานวน 20 คน เป็ นกลุ่มควบคุ มที่ จัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีสอนแบบดั้งเดิ ม ซึ่ งนักเรี ยนทั้งสองกลุ่มมี คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยจากการสอบวัดผลปลายภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ไม่แตกต่างกัน โดยผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนการ
ทาแบบทดสอบของนักเรี ยนทั้งสองกลุ่ม มาทดสอบหาค่าความแปรปรวน (F test) ได้ที่ระดับ .47 และค่า t (t test) ที่ระดับ .17 ซึ่ งไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ตัวแปรดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีการสอนแบบปั ญหาเป็ นฐาน
2. ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จากนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ ทิศนา
แขมมณี (2563) ที่กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้วา่ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนจะนาปั ญหาที่
อาจเกิ ดขึ้นกับตัวของนักเรี ยนจริ งหรื อสร้างสถานการณ์ข้ ึนมา และให้ผูเ้ รี ยนฝึ กวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปั ญหา และร่ วมกันหา
วิธีการแก้ไขปั ญหานั้น และ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2547) ก็ได้กล่าวว่า เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มด้านการคิด ซึ่ งมีปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ ใน
การทากิจกรรม โดยปั ญหานั้น จะต้องมีความน่าสนใจ เพื่อที่จะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรม สอดคล้อง
กับ Barrow and Tamblyn (1980) ที่กล่าวว่า เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องทาความเข้าใจ และหาวิธีแก้ปัญหา โดยปั ญหาที่
ผูเ้ รี ยนพบเป็ นตัวกระตุน้ เพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาโดยการค้นหาความรู ้ต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลเพื่อนามาใช้แก้ปัญหา นอกจากนี้ กุลยา
ตันติผลาชีวะ (2548) ก็ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐานไว้วา่ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นพบ
ความรู ้ความเข้าใจด้วยตัวเองและเกิดความตระหนักรู ้ เข้าใจถึงปั ญหา และสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถ
นาความรู ้ จ ากเนื้ อหาที่ ได้เรี ยนมาพัฒนาทักษะความสามารถในการเรี ยนรู ้ ด้วยตัวของผูเ้ รี ยนเอง อี กทั้ง กระทรวงศึ กษาธิ การ,
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา (2550) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ท้ งั หมด 6 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) กาหนดปั ญหา (2) ทาความเข้าใจในส่วนของตัวปั ญหา (3) ดาเนิ นการค้นคว้า (4) สังเคราะห์ความรู ้ (5) สรุ ปและประเมิน
ค่า และ (6) นาเสนอและประเมินผลงาน ในส่ วนของความหมายของการอ่านเชิ งวิเคราะห์ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549) ได้
กล่าวถึงความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ว่า เป็ นการใช้ทกั ษะในด้านของการจาแนกส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเนื้ อหา แล้วหา
ความสัมพันธ์ในด้านของข้อเท็จจริ ง และเหตุผลที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ ชวาล แพรัตนกุล (2552) ที่ได้กล่าวว่า การอ่านเชิ งวิเคราะห์
เป็ นการใช้ความสามารถในการอ่านเนื้ อหาสาระต่าง ๆ แล้วแยกเนื้ อหาแต่ละประเด็น ทั้งข้อเท็จจริ งรวมถึงเหตุผล ออกมาเป็ น
ความคิด และจัดลาดับความสาคัญของเนื้อหานั้นใหม่ ก่อนที่จะนาไปสรุ ปเป็ นเนื้ อหาความรู ้จากสิ่ งที่อ่านอีกครั้ง รวมถึง กรรณิ การ์
เครื อมาศ (2554) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้วา่ เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผอู ้ ่านทุกระดับได้ฝึกทักษะด้านความคิด การ
วิเคราะห์ พิจารณา เป็ นการอ่านที่ตอ้ งนาความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็ นการอ่านแค่คน้ หาความรู ้ หรื อ
ความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว และในส่วนของการวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและได้นาแนวทางมาปรับ
ใช้กบั งานวิจยั คือ ให้ผเู ้ รี ยนอ่านวิเคราะห์และทาความเข้าใจในรายละเอียดของเนื้ อหา สาระสาคัญ ข้อเท็จจริ ง พฤติกรรม สถานที่

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

893

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตัวละคร หรื อตัวบุคคล จากเนื้อหาที่อ่าน เพื่อเป็ นการฝึ กผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั
ตลอดจนถึงสาเหตุและข้อเท็จจริ งของเนื้อหา
จากข้อมูลข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั ทราบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ เริ่ มต้นด้วยการกาหนด
ประเด็นปั ญหาโดยมีท้ งั หมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา ครู ให้นกั เรี ยนอ่านบทอ่าน และร่ วมกันกาหนดปั ญหาภายใน
กลุ่ม ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา ครู ให้นักเรี ยนค้นหาสาเหตุของปั ญหาที่นักเรี ยนกาหนดตามความคิดของนักเรี ยน ขั้นที่ 3
ค้นหาความรู ้ ครู ให้นกั เรี ยนค้นคว้าวิธีการแก้ไขปั ญหา จากปั ญหาที่นกั เรี ยนกาหนด ขั้นที่ 4 ประมวลความรู ้ ครู ให้นกั เรี ยนนาวิธีการ
แก้ไขปั ญหาที่แต่ละคนได้ศึกษามาประมวลเป็ นองค์ความรู ้ ขั้นที่ 5 สรุ ปและประเมินค่า ผูเ้ รี ยนร่ วมกันประเมินความถูกต้องและ
ความสอดคล้องของวิธีการแก้ปัญหา อาจตัดข้อที่คล้ายกันหรื อไม่มีความสอดคล้องออก จากนั้น นามาเขียนในรู ปแบบผังมโนทัศน์
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน ครู ให้นักเรี ยนที่ เป็ นตัวแทนกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยมีครู และเพื่อนในชั้นร่ วมกัน
ประเมินผลงาน จากขั้นตอนดังกล่าว พบว่า แต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ต่างก็เป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้มีการศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์หาเหตุผล และแนวทางแก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น ผูว้ จิ ยั ที่มีแนวคิดที่จะนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
มาใช้กบั นักเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง พร้อมทั้งมีทกั ษะในการอ่านเชิ งวิเคราะห์ที่ดีข้ ึน เพื่อที่ จะนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันของนักเรี ยนทั้งในด้านของการศึกษา และการดารงชีวติ ให้เข้ากับยุคปั จจุบนั
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental research design) แบบ Nonequivalent Control Group Pretest/Post-test Design โดยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ
กลุ่มควบคุมที่ใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนและหลังทดลอง โดยมีวธิ ีการดาเนิ นการ
วิจยั ดังนี้
1. เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ด้านทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์ (2)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิ ม ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ (3) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิ ง
วิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั มีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือดังนี้
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
จานวน 8 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที และแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
จานวน 8 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที จากนั้น นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ได้เท่ากับ 0.97
1.2 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีลกั ษณะเป็ น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ จากนั้น นาแบบทดสอบไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสม และความ
เที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหา แล้วหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ได้เท่ากับ 1.00 จากนั้น นา
แบบทดสอบไป (try-out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวิริยะ (นามสมมุติ) ที่ผ่านการเรี ยนการอ่านเชิงวิเคราะห์มาแล้ว
จานวน 20 คน แล้วนาผลการทดสอบมาตรวจสอบค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก โดยได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.550.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.50 และตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ จากสูตร KR-20 มีค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 0.76
2. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ดังนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2.1 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทั้ง 2 ห้อง ทาการทดสอบก่อนเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีลกั ษณะเป็ น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาทาแบบทดสอบ 15 นาที
2.2 ทากิจกรรมการสอนทั้ง 2 กลุ่ม ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เวลากลุ่มละ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 แผน แผนละ
1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยกลุ่มทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน และกลุ่มควบคุมใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบดั้งเดิ ม เนื้ อหาที่ ใช้ในการจัดกิ จกรรม ประกอบด้วย (1) บทอ่านพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระมหาชนก (2) มหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มทั รี (3) ตานานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ และ (4) เนื้อหาข่าวจากหนังสื อพิมพ์ โดยทากิจกรรมเนื้อหาละ 2 แผน
2.3 ผูว้ ิจัยให้นักเรี ยนกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ทดสอบหลังเรี ยน ภายหลังสิ้ นสุ ดการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วย
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน แต่สลับตัวเลือก
2.4 นาผลจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t test)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง โดยการคานวณค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. วิเ คราะห์ ค วามแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการท าแบบทดสอบวัด ทัก ษะการอ่ า นเชิ ง วิเ คราะห์ ข องนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (sample
t test dependent)
3. วิเ คราะห์ ค วามแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการท าแบบทดสอบวัด ทัก ษะการอ่ า นเชิ ง วิเ คราะห์ ข องนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นอิสระต่อกัน
(sample t test independent)
ผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการศึกษาการใช้วิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นตารางได้ดงั นี้
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ยความสามารถในการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ของกลุ่มทดลอง ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
กลุ่มทดลอง
N
SD
t
Sig.
X̅
ก่อนเรี ยน
20
12.50
3.5
13.11
.00*
หลังเรี ยน
20
23.85
3.7
*p < .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากตาราง 1 พบว่า ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แปลความหมายได้วา่ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ยความสามารถในการการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ของกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม หลังการจัดการเรี ยนรู้
กลุ่มตัวอย่าง
N
SD
t
Sig.
X̅
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
20
23.85
3.7
4.80
.00*
การจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม
20
18.25
3.6
*p < .05
จากตาราง 2 พบว่า ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แปลความหมายได้วา่ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจยั
จากข้อค้นพบในการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีประเด็นสาคัญที่ได้นามาอภิปราย ดังนี้
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีทกั ษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์หลังการ
ทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการฝึ กทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของตนเองให้มีการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากลักษณะของ
การจัดกิจกรรมเป็ นการให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกเรี ยนรู ้ปัญหากันเป็ นกลุ่ม ด้วยการอธิ บายเนื้ อหาจากสิ่ งที่ตนอ่านให้สมาชิกได้รับฟัง ทาให้
เกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหาที่ ตรงกัน และช่วยกันหาประเด็นที่ เป็ นปั ญหา เพื่อที่ จะได้สืบค้นวิธีการแก้ไขปั ญหา แล้วนามาอภิปราย
เสนอให้สมาชิ กในกลุ่มได้พิจ ารณาในเรื่ องของความถูกต้อง หรื อความเหมาะสมร่ วมกัน ทาให้นักเรี ยนได้รับความรู ้ ท่ี มีความ
หลากหลาย นอกจากจะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ข้อเท็จจริ งจากปั ญหาของเนื้อหาได้อย่างเข้าใจแล้ว นักเรี ยนยังสามารถ
นามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่นกั เรี ยนพบเจอได้อีกด้วย นับว่า เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีทกั ษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ แก้ไข
ปั ญหาอย่างมีวิจารณญาณ สามารถนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ไปปรับใช้กบั เหตุการณ์ในชี วิตของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จุฑาธิป เปลาเล (2561) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่าน อย่างมี
วิจารณญาณ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สามารถพัฒนานักเรี ยนในด้านการอ่านได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่มีความสาคัญในการส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านได้ใช้
ทักษะด้านความคิด และปั ญญาในการหาเหตุผล มาพิจารณาตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในชีวติ จริ งได้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีทกั ษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการที่นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง มีทกั ษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์เพิ่มขึ้น เนื่ องมาจากขั้นตอนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน แต่ละขั้นที่ผูว้ ิจยั ได้นาไปทดลองกับ
นักเรี ยน ต่างก็เป็ นส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีการฝึ กทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ พิจารณา ซึ่ งขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้
นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์เพิ่มขึ้น มีท้ งั หมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กาหนดปั ญหา เป็ นขั้นตอนที่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้
ค้นพบปั ญหา ด้วยการร่ วมกันวิเคราะห์หาปั ญหาในเนื้อหาที่ครู กาหนดให้ ขั้นที่ 2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา เป็ นขั้นตอนที่ช่วยผูเ้ รี ยน
เกิดความเข้าใจกับปั ญหา ด้วยการวิเคราะห์พิจารณาถึงสาเหตุ หรื อปั จจัยที่ทาให้เกิดปั ญหา ขั้นที่ 3 ค้นหาความรู ้ เป็ นขั้นตอนที่ฝึกให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกวิเคราะห์หาความรู ้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในด้านของวิธีการแก้ไขปั ญหา ขั้นที่ 4 ประมวลความรู ้ เป็ นขั้นตอนที่
ทาให้ผเู ้ รี ยนมีองค์ความรู ้ในด้านของวิธีการแก้ไขปั ญหาที่ หลากหลาย จากที่สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันค้นหา แล้วร่ วมกันประมวล
ความรู ้ ขั้นที่ 5 สรุ ปและประเมินค่า เป็ นขั้นตอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถที่จะวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง ความถูกต้อง และความสอดคล้อง
ของวิธีก ารแก้ไ ขปั ญ หาได้เ ป็ นอย่า งดี ขั้น ที่ 6 ขั้น น าเสนอและประเมิ นผลงาน เป็ นขั้น ที่ ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นได้มี ส่ว นร่ ว มในการ
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั นักเรี ยนกลุ่มอื่น ๆ พร้อมทั้งสามารถที่จะวิเคราะห์พิจารณาวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เพื่อน ๆ นาเสนอ ไปปรับใช้
กับชีวติ ประจาวันของนักเรี ยนได้ ซึ่งการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน นับว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กเรี ยนรู ้และค้นหาความรู ้ทาความเข้าใจร่ วมกัน อีกทั้งยังสามารถทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ทาให้ผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถ
บรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2547) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการใช้ทกั ษะการแก้ปัญหา สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง เป็ นผูน้ าในการพาเพื่อนใน
กลุ่ม ค้นหาเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีวจิ ารณญาณ สามารถสื่ อความหมายได้อย่างถูกต้องเข้าใจ และมีความสามารถ
ในการทางานร่ วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี รวมถึงการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ยังช่วยส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
ให้มีความรู ้ และมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ดังที่ บุ ญรษากุล บุ ญเรื องรอด (2562) ที่ ได้ศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน เรื่ อง ระบบต่อมไร้ท่อ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ Lu-Fang Lin
(2017) ก็ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษ ความเข้าใจใน
การอ่านการใช้กลยุทธ์และทัศนคติเชิงบวกต่อการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทั้งสองกลุ่ม มี
ความแตกต่างกัน โดยนักเรี ยนที่ ได้รับการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ใช้กลยุทธ์ในการระบุ หัวข้อ และรายละเอี ยด
สนับสนุน ดีกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้รับการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครู ผสู ้ อนควรพิจารณาเนื้ อหาที่จะใช้สอน และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อให้เนื้ อหาที่ สอนนั้น มีความสอดคล้องกับกิ จกรรม และทาให้การเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในขั้นตอนของการกาหนดปั ญหา นักเรี ยนยังมีปัญหาในการค้นพบ
ปั ญหาจากเรื่ องที่ อ่าน ทั้งนี้ เนื้ อหาที่ ครู นามาให้ อาจเป็ นเนื้ อหาที่ ยาวเกิ นไป ดังนั้น ก่ อนทากิ จกรรม ครู ควรแนะนาหรื อฝึ กให้
นักเรี ยนได้ลองหาปั ญหาจากเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อที่จะทาให้นกั เรี ยนได้มีกาลังใจที่จะร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีต่อทักษะด้านอื่น ๆ เช่น การพูด หรื อการฟัง เป็ นต้น
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ผลการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ ทมี่ ีต่อความสามารถในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนวิชากร
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สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรี ยน ระหว่างกลุ่มทดลอง
ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ กับ กลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ (3) ศึกษาความคิดเห็นของ
กลุ่มทดลองที่ มีต่อจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วิชากร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
กลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 จานวน 35 คน กลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 35 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ (3)
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (4) เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็ นของกลุ่มทดลองที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t test Dependent และ t test Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลัง
เรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การเขียนเชิงสร้างสรรค์, รู ปแบบการสอนซินเนคติกส์, การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
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Abstract
The purposes of this research were to (1) Compare the average scores in creative writing ability after lessons between
the students who received the Syntactic model and traditional teaching. (2) Compare the average scores in creative writing ability
before and after lessons in the experimental group of students who received the Synectics model. (3) Study the opinions of the
students in the experimental groups who received the Synectics model. The experimental groups were grade 6 students of
Wichakon School, second semester of academic year 2021. The groups held a mixed-abilities of students which is obtained by
simple random sampling. Sample groups were obtained in 2 classes are 6/1 and 6/2, 35 students per class. Tools used in research
(1) Lessons plans of creative writing with the Synectics model. (2) traditional teaching plan of creative writing. (3) Creative
writing ability test. (4) The assessment criteria of creative writing ability. (5) The student opinion survey from students who
studied by Synectics model. The statistics used to analyze the data include mean, standard deviation, t test dependent and t test
Independent.
The results showed that
1. The creative writing ability of students who received the Synectics model were higher than students who received
the traditional teaching, statistically significantly level at .05.
2. The scores of post-lessons in the creative writing ability of students who received the Synectics model were higher
than pre-lessons, statistically significantly at level .05.
3. The students’ opinions in the experimental group who received the Synectics model, including 3 aspects, were very
positive.
Keywords: Creative Writing, Synectics Model, Traditional Teaching
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บทนา
ภาษาไทยถือเป็ นวัฒนธรรมแขนงหนึ่ งที่ สาคัญยิ่ง อันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติที่บ่งบอกถึงความเป็ นไทยได้อย่างชัดเจน
และยังเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ติดต่อสื่ อสารของคนในชาติอีกด้วย การใช้ภาษาไทยถือเป็ นทักษะที่ ผใู ้ ช้ตอ้ งฝึ กฝนให้เกิ ดความชานาญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียน อันถือว่า เป็ นทักษะที่ สาคัญซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั กับทักษะการคิด เนื่ องด้วยการเขียนนั้น ต้อง
อาศัยทักษะทางความคิดของตัวบุคคลนามาถ่ายทอดออกมาในรู ปตัวอักษรเป็ นงานเขียนเพื่อสื่ อสาร ซึ่ งงานเขียนนั้น จะสะท้อนถึง
ความรู ้สึกนึกคิด และความเป็ นอัตลักษณ์ของบุคคลด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ เปลื้อง ณ นคร (2551) ที่กล่าวว่า การเขียน คือ การแสดง
ความคิด ความรู ้สึก และความรู ้ ซึ่งอยูใ่ นใจออกไปให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ เพื่อสื่ อสารให้เกิดประสิ ทธิภาพ และเป็ นการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
อย่างหนึ่งอีกด้วย
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็ นทักษะอย่างหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งระบุไว้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยในสาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ตัวชี้ ป.6/8 เขียนเรื่ องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ โดย กระทรวงศึกษาธิ การ ระบุไว้ในหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา (2560) กล่าวถึง แผนการศึ กษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2560-2579 ว่า แผนการศึ กษา
แห่งชาติพทุ ธศักราช 2560-2579 ได้กาหนดเป้ าหมายในด้านของผูเ้ รี ยน ดังนี้ ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องมีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) ซึ่ งทักษะทางด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) คือ หนึ่ งใน
ทักษะที่เป็ นองค์ประกอบ (3Rs x 8Cs) ที่สาคัญอันต้องเน้นให้แก่ผเู ้ รี ยน
ข้อความข้างต้นที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ท้ งั กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ให้ความสาคัญ
กับทักษะการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กนั กับทักษะการเขียน หรื ออาจกล่าวได้วา่ ความคิดนั้น เป็ น
ทักษะพื้นฐานสาคัญของการเขียน ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะความคิดของบุคคลนั้น จึงต้องจาเป็ นต้องพัฒนาการเขียนควบคู่กนั ไป
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่มีมุมมองทางความคิดที่หลากหลาย ดังที่ Guilford (1950) ได้อธิ บายไว้วา่
“องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ ม ความคิดแบบละเอียดลออ และความคิ ด
คล่องแคล่ว” ซึ่งถือเป็ นทักษะการคิดขั้นสูง อันมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ
ปั จจุบนั ปั ญหาสาคัญอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาของประเทศไทย นั้นคือ เด็กขาดความสามารถทางการคิดเชิงสร้างสรรค์
ปั ญหานี้ สะท้อนผ่านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Education Test--O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 เนื่องจากการประเมินระดับชาติดงั กล่าว ในวิชาภาษาไทยมีขอ้ สอบแบบอัตนัยที่วดั ความสามารถทางความคิดเชิง
เชิงสร้างสรรค์ โดยผ่านรู ปแบบการเขียน จานวน 1 ข้อ ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในสาระที่
2 การเขียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561- 2563 ที่ผ่านมานั้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.31, 54.63, 58.27 ตามลาดับ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2564) และเมื่อพิจารณาแล้ว ปี การศึกษา 2563 แม้จะมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (Ordinary National Education Test--O-NET) ในรายวิชา
ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวิชากร ปี การศึกษา 2563 มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 67.79 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ, 2564) แต่เมื่อพิจารณาตามรายสาระการเรี ยนรู ้แล้ว พบว่า สาระการเรี ยนรู ้ที่ 2 สาระการเขียนมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.48 ซึ่งอยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 นัน่ เป็ นสิ่ งสะท้อนถึงปั ญหาว่า นักเรี ยน
ขาดทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเมื่อพิจารณาแล้ว ปั ญหาการขาดความสามารถการคิดเชิง สร้างสรรค์ในงานเขียนของผูเ้ รี ยน
ดังกล่าวนั้น อาจเกิดจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของครู อาจไม่ส่งเสริ มกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ศุภรณ์ ภูวดั
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(2553) ที่กล่าวไว้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั มีบทบาทสาคัญมากในการช่วยแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน วิธีการสอนหรื อ
รู ปแบบการสอนนั้น เป็ นปั จจัยในการช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนและเกิดการอยากเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร ตารา และงานวิจยั ต่าง ๆ ผูว้ ิจยั พบว่า รู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์น้ นั เป็ นรู ปแบบการสอน
หนึ่งที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทิศนา แขมมณี (2563) อธิบายถึงความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบซิ นเนค
ติ กส์ ไ ว้ ดัง นี้ รู ปแบบซิ น เนคติ กส์ นั้น คื อ การจัด การเรี ย นรู ้ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ส่ง เสริ ม กระบวนการคิ ด เชิ ง สร้ างสรรค์ Synectics
Instructional Model โดยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้น 1 ขั้นนา ผูส้ อนกาหนดกิจกรรมภาระงานให้ผเู ้ รี ยนทา ขั้น 2 การสร้างอุปมา
เปรี ยบเที ยบแบบโดยตรง (direct analogy) ขั้น 3 การเปรี ยบเทียบวัตถุสิ่งของกับตนเอง (personal analogy) ขั้น 4 การสร้างคาคู่
ตรงข้ามหรื อคาขัดแย้ง (compressed conflict) ขั้น 5 การอธิ บายความหมายของคาคู่ขดั แย้ง ขั้น 6 การนาความคิดที่เกิดขึ้นใหม่มา
สร้างสรรค์งาน สอดคล้องกับ อาจิยา หลิมกุล (2556) ได้ทาการวิจยั การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิตที่จดั การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบซินเนคติกส์ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ รู ปแบบการสอนซินเนคติกส์เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้หนึ่ ง ที่ส่งเสริ มการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์
จากข้อ มู ล ที่ ได้ก ล่ า วมาทั้งหมดนั้น ผูว้ ิจัย จึ ง ตระหนักว่า การจัด การเรี ย นรู ้ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นเกิ ดความคิ ด เชิ ง
สร้างสรรค์น้ นั ต้องคานึ งถึงรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการส่ งเสริ มกระบวนการคิดจึงเป็ นที่มาที่ผวู ้ ิจยั
ประสงค์นารู ปแบบการสอนซินเนคติกส์มาพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์หลังเรี ยน ระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้

ด้วยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ กับ กลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ

2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้ 2 รู ปแบบ
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ

1. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์

2. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์

2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีตอ่ การจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นทักษะที่ผเู ้ ขียนจะต้องใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง เพื่อแสดงความคิด ความรู ้สึก
และความรู ้สึกจากประสบการณ์ และถ่ายทอดออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในมุมมองที่แปลกใหม่ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2553)
กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์ เป็ นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิ มและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเป็ นความคิด
ริ เริ่ มใหม่ ๆ ให้ความรู ้สึกแปลก
การเขียนเชิ งสร้างสรรค์น้ นั มีความสาคัญต่อทักษะชี วิต ทั้งยังพัฒนาความคิด สติปัญญา ตลอดจนจิ ตสานึ ก ผูเ้ รี ยนด้วย
คณาจารย์สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2552) ได้อธิบายความสาคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว้วา่ งานเขียนสร้างสรรค์มี
คุณค่าต่อผูอ้ ่านในด้านความคิดริ เริ่ ม ทั้งในแง่ของการมองเห็นความคิดริ เริ่ มของผูเ้ ขียน และการสร้างแรงบันดาลใจ
องค์ประกอบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เกศินี จุฑาวิจิตร (2552) ได้อธิ บายองค์ประกอบทัว่ ไปของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ออกเป็ น 7 ประการ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (1) ความใหม่ แปลก และแตกต่าง (2) สุ นทรี ยภาพที่ ลงตัว (3) การผสมผสานอย่าง
เหมาะสมระหว่างเนื้ อหากับรู ปแบบ (4) การแสดงอัตลักษณ์ของผูเ้ ขียน (5) การเปิ ดโอกาสแห่ งการตีความที่หลากหลาย (6) ความสามารถ
ในการสัน่ คลอนหรื อรื้ อถอนอคติ และ (7) การสร้างจิตสานึกต่อสังคม
การวัดและประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็ นงานที่ตอ้ งใช้การวัดและประเมินผลที่ชดั เจน เที่ยงตรง ดังนั้น การวัดและ
ประเมินผลจาเป็ นต้องคานึ งถึงการกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ เที่ยงตรง ครอบคลุมทุกด้าน จงกล วจนะเสถียร (2559) ได้
อธิ บายถึงเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้ (1) การตั้งชื่อเรื่ อง (2) เนื้ อหา
และการเรี ยบเรี ยงลาดับเหตุการณ์ (3) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (4) การเขียนคาเชื่อมโยงประโยค (5) การเขียนสะกดคา
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์
ทิศนา แขมมณี (2563) ได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบซิ นเนคติกส์ไว้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ
การสอนซินเนคติกส์ หมายถึง รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 6 ขั้น ดังนี้ ขั้น 1 ขั้นนา
ผูส้ อนกาหนดกิจกรรมภาระงานให้ผเู ้ รี ยนทา ขั้น 2 การสร้างอุปมาเปรี ยบเทียบแบบโดยตรง (direct analogy) ขั้น 3 การเปรี ยบเทียบ
วัตถุสิ่งของกับตนเอง (personal analogy) ขั้น 4 การสร้างคาคู่ตรงข้ามหรื อคาขัดแย้ง (compressed conflict) ขั้น 5 การอธิ บายความหมาย
ของคาคู่ขดั แย้ง ขั้น 6 การนาความคิดที่เกิดขึ้นใหม่มาสร้างสรรค์งาน
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชุลีพร สังคานาคิน (2552) ได้อธิ บายการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ หมายถึง กระบวนการที่ ครู ใช้โดยทัว่ ไป เพื่อผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการเตรี ยมเนื้ อหาสาระ เน้นการบรรยาย คือพูด บอก เล่า อธิ บาย เนื้ อหาสาระ หรื อสิ่ งที่
ต้องการสอนแก่ผเู ้ รี ยน และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ประกอบด้วย
3 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุ ป
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. ประชากร เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวิชากร สังกัดกรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2564 จานวน 4 ห้อง จานวนทั้งหมด 140 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวิชากร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้อง
ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ มกลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/1
จานวน 35 คน กลุ่มควบคุมเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 35 คน
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวม
ทั้งหมด 6 ชัว่ โมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 6 ชัว่ โมง จากนั้น ให้อาจารย์
ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้เชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา
(content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ท้ งั 3
แผน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ทั้ง 3 แผน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง
0.67-1.00 แสดงว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 รู ปแบบ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เหมาะสมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
จากนั้น นาไปปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ และนาไปใช้กบั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ และการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ โดยเป็ นแบบอัตนัย 2 ฉบับ เป็ น
แบบทดสอบแบบคู่ขนาน ฉบับละ 1 ข้อ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องด้านคาชี้แจง ด้านการใช้ภาษา การใช้
รู ปภาพ ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีค่าดัชนี ความ
สอดคล้องตามเกณฑ์และสามารถนาไปใช้ได้ จากนั้น นาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปทดลองใช้ (try-out) กับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ มีลกั ษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ในการ
ตรวจให้คะแนนเพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างการให้คะแนนของผูต้ รวจ 2 คน
ดังนี้ ฉบับที่ 1 ที่ระดับ .827 ฉบับที่ 2 ที่ระดับ .755 แสดงว่า เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีค่าความเชื่อมัน่
แบบสอดคล้องภายในระหว่างผูป้ ระเมินเหมาะสม เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้น นาไปปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์และนาไปใช้
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอน
ซิ นเนคติกส์ แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วย ประโยคข้อความ จานวน 15 ข้อ ซึ่ งแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 แสดงว่า ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เหมาะสมเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้น นาแบบสอบถามความคิดเห็นมาแก้ไข จนมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และนาไปใช้เครื่ องมือในการวิจยั กับกลุ่มทดลอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง
4.3 ทดสอบก่อนเรี ยนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ฉบับก่อนเรี ยน
4.4 ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ น โดยกลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6/1 จานวน 35 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ และกลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 35 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
4.5 ทดสอบหลังเรี ยน กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขี ยนเชิ ง
สร้างสรรค์ ฉบับหลังเรี ยน
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ผลการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6” ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ หลังเรี ยนระหว่ างกลุ่มทดลองที่จัดการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการสอน
ซิ นเนคติกส์ กับกลุ่มควบคุมที่ จัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ
ค่าสถิติ
กลุ่มตัวอย่าง
n
SD
t
df
Sig.
x̅
กลุ่มทดลอง
35
19.80
1.59
7.34*
68
.00
กลุ่มควบคุม
35
16.74
1.88
*p < .05
จากตาราง 1 กลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ หลังเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนเชิ งสร้ างสรรค์ ก่ อนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองที่จัดการเรี ยนรู้ ด้วย
รู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์
ค่าสถิติ
ช่วงเวลา
n
SD
t
df
Sig.
x̅
ก่อนเรี ยน
35
14.51
2.27
13.40*
34
.00
หลังเรี ยน
35
19.80
1.59
*p < .05
จากตาราง 2 กลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3
ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ รายด้ าน
รายการประเมิน

x̅

SD

ระดับความคิดเห็น

ลาดับ

ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน

3.49

0.38

ระดับปานกลาง

3

ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

3.60
3.53

0.32
0.38

ระดับมาก
ระดับมาก

1
2

รวมทั้ง 3 ด้าน

3.54

0.23

ระดับมาก

จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
รู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับได้ดังนี้ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับมาก (x̅ = 3.60, SD = 0.32) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับมาก (x̅ = 3.53,
SD = 0.38) ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน นักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (x̅ = 3.49, SD = 0.38)
อภิปรายผล

1. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ หลังเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั ข้อ 1 ที่ต้ งั ไว้ คือ ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรี ยน กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้เรี ยนแบบปกติ โดยกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์หลังเรี ยน เท่ากับ (x̅ = 19.80, SD = 1.59) และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
หลังเรี ยน เท่ากับ (x̅ = 16.74, SD = 1.88) ทั้งนี้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ เป็ นรู ปแบบการสอนที่
ส่ งเสริ มกระบวนการคิดเชิ งสร้างสรรค์ โดยเน้นกระบวนการของการคิดเชิงเปรี ยบเทียบในหลาย ๆ ลักษณะ เช่น เปรี ยบเที ยบกับ
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ตนเอง เปรี ยบเทียบโดยใช้คาคู่ตรงข้าม เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนนี้ แล้ว จึงทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกสังเกต มี
มุมมองทางความคิดที่แปลกใหม่ สามารถใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์งานเขียนขึ้นมา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฐณิ ชา จิตตะคาม (2561) ทาการวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิ ง
สร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทย หลังเรี ยน
กลุ่มทดลองที่เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังจะเห็นได้จากคะแนนก่อนเรี ยนเท่ากับ (x̅
=14.51, SD = 2.28) และคะแนนหลังเรี ยนเท่ากับ (x̅ =19.80, SD = 1.59) เมื่อพิจารณาคะแนนทั้งก่อนและหลังเรี ยน เป็ นรายด้านตาม
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่กาหนดไว้ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มนี้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด เป็ นลาดับที่
1 คือ ด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ลาดับที่ 2 ด้านการเขียนคาเชื่อมโยงประโยค ลาดับที่ 3 ด้านเนื้ อหาและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์
ลาดับที่ 4 ด้านการเขียนสะกดคา ลาดับที่ 5 ด้านการตั้งชื่อเรื่ อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาจิยา หลิมกุล (2556) ทาการวิจยั เรื่ อง
ความสามารถในการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ ของนั กศึ กษาระดับ ปริ ญญาบั ณฑิ ต ที่ จั ดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบซิ น เนคติ กส์
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่จดั การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
ซินเนคติกส์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็ นของกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี
ความคิดเห็นต่อจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้คือ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมภาพทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.54 ,
SD = 0.23) โดยด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สุดเป็ นลาดับที่ 1 คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (x̅ = 3.60 , SD = 0.32) เมื่อพิจารณารายข้อ
ของด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นด้วยมากว่า รู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์สามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้ ส่ งเสริ มการคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2563) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอน
ซินเนคติกส์ไว้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ สุวทิ ย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2547) กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ลาดับที่ 2
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (x̅ = 3.53, SD = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นระดับมากว่า
รู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ได้ฝึกเชื่ อมโยงความคิดอย่างเป็ นระบบ สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ลาดับที่ 3 ด้าน
บรรยากาศในชั้นเรี ยน (x̅ = 3.49, SD = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อ ด้านบรรยากาศในชั้นเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นระดับ
มากว่า รู ปแบบการสอนซินเนคติกส์น้ นั เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ลงมือทาด้วยตนเอง เลือกใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมากระตุน้
และเร้าความสนใจ และมีความสุขในการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน โดยความคิดเห็นรวมทั้ง 3 ด้าน ของกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงกล วจนะเสถียร (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การ
พั ฒ นาความสามารถในการเขี ย นเชิ ง สร้ างสรรค์ ข องนั กเรี ยนชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ รู ป แบบ
ซิ นเนคติ กส์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการสอน
ซินเนคติกส์ ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะผลการวิจยั
1. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ ผูส้ อนควรศึกษาขั้นตอนของรู ปแบบการสอนให้ละเอียด
2. การจัดการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาความสามารถการเขียน ใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้น ผูส้ อนควรบริ หารจัดการเวลาให้
เหมาะสม ทั้งขั้นตอนการสอน และการให้เวลานักเรี ยนในการสร้างสรรค์งานเขียน
3. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบปกติ ควรสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ที่ผอ่ นคลายไม่ตึงเครี ยด เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรนาการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนประเภทบทร้อยกรอง
2. ควรมีเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์
เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนพิกเจอร์เวิร์ด
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

การพัฒนาความสามารถด้ านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ด้ วยการจัดการเรียนรู้
แบบสร้ างสรรค์ เป็ นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
สุชาดา อาวรุ ณ1*
สง่า วงค์ไชย2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Suchadawueng127@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนในระดับชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 หลังเรี ย น ด้วยการจัด การเรี ย นรู ้ แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานกับ การจัดการเรี ยนรู ้ แ บบปกติ (2) เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ยนวัดกระจับพินิจ สานักงานเขต
ธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ห้องเรี ยน นักเรี ยน 60 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม และใช้วิธีการจับสลาก เพื่อหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ได้กลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5/2 นักเรี ยน 30 คน และกลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 นักเรี ยน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การเขียนเรื่ องตามจินตนาการที่จดั การเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน จานวน 3 แผน
และแผนการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนเรื่ องตามจินตนาการที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 3 แผน (2) แบบวัดความสามารถในการเขียน
เรื่ องตามจิ นตนาการ เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t test Dependent และ
t test Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจิ นตนาการของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยน ที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจิ นตนาการของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสร้างสรรค์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
คาสาคัญ: การเขียนเรื่ องตามจินตนาการ, การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน, การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

The Development of Imaginative Writing Ability by Creativity-Based Learning
of Fifth Grade Students
Suchada Arwarun1*
Sa-Nga Wongchai2
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Corresponding author: Suchadawueng127@gmail.com
Abstract
The research aimed to: (1) compare learning achievement of imaginative writing of fifth grade students after learning by
Creativity-based learning with Teacher Center (2) compare learning achievement of imaginative writing of fifth grade students
before and after learning by Creativity-based learning and (3) study students satisfaction of fifth grade students by Creativitybased learning. The sample group consisted of 60 students in fifth grade students of the Watkrajabpinit school. Thonburi District
Office South, Bangkok. 2 room by random simple sampling. Then using the draw lots method. to find the experimental group and
the control group Therefore, the experimental group They were students in grade 5/2 of 30 students and a control group. are
students in grade 5/1 of 30 students.
The research instruments were: (1) The lesson plans using Creativity-based learning and The lesson plans using Teacher
center. (2) The Imaginative Writing Aptitude Test is a two-item, subjective test. and (3) The satisfaction questionnaire by
Creativity-based learning were analyzed by mean, The statistics used to analyze the data include mean, standard deviation, t test
dependent and t test Independent.
The results showed that:
1. Imaginative writing ability of grade 5 students after learning by Creativity-based learning was higher than normal
learning management significance at .05
2. Imaginative writing ability of grade 5 students after learning by using Creativity-based learning was higher than
before with statistical significance at .05
3. The student satisfaction of grade 5 students by using Creativity-based learning, there was a high level of satisfaction.
Keywords: Imaginative Writing Ability, Creativity-Based Learning, Normal Learning Management
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
การเขี ยนเป็ นทักษะที่ มีค วามสาคัญ ต่อชี วิตมนุ ษย์ ไม่ต่ างจากทัก ษะด้านการอ่า น หรื อการฟั ง ดู พูด ดังที่ กรรณิ การ์
พวงเกษม (2531) กล่าวว่า “การเขียนเป็ นรากฐานสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและเป็ นฐานที่ สาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
คุณภาพมนุษย์ ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ การเขียนจึงเป็ นทักษะที่สาคัญที่นกั เรี ยนต้องสนใจฝึ กฝนอย่างจริ งจัง” ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2548) กล่าวว่า “งานเขียนต่าง ๆ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีความหมายเป็ นตัวแสดงคุณค่าผ่าน
ถ้อยคา กลุ่มถ้อยคา สานวน โวหาร สัญลักษณ์ และวิธีการต่าง ๆ จากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร” ซึ่ งจะเห็นว่า การเขียนเป็ นทักษะที่
สาคัญในการถ่ายทอดความคิดและความต้องการออกมา เพื่อสื่ อความหมายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจตามความต้องการของผูเ้ ขียน อีกทั้งยังเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาสติปัญญาของบุคคล โดยการนามาร้อยเรี ยงกันอย่างเป็ นระบบ ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ดังนั้น นักเรี ยนทุก
คนจะต้องมีทกั ษะที่ดี เพราะถือเป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม แม้การเขียนเป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู ้ในอนาคต แต่ผลการทดสอบการ
เขียนของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2563) ได้สรุ ปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 วิชาภาษาไทย ด้วยรู ปแบบอัตนัยย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2559-2563) พบว่า การเขียนเรื่ องจากภาพของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 7.15-8.43 คะแนน ซึ่ งข้อบกพร่ องที่พบ คือ ด้านการ
ใช้ภาษาสื่ อสาร ทั้งการเขียนประโยคไม่สมบูรณ์ประโยค ประโยคไม่สื่อความ การใช้คาผิดความหมาย รวมทั้งการใช้คาภาษาถิ่น
และการเขียนสะกดคาผิด ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรวรรณ อุดมการเกษตร (2556), สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี (2560), อัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ
(2560) และวณัฐพล สันภิบาล (2563) กล่าวในทานองเดียวกันว่า นักเรี ยนมีปัญหาด้านทักษะการเขียน ทั้งการเขียนสะกดคา การ
เขียนประโยค การเขียนสื่ อสารประเภทต่าง ๆ รวมถึงการใช้ภาษาพูดในการเขียน เขียนสื่ อความไม่ได้ เขียนไม่ครอบคลุมเนื้อหา การ
เลือกใช้คาไม่เหมาะสม และการลาดับความคิดในการเขียนเรื่ องวกวน ปั ญหาที่กล่าวมาเบื้องต้น สอดคล้องกับปั ญหาที่ผวู ้ ิจยั พบจาก
ประสบการณ์ การจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยของนัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ในด้านการเขี ยนทักษะการเขี ยนเรื่ องตาม
จินตนาการ ทั้งการเขียนสะกดคาผิด เขียนประโยคสื่ อสารไม่ชดั เจน เรี ยบเรี ยงความคิดไม่เชื่ อมโยงตั้งแต่ตน้ เรื่ องจนจบเรื่ อง ขาด
สาระสาคัญของเรื่ อง และเขียนไม่ครอบคลุมเนื้ อหา ส่ งผลให้ตวั ชี้วดั การเขียนเรื่ องตามจินตนาการ ซึ่ งเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการ
เขี ยน ไม่มีป ระสิ ท ธิ ภาพเท่ าที่ ควร ด้วยปั ญหาดังกล่า ว อาจส่ งผลต่อความสามารถด้านการเขี ยนในระดับ ที่ สูงขึ้ น ตลอดจนมี
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้
จากปั ญหาที่พบ ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ ซึ่ ง
พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานของ วิริยะ
ฤๅชัยพาณิ ชย์ (2564) มี 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นกระตุน้ ความสนใจ เป็ นขั้นตอนที่นาเสนอสิ่ งเร้าที่นกั เรี ยนกาลังให้ความสนใจ (2) ขั้น
ตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ซึ่ งปั ญหานั้น ต้องมาจากใกล้ตวั เด็ก และแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตามปั ญหาที่ผูเ้ รี ยนสนใจปั ญหา
เดี ยวกัน (3) ขั้นค้นคว้าและคิด เป็ นขั้นตอนการค้นคว้าตามกลุ่ม โดยผูส้ อนบอกแหล่งความรู ้ และให้คาแนะนาเพิ่มเติม (4) ขั้น
นาเสนอ มีการนาเสนอหน้าห้องด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ระหว่างการนาเสนอจะไม่มีการพูดแทรก และ (5) ขั้นประเมินผล ให้
คะแนนโดยเพื่อนในห้องเรี ยน จากการประเมินชิ้นงาน หรื อการนาเสนอผลงาน จะเห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
เป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มนักเรี ยนให้เสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิด ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง
จากขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ที่ มีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการคิ ด ที่ เกิ ดจาก
การแสวงหาข้อมูลที่นกั เรี ยนสนใจ อีกทั้งไม่มีการจากัดความคิด จะส่งเสริ มความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการที่ผเู ้ รี ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ได้คิดได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเองโดยยึดข้อมูลที่ถูกต้อง และมีขอ้ สนับสนุนความคิดที่ได้จากข้อมูลที่นกั เรี ยน
สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การเขียนเรื่ องตามจินตนาการเป็ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบหนึ่ ง จะต้องส่ งเสริ ม
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มจินตนาการและสร้างสรรค์ไม่จากัดรู ปแบบความคิด ไม่ตดั สิ นคาตอบแบบ
ถู ก -ผิ ด แต่ เ สนอแนะและร่ ว มกัน ค้น พบค าตอบที่ ดี แ ละเหมาะสมที่ สุ ด ดัง ที่ วิ พ รพรรณ ศรี สุ ธ รรม (2562) และสั พ พัญ ญู
สุ ขพิระวัฒนกุล (2562) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน มาเป็ นเครื่ องมือช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลการศึกษาของทั้งสองท่าน พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยหลังเรี ยนของนักเรี ยน หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากข้อความที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานเป็ นวิธีที่เหมาะสมต่อการนามา
พัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดกระจับพินิจ สานักงานเขต
ธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน กับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่นกั เรี ยนมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
การเขียนเรื่ องตามจินตนาการเป็ นการเขียนรู ปแบบหนึ่งที่ใช้รูปแบบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอความหมาย
ของการเขียนเรื่ องตามจินตนาการตามความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังที่ อัจฉรา ชีวพันธ์ (2561) และประภาศรี สี หอาไพ
(2531) กล่าวในทานองเดียวกันว่า การเขียนสร้างสรรค์ เป็ นรู ปแบบการเขียนที่มีลกั ษณะของการใช้จินตนาการ มีการคิดสิ่ งใหม่ที่ไม่
เหมือนใคร มาสร้างคา และเขียนเรื่ องราวจากจิ นตนาการ มีรูปแบบการเขียนที่ อิสระ อาจใช้ประสบการณ์ที่ผเู ้ ขียนได้พบเจอใน
ชีวติ ประจาวัน มาสร้างงานเขียนขึ้นด้วยตนเองได้
การเขียนเป็ นทักษะที่ ตอ้ งได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาอย่างเหมาะสม ดังที่ ประภาศรี สี หอาไพ (2531) กล่าวถึง หลักการ
เขียนว่า หลักการเขียนในขั้นต้นนั้น ต้องคานึงถึง (1) ความเรี ยงจะต้องมีเอกภาพ (unity) ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน มีใจความมุ่ง
ไปสู่ ประเด็นสาคัญเพียงอย่างเดียว (2) ความเรี ยงจะต้องมีสัมพันธภาพ (coherence) คือ ความเชื่อมโยง เป็ นลาดับต่อเนื่ องกันอย่าง
ชัดเจน และ (3) ความเรี ยงจะต้องมีสารัตถภาพ (emphasis) คือ เน้นใจความที่สาคัญเด่นชัด เป็ นแกนสาคัญของการเขียน
การวัดและการประเมิ นผลการเขี ยนเรื่ องตามจิ นตนาการ ผูว้ ิจัยใช้เกณฑ์การวัดความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตาม
จินตนาการที่ปรับปรุ งมาจากเกณฑ์การวัดของ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561) ที่ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการ
เขี ยนเรื่ อ งตามจิ นตนาการ จานวน 5 รายการประเมิ น ประกอบด้วย (1) การตั้งชื่ อ เรื่ อง (2) สาระสาคัญของเรื่ อ งที่ เ ขี ย นตาม
จิ นตนาการ (3) การใช้ภาษา (4) การเขี ยนสะกดคา และ (5) ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย ซึ่ งจะต้องระบุรายละเอียดของรายการ
ประเมินแต่ละข้อ ตามความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมิน
การจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์ (2564) ได้กล่าวถึ งความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐานว่า การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (creativity-based learning) เป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการสอนแนว Active
Learning คือ การจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนตื่นตัว เป็ นหนึ่งในแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อออกแบบการ
สอนให้นกั เรี ยนได้ครบสองด้าน คือ ได้ท้ งั เนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน ผูว้ ิจัยนามาใช้ในการกาหนดขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 5
ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นกระตุน้ ความสนใจ เป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในเนื้ อหา โดยใช้ สื่ อมัลติมิเดีย รู ปภาพ การใช้
เกม และกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้ร่วมกันปฏิบตั ิท้ งั ชั้นเรี ยน โดยเลือกเรื่ องนักเรี ยนที่กาลังให้ความสนใจ (2) ขั้นตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่ม
ตามความสนใจ เป็ นขั้นตอนของการตั้งปั ญหา ซึ่งปั ญหานั้นต้องมาจากใกล้ตวั เด็ก เด็กต้องนาความรู ้น้ นั ไปใช้ในการอธิ บายต่อและ
แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตามปั ญหาที่ผเู ้ รี ยนสนใจปั ญหาเดียวกัน (3) ขั้นค้นคว้าและคิด เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาและสื บค้น
เนื้อหาตามความสนใจ ผูส้ อนบอกแหล่งความรู ้ให้นกั เรี ยนสื บค้นความรู ้ดว้ ยตนเอง (4) ขั้นนาเสนอ เป็ นขั้นตอนที่ให้ผเู ้ รี ยนนาเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้า เลือกใช้วธิ ีการนาเสนอตามความเหมาะสมของเนื้อหา (5) ขั้นประเมินผล เป็ นขั้นตอนการให้คะแนน ซึ่ งจะให้
คะแนนโดยเพื่อนในห้องเรี ยน จากการประเมินชิ้นงาน (วิริยะ ฤๅชัยพาณิ ชย์, 2564)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ของ
โรงเรี ยนวัดกระจับพินิจ สานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 3 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนทั้งหมด 89 คน
2. กลุ่มตัวอย่า งที่ ใช้ในการวิจัย กลุ่ มตัวอย่างที่ ได้นามาใช้ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรี ยนที่ อยู่ในระดับ ของชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 อยูร่ ะหว่างปี การศึกษา 2564 ของโรงเรี ยนวัดกระจับพินิจ สานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 2
ห้องเรี ยน นักเรี ยน 60 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม จากนั้น ใช้
วิธีการจับสลาก เพื่อ นามาเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองนั้น ได้แก่ นักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/2
จานวนนักเรี ยน 30 คน และกลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 จานวนนักเรี ยน 30 คน
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ
ผูว้ ิจัยดาเนิ นการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน จานวน 3 แผน แผนละ 2
ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 6 ชัว่ โมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 6
ชัว่ โมง จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้เชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน
พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การ
เรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ทั้ง 3 แผน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5/3 เพื่อตรวจสอบปั ญหาอุปสรรค และนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปใช้สอนจริ ง
3.2 แบบวัดความสามารถในการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ และเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตาม
จินตนาการ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน และการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ โดยเป็ นแบบอัตนัย 2 ข้อ
เป็ นข้อสอบก่อนเรี ยน 1 และข้อสอบหลังเรี ยน 1 ข้อ และสร้างเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรื่ องตามจิ นตนาการ จากนั้น ให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อคาถามและการใช้ภาษา จากนั้น นาแบบวัดความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตาม
จิ น ตนาการ ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจเพื่ อ หาค่ า ดัชนี ค วามสอดคล้อ ง ซึ่ งได้ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งเท่ า กับ 1.00 แสดงว่า แบบวัด
ความสามารถในการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ สามารถนาไปใช้ได้ นาแบบวัดความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรื่ อง
ตามจินตนาการที่ปรับปรุ งมาจากเกณฑ์การวัดของ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561) จานวน 5 รายการประเมิน (1) การ
ตั้งชื่ อเรื่ อง (2) สาระสาคัญของเรื่ องที่ เขี ยนตามจิ นตนาการ (3) การใช้ภาษา (4) การเขี ยนสะกดคา และ(5) ความเป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อย ในการตรวจให้คะแนนเพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการใช้ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างการให้
คะแนนของผูต้ รวจ 2 คน ดังนี้ ข้อสอบก่อนเรี ยนที่ ระดับ 0.878 ข้อสอบหลังเรี ยน ที่ ระดับ 0.841 แสดงว่า เกณฑ์การให้คะแนน
ความสามารถในการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ สามารถนาไปใช้ได้ และข้อสอบทั้งสองข้อ สามารถนาไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมได้
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน จากนั้น นา
แบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไข
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ซึ่ งได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ และนาไปแบบสอบถามไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มทดลอง
4. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม จากนั้น ใช้วธิ ีการจับสลาก เพื่อหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง งานวิจยั เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ Randomized Pretest-Posttest Control Group Design
4.3 ดาเนินการทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบวัดความสามารถในการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ ก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง และนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
4.4 ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น โดยกลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5/2 จานวน 30 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ และกลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5/1 จานวน 30 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องการเขียนเรื่ องตามจินตนาการด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
4.5 ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบวัดความสามารถในด้านการเขียนเรื่ องฉบับหลังเรี ยน กับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
สรุปผลการวิจยั
ตาราง 1
ผลเปรี ยบเที ยบความสามารถในด้ านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
สร้ างสรรค์ เป็ นฐานกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ
กลุ่มตัวอย่าง
n
SD
t
df
Sig.
x̅
กลุ่มทดลอง
30
8.73
0.64
12.09*
58
.00
กลุ่มควบคุม
30
6.60
0.72
*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถในด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (x̅ = 8.73 และ SD = 0.64) สู งกว่านักเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ (x̅ = 6.60 และ SD =
0.72) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการเขียนเรื่ องตามจิ นตนาการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างสรรค์ เป็ นฐาน
การทดสอบ
n
SD
t
df
Sig.
x̅
ก่อนเรี ยน
30
4.67
1.24
19.00*
29
.00
หลังเรี ยน
30
8.73
0.64
*p < .05
จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์หลังเรี ยน (x̅=8.73 และ SD = 0.64) สูงกว่าก่อนเรี ยน (x̅=4.67 และ SD = 1.24) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตาราง 3
ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างสรรค์ เป็ น
ฐาน
รายการประเมิน

x̅

SD

แปลความหมาย

ลาดับ

ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

4.06

0.09

พอใจมาก

2

ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้

4.23

0.06

พอใจมาก

1

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

4.02

0.13

พอใจมาก

3

รวมทั้ง 3 ด้าน

4.10

0.03

พอใจมาก

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน โดย
ภาพรวมมีความพึงใจในระดับมาก (x̅=4.10 และ SD = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจากค่าเฉลี่ย เรี ยงลาดับมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ (x̅=4.23 และ SD = 0.06) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (x̅=4.06 และ SD = 0.09) และด้านประโยชน์
ที่ได้รับ (x̅=4.02 และ SD = 0.13) ตามลาดับ
การอภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยน ระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ นักเรี ยนมีความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ
ของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน สู งกว่าหลังเรี ยนด้วยจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วม และเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการกระตุน้ คิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (วิริยะ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ฤๅชัยพาณิ ชย์, 2564) ได้แก่ (1) กระตุน้ ความสนใจ (2) ตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ (3) ค้นคว้าและคิด (4) นาเสนอ และ
(5) ประเมินผล ซึ่งแต่ละขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ โดยครู เป็ นผูส้ นับสนุนให้กิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนดาเนินไปอย่างราบรื่ น
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และสร้างสิ่ งกระตุน้ ความ
สนใจจากสิ่ งใกล้ตวั นักเรี ยน ซึ่งในขั้นตอนการกระตุน้ ความสนใจ ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้เกมที่สอดคล้องกับเนื้ อหา มากระตุน้ ความสนใจโดย
ให้นกั เรี ยนเลือกตัวแทนห้องมาเล่นเกม โดยใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาที เพื่อกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้ตื่นตัว เช่น เกมเรี ยงคาเป็ นประโยค เมื่อ
ผูเ้ รี ยนตื่นตัว ผูว้ จิ ยั ป้ อนเนื้อหาโดยไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมด แต่เป็ นเนื้อหาที่ทาให้นกั เรี ยนทราบว่า ต้องเรี ยนเรื่ องอะไร ต่อจากนี้
จึงเข้าสู่ ข้ นั ตอนที่ 2 คือ การตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ เป็ นขั้นตอนที่สาคัญช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้เป็ น
อย่างดี เพราะนักเรี ยนจะเลือกกลุ่มตามสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจหัวข้อเดียวกัน ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั นาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องจะเรี ยนมา
ให้นกั เรี ยนเลือก เพื่อกระชับเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ แต่นกั เรี ยนสามารถเสนอหัวข้อที่ใกล้เคียงกันได้แล้ว จึงแบ่งกลุ่ม ในขั้นตอนนี้
ใช้เวลา 5 นาที เพื่อให้นกั เรี ยนได้เลือกสิ่ งที่ นกั เรี ยนสนใจอย่างแท้จริ ง ในขั้นตอนที่ 3 ขั้นค้นคว้าและคิด ขั้นตอนนี้ ค่อนข้างใช้
เวลานาน เพราะนักเรี ยนจะต้องหาข้อมูลตามหัวข้อที่นกั เรี ยนสนใจ แล้วจึงนาข้อมูลมาประกอบกัน และช่วยกันสรุ ปรวบรวม โดย
ทาเป็ นกิจกรรมกลุ่ม ครู เดินดูตามกลุ่มนักเรี ยนเพื่อสนับสนุนแหล่งข้อมูล นักเรี ยนจะช่วยกันหาข้อมูลและมีการถกประเด็นในข้อมูล
ที่ได้มาเพื่อรวบรวมเป็ นหนึ่งผลงาน ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนได้แสดงออกอย่างอิสระทางความคิด และได้ใช้หลักเหตุผลเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอ เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนได้แสดงออก ซึ่งในชัว่ โมงแรกที่ทากิจกรรม นักเรี ยนยังมีความประหม่า
แต่ในชัว่ โมงต่อมา นักเรี ยนกล้าแสดงออกมากขึ้น และพูดนาเสนอเนื้ อหาได้ชดั เจน และเพื่อนในชั้นเรี ยนได้จบั ประเด็นเนื้ อหา
พร้อมทั้งเรี ยนรู ้วธิ ีการนาเสนอ ตั้งข้อสังเกต คอยสอบถาม และชี้แนะประเด็นซักถามข้อสงสัยเมื่อเพื่อนนาเสนอจบ อีกทั้งมีการสรุ ป
ประเด็นที่เพื่อนนาเสนอ ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล ขั้นตอนนี้ นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินผลงานของเพื่อน โดยประเมินตามเกณฑ์ที่ครู
เตรี ยมไว้ ซึ่งตลอดขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน ส่งผลให้คะแนนความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนสู งขึ้น ทั้งนี้
ด้วยนักเรี ยนมีอิสระทางความคิดและสามารถเลือกกลุ่มนักเรี ยนด้วยตนเองได้ นักเรี ยนจะกล้าแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม
เดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงทางความคิด ส่งผลให้นกั เรี ยนผ่อนคลายและไม่เครี ยดเมื่อต้องทากิจกรรม จึงทาให้คะแนน
หลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
จากการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ กับ นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน มีคะแนนความสามารถด้านการเขียน
เรื่ องตามจินตนาการด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (x̅ = 8.73 และ SD = 0.64) และคะแนนความสามารถด้านการ
เขียนเรื่ องตามจินตนาการด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ (x̅= 6.60 และ SD = 0.72) ซึ่ งจะเห็นว่า คะแนนค่าเฉลี่ยเมื่อเที ยบกับ
เกณฑ์คุณภาพ โดยใช้แบบจัดอันดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ ระดับ 3 เท่ากับ ดี (8-10 คะแนน) ระดับ 2 เท่ากับ พอใช้ (7-5 คะแนน) และ
ระดับ 1 เท่ากับ ต้องปรับปรุ ง ( น้อยกว่า 5 คะแนน) พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และนักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้ อาจด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่ ส่งเสริ มจิ นตนาการของนักเรี ยน
ทาให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรวรรณ อุดมการเกษตร (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง การพัฒนา
ทักษะการเขียนเรื่ องตามจิ นตนาการและสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ประกอบชุดฝึ ก
ทักษะ พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีทกั ษะการเขียนเรื่ องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดกิจกรรมประกอบ
ชุดฝึ กทักษะการเขียนเรื่ องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. จากผลการศึกษาความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ หลังเรี ยน
ของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
จากการพิจารณาคะแนนความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของนักเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน โดยมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรี ยน (x̅= 8.73 และ SD = 0.64) และก่อนเรี ยน (x̅= 4.67 และ SD =
1.24) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานทุกขั้นตอน กระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดอย่างสร้างสรรค์ตาม
ความสนใจของนักเรี ยน และมีบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ผ่อนคลาย โดยให้นกั เรี ยนมีความคิดที่ เป็ นอิสระเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจน
ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างจินตนาการจากประสบการณ์ของนักเรี ยนกระทัง่ ส่ งผลให้ความสามารถใน
การเขียนเรื่ องตามจินตนาการของนักเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ Hacer (2019) ศึกษาเรื่ อง การสารวจองค์ ประกอบการเขียนเชิ ง
สร้ างสรรค์ และเรื่ องราวของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในทักษะการเขียนบรรยาย ผลการวิจยั พบว่า ระดับคะแนนของพวกเขา
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของนักเรี ยนทั้งหมด และค้นพบเพิ่มเติม ในค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ต่ากว่า คือ ในด้านของตัวละครหลัก สถานที่
เวลา เหตุ ก ารณ์ เ ริ่ ม ต้น เป้ าหมาย ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ผลลัพ ธ์ และปฏิ กิ ริ ย าเมื่ อตรวจสอบในด้า นของข้อ ความบรรยาย การเขี ย น
องค์ประกอบของเรื่ อง พบว่า มี ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ หากพิจารณาจากผลการวิจัยของ Hacer บางรายการประเมิ น
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐานของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยและคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ ด้านการเขียนสาระสาคัญของเรื่ อง
ก่อนเรี ยน (x̅= 2.72 และ SD = 0.53) สู งกว่าก่อนเรี ยน (x̅ = 1.07 และ SD = 0.53) และด้านที่มีคะแนนการประเมินความสามารถ
ด้านการเขียนเรื่ องตามจินตนาการ ผูว้ จิ ยั พบว่า ข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านการตั้งชื่อเรื่ อง ก่อนเรี ยน (x̅ = 0.79 และ SD = 0.41)
สูงกว่าก่อนเรี ยน (x̅= 0.55 และ SD = 0.51) ทั้งนี้ อาจเพราะนักเรี ยนบางคนไม่ให้ความสาคัญกับการตั้งชื่อเรื่ อง แต่จะเห็นได้วา่ ข้อ
ที่คะแนนสูงสุด คือ การเขียนสาระสาคัญของเรื่ อง และด้านอื่น ๆ นักเรี ยนทาคะแนนได้ อยูใ่ นค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ และมีค่าเฉลี่ยสู ง
กว่าก่อนเรี ยน
3. ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสร้ า งสรรค์เ ป็ นฐาน ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจในการประเมินทั้ง 3 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยูท่ ี่ (x̅ = 4.10 และ SD = 0.03) ทั้งนี้ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน ทั้ง 5 ขั้นตอน เมื่อพิจารณารายด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า บรรยากาศการเรี ยนรู ้ (x̅ = 4.23 และ
SD = 0.06) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (x̅ = 4.06 และ SD = 0.09) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (x̅ = 4.02 และ SD = 0.13) จาก
การจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรก เริ่ มด้วยการกระตุน้ ความสนใจ ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เกมที่ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมทั้งชั้นเรี ยน ใช้
นิทานที่นกั เรี ยนคุน้ เคยมาเล่าและเชื่อมโยงสู่เนื้อหา เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ไม่ได้ให้เนื้อหาวิชา แต่ทุกขั้นตอนนักเรี ยนหาคาตอบ
ด้วยตนเอง ทาให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างอิ สระ ไม่กลัวคาว่า ถูกหรื อผิดจากการตอบคาถาม เพราะนักเรี ยนในระหว่างทา
กิ จ กรรม ครู คอยชี้ แนะ มี การถามกลับ หากคาตอบของนักเรี ยนเมื่อนักเรี ยนเกิ ดข้อสงสัย เพื่อนาไปสู่ แนวทางการหาคาตอบที่
นักเรี ย นมั่นใจ และพร้ อ มต่ อ การน าเสนอ และมี บ รรยากาศที่ ผ่อ นคลายไม่ เ ครี ย ด มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้นักเรี ย นสามารถคิ ด และ
จินตนาการที่หลากหลายอย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ ชลธิ ชา นานา (2560) ที่ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาเกี่ยวกับผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดี ไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบสร้ างสรรค์ เป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า
ความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
ภาพรวมนั้น อยูใ่ นระดับมาก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จากการอภิ ป รายผล อาจกล่ า วได้ว่า การพัฒ นาความสามารถด้า นการเขี ย นเรื่ อ งตามจิ น ตนาการของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน กับ วิธีสอนแบบปกติ เมื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนความสามารถใน
การเขียนเรื่ องตามจินตนาการนั้น จะเห็นว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน มีคะแนนความสามารถ
โดยเฉลี่ย อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ซึ่งสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ และการศึกษายังพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน มีคะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ อี กทั้งผูว้ ิจัยได้
สอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน พบว่า นักเรี ยนมีระดับความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะผลการวิจยั
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสร้ างสรรค์เป็ นฐานผูส้ อน ควรศึ กษารายละเอี ยดของขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องโดยคานึ งถึงระยะเวลาที่ เหมาะสมของแต่ละ
ขั้นตอน
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ผูส้ อนควรวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และเตรี ยมแหล่งข้อมูล เพื่อให้
นักเรี ยนค้นคว้าเพิ่มจากเรื่ องที่ตามความสนใจของนักเรี ยนไว้ให้พร้อม สาหรับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้
3. การจัด การเรี ย นรู ้ ท้ งั การจัด การเรี ย นรู ้ แบบสร้ างสรรค์เ ป็ นฐานและการจัด การเรี ยนรู ้ แ บบปกติ ผูส้ อนควรสร้ า ง
บรรยากาศให้ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ท้ งั สภาพแวดล้อม และการจัดกิ จกรรมให้ผ่อนคลาย เพื่อให้นกั เรี ยนมีการคิดอย่างอิสระและกล้า
แสดงออกมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ไปพัฒนาความสามารถด้านการเขียนรายการการค้นคว้า และด้านการ
เขียนเรี ยงความ
2. ควรนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน ไปพัฒนาทักษะการพูดรายงานของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 และระดับชั้นที่สูงขั้นต่อไป
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ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ดทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ
ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
รัตนวดี พังแสงสุ1
สง่า วงค์ไชย2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: mummiew.1994@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ที่จดั การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด กับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยาย
ภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) จานวน 2 ห้อง แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองที่จดั การ
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด และกลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด จานวน 4 แผน (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 4 แผน (3) แบบวัดความสามารถในการเขียน
บรรยายภาพ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
(t test) แบบ Dependent Sample และแบบ Independent Sample
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์
เวิร์ด สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์
เวิร์ด หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก
คาสาคัญ: รู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด, การเขียนบรรยายภาพ, การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
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The Effect of Learning Through Picture Word Inductive Model for Descriptive Writing Ability
of Prathomsuksa 3 Students
Rattanawadee Pungsangsu1*
Sa-nga Wongchai2
Department of Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*Corresponding author: E-mail: mummiew.1994@gmail.com
Abstract
The objectives of this research were: (1) To compare an ability in descriptive writing of the 3rd grade students who learned
through Picture Word Inductive Model and normal instruction; (2) To compare an ability in descriptive writing of the 3rd grade
students before and after learning through Picture Word Inductive Model; (3) To study a satisfaction of the 3rd grade students
towards learning through Picture Word Inductive Model. The sample consisted of 2 rooms of the 3rd grade students of Srinakharinwirot
University: Prasarnmit Demonstration School (Elementary). The sample was divided into 2 groups: the experimental group who
learned through Picture Word Inductive Model and the control group who learned through normal instruction. The instruments
used were: (1) Course plans based on Picture Word Inductive Model; (2) Course plans based on normal instruction; (3) A
descriptive writing test; and (4) A questionnaire of satisfaction towards Picture Word Inductive Model examined by the experts
and then analyzed to calculate index of item objective congruence, means, standard deviation, t test for dependent sample and t
test for independent samples
The findings were as follows:
1. The ability in descriptive writing of the experimental group students were higher than those of the control group
students at the .05 level of significance.
2. The ability in descriptive writing of the experimental group students after the intervention were higher than those of
before at the .05 level of significance.
3. The satisfaction of the experimental group students toward the Picture Word Inductive Model as a whole was at the
highest level.
Keywords: Picture Word Inductive Model, Descriptive Writing Ability, Traditional Methods
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บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคแห่ งการสื่ อสารที่ ไร้พรมแดน ผูค้ นสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็ นช่องทางในการ
ติดต่อสื่ อสารกันได้ และนาเสนอแนวคิด ความคิดเห็นของตนเองในรู ปแบบการเขียนมากขึ้นกว่าการสื่ อสารแบบเผชิญหน้า จะเห็น
ได้วา่ สื่ อสังคมออนไลน์ในปั จจุบนั มักจะเป็ นการสื่ อสารผ่านการพิมพ์ หรื อการเขียน ซึ่งหากบุคคลใด มีทกั ษะการเขียนที่ดี ก็จะเพิ่ม
โอกาสให้แก่บุคคลนั้นยิ่งขึ้นไป ดังนั้น การเขียนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญและควรตระหนักเพื่อเป็ นประโยชน์ในการสื่ อสาร โดยเฉพาะใน
การศึกษา หรื อแม้แต่การประกอบอาชีพในอนาคต กระทรวงศึกษาธิ การ (2551) กล่าวถึงความสาคัญของการเขียนว่า การเขียนเป็ น
เครื่ องมือใช้สื่อสาร ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิด ความรู ้ระหว่างบุคคล เป็ นการสื บทอดมรดกทางปั ญญาของมนุษย์จากคนรุ่ นหนึ่ งสู่
คนรุ่ นต่อไป เป็ นเครื่ องมือใช้บนั ทึ กหลักฐานทางธุรกิ จการค้า กฎหมาย และมรดกทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องตามกติกาของแต่ละ
สังคม สามารถใช้ประกอบอาชีพ เช่น นักเขียนเรื่ องสั้น นวนิ ยาย บทความวิชาการ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั จึง
ควรให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการเขียนอย่างจริ งจัง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิ การจึ งได้มีการประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดจุดมุ่งหมายไว้ เพื่อให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมื่อเรี ยนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จะต้องมีทกั ษะการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน โดยในสาระการเรี ยนรู ้ที่ 2 ด้านการเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการเขียน
สื่ อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งในตัวชี้วดั ท 2.1 ป.3/2 ได้ระบุไว้วา่ ผูเ้ รี ยนสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งได้อย่างชัดเจน ซึ่ ง
การเขียนบรรยาย คือ ทักษะการเขียนถ่ายทอดความรู ้ ความรู ้สึกนึ กคิด เรื่ องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ตวั อักษรเป็ น
เครื่ องมือในการถ่ายทอดไปยังผูร้ ับ ซึ่ งการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 นั้น เริ่ มต้นจากการเขียนขั้น
พื้นฐาน จนเป็ นการเขียนบรรยายภาพ เพื่อนาไปใช้ในการทาแบบทดสอบระดับชาติ (National Test--NT) สาหรับผูเ้ รี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 และนาไปต่อยอดในการพัฒนางานเขียนประเภทอื่น ๆ ได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การเขียนบรรยายภาพ จะมีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึ กษา แต่จากการศึกษาปั ญหาด้าน
ภาษาไทย พบว่า นักเรี ยนอ่านเขียนภาษาไทยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร เห็ นได้จากผลสัมฤทธิ์ ของการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (National Test--NT) ซึ่ งผลการทดสอบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปี การศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยด้านภาษาของทั้งโรงเรี ยนลดลง ตามลาดับ ข้อมูลดังกล่าว จึงสะท้อนให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั เจน อีกทั้งผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา พบปั ญหาเกี่ยวกับการเขียน
ของนักเรี ยนหลายประการ ได้แก่ นักเรี ยนเขียนลาดับความวกวน ไม่มีใจความสาคัญของเรื่ อง เนื้ อหาไม่ต่อเนื่ องเป็ นระบบ ใช้คา
ซ้ า ๆ คาไม่สอดคล้องกับบริ บท คาศัพท์ไม่สละสลวย และเขียนโดยใช้ภาษาพูด
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด (Picture Word Inductive Model--PWIM) ที่มีแนวคิดมาจาก
Calhoun ที่สร้างขึ้น เพื่อเปิ ดโลกทัศน์การเรี ยนรู ้จากรู ปภาพ Calhoun (1999) ซึ่ งมีข้ นั ตอนต่อไปนี้ (1) ครู เลือกรู ปภาพที่เหมาะสม
และนักเรี ยนคุน้ เคย (2) นักเรี ยนระบุสิ่งที่เห็นจากรู ปภาพ (3) เชื่อมโยงคาศัพท์กบั รู ปภาพ อ่านออกเสี ยง และเขียนคา (4) อ่านและ
ทบทวนแผนภูมิ รู ปภาพ (5) ครู ถามนักเรี ยนและให้นกั เรี ยนระบุประเภทของคาศัพท์ (6) อ่านและทบทวนแผนภูมิ รู ปภาพ (7) เพิ่ม
คาศัพท์ (8) ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนตั้งชื่อแผนภูมิ รู ปภาพ และถามถึงสิ่ งที่ปรากฏในแผนภูมิ รู ปภาพ (9) ครู ถามนักเรี ยนถึงประโยค
เพื่อนาไปใช้ในการเขียนย่อหน้า (10) นักเรี ยนอ่านและทบทวนประโยคอี กครั้ง จะเห็ นได้ว่า ขั้นตอนดังกล่าวช่วยส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิ มกับความรู ้ใหม่ ซึ่ งถือว่า เป็ นพื้นฐานที่จะสร้างความเข้าใจคาศัพท์จากรู ปภาพให้กบั นักเรี ยน
โดยใช้ทกั ษะการอ่าน การเขียน ซึ่งสิ่ งสาคัญของรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ดนี้ ครู จะต้องเลือกรู ปภาพให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ที่แตกต่างของนักเรี ยน รู ปภาพเลือกใช้ จะต้องกระตุน้ ความคิดของนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ อิศเรศ พิพฒั น์มงคลพร และวิไล
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
พิพฒั น์มงคลพร (2558) ที่ กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด เป็ นวิธีการสอนอ่านใช้รูปภาพที่ นกั เรี ยนรู ้จกั และ
คุน้ เคยเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ รู ปภาพที่ใช้มกั เป็ นรู ปภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ สิ่ งของ การแสดงอาการหรื อกิริยา รู ปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยน รู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ดจึงเหมาะสมที่จะนามาประยุกต์ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนให้เกิดประสิ ทธิภาพ และนาไปใช้ในอนาคตได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด เพื่อมาเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
พัฒนาทักษะการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิ มกับ
ความรู ้ใหม่ อันจะเป็ นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจคาศัพท์จากรู ปภาพ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้นารู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ดมาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และเพื่อ
เป็ นประโยชน์แก่ครู ผสู ้ อนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ

ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด

ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
รูปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด
Calhoun (1999) ได้อธิบายว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นการสื บสอบของศิลปะทางภาษา โดยการใช้รูปภาพ ที่ประกอบ
ไปด้วยความเคยชิน วัตถุ และการกระทา หรื อเคลื่อนไหว ซึ่งจะล้วงเอาคาศัพท์จากเด็กจากการฟังและการพูดคาศัพท์ โดยนาพวกเขา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ไปสู่ การสื บสวนเกี่ ยวกับคา เพิ่มคาไปสู่ การอ่านสัญลักษณ์ และการเขียนคาศัพท์ การค้นพบการออกเสี ยงคาและโครงสร้างส่ วน
ใหญ่ และการใช้การสังเกต และพิจารณาในการเรี ยนของนักเรี ยนเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน ซึ่ งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2555) ที่อธิบายว่า เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้สื่อรู ปภาพ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนคุน้ เคย นาไปสู่การเขียนคาศัพท์ ข้อความ
สง่า วงค์ไชย (2564) ได้อธิ บายไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นเลือกและระบุคาศัพท์จากภาพ ครู จะต้องเลือกรู ปภาพหรื อ
สถานการณ์ที่นกั เรี ยนรู ้ จกั เพื่อนาเสนอและกระตุน้ เพื่อให้นักเรี ยนระบุสิ่งที่อยูใ่ นรู ปภาพพร้อมอ่านคาศัพท์ (2) ขั้นเชื่ อมโยง ครู
กระตุน้ นักเรี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ เชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับความรู ้ใหม่ ระบุสิ่งที่ เห็ นจากรู ปภาพ และอ่านทบทวนคาศัพท์ (3) จัด
กลุ่มคาศัพท์ ครู กระตุน้ นักเรี ยนจัดกลุ่มคาศัพท์ที่ระบุไว้จากรู ปภาพ (4) ประยุกต์ใช้คาศัพท์ ครู เพิม่ เติมคาศัพท์ และให้นกั เรี ยนตั้งชื่อ
จากนั้น นักเรี ยนนาคาศัพท์ที่ระบุไว้ มาแต่งประโยค เขียนข้อความ หรื อย่อหน้า พร้อมทบทวนการเขียนของตน
การเขียนบรรยายภาพ
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2551) ได้กล่าวถึงสาระการเรี ยนรู ้ที่ 2 ในตัวชี้ วดั ท 2.1 ป.3/2 ระบุไว้ว่า นักเรี ยนสามารถเขียน
บรรยายเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
ปรมาภรณ์ ลิมป์ เลิศเสถียร (2561) ได้อธิ บายว่า การเขียนเป็ นเครื่ องมือถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด ประสบการณ์ จิ นตนาการ
ต่าง ๆ ที่ตนมี เพื่อให้ผอู ้ ่านได้รับรู ้และเข้าใจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร สอดคล้องกับ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร
(2560) อธิ บายว่า การเขียน เป็ นการถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด ประสบการณ์ของผูเ้ ขียน รวมถึงจิ นตนาการจากผูเ้ ขียนที่อยากจะ
สื่ อสารไปยังผูอ้ ่าน ซึ่ งจุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยายภาพ ประเทิน มหาขันธ์ (2519) อธิ บายว่า (1) เพื่อให้ได้ระบายความรู ้สึก
นึกคิดของตนออกมาในทางสร้างสรรค์และเข้าใจแนวคิดของผูอ้ ื่น (2) เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าและชื่นชมศิลปะ ตลอดจนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมนั้น ๆ ได้ (3) เพื่อให้มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์และสังคม
จากข้อความข้างต้น สรุ ปได้ว่า การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ดที่ มีต่อความสามารถในการเขี ยน
บรรยายภาพ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปภาพที่ นักเรี ยนคุน้ เคยเป็ นสื่ อ เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้ถ่ายทอดความรู ้สึก
นึกคิด โดยเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ เขียนคาศัพท์ ประโยค ข้อความ และเรื่ องราวต่าง ๆ ได้
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ประชากร ที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
จานวน 8 ห้อง รวม 240 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ ายประถม) ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้อง รวม 60 คน ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยการจับสลากโดย
ใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม ได้ดงั นี้ ห้องที่ 1 เป็ นกลุ่มควบคุมที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ และห้องที่ 2 เป็ นกลุ่มทดลองที่จดั
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด จานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) ซึ่ งมีลาดับขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรม 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ (1) เลือกและระบุคาศัพท์จากภาพ (2) เชื่อมโยงคาศัพท์ (3) จัดกลุ่มคาศัพท์ และ (4) ประยุกต์ใช้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
คาศัพท์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน และได้ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกประเด็น
3.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) ซึ่ งมีลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นนา (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสรุ ป ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน และได้ค่า
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกประเด็น
3.3 แบบวัดความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบวัดความสามารถก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ซึ่งเป็ นแบบอัตนัยคู่ขนาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ฉบับละ 1 ข้อ จากนั้น นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 จานวน 6 ข้อ เท่ากับ 0.67 จานวน 2 ข้อ ก่อนนาไปทดลองใช้ และนามาตรวจสอบค่าความ
เชื่อมัน่ ความสอดคล้องของเกณฑ์ระหว่างผูป้ ระเมิน (inter rater-reliability) พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 0.73
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 10 ข้อ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ (2) ด้านบรรยากาศการจัดกิ จกรรม และ (3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จากนั้น นาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ เฉลี่ยเท่ากับ 0.67 ขึ้นไป ทุกประเด็น
การดาเนินการทดลอง
1. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาแบบวัดความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ (pre-test) จานวน 1 ข้อ
กาหนดเวลา 30 นาที
2. ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนกลุ่มทดลอง ด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด จานวน 4 แผน
รวม 8 คาบ และนักเรี ยนกลุ่มควบคุมด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 4 แผน รวม 8 คาบ
3. ผูว้ จิ ยั วัดความสามารถในการเขียนบรรยายภาพหลังเรี ยน กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบวัดความสามารถ
ในการเขียนบรรยายภาพ (post-test) จานวน 1 ข้อ กาหนดเวลา 30 นาที
4. ผูว้ จิ ยั นาผลที่ได้จากการวัดความสามารถก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
รู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ดกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ วิเคราะห์ผลโดยการหาค่าเฉลี่ย (x) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ
ความแตกต่างทางการเรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่า t test แบบ Independent
2. เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด โดยทดสอบค่า t test แบบ Dependent
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด ใช้ค่าเฉลี่ย (x)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนาไปเปรี ยบเที ย บกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ตามเกณฑ์การแปลความหมายมาตราส่ วน
ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert) ได้แก่ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่ างการเรี ยนจัดการเรี ยนรู้ ตาม
รู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ดกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

จานวน
30
30

x
7.57
8.40

SD
1.10
1.00

t

Sig.

3.059

.003*

*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติของกลุ่มควบคุม นักเรี ยนมีผลคะแนนเฉลี่ย 7.57 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.10 และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ดของกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนมีผลคะแนนเฉลี่ย 8.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.00 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย จะเห็นได้วา่ หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ ดของกลุ่มตัวอย่าง และการจัดการเรี ยนรู ้
แบบปกติของกลุ่มควบคุม นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนบรรยายภาพต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.059,
Sig. = .003)
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ของนักเรี ยนชั้นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่ อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด
ช่วงเวลา
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
หลังการจัดการเรี ยนรู ้
*p < .05

จานวน
30
30

x
7.30
8.40

SD
0.98
1.00

t

Sig.

8.426

.000*

จากตาราง 2 จะเห็นว่า คะแนนความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด
พบว่า มี คะแนนเฉลี่ ย 7.30 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ ย 8.40 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 1.00 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย จะเห็ นได้ว่า ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ดและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ ของกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนบรรยายภาพต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 8.426,
Sig. = .000)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 3
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด
ความพึงพอใจ
SD
แปลผล
x
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.68
0.47
มาก
2. ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรม
2.63
0.49
มาก
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
2.73
0.44
มาก
รวม
2.68
0.47
มาก

ลาดับ
2
3
1

จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
(x = 2.68, SD = 0.47) โดยนักเรี ยนมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน เรี ยงจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ (1) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (x = 2.73,
SD = 0.44) (2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (x = 2.67, SD = 0.47) และ (3) ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรม (x = 2.63, SD = 0.49)
ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มปกติ โดยผลการวิจ ัย พบว่า คะแนนการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
พิกเจอร์เวิร์ด สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ Novia (2015) ที่
ได้นาพิกเจอร์เวิร์ดไปใช้พฒั นาการเขียน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พิกเจอร์เวิร์ด สามารถนามาใช้พฒั นาทักษะการเขียนบรรยายและการ
เขียนเล่าเรื่ องได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สง่า วงค์ไชย (2564) พบว่า นักเรี ยนที่ จดั การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด มี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่เรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรี ยน หลัง
การจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ อาจเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
พิกเจอร์เวิร์ด สร้างขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน การเรี ยนรู ้คาศัพท์ และโครงสร้างทางภาษาของผูเ้ รี ยนระดับพื้นฐาน จึง
ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการเขียนบรรยายภาพดีข้ ึน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุพตั รา ศรี ธรรมมา (2562) พบว่า ผลการ
ประเมินความสามารถการเขียนสะกดคาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ PWIM ร่ วมกับ
แผนผังความคิด หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน เพราะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด เป็ นรู ปแบบที่ช่วยกระตุน้ และ
ส่งเสริ มการการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้วยรู ปภาพ และอาศัยประสบการณ์ ความรู ้เดิม มีกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จนไปสู่
งานเขียนของตนเอง ซึ่ งการจัดกิ จกรรม มีข้ นั ตอนที่ แตกต่างจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จึ งอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้นักเรี ยนที่
เรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด มีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด พบว่า
นักเรี ยนมีความพึงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ (1) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (2) ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ และ (3) ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรม ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
รู ปแบบพิกเจอร์เวิร์ด เป็ นวิธีการสอนคาศัพท์โดยใช้รูปภาพเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเรี ยนรู ้คาศัพท์ ความคิดรวบยอด การสร้างประโยค
ที่ จะพัฒนาไปเป็ นงานเขี ยนขั้นที่ สูงขึ้ น อีกทั้งทาให้นักเรี ยนได้มีปฏิ สัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรี ยนและครู สอดคล้องกับ อิศเรศ
พิพฒั น์มงคลพร และวิไล พิพฒั น์มงคลพร (2558) ที่กล่าวว่า พิกเจอร์เวิร์ดช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และเข้าใจความคิดรวบยอด ของ
คาศัพท์ รวมถึงหลักการทางด้านภาษาอย่างแท้จริ ง อันจะส่งผลให้นกั เรี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป และสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ สุ พตั รา ศรี ธรรมมา (2562) ที่กล่าวว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ PWIM ร่ วมกับแผนผัง
ความคิด อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งอภิปรายผลรายด้านได้ ดังนี้
1. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกความสามารถในเขียนบรรยายภาพใน
หลายขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 2 เชื่อมโยงคาศัพท์ ขั้นตอนนี้ ทาให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เข้าด้วยกัน และระบุคาศัพท์
ลงในรู ปภาพ ขั้นที่ 4 ประยุกต์ใช้คาศัพท์ ขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนตั้งชื่ อแผนภูมิภาพ โดยพิจารณาจากสิ่ งที่ ปรากฏในแผนภูมิภาพ นา
คาศัพท์ที่ระบุไว้มาสร้างเป็ นประโยคเพื่อเขียนบรรยายภาพ จนนักเรี ยนสามารถเขียนบรรยายภาพได้ดีข้ ึน
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในการใช้รูปภาพเพื่อเขียนบรรยายภาพ ซึ่ งขั้นตอนที่ 1 ครู จะต้องเลือกรู ปภาพให้มีความ
เหมาะกับวัยและประสบการณ์ของนักเรี ยน ซึ่ งการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกรู ปภาพที่นกั เรี ยนรู ้จกั และคุน้ เคย เช่น คุณแม่ คุณครู
นักเรี ยน โรงเรี ยน ถนน ทางม้าลาย ห้องครัว ผัก ผลไม้ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั นักเรี ยน ประกอบกับภาพมีสีสันที่สวยงาม จาก
การศึกษาเพิ่มเติม นักเรี ยนระดับประถมศึกษามีความช่างสังเกต และสนใจสิ่ งแวดล้อมรอบตัว จึงทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนุกใน
การค้นหาคาศัพท์ สังเกตรู ปภาพ สอดคล้องกับ อุทยั วรรณ ปิ่ นประชาสรร (2557) ที่กล่าวว่า การเลือกรู ปภาพที่ดีน้ นั ส่ วนประกอบ
ของรู ปภาพ ควรเป็ นสิ่ งของที่นกั เรี ยนพบเห็นได้ในชีวติ ประจาวัน จึงทาให้นกั เรี ยนอาศัยประสบการณ์เดิมในการเรี ยนรู ้ โดยรู ปภาพ
ทาให้นกั เรี ยนจดจาคาได้ง่าย อ่านคาได้รวดเร็ ว เขียนคาได้รวดเร็ วจนคล่องแคล่ว
3. ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรม นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้น ตั้งแต่ในขั้นที่ 1 มีความน่าสนใจ และในขั้นที่ 3 จัดกลุ่ม
คาศัพท์ ซึ่ งขั้นนี้ นักเรี ยนได้มีโอกาสทากิ จกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนในห้องเรี ยน ครู สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ มี ความเป็ นกันเองกับนักเรี ย นและเข้าใจความแตกต่างของนักเรี ยน จึ งทาให้นัก เรี ยนกลุ่มที่ ไม่กล้า แสดงความคิ ดเห็ น
เกิดความมัน่ ใจในการตอบ เพราะได้ระดมความคิดร่ วมกับเพื่อนในกลุ่ม สอดคล้องกับ ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2543) ที่กล่าวว่า การ
จัดกิจกรรมควรสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้เล่น ทางาน และเรี ยนรู ้จากกลุ่มเพื่อน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทาสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกัน ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน อันจะอันส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ทกั ษะต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ
ผูเ้ รี ยนที่จะนาไปใช้ได้ในอนาคต
สรุ ปได้ว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบพิกเจอร์ เวิร์ด ส่ งผลให้ความสามารถในการเขี ยนบรรยายภาพ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ดีข้ ึน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก สุ ดท้ายงานวิจยั นี้ มีขอ้ จากัดคือ รู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ รวมถึงบรรยายในชั้นเรี ยน เนื่องจากอยูใ่ นสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 จึงทาให้ตอ้ งจัดการ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบออนไลน์ ซึ่งทาให้ตอ้ งมีการปรับวิธีการดาเนินการในบางกิจกรรม
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. การเลือกรู ปภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ ควรมีความชัดเจน เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของนักเรี ยน เพื่อส่ งผลให้
นักเรี ยนมีการพัฒนาความสามารถในการเขียนบรรยายภาพได้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ในระหว่างทากิจกรรม ครู ควรสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุน้ และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง รวมถึง
ส่งเสริ มกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในห้อง พร้อมทั้งครู ควรมีการเสริ มแรงเชิงบวก และให้ช่วยเหลือ
แนะนา ซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาการเขียนได้
3. หากจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบออนไลน์ ครู ควรมีการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยน ก่อนเริ่ มการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการ
ปฐมนิเทศให้กบั นักเรี ยน เพื่อแนะนาการปฏิบตั ิต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบพิกเจอร์เวิร์ด ไปใช้ในวิชำภำษำไทย ในเรื่ องกำรเขียนสะกดคำ กำรอ่ำน เป็ นต้น
และนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบพิกเจอร์ เวิร์ด ไปสอนในเรื่ องกำรเขียนในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีกำรนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบพิกเจอร์เวิร์ด ไปทดลองใช้กบั โรงเรี ยนในบริ บทอื่น ๆ ที่แตกต่ำง เพื่อทำให้
ทรำบว่ำ รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบพิกเจอร์เวิร์ด สำมำรถใช้จดั กำรเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนที่มีบริ บทแตกต่ำงกันได้หรื อไม่
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีสอนแบบ SQ6R ทีม่ ีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิไลลักษณ์ คำโพธิ์ 1*
สง่ำ วงค์ไชย2
สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทควำม: Wilailauk13938@gmail.com
บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำ
ปี ที่ 3 ระหว่ำ งกำรเรี ยนโดยใช้วิธี สอนแบบ SQ6R และวิธีสอนแบบปกติ (2) เปรี ย บเที ย บควำมสำมำรถในกำรอ่ำ นอย่ำ งมี
วิจำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ระหว่ำงก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R (3) ศึกษำควำมพึงพอใจ
ของนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 3 ที่ มีต่อกำรเรี ยน โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R กลุ่มตัวอย่ำ งที่ ใช้ในกำรวิจัย เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษำปี ที่ 3 โรงเรี ยนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี ภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2564 จำนวน 2 ห้องเรี ยน ซึ่ งได้มำจำกกำรสุ่ มอย่ำง
ง่ำย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม จำกนั้น จับสลำกเพื่อสุ่ มนักเรี ยนเข้ำกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/4 จำนวน 40 คน เป็ นกลุ่มทดลองที่ใช้วิธีสอนแบบ SQ6R และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/5
จำนวน 40 คน เป็ นกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ (1) แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ
SQ6R และแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ โดยใช้วิ ธีสอนแบบปกติ (2) แบบทดสอบวัด ควำมสำมำรถในกำรอ่ ำ นอย่ำ งมี วิ จ ำรณญำณ
(3) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่ มีต่อกำรเรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R วิเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มำตรฐำน กำรทดสอบค่ำทีแบบอิสระ และแบบไม่อิสระ
ผลวิจยั พบว่ำ
1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบ SQ6R สู งกว่ำวิธี
สอนแบบปกติ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบ SQ6R หลังเรี ยนสู ง
กว่ำก่อนเรี ยน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. ควำมพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่มีต่อกำรเรี ยนโดยใช้วธิ ี สอนแบบ SQ6R โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับ
มำกที่สุด
คาสาคัญ: กำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ, วิธีสอนแบบ SQ6R, วิธีสอนแบบปกติ
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The Effect of the Learning by Using SQ6R Teaching Method on the Critical Reading Ability
of 9th Grade Students
Wilailauk Comepho1*
Sa-nga Wongchai2
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Corresponding author: Wilailauk13938@gmail.com
Abstract
The research objectives were to: (1) compare the critical reading ability of the 9th grade students between SQ6R
teaching method and traditional teaching method, (2) compare the critical reading ability of the 9th grade students between before
and after SQ6R teaching method and (3) study the satisfaction of the 9th grade students towards learning by using the SQ6R
teaching method. Sample group in this research were 2 classes of the 9th grade students at Suankularb Wittayalai Chonburi
School, Semester 2, Academic year 2021, which was obtained from a Simple Random Sampling using the classroom as a random
unit. Then randomly select experimental group and control group. The result are 40 students of class 3/4 are experimental group
by using the SQ6R teaching method and 40 students of class 3/5 are control group by traditional teaching method. The research
instruments consisted of: (1) A lesson plan by using the SQ6R teaching method and a lesson plan by using traditional teaching
method (2) Quiz to test the critical reading abilities and (3) A satisfaction questionnaire toward the SQ6R teaching method. Data
were analyzed through mean, standard deviation, t test for Dependent Samples and t test for Independent Samples.
Result of the research is found that
1. The critical reading abilities of the 9th grade students with SQ6R teaching method is higher than and traditional
teaching method exhibited differences with statistical significance level at .05.
2. The critical reading abilities of the 9th grade students with SQ6R teaching method after studying is higher than before
studying with statistical significance level at .05.
3. The overall satisfaction of the 9th grade students towards SQ6R teaching method is at the highest level.
Keywords: Critical Reading, SQ6R Teaching Method, Traditional Teaching Method
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บทนา
กำรอ่ำน เป็ นวัฒนธรรมในกำรแสวงหำควำมรู ้ของประชำกรทุกคน และเป็ นวิธีกำรที่ จะช่วยให้ประชำกรได้รับควำมรู ้
ข้อมูลข่ำวสำร และแนวคิดใหม่ ๆ อันจะเป็ นกำรพัฒนำตนเองและรู ้จกั ปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมอย่ำงมีควำมสุ ข ประเทศไทยตระหนัก
ถึงควำมสำคัญดังกล่ำว และให้กำรส่ งเสริ มสนับสนุ นมำอย่ำงต่อเนื่ อง อีกทั้งยังมีหน่ วยงำนทุกภำคส่ วนร่ วมกันจัดกิ จกรรมและ
รณรงค์ส่งเสริ มกำรอ่ำน ประกอบกับรัฐบำลได้กำหนดนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ ทั้งในด้ำนคุณภำพ ประสิ ทธิ ภำพ มำตรฐำน และ
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึ กษำ โดยมุ่งแก้ปัญหำเรื่ องกำรจัดกำรศึ กษำเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ โดยให้มีควำม
เชื่อมโยงและส่งผลดีต่อกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, 2561) จะเห็นได้
ว่ำ กำรอ่ำนมี ควำมสำคัญต่อกำรเรี ยนรู ้ ในทุ กระดับชั้นและทุ กคนในสังคม มี ควำมจำเป็ นในกำรดำรงชี วิตของมนุ ษย์ กำรอ่ำน
ประเภทหนึ่งที่นกั เรี ยนควรจะได้รับกำรฝึ กปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ เพรำะเป็ นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรแสวงหำควำมรู ้ คือ กำรอ่ำนอย่ำง
มีวิจำรณญำณ ซึ่ งเป็ นกระบวนกำรอ่ำนขั้นสู ง โดยใช้สติปัญญำในกำรอ่ำน เพื่อพิจำรณำไตร่ ตรอง สำมำรถหำเหตุผล ตอบคำถำม
สรุ ปสำระสำคัญ ตีควำม และแยกข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็ นจำกเรื่ องที่อ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณจึงมีควำมสำคัญ
และจำเป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะเป็ นเครื่ องมือในกำรแสวงหำควำมรู ้ ทำให้รู้จกั ใช้สติปัญญำในกำรคิด วิเครำะห์ วิจำรณ์ พิจำรณำไตร่ ตรอง
หำเหตุผลเพื่อแก้ปัญหำ และรู ้จกั ตัดสิ นประเมินค่ำจำกเรื่ องที่อ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง เที่ยงธรรม สำมำรถนำข้อมูลและผลที่ได้จำกกำร
อ่ำนไปใช้พฒั นำตนเอง ส่งเสริ มควำมคิด และควำมฉลำดรู ้ เกิดเป็ นควำมภำคภูมิใจ และเป็ นที่ยอมรับในระดับต่อ ๆ ไป
ปั จจุบนั พบว่ำ มีนักเรี ยนจำนวนมำกประสบปั ญหำในด้ำนกำรอ่ำนอย่ำงมี วิจำรณญำณอย่ำงมำก โดยจะเห็ นได้จำกผล
กำรประเมินกำรรู ้เรื่ องกำรอ่ำน “กำรรู ้เรื่ องกำรอ่ำน (reading literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรี ยนร่ วมกับนำนำชำติ PISA”
ชั้น มัธยมศึ ก ษำปี ที่ 3 ภำคเรี ย นที่ 2: มกรำคม 2562 จำกสถำบัน ภำษำไทย สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึ กษำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิ กำรของโรงเรี ยนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ เนื่องจำกเป็ นกำรทดสอบครั้งที่ 2 ของภำคเรี ยนที่ 2 ระดับคะแนนควรจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น แต่กลับลดลง ทำให้เห็นได้วำ่
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรี ยนควรได้รับกำรพัฒนำเป็ นอย่ำงยิ่ง (โรงเรี ยนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี,
2562) และผลคะแนนทดสอบระดับชำติข้ นั พื้นฐำน (O-NET) สำระกำรอ่ำนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 โรงเรี ยนสวนกุหลำบ
วิทยำลัย ชลบุรี ในปี 2562 และ 2563 มีคะแนนเฉลี่ ยลดลง ส่ งผลให้สำระกำรอ่ำนควรเร่ งพัฒนำ จำกที่ ผูว้ ิจยั สอนในระดับชั้น
มัธยมศึ กษำปี ที่ 3 พบว่ำ ปั ญหำที่ สำคัญของนักเรี ยนคือ ไม่สำมำรถบอกจุดประสงค์ของเรื่ องที่อ่ำนได้ แยกข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็ น
ไม่ได้ และประเมินคุณค่ำของเรื่ องที่อ่ำนไม่ถูกต้อง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำ กำรอ่ำนของนักเรี ยนไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ในด้ำนกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนของครู ครู ยงั ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรสอน มุ่งเน้นให้ควำมรู ้ ไม่เน้นที่ทกั ษะกำรอ่ำนและกระบวนกำรคิด
ของนักเรี ยน ขำดสื่ อและกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ที่ทนั สมัย ดังที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน (2554) กล่ำวถึงสภำพ
ปั ญหำด้ำนกำรอ่ำนไว้วำ่ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนของนักเรี ยนไทยที่ทวีควำมรุ นแรงมำกขึ้น หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 จึงได้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนที่เน้นให้มีควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนทักษะกำรอ่ำน แล้วสำมำรถนำสิ่ ง
ที่ อ่ ำ นหรื อ สำรที่ ไ ด้รั บไปผ่ำ นกระบวนกำรคิ ด อย่ำ งมี ร ะบบ เพื่อ ให้ผูเ้ รี ย นสำมำรถสร้ ำ งข้อ สรุ ป เกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ อ่ ำ นได้อ ย่ำ งมี
วิจำรณญำณ แล้วสื่ อสำรต่อให้ผอู ้ ื่นเข้ำใจได้ดว้ ยกำรเล่ำหรื อเขียนได้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ทำงภำษำ เหมำะสมกับระดับชั้นหรื อวัย
ของนักเรี ยน
จำกสภำพปั ญหำของกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจ ำรณญำณที่ กล่ำวมำข้ำงต้น วิธีกำรที่ จ ะนำมำแก้ไขปั ญหำกำรอ่ำนในปั จจุบนั มี
วิธีกำรอยู่หลำกหลำยวิธี ที่ จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั เห็ นว่ำ มีวิธีหนึ่ งที่ น่ำสนใจ
และเหมำะสมกับกำรแก้ไขปั ญหำกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ คือ วิธีสอนแบบ SQ6R พัฒนำมำจำกวิธีสอนอ่ำนแบบ SQ3R, SQ4R,
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
SQ5R ตำมลำดับ โดย Francis P. Robinson ได้ริเริ่ มพัฒนำเทคนิ คกำรอ่ำนและกำรเรี ยนรู ้เนื้ อหำในบทอ่ำน เรี ยกว่ำ SQ3R มี
5 ขั้นตอน คือ S (Survey) กำรสำรวจ Q (Question) กำรตั้งคำถำม R (Read) กำรอ่ำนอย่ำงละเอียด R (Recite) กำรสรุ ปใจควำมสำคัญ
และ R (Review) กำรทบทวน ต่อมำ Walter Pauk ได้เสนอแนะวิธีกำรอ่ำนแบบ SQ4R ซึ่ งพัฒนำมำจำกเทคนิ ค SQ3R โดยเพิ่ม
ขั้นตอน R (Record) กำรบันทึก และเปลี่ยนขั้นตอน R (Review) กำรทบทวน เป็ น R (Reflect) กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ หลังจำกนั้น ก็
พัฒนำวิธีสอนจำก SQ4R มำเป็ น SQ5R โดยเพิ่มขั้นตอน R (Review) กำรทบทวน จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 2010 Williams ได้แนะนำให้
นักศึกษำใช้วธิ ี SQ6R ในกำรอ่ำนงำนวิจยั โดยเพิ่มขั้นตอน R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ เป็ นกำรช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั สังเครำะห์ควำมรู ้
และสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้ไปสร้ำงองค์ควำมรู ้ของตนเองได้ จะเห็ นได้ว่ำ วิธีสอนแบบ SQ6R เป็ นวิธีสอนที่ ได้รับพัฒนำจนมี
ขั้นตอนกำรอ่ำนทั้งหมด 8 ขั้นตอน จึงเป็ นวิธีสอนที่สมบูรณ์ และในขั้นตอนที่ 8 R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ ที่เพิ่มขึ้นมำ ช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพในกำรอ่ำนมำกยิ่งขึ้น เพรำะเมื่อได้รับควำมรู ้จำกบทอ่ำนจนสำมำรถนำควำมรู ้ไปปรับใช้และสร้ำงองค์ควำมรู ้ดว้ ย
ตนเอง ด้วยวิธีที่ตนเองถนัด ทำให้นกั เรี ยนเกิดกำรเรี ยนรู ้ที่เหมำะสม รวมถึงเป็ นกำรส่ งเสริ มพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนของนักเรี ยนอย่ำง
แท้จริ ง จำกกำรศึกษำงำนวิจยั ที่ใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R พบว่ำ กำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R สำมำรถพัฒนำกำรอ่ำนเพื่อ
ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจับใจควำม ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ และควำมพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อกำร
เรี ยนโดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6Rให้สูงขึ้นได้ (ปิ ยำภรณ์ ศรี จนั ทร์, 2557; ธันยำลักษณ์ สังขลักษณ์, 2564; Aisyah, 2012)
จำกกำรศึกษำวิธีสอนแบบ SQ6R ด้วยประเด็นปั ญหำและเหตุผลต่ำง ๆ ย่อมเป็ นเครื่ องชี้วดั ถึงควำมสำคัญของกำรอ่ำน
อย่ำงมีวจิ ำรณญำณ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำได้เป็ นอย่ำงดี ดังนั้น ผูว้ จิ ยั ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ตระหนักถึงกำรที่จะช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำง
มีวจิ ำรณญำณให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ระหว่ำงกำรเรี ยนโดยใช้
วิธีสอนแบบ SQ6R และวิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบควำมสำมำรถในกำรอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ระหว่ำงก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R
3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่มีตอ่ กำรเรี ยน โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความสามารถในการอ่ านอย่ างมีวจิ ารณญาณ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็ นควำมสำมำรถในกำรจำแนกประเภทของกำรเขียน แยกแยะส่ วนที่เป็ น
ข้อเท็จจริ งหรื อข้อคิดเห็ น อธิ บำยควำมหมำยของคำศัพท์ สำนวน อุปมำ ตัดสิ นสิ่ งที่ ถูกและสิ่ งที่ผิด บอกจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
จับแนวควำมคิดหลัก จับน้ ำเสี ยงหรื อควำมรู ้สึกของผูเ้ ขียน บอกโครงเรื่ องหรื อสรุ ปเรื่ อง และประเมินคุณค่ำของเรื่ องที่อ่ำน (เอมอร
เนียมน้อย, 2551)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เฉลิมลำภ ทองอำจ (2552) ได้กล่ำวถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ ไว้ดงั นี้ (1) บอกได้วำ่ สำรหรื อแก่น
เรื่ อง (theme) ที่ผเู ้ ขียนต้องกำรเสนอมำยังผูอ้ ่ำน คืออะไร และผูเ้ ขียนใช้กลวิธีกำรใด ในกำรนำเสนอ (2) กลวิธีกำรนำเสนอสำรหรื อ
แก่นเรื่ องข้ำงต้นนั้น มีควำมถูกต้องหรื อสมเหตุสมผล มำกน้อยเพียงใด (3) อะไร คือ ปั จจัยที่ จะทำให้งำนเขียนเรื่ องนั้น ถูกต้อง
น่ำเชื่อถือ หรื อไม่ถูกต้อง/ไม่น่ำเชื่อถือ (4) ข้อมูลที่ผเู ้ ขียนนำมำประกอบกำรสนับสนุนแก่นเรื่ องหรื อประเด็นควำมคิดของตนนั้น มี
ควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ มำกน้อยเพียงใด (5) ข้อมูลที่นำเสนอในงำนเขียน ข้อมู ลใด เป็ นข้อเท็จจริ ง ข้อมูลใด เป็ นข้อคิดเห็น และ
ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งหรื อข้อคิดเห็นนั้น น่ำเชื่อถือ มำกน้อยเพียงใด
สมบัติ จำปำเงิ น และสำเนี ยง มณี กำญจน์ (2550) ได้กล่ำวถึ งหลักกำรอ่ำนอย่ำงมีจำรณญำณไว้ดงั นี้ (1) พิจำรณำควำม
ถูกต้องของภำษำที่ อ่ำน เช่น ด้ำนควำมหมำย กำรวำงตำแหน่งคำ กำรเว้นวรรคตอน ควำมผิดพลำดดังกล่ำว จะทำให้กำรสื่ อควำมหมำย
เสี ยไป (2) พิจำรณำควำมต่อเนื่ องของประโยคว่ำ มีเหตุรับกันดีหรื อไม่ โดยอำศัยควำมรู ้ดำ้ นตรรกวิทยำเข้ำช่วย ควำมต่อเนื่ องจำก
ประโยค จะต้องไม่ขดั แย้งกัน หรื อเรี ยงลำดับไม่สบั สน วุน่ วำย จนอ่ำนไม่รู้เรื่ อง หรื ออ่ำนเสี ยเวลำเปล่ำ (3) พิจำรณำดูควำมต่อเนื่ อง
ของเรื่ องรำวระหว่ำงเรื่ องที่เป็ นแกนหลัก หรื อแกนนำกับแกนรอง และส่วนประกอบอื่น ๆ กลมกลืนกันดีหรื อเปล่ำ (4) รู ้จกั แยกแยะ
ข้อเท็จจริ งออกจำกเรื่ องกำรแสดงควำมรู ้สึก และข้อคิดเห็นของผูแ้ ต่ง เพื่อจะได้นำมำพิจำรณำภำยหลังได้ถูกต้อง ใกล้เคียงกับควำม
เป็ นจริ งยิ่งขึ้น (5) พิจำรณำควำมรู ้ เนื้ อหำตัวอย่ำงที่ ได้ว่ำ มีส่วนสัมพันธ์กนั อย่ำงเหมำะสมหรื อไม่ เพียงใด เป็ นควำมรู ้ควำมคิด
ตัวอย่ำงที่แปลกใหม่ หรื ออ้ำงอิงมำจำกไหน น่ำสนใจเพียงใด
กำรวัดและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีดงั นี้ (1) วัดควำมจำ คือ อธิ บำยข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ
เนื้อเรื่ อง บอกคำจำกัดควำมต่ำง ๆ (2) วัดควำมเข้ำใจ คือ จับใจควำมสำคัญ สรุ ปสำระสำคัญของเรื่ อง เข้ำใจจุดมุ่งหมำย ควำมคิดเห็น
ของผูเ้ ขียน (3) วัดกำรนำไปใช้ คือ ประยุกต์ใช้ควำมรู ้จำกกำรอ่ำนกับเหตุกำรณ์ใหม่ ๆ กำรแก้ปัญหำ กำรยกตัวอย่ำง หรื อกำรนำ
ตัวอย่ำง หรื อหลักกำรนั้น ๆ ไปใช้ในชี วิตประจำวัน (4) วัดกำรวิเครำะห์ คื อ บอกควำมสัมพันธ์ในเชิ งเหตุและผล กำรลำดับ
เหตุกำรณ์ในเรื่ อง กำรวิเครำะห์โวหำรในกำรเขียน กำรวิเครำะห์วตั ถุประสงค์หรื อเจตนำของผูเ้ ขียน (5) วัดกำรสังเครำะห์ คือ สรุ ป
เรื่ องรำวหรื อเหตุกำรณ์น้ นั ๆ เป็ นมโนทัศน์ คติ สำนวน สุ ภำษิต ตลอดจนกำรคำดคะเน หรื อทำนำยผลที่คำดว่ำ จะเกิดตำมมำจำก
เหตุกำรณ์หรื อกำรกระทำนั้น ๆ บนพื้นฐำนของข้อมูลที่ มีอยู่ (6) วัดกำรประเมิ นค่ำ คือ กำรตัดสิ นคุณค่ำของงำนเขียนเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง ด้ำนข้อคิด คุณค่ำ ทรรศนะของผูเ้ ขียน ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเป็ นไปได้ของเหตุกำรณ์ กำรกระทำของบุคคลหรื อ ตัวละคร
ตลอดจนกำรประเมินข้อเท็จจริ ง และข้อคิดเห็นจำกงำนเขียนเรื่ องนั้น ๆ
วิธีสอนแบบ SQ6R
วิธีสอนแบบ SQ6R พัฒนำขึ้นโดย Williams (2010) ที่แนะนำให้นกั ศึกษำใช้วิธี SQ6R ในกำรอ่ำนงำนวิจยั มีท้ งั หมด 8 ขั้นตอน
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ปรับตำมบริ บท และสอดคล้องกับกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ สรุ ปเป็ นแผนภำพ ดังนี้

936

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ขั้นที่ 1 S (Survey) กำรสำรวจ เป็ นกำรอ่ำนแบบคร่ ำว ๆ สำมำรถบอกชื่อเรื่ อง
และส่วนประกอบย่อยอื่น ๆ รวมถึงพิจำรณำควำมถูกต้องของภำษำ
ขั้นที่ 2 Q (Question) กำรตั้งคำถำม เป็ นกำรตั้งคำถำมกระตุน้ ควำมคิด ทำให้
นักเรี ยนเกิดควำมอยำกรู ้อยำกเห็น ช่วยให้กำรอ่ำนในขั้นต่อไป มีจุดมุ่งหมำย
และสำมำรถจับประเด็นสำคัญได้
ขั้นที่ 3 R1 (Read) กำรอ่ำน เป็ นกำรอ่ำนอย่ำงละเอียด สำมำรถจับใจควำม
สำคัญของเรื่ องที่อ่ำนได้ ในขณะเดียวกัน ก็คน้ หำคำตอบของคำถำมนักเรี ยน
ต้องตั้งใจอ่ำนจนกว่ำจะได้คำตอบที่ตอ้ งกำร
ขั้นที่ 4 R2 (Record) กำรบันทึก ให้นกั เรี ยนจดบันทึกข้อมูลที่เป็ นส่วนสำคัญ
โดยสำมำรถแยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำนได้

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
อย่ำงมีวจิ ำรณญำณ

ขั้นที่ 5 R3 (Recite) กำรจดจำ ให้นกั เรี ยนทำควำมเข้ำใจเนื้อเรื่ องที่อ่ำน สรุ ป
และเรี ยงเหตุกำรณ์ของเรื่ องได้
ขั้นที่ 6 R4 (Review) กำรทบทวน ให้นกั เรี ยนทบทวนเรื่ องที่อ่ำนทั้งหมด
โดยกำรอ่ำนทวนคำถำมและคำตอบที่ได้ ให้ครู และเพื่อนฟัง
ขั้นที่ 7 R5 (Reflect) กำรสะท้อน นักเรี ยนขยำยควำมรู ้ โดยกำรสังเครำะห์
สรุ ปแนวคิดของเรื่ อง พิจำรณำควำมสัมพันธ์ของเนื้อเรื่ องว่ำมีควำมเหมำะสม
หรื อไม่
ขั้นที่ 8 R6 (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ นักเรี ยนนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำร
สังเครำะห์ควำมรู ้ของตนเอง ไปเขียนเป็ นแผนผังควำมคิด
ภาพ 1 แสดงขั้นตอนกำรสอนอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณโดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R
วิธีสอนแบบปกติ
กำรสอนแบบปกติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุ ป โดยมีรำยละเอียดในแต่ละขั้น ดังนี้
1. ขั้นนำ เป็ นขั้นเตรี ยมควำมพร้อมให้กบั นักเรี ยน โดยกำรกระตุน้ ควำมสนใจ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรี ยน ซึ่ งอำจใช้วิธีกำร
สนทนำ ซักถำม สังเกต ประกอบกับสื่ อกำรสอนที่ทนั สมัย น่ำสนใจ ทั้งนี้ ครู ผสู ้ อนจะต้องพูดสนทนำกับนักเรี ยนอย่ำงเป็ นกันเองอยู่
เสมอ เสี ยงของครู ที่พดู กับนักเรี ยนทั้งชั้นต้องแจ่มใส ชัดเจน หนักแน่น มีควำมเด็ดขำด แต่นุ่มนวล น่ำฟัง
2. ขั้นสอน เป็ นขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ มีกำรทบทวนควำมรู ้และเพิ่มประสบกำรณ์ เพื่อนำไปสู่
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ที่กำหนดไว้ โดยสำมำรถใช้วธิ ีซกั ถำม สนทนำ หรื อให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิตำมกิจกรรมที่ครู กำหนด ซึ่ งกำร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สอนอ่ำนในวิชำภำษำไทย ครู จะต้องปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักกำรอ่ำน อำจใช้เทคนิ คกำรตั้งคำตำมและหำคำตอบมำช่วยในกำร
สอนอ่ำน กิจกรรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ต้องใช้ควำมคิดและทักษะทำงภำษำ จึ งทำให้เกิดกำรเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ รวมถึงกำรฝึ กให้นักเรี ยน
กล้ำแสดงออก
3. ขั้นสรุ ป เป็ นขั้นกำรสรุ ปและทบทวนบทเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่ำ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไรมำบ้ำง เป็ นกำร
เปิ ดโอกำสให้นกั เรี ยนได้ซกั ถำมข้อสงสัยในสิ่ งที่เรี ยน โดยครู ผสู ้ อนจะเป็ นผูค้ อยให้คำแนะนำตำมสมควร และครู อำจสัง่ ให้นกั เรี ยน
เตรี ยมตัวล่วงหน้ำในบทเรี ยนครั้งต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
2. ควำมพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ กำรเรี ยน
โดยใช้วธิ ี สอนแบบ SQ6R

กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ 2 รู ปแบบ
1. กำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R
2. กำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบปกติ
ภาพ 2 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั

1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่กำลังศึกษำอยูใ่ นภำคเรี ยนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2564 โรงเรี ยน
สวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุรี จำนวน 5 ห้องเรี ยน จำนวนนักเรี ยน 193 คน
2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิจ ัย เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 3 โรงเรี ยนสวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุ รี ภำคเรี ยนที่ 2
ปี กำรศึกษำ 2564 จำนวน 2 ห้องเรี ยน ซึ่ งได้มำจำกกำรสุ่ มอย่ำงง่ำย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม
จำกนั้น จับสลำกเพื่อสุ่ มนักเรี ยนเข้ำกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/4 จำนวน 40 คน เป็ นกลุ่ม
ทดลองที่ใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3/5 จำนวน 40 คน เป็ นกลุ่มควบคุมที่ใช้วธิ ีสอนแบบปกติ
3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั มีดงั นี้
3.1 แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R และแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบปกติ
ผูว้ ิจยั ดำเนิ นกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R จำนวน 3 แผน แผนละ 3 คำบ คำบละ 50
นำที และแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ จำนวน 3 แผน แผนละ 3 คำบ คำบละ 50 นำที รวมทั้งสิ้ น 9 คำบ นำ
แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่สร้ำงขึ้น เสนออำจำรย์ที่ปรึ กษำวิจยั เพื่อพิจำรณำตรวจสอบลำดับขั้นตอนกำรจัดกิ จกรรมกำรอ่ำนอย่ำงมี
วิจำรณญำณ แก้ไขข้อบกพร่ องด้ำนเนื้ อหำและสำนวนภำษำ นำมำปรับปรุ งแก้ไขตำมคำแนะนำ จำกนั้น นำแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
พร้อมด้วยตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำและจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ จำนวน 3 ท่ำน เพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหำ
(content validity) และนำมำหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้อง (IOC) โดยแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ได้ค่ำดัชนี ควำม
สอดคล้อง เท่ำกับ 1.00 และแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่ ใช้วิธีสอนแบบปกติ ได้ค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 จำกนั้น
นำไปปรับปรุ ง แก้ไขให้เป็ นฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปใช้กบั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

938

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3.2 แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
ผูว้ จิ ยั ดำเนินกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบ
วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณฉบับก่อนเรี ยน (pre-test) และฉบับหลังเรี ยน (post-test) โดยเป็ นแบบปรนัยชนิ ด
เลือกตอบ (multiple choices) 4 ตัวเลือก ชุดละ 30 ข้อ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบคู่ขนำน จำกนั้น นำไปให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำวิจยั
ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเนื้ อหำ ควำมถูกต้องในกำรใช้ภำษำ และนำมำปรับปรุ งแก้ไขตำมคำแนะนำ แล้วนำแบบทดสอบที่
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ จำนวน 3 ท่ำน ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเนื้ อหำ (content validity) แล้วนำผลกำรพิจำรณำ
ของผูเ้ ชี่ยวชำญ มำวิเครำะห์หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) โดยแบบทดสอบฉบับก่อนเรี ยน (pre-test) ได้ค่ำดัชนี ควำมสอดคล้อง
อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 และแบบทดสอบฉบับหลังเรี ยน (post-test) ได้ค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 จำกนั้น นำ
แบบทดสอบที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4 โดยแบบทดสอบฉบับก่อนเรี ยน (pre-test) ได้ค่ำ
ควำมยำกง่ำย (p) อยูร่ ะหว่ำง 0.37-0.70 ค่ำอำนำจจำแนก (r) อยูร่ ะหว่ำง 0.21-0.63 ค่ำควำมเชื่อมัน่ (reliability) KR-20 เท่ำกับ 0.84
และแบบทดสอบฉบับหลังเรี ยน (post-test) ได้ค่ำควำมยำกง่ำย (p) อยูร่ ะหว่ำง 0.23 -0.77 ค่ำอำนำจจำแนก (r) 0.21-0.74 ค่ำควำม
เชื่อมัน่ (reliability) KR-20 เท่ำกับ 0.85 จำกนั้น นำแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ มำปรับปรุ งแก้ไข
จัดทำเป็ นฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่ำง
3.3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั ดำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกำรเรี ยนโดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R นำแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจของนักเรี ยนไปให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำวิจยั ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเนื้ อหำ ควำมถูกต้องในกำรใช้ภำษำและนำมำ
ปรับปรุ งแก้ไขตำมคำแนะนำ จำกนั้น นำไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชำญ จำนวน 3 ท่ำน ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเนื้ อหำ (content validity)
ควำมถูกต้องเหมำะสมของกำรใช้ภำษำและข้อคำถำม แล้วนำผลกำรพิจำรณำของผูเ้ ชี่ยวชำญมำวิเครำะห์ ได้ค่ำดัชนี ควำมสอดคล้อง
(IOC) อยูร่ ะหว่ำง 0.67-1.00
ผลการวิจยั
กำรวิจยั เรื่ อง “ผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3” ผูว้ จิ ยั นำเสนอผลกำรวิจยั ดังนี้
1. ผลกำรเปรี ยบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ระหว่ำงกำรเรี ยนโดย
ใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R และวิธีสอนแบบปกติ
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่ างการเรี ยนโดยใช้ วิธีสอน
แบบ SQ6R และวิธีสอนแบบปกติ
ค่ำสถิติ
กลุ่มตัวอย่ำง
n
SD
t
p
x̅
กลุ่มทดลอง
40
19.43
3.90
-3.02*
.00
กลุ่มควบคุม
40
16.85
3.71
*p < .05

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
จำกตำรำง 1 พบว่ำ นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่เรี ยนโดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
สูงกว่ำกลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
2. ผลกำรเปรี ยบเทียบควำมสำมำรถในกำรอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 3 ระหว่ำงก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอย่ างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่ างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
วิธีสอนแบบ SQ6R
ค่ำสถิติ
ช่วงเวลำ
n
SD
t
p
x̅
ก่อนเรี ยน
40
14.15
4.70
-7.49*
.00
หลังเรี ยน
40
19.43
3.90
*p < .05
จำกตำรำง 2 พบว่ำ นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยน โดยมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
3. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่มีต่อกำรเรี ยน โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R
ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มีต่อกำรเรี ยน โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ ด้ำนบรรยำกำศกำรเรี ยนรู ้ และด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
ตาราง 3
ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการเรี ยน โดยใช้ วิธีสอนแบบ
SQ6R
รำยกำรประเมิน
SD
ระดับควำมพึงพอใจ
ลำดับ
𝐱𝐱̅
1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
4.75
0.46
มำกที่สุด
2
2. ด้ำนบรรยำกำศกำรเรี ยนรู ้
4.76
0.45
มำกที่สุด
1
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
4.67
0.49
มำกที่สุด
3
รวม
4.73
0.47
มำกที่สุด
จำกตำรำง 3 พบว่ำ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 มีควำมพึงพอใจต่อกำรเรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R โดยภำพรวมอยู่
ในระดับมำกที่สุด (x̅ = 4.73, SD = 0.47) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน สำมำรถเรี ยงลำดับได้ดงั นี้ ลำดับที่หนึ่ง คือ ด้ำนบรรยำกำศกำรเรี ยนรู ้
(x̅ = 4.76, SD = 0.45) ลำดับที่สอง คือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ (x̅ = 4.75, SD = 0.46) และลำดับที่สำม คือ ด้ำนประโยชน์ที่
ได้รับ (x̅ = 4.67, SD = 0.49)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผล
จำกผลกำรวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั อภิปรำยผลได้ ดังนี้
1. จำกผลกำรวิจยั ที่พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยวิธี
สอนแบบ SQ6R สูงกว่ำวิธีสอนแบบปกติ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐำนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจำก
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R เป็ นวิธีสอนที่ช่วยให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิกิจกรรมในทุกขั้นตอนและฝึ ก
อ่ำนอย่ำงมีระบบ โดยเริ่ มจำก ขั้นที่ 1 S (Survey) เป็ นกำรอ่ำนแบบคร่ ำว ๆ ขั้นที่ 2 Q (Question) เป็ นกำรตั้งคำถำมกระตุน้ ควำมคิด
ช่วยให้กำรอ่ำนในขั้นต่อไป มีจุดมุ่งหมำย ขั้นที่ 3 R1 (Read) เป็ นกำรอ่ำนอย่ำงละเอียด นักเรี ยนต้องตั้งใจอ่ำนจนกว่ำจะได้คำตอบที่
ต้องกำร ขั้นที่ 4 R2 (Record) นักเรี ยนจดบันทึกข้อมูลที่เป็ นส่ วนสำคัญ ขั้นที่ 5 R3 (Recite) นักเรี ยนทำควำมเข้ำใจเนื้ อเรื่ องที่อ่ำน
สรุ ปและเรี ยงเหตุกำรณ์ของเรื่ องได้ ขั้นที่ 6 R4 (Review) นักเรี ยนทบทวนเรื่ องที่อ่ำนทั้งหมด ขั้นที่ 7 R5 (Reflect) นักเรี ยนขยำย
ควำมรู ้ โดยกำรสังเครำะห์สรุ ปแนวคิดของเรื่ อง พิจำรณำควำมสัมพันธ์ของเนื้ อเรื่ องว่ำ มีควำมเหมำะสมหรื อไม่ และขั้นที่ 8 R6
(Reshape) นักเรี ยนนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ควำมรู ้ของตนเอง ไปเขียนเป็ นแผนผังควำมคิด ดังนั้น กำรสอนด้วยวิธีสอน
แบบ SQ6R ช่วยให้นกั เรี ยนอ่ำนอย่ำงมีวจิ ำรณญำณได้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น เพรำะนักเรี ยนได้รู้จกั ตั้งคำถำมเกิดควำมอยำกรู ้อยำก
เห็น และอยำกจะทำในขั้นตอนต่อ ๆ ไป จะเห็นได้ว่ำ กำรสอนอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R สำมำรถพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณได้มำกกว่ำวิธีสอนแบบปกติ สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ Aisyah (2012) ได้ทำวิจยั เรื่ อง
ผลของการใช้ SQ6R (สารวจ ตั้งคาถาม อ่ าน บันทึ ก สรุ ป ทบทวน ไตร่ ตรอง ก่ อร่ างใหม่ ) เพื่อพัฒนาการอ่ านเพื่อความเข้ าใจของ
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ผลกำรวิจยั พบว่ำ นักศึกษำชั้นปี ที่ 1 ที่สอนโดยใช้ SQ6R (สำรวจ, ตั้งคำถำม, อ่ำน, บันทึก, ท่อง, ทบทวน,
ไตร่ ตรอง, ก่อร่ ำงใหม่) มีควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนได้ดีกว่ำนักเรี ยนที่ สอนโดยใช้แบบปกติ และสอดคล้องกับงำนวิจยั ของ Hassan
(2021) ได้ทำกำรวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้ เทคนิ ค SQ6R ในการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรมของนักเรี ยนมัธยมศึ กษา
ตอนต้ น ผลกำรวิจยั พบว่ำ กลุ่มทดลองที่เรี ยนโดยใช้เทคนิค SQ6R มีผลกำรทดสอบสูงกว่ำกลุ่มควบคุม
2. จำกผลกำรวิจยั ที่พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้วยวิธี
สอนแบบ SQ6R หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐำนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ อำจเป็ น
เพรำะวิธีสอนอ่ำนแบบ SQ6R ที่พฒั นำขึ้นโดย Williams (2010) มีข้ นั ตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ซึ่ งพัฒนำมำจำกวิธีสอนแบบ SQ3R,
SQ4R, SQ5R จนมำเป็ น SQ6R โดยเพิ่มขั้นตอน R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ เป็ นกำรช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั สังเครำะห์ควำมรู ้และ
สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้ไปสร้ำงองค์ควำมรู ้ของตนเองได้ จะเห็นได้วำ่ ขั้นตอนของ SQ6R มีข้ นั ตอนชัดเจน และเน้นให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ทุกขั้นตอน นอกจำกนี้ ยังมีข้ นั ที่ให้นกั เรี ยนได้สะท้อนควำมรู ้โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อน
และครู ทำให้เข้ำใจเนื้อหำสำระที่ได้จำกำรอ่ำนมำกขึ้น จนสำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรอ่ำนไปสังเครำะห์เกิดเป็ นองค์ควำมรู ้ใหม่
ด้วยตนเอง จึ งส่ งผลให้นักเรี ยนมี ควำมสำมำรถในกำรอ่ ำนอย่ำงมี วิจำรณญำณสู งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับ งำนวิจ ัยของ ปิ ยำภรณ์
ศรี จนั ทร์ (2557) ได้ศึกษำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนและควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ร่ วมกับ
เทคนิ คผังกรำฟิ กของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 3 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเชิ งวิเครำะห์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษำปี ที่ 3 ร่ วมกับเทคนิ คผังกรำฟิ กหลังเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยน อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งำนวิจยั ของ Ranu (2019) ได้ศึกษำเรื่ อง การใช้ เทคนิ ค SQ6R เพื่อพัฒนาการอ่ านเพื่อความเข้ าใจในวิชาการเขี ยนในโปรแกรม
พืน้ ฐาน ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค SQ6R สำมำรถพัฒนำควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนของนักเรี ยนได้
3. ควำมพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่มีต่อกำรเรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R พบว่ำ โดยภำพรวมอยูใ่ น
ระดับมำกที่สุด เนื่องจำกกำรจัดกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R เป็ นกระบวนกำรสอนที่มีควำมน่ำสนใจและเป็ นลำดับขั้นตอน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ทำให้นักเรี ย นเกิ ด ควำมอยำกรู ้ อยำกเห็ นและมี จุด มุ่ง หมำยในกำรอ่ำ นมำกยิ่ง ขึ้ น เมื่ อพิ จำรณำควำมพึ งพอใจของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษำปี ที่ 3 ที่มีต่อกำรเรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R เป็ นรำยด้ำน พบว่ำ นักเรี ยนพึงพอใจด้ำนบรรยำกำศกำรเรี ยนรู ้เป็ น
ลำดับที่หนึ่ ง รองลงมำคือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ และด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ ตำมลำดับ สำเหตุเนื่ องมำจำกด้ำนบรรยำกำศ
กำรเรี ยนรู ้ ครู เปิ ดโอกำสให้นักเรี ยนซักถำมและแสดงควำมคิดเห็ นในชั้นเรี ยน พร้อมทั้งรับฟั งควำมคิดเห็ นของนักเรี ยนและให้
คำแนะนำช่วยเหลือนักเรี ยนอย่ำงทัว่ ถึง ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ช่วยให้นกั เรี ยนเข้ำใจเนื้ อหำและพัฒนำกำรอ่ำนของนักเรี ยน
รวมถึงบทอ่ำนที่ นำมำให้นกั เรี ยนฝึ กอ่ำนอย่ำงมี วิจำรณญำณ มี ค วำมน่ ำสนใจและทันสมัย ส่ งผลให้นักเรี ยนนำควำมรู ้ ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันและสถำนกำรณ์อื่น ๆ ได้ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 จึงมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรี ยนโดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ6R โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( x̅= 4.73, SD = 0.47) สอดคล้องกับงำนวิจยั ของ ธันยำลักษณ์ สังขลักษณ์ (2564) ได้
ศึกษำกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม ด้วยแบบฝึ กทักษะร่ วมกับเทคนิ คกำรอ่ำนแบบ SQ6R สำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำ
ปี ที่ 3 ผลกำรวิจยั พบว่ำ ควำมพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบฝึ กทักษะและเทคนิ ค SQ6R โดยภำพรวมอยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมำกที่สุด (x̅ = 4.57, SD = 0.68)
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้

1. ควรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ6R เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนอื่น ๆ เช่น ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
เชิงวิเครำะห์ ด้ำนกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ หรื อด้ำนกำรอ่ำนตีควำม
2. ควรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ในระดับชั้นอื่น ๆ เช่น ประถมศึกษำตอนปลำย หรื อมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
3. ควรมีกำรศึกษำข้อมูลกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนในรู ปแบบออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลมำออกแบบกิจกรรมกำรสอน
ให้เหมำะสม ส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมมีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
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การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนวิเชียรกลิน่ สุ คนธ์ อุปถัมภ์
ภรณ์ทิพย์ จานทองคา1*
สง่า วงค์ไชย2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: Pornthip866@gmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถด้าน
การอ่านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ
PQRST และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิเชียรกลิ่นสุ คนธ์อุปถัมภ์ ที่ศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2/2564 จานวน
2 ห้อง ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กลุ่มที่ 2 เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิ คการอ่านแบบ PQRST (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ (3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเชิ งวิเคราะห์ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ และแบบไม่อิสระ
ผลการวิจยั พบว่า (1) ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการอ่าน
แบบ PQRST พบว่า ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
(3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การอ่านเชิงวิเคราะห์, เทคนิคการอ่านแบบ PQRST, การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
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The Development of Analytical Reading Ability of Matthayomsuksa 2 Students
Wichianklinsukol Upattham School Using by PQRST Technique
Pornthip Janthongkham1*
Sa-nga Wongchai2
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2
*
Corresponding author: Pornthip866@gmail.com
Abstract
The purposes of this research were (1) to compare analytical reading ability of Mathayomsuksa two students, Wichianklinsukol
Upattham School During teaching by using PQRST, teaching normally (2) to compare analytical reading ability of mathayomsuksa two
students before and after learning by using PQRST technique. (3) Study’s opinions of mathayomsuksa two students towards
learning by using PQRST technique. The samples of this research were Matthayomsuksa Two students of Wichianklinsukol
Upattham School, Wang-Noi, Ayutthaya province. Ayutthaya Secondary Educational Service Area Office, in second semester of
academic year 2021. which is derived from a simple random sampling by means of a lottery. Matthayomsuksa Two class one
study by using PQRST technique and Matthayomsuksa Two class two study by normally teaching. The research instruments were
(1) Lesson plans: analytical reading ability by using PQRST technique for 4 plans. (2) Lesson plans: normally teaching technique
for 4 plans (3) The test and questionnaires (Pre-test and Post-test) multiples choice (4) Student’s Satisfaction Survey: teaching by
using PQRST technique. The data were analyzed by mean, standard deviation and t test for dependent.
The results of this research were (1) Analytical reading ability of mathayomsuksa two students teaching by using
PQRST technique was significantly higher than teaching normally at the .05 level. (2) Analytical reading ability of mathayomsuksa two
students after learning by using PQRST technique was significantly higher than before at the .05 level. (3) The opinions of
mathayomsuksa two students towards learning by using PQRST technique were at high agreement level.
Keywords: Analytical Reading, PQRST Reading Technique, Conventional Approach
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
บทนา
ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันตามจุดมุ่งหมาย การใช้ภาษาเพื่อทาความเข้าใจ
เรื่ องราว ความคิด ความรู ้สึก หรื อความต้องการ สามารถสื่ อสารได้จากการอ่าน การฟั ง การดู การพูด อีกทั้งภาษา ยังถือเป็ นส่ วน
ส าคัญ ที่ ช่ ว ยพัฒ นากระบวนการคิ ด การวิ เ คราะห์ การวิ จ ารณ์ จนเกิ ด เป็ นความรู ้ ใ หม่ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551)
หลักสูตรวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา เน้นความสาคัญของการอ่าน เพื่อแสวงหาความรู ้ การอ่านถือเป็ นเครื่ องมือ
พัฒนาความคิด ทักษะ และปั ญญา การอ่านช่วยให้ผอู ้ ่านมีความรู ้กว้างขวาง เสริ มสร้างจินตนาการ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการ
อ่านสามารถนามาช่ วยเสริ มทักษะในการพูด การเขี ยน การแสดงความคิ ดเห็ น ตลอดจนสามารถนาข้อมูลที่ ผ่านการวิเคราะห์
ไตร่ ตรองแล้ว มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อีกด้วย (ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ, 2555) โดย ธัญญา สังขพันธานนท์ และคณะ
(2548) ได้ให้ความหมายของการอ่านวิเคราะห์ ว่าหมายถึง การอ่านที่ใช้ความละเอียดถี่ถว้ นในการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
งานเขียน เพื่อเป็ นพื้นฐานนาไปสู่การค้นหาความหมายและสารที่แท้จริ งของเรื่ องที่อ่าน เป็ นวิธีการอ่านที่ตอ้ งใช้ความละเอียด การ
พิจารณา แยกแยะ อย่างรอบคอบถี่ถว้ นกว่าการอ่านในระดับทัว่ ไป
ปั ญหาด้านการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยน มี หลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งมาจากสาเหตุ ที่ แตกต่ างกัน เช่ น ไม่ มี การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ เน้นให้นักเรี ยนมี การอ่านเชิ งวิเคราะห์ ขาดการส่ งเสริ มให้เกิ ดกระบวนการอ่านเชิ งวิเคราะห์ จึ ง
ก่อให้เกิ ดปั ญหาการอ่านที่ ไม่สามารถนาไปสู่ การอ่านเชิ งวิเคราะห์การอ่านนั้น กระทรวงศึ กษาธิ การ (2559) ได้แนะแนวการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ไว้หลายรู ปแบบ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความคิดโดยการใช้คาถาม
เป็ นต้น นอกจากวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ กรมวิชาการ แนะนาแล้ว พบว่า ยังมีผทู ้ ี่สนใจนาวิธีสอนในรู ปแบบต่าง ๆ มาใช้ในงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงวิเคราะห์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 นับว่า มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้และ
ได้กาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของเนื้ อหาวิชาภาษาไทย แต่จากการเรี ยนวิชาภาษาไทยที่ ผ่านมา พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวิชาภาษาไทยด้านทักษะการอ่านที่ค่อนข้างต่า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชาอื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการอ่านตามไปด้วย จากปั ญหาที่ได้กล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษางานวิจยั ที่ใช้เทคนิคการอ่านแบบ PQRST
Spache and Berg (1966) โดยประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ P (Preview) หมายถึง การสารวจส่ วนต่าง ๆ ของหนังสื อ Q
(Question) หมายถึง การตั้งคาถามจากการอ่าน R (Read) หมายถึง การอ่านเพื่อค้นหาคาตอบ S (Self-Recite) หมายถึง การสรุ ปเรื่ อง
ที่อ่านในรู ปแบบของตนเอง และ T (Test) หมายถึง การทดสอบความรู ้จากเรื่ องที่อ่าน อีกทั้งในการศึกษางานวิจยั ของ รัชนี วรรณ
ศรี นรคุตร (2553) ที่ศึกษาการพัฒนาความสามารถการอ่าน เพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพปี ที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ พี คิว อาร์ เอส ที ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดย
ใช้เทคนิคการอ่านแบบ พี คิว อาร์ เอส ที ของนักเรี ยนก่อนการทดลองสูงกว่าหลังการทดลอง จากการศึกษางานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั จึง
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิ งวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิเชียรกลิ่นสุ คนธ์
อุปถัมภ์ ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กับวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
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2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิเชียรกลิ่นสุ คนธ์
อุปถัมภ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ที่มีต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ

ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์

การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค

ความพึงพอใจของนักเรี ยนนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST

การอ่านแบบ PQRST
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เทคนิคการอ่ านแบบ PQRST
เทคนิคการอ่านแบบ PQRST เป็ นกระบวนการอ่านที่ Spache and Berg (1966)ได้พฒั นาขึ้นมา เป็ นการอ่านที่ประกอบไป
ด้วยขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่ P (Preview) หมายถึง การสารวจส่ วนต่าง ๆ ของหนังสื อ อ่านดรรชนี เพื่อหาบทความที่ เฉพาะเจาะจง
ดูภาพประกอบ แผนภูมิ Q (Question) หมายถึง การตั้งคาถามจากการอ่าน ซึ่งคาถาม ถือเป็ นตัวช่วยกระตุน้ การอ่าน เพื่อที่จะช่วยให้
สามารถเรี ยนรู ้จากการอ่าน R (Read) หมายถึง การอ่านเพื่อค้นหาคาตอบ เป็ นการอ่านเพื่อหาประเด็นสาคัญของแต่ละบท แต่ละ
หัวข้อ แต่ละย่อหน้า S (Self-Recite) หมายถึง การสรุ ปเรื่ องที่อ่านในรู ปแบบของตนเอง เพื่อเป็ นการตรวจสอบความเข้าใจและเป็ น
การจาเนื้อเรื่ องที่อ่านด้วย และ T (Test) หมายถึง การทดสอบความรู ้จากเรื่ องที่อ่านมาแล้ว
การอ่ านเชิงวิเคราะห์
การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็ นการอ่านที่ผอู ้ ่านต้องมีทกั ษะในการอ่านที่สูงขึ้นกว่าการอ่านโดยทัว่ ไป เพื่อให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้ ขียน บุญชม ศรี สะอาด (2541) ได้กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็ นการอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ แยกแยะความคิด แยกแยะ
ประเด็นของสิ่ งที่อ่านนามาจัดลาดับความสาคัญ นาไปสู่การสรุ ปเรื่ องที่อ่าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) กาหนดสิ่ งที่ ตอ้ งการวิเคราะห์ เป็ นการกาหนดเรื่ องราว หรื อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์จากข่าว (2) กาหนดปั ญหาหรื อวัตถุประสงค์ ที่ตอ้ งการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริ ง สาเหตุ หรื อ
ความสาคัญ เช่น บทความนี้ ตอ้ งการสื่ อ หรื อบอกอะไรที่สาคัญ (3) กาหนดหลักการหรื อกฎเกณฑ์ สาหรับใช้แยกส่ วนประกอบที่
กาหนดให้ (4) พิจารณาแยกแยะ กระจายสิ่ งที่กาหนดให้ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคคาถาม ที่ประกอบด้วย What (อะไร)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ทาไม) Who (ใคร) How (อย่างไร) และ (5) สรุ ปคาตอบ เป็ นการรวบรวมประเด็นที่สาคัญเพื่อ
ค้นหาข้อสรุ ปเป็ นคาตอบ หรื อตอบปั ญหาของสิ่ งที่กาหนด (สุวทิ ย์ มูลคา, 2547)
การอ่านเชิ งวิเคราะห์ เป็ นการอ่านที่มีประโยชน์ต่อการนาไปปรับใช้กบั การอ่านในชีวิตประจาวัน โดยอาจแบ่งได้ ดังนี้
(การุ ณนั ทน์ รัตนแสนวงษ์, 2555) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านวิเคราะห์วา่ (1) ช่วยให้รู้วา่ ส่ วนใดเป็ นข้อเท็จจริ ง ส่ วนใดเป็ น
ข้อคิดเห็น (2) เกิ ดความรอบคอบมากยิ่งขึ้น (3) เกิ ดความคิดกว้างไกลออกไป (4) เกิดวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น (5) ช่วยให้เกิ ดความ
เฉลียวฉลาด ไม่ถูกครอบงาจากข้อมูลในเชิงโน้มน้าวใจ (6) ช่วยให้ตดั สิ นใจได้อย่างมีเหตุผล (7) สามารถประเมินค่าสิ่ งที่อ่านได้วา่
ดีหรื อไม่ดี ควรเชื่อ หรื อไม่ควรเชื่อ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมเนื้อหาในการเรี ยน แล้วถ่ายทอดเนื้อหาด้วยวิธีการ
บรรยายให้กบั ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2563) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ เป็ นกระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ใน
การช่วยเหลือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการเตรี ยมเนื้ อหา สาระ แล้วบรรยาย คือ พูด บอก เล่า อธิ บาย
เนื้อหาสาระหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการสอนแก่ผเู ้ รี ยน และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธี ใดวิธีหนึ่ง
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากร เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรี อยุธยา ที่ศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 4 ห้องเรี ยน
รวม 107 คน
2. กลุ่ ม ตัว อย่า ง เป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวิเ ชี ย รกลิ่ น สุ ค นธ์ อุ ป ถัม ภ์ ที่ ศึ ก ษาอยู่ใ นภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึ กษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม ซึ่ ง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 เป็ นกลุ่มที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2/2 เป็ นกลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST จานวน 4 แผน
แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 8 คาบ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ จานวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที
รวมทั้งสิ้น 8 คาบ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน
3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้การ
อ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ปกติ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และปรับปรุ งแก้ไข จัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์
3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
เป็ นแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและภาษา
ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
(IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 จากนั้น นาแบบทดสอบที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพไป Try-out กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้ค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.77 ค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง
0.20-0.99 ค่าความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.97 และปรับปรุ งแก้ไข จัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์
3.3 แบบทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ ิจัยดาเนิ นการสร้างแบบทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST จานวน 12 ข้อ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
4. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง
4.3 ทดสอบก่อนเรี ยน กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์
4.4 ดาเนิ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ผูว้ ิจัยสร้างขึ้น โดยกลุ่มทดลอง เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2/1 จานวน 26 คน ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST และกลุ่มควบคุม เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 จานวน 26 คน ใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
4.5 ทดสอบหลังเรี ยน กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
ผลการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กับ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
ตาราง 1
การเปรี ยบเที ยบคะแนนความสามารถด้ านการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค
การอ่ านแบบ PQRST กับ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ
กลุ่มตัวอย่าง
ค่าสถิติ
n
SD
t
Sig.
x̅
*
กลุ่มทดลอง
26
21.77
3.02
5.59
.00
กลุ่มควบคุม
26
17.73
2.10
*
p < .05
จากตาราง 1 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST
ตาราง 2
การเปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้วยเทคนิคการอ่ านแบบ PQRST
ช่วงเวลา
ค่าสถิติ
n
SD
t
Sig.
x̅
*
ก่อนเรี ยน
26
14.15
2.76
19.59
.00
หลังเรี ยน
26
21.77
3.02
*
p < .05
จากตาราง 2 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST
ตาราง 3
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ มีต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิคการอ่ านแบบ PQRST
รายการประเมิน
SD
แปลผล
ลาดับ
x̅
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.18 0.25
มาก
1
ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้
4.09 0.18
มาก
2
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้
4.04 0.24
มาก
3
รวมทุกด้าน
4.10 0.14
มาก
จากตาราง 3 พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.10, SD = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก เป็ นลาดับที่ 1 (x̅ = 4.18, SD = 0.25) ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก เป็ นลาดับที่ 2 (x̅ = 4.09, SD = 0.18) และในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก เป็ นลาดับที่ 3 (x̅ = 4.80, SD = 0.13)
อภิปรายผลการวิจยั

ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. จากการวิจยั พบว่า ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า ความสามารถด้าน
การอ่านเชิ งวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ งผลให้งานวิจยั นี้ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซึ่ งอาจมี
สาเหตุจากการที่ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตามเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ดังนี้ ขั้นที่ 1 Preview การอ่านสารวจ พบว่า นักเรี ยนสามารถบอก
ลักษณะของบทอ่านได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็ นถึงความเข้าใจในภาพรวมของเนื้ อหาในบทอ่าน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมพร จารุ นฎั (2553) ที่กล่าวไว้ว่า การสารวจก่อนอ่าน คือ การทาความคุน้ เคยกับข้อความที่อ่าน เพื่อให้ทราบว่า มีเนื้ อหาสาระ
เกี่ยวกับอะไร ขั้นที่ 2 Question การตั้งคาถาม พบว่า นักเรี ยนสามารถตั้งคาถามได้สอดคล้องกับหัวข้อต่าง ๆของบทอ่าน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เอมอร เนี ยมน้อย (2551) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า ขั้นตั้งคาถามหลังจากการอ่านสารวจเสร็ จแล้ว ให้ถามตนเองว่า สิ่ งที่
ต้องการทราบคืออะไร และตั้งคาถามจากเนื้อเรื่ องที่อ่านตามลาดับย่อหน้า ขั้นที่ 3 Read การอ่าน พบว่า นักเรี ยนมีความตั้งใจในการ
อ่านบทอ่านและตอบคาถามของตนเองที่ได้ต้ งั คาถามไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉวีวรรณ คูหาอภินนั ท์ (2542) ที่ได้กล่าวไว้วา่
การอ่าน เป็ นการตอบคาถามที่ตนอยากรู ้ ซึ่ งจะต้องอ่านอย่างละเอียด ขั้นที่ 4 Self-Recite การสรุ ปความ พบว่า นักเรี ยนเขียนสรุ ป
ความได้ถูกต้องครอบคลุมทุกหัวข้อ สอดคล้องกับแนวคิดของ ประดับ จันทร์สุขศรี (2551) ที่ได้กล่าวว่า การสรุ ปความ คือ พิจารณา
เฉพาะประเด็นหลักของเรื่ อง แล้วนามาเรี ยบเรี ยงใหม่ ขั้นที่ 5 Test การทดสอบ พบว่านักเรี ยนสามารถทาแบบทดสอบการอ่านเชิง
วิเคราะห์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สอดคล้องกับ บุญชม ศรี สะอาด, นิภา ศรี ไพโรจน์ และนุชวนา ทองทวี (2528) ที่กล่าวถึง
การทดสอบว่า เป็ นกระบวนการวัดผลที่ กระทาอย่างมีระบบ เพื่อใช้เปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมของบุคคลกับมาตรฐานที่ วางไว้ โดยใช้
เครื่ องมือเป็ นสิ่ งเร้า
2. ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการ
อ่านแบบ PQRST พบว่า ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ รั ช นี ว รรณ ศรี น รคุ ต ร (2553) ศึ กษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาความสามารถการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจวิ ช า
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พปี ที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิ ลปะอ่ างทอง โดยใช้ เทคนิ คการอ่ านแบบ PQRST
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ PQRST หลังการทดลองและก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยผูว้ ิจยั ได้จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST ซึ่ งจัดการเรี ยนรู ้แบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน (Spache & Berg, 1966)
คือ (1) P (Preview) ขั้นสารวจ นักเรี ยนสารวจส่ วนต่าง ๆ ของหนังสื อ (2) Q (Question) ขั้นตั้งคาถาม หลังจากที่นกั เรี ยนสารวจ
หนังสื อที่อ่านแล้ว ให้นกั เรี ยนตั้งคาถามกับความคิดหลัก ๆ หรื อหัวข้อย่อย (3) R (Read) ขั้นการอ่าน นักเรี ยนต้องอ่านเนื้ อเรื่ องด้วย
ความเข้าใจ พยายามอ่านไปเรื่ อย ๆ เพื่อให้คุน้ เคยกับเนื้ อหา (4) S (Self-Recite) ขั้นสรุ ป นักเรี ยนสรุ ปเรื่ องที่อ่าน โดยควรสรุ ปการ
อ่านในรู ปแบบของตนเอง (5) T (Test) นักเรี ยนทาการทดสอบความรู ้จากเรื่ องที่อ่าน เพื่อทดสอบความรู ้และความจาจากเรื่ องที่อ่านมาแล้ว
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจด้านการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นลาดับที่ 1 รองลงมาคื อ ด้าน
บรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ ประเด็นที่ นักเรี ยนมีความพึงพอใจมาก เป็ นลาดับที่ 1 คือ นักเรี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ด้วย
เทคนิ คการอ่านแบบ PQRST ทั้งนี้ อาจเพราะเป็ นกระบวนการอ่านที่มีความต่อเนื่ องสัมพันธ์กนั สอดคล้องกับความคิดเห็ นของ
อรพินท์ จิตรัตน์พิพฒั น์ (2562) ที่กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการอ่านแบบ PQRST ช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการการ
อ่านเชิงวิเคราะห์มากขึ้น ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ ประเด็นที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจมาก เป็ นลาดับที่ 1 คือ การจัดการเรี ยนรู ้
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู และนักเรี ยน อาจเพราะเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ครู คอยให้คาปรึ กษาและตอบข้อสงสัย ของ
นักเรี ยนที่ปฏิบตั ิกิจกรรม สอดคล้องกับ ธิดา บู่สามสาย (2559) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ความสนุกสนาน เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม เป็ นบรรยากาศที่ เกิ ดขึ้นจากการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการลาดับขั้นตอนที่
ชัดเจน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ครู ตอ้ งศึกษาขั้นตอนของจัดกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
2. ครู ผูส้ อนควรให้ความรู ้เกี่ยวกับเทคนิ คการอ่านแบบ PQRST กับนักเรี ยน จนนักเรี ยนเกิ ดความเข้าใจในทุกขั้นตอน
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ผลการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกลวิธีอาร์ อเี อพี ทีม่ ีต่อความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
นฤมล ศรี บวั โรย1*
สง่า วงค์ไชย2
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย1,2
*
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6312610023@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หลังเรี ยนระหว่างกลุ่มที่เรี ยนด้วยกลวิธีอาร์อีเอพีกบั กลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ป
ความของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี และ (3) ศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใ นงานวิจ ัย เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึ กษาอยู่ช้ ัน
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดลาพญา (จาเนี ยรบารุ งวิทย์) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม จานวน 2 ห้องเรี ยน จากนั้น จับสลากเพื่อเลือกกลุ่มทดลองจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี และกลุ่ม
ควบคุมจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี (2)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความ และ (4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบ t test Dependent และ t test Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนระหว่างกลุ่มที่เรี ยนด้วยกลวิธีอาร์ อีเอ
พี กับ กลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดเรี ยนรู ้การเขียนสรุ ปความด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
คาสาคัญ: การเขียนสรุ ปความ, กลวิธีอาร์อีเอพี, วิธีสอนแบบปกติ
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Effects of Using REAP Strategy of the Ability in Summary Writing for Grade 6 Students
Naruemon Sribuaroay1*
Sa-nga Wongchai2
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand 1,2
*
Corresponding author: 6312610023@rumail.ru.ac.th
Abstract
The objectives of this research were (1) To compare the ability in summary writing of the grade 6 students. After they
studying between the group who learned using the REAP strategy and the group who learned with the traditional teaching (2) To
compare the ability to summaries write of grade 6 students before and after learning with REAP and (3) To study the satisfaction
of grade 6 students studying of write summaries with REAP strategy. The samples in this research were students who were
studying in 2 classes of Grade 6, Semester 2, academic year 2021 of Watlampaya (jamnienbumrungwit) School acquired by
Simple random sampling. The samples in this research were students who had nearby ability. The experimental group for learning
management by using the REAP strategy. And the control group for learning with the traditional teaching. The tools used in this
research are (1) learning management plan from REAP strategy, (2) learning management plan from traditional, (3) quiz for test
about the ability in summary writing and (4) The Satisfaction questionnaire on REAP strategy. Statistics used to analyze data are
mean, standard deviation, and t test dependent and t test independent.
Result of the research is found that
1. The ability in summary writing of grade 6 students after learning between the REAP learning group and the
traditional teaching was different with statistical significance level at .05
2. The ability in summary writing of grade 6 students who study with REAP strategy After studying is higher than
before studying with statistical significance level at .05
3. Grade 6 students were overall satisfied with using the REAP strategy at a high level.
Keywords: Writing Summary, REAP Strategy, Traditional Teaching
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บทนา
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพ เสริ มสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบธุ รกิจการงานและการดารงชีวิตร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างมีความสุ ข
และเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ้ความคิด วิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้
ในการพัฒนาอาชี พให้มีความมัน่ คงได้ นอกจากนี้ ภาษายังเป็ นสิ่ งที่ แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุ นทรี ยภาพ โดยบันทึกไว้เป็ นวรรณคดีอนั ล้ าค่า ภาษาไทยจึงเป็ นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรี ยนรู ้เพื่อ
อนุรักษ์และสื บสานให้อยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2545) จากความสาคัญดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้กาหนดให้
วิชาภาษาไทยเป็ นวิชาพื้นฐานในหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดสาระและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย จานวน 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
สาระที่ 4 หลักภาษา และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
การเขียน เป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน เพราะการเขียนเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดความรู ้สึก
นึกคิด ความเชื่อ จินตนาการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผอู ้ ื่นทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น นักเรี ยน
ควรได้รับการฝึ กให้สามารถใช้ทกั ษะการเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเขียนสรุ ปความ เป็ นทักษะการเขียน
เบื้องต้นที่ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถจับใจความสาคัญ ใช้ถ่ายทอดความรู ้ ความคิด และความเข้าใจจากเรื่ องที่ตนเองศึกษาได้ เพราะ
การเขียนสรุ ป ความเป็ นทัก ษะที่สืบ เนื่ อ งและสัมพัน ธ์ก บั การอ่านจับใจความ กล่าวคือ เป็ นการสื่ อสารที่ ผูเ้ ขี ยนต้องแสดงทั้ง
สมรรถภาพในการอ่านจับใจความให้ถูกต้อง ชัดเจน ต่อเนื่ อง สละสลวย เป็ นภาษาเขียนที่ ดีดว้ ย การเขียนสรุ ปความจึงมีความสาคัญ
และประโยชน์ต่อการศึ กษามาก (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และอารี ยา หุ ตินทะ, 2555) นอกจากนี้ การเขียนสรุ ปความ ยังมีความสาคัญอีก
2 ประการ คือ ความสาคัญต่อตนเอง คือ พัฒนาทักษะการรับสาร ทั้งการฟัง ดู และอ่าน ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น เป็ นวิธีการส่ วนหนึ่ ง
ของการทางานและทาให้งานนั้นสาเร็ จ สามารถบันทึกสาระสาคัญของสารที่ได้รับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ได้ทนั ท่วงที และความสาคัญต่อสังคม คือ ข้อมูลที่ได้รับการจดบันทึกอย่างเป็ นระบบ สามารถนามาใช้เป็ นแหล่งสื บค้น
หรื อ อ้างอิ ง ได้ จึ ง กล่ า วได้ว่า ผูท้ ี่ มี ค วามสามารถในการเขี ย นสรุ ป ความย่อ มเป็ นก าลัง ส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาองค์ก ร เพราะมี
ความสามารถในการจับใจความสาคัญ ใคร่ ครวญ และวิเคราะห์ได้ ตลอดจนทาให้มีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ได้โดยง่าย (วรวรรธน์ ศรี ยาภัย, 2555) การเขียนสรุ ปความจึงมีความสาคัญในการศึกษาเล่าเรี ยนและการดาเนิ นชีวิตประจาวัน มักจะ
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เรื่ องราวที่ได้ยนิ ได้ฟังมา เพื่อประโยชน์ในการสื่ อสารกับบุคคลอื่น โดยภาษาที่ใช้ ต้องมีใจความกระชับและ
สมบูรณ์
จากผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ข้ นั พื้ นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2562 ของโรงเรี ยน
วัดลาพญา (จาเนียรบารุ งวิทย์) อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า ผลการทดสอบในรายวิชาภาษาไทย สาระการเขียนมีคะแนน
เฉลี่ย 45.00 ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบปั ญหาว่า นักเรี ยนเรี ยบเรี ยงข้อความไม่ถูกต้อง ไม่สามารถสรุ ปประเด็นสาคัญ
ของเรื่ องที่อ่านได้ ปั ญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนสรุ ปความน้อย และขาดการฝึ กฝนการเขียน
สรุ ปความให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปั ญหานี้ ส่ วนหนึ่ งเกิดจากครู ไม่ค่อยฝึ กการเขียนสรุ ปความให้กบั นักเรี ยนเท่าที่ควร เพราะจานวน
นักเรี ยนมาก ทาให้ไม่มีเวลาตรวจ ประกอบกับในปั จจุบนั ครู มกั ออกข้อสอบแบบปรนัยเป็ นส่ วนใหญ่ นักเรี ยนจึงขาดการฝึ กเขียน
หรื อเรี ยบเรี ยงข้อความต่าง ๆ (นิจสุดา อภินนั ทาภรณ์, 2555) จากปั ญหาดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยน
เขียนสรุ ปความได้น้ นั นักเรี ยนต้องได้รับการฝึ กฝน การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนต้องมีความหมายสอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นักเรี ยน ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสรุ ปความซึ่ งมีอยูห่ ลายวิธี โดยผูว้ ิจยั เห็ นว่า วิธีที่
เหมาะสมคือ การสอนเขียนสรุ ปความด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี ซึ่งเป็ นกลวิธีที่จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้
กลวิธีอาร์ อีเอพี เป็ นกลวิธีที่สนับสนุ นและส่ งเสริ มการอ่านและการเขียนให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยทาให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจ
เรื่ องที่อ่าน และวิเคราะห์สาระสาคัญของเรื่ องได้ ผ่านกระบวนการทางความคิดและกระบวนการเขียนประเภทต่าง ๆ โดยกลวิธี
อาร์อีเอพี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 R = Read ให้นกั เรี ยนอ่านบทอ่านที่กาหนดไว้ ขั้นที่ 2 E = Encode ให้นกั เรี ยนถ่ายทอด
ผลของการอ่านออกมา แล้วเรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาของตนเอง ขั้นที่ 3 A = Annotate ให้นกั เรี ยนเขียนนาเสนอผลจากการอ่าน ในขั้นตอนนี้
ถือว่า เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของกลวิธีอาร์ อีเอพี เพราะก่อนลงมือเขียน นักเรี ยนจะต้องผ่านกระบวนการคิดระดับสู ง และตกผลึก
ออกมาเป็ นงานเขียนของตนเอง และขั้นที่ 4 P Ponder ให้นกั เรี ยนสะท้อนผลจากการอ่านและการคิด ผ่านการนาเสนองานเขียนที่ตนเอง
ได้เขียนขึ้น และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูอ้ ื่น (Eanet & Manzo, 1976) เมื่อปฏิบตั ิตามขั้นตอน จะส่งผลให้นกั เรี ยนเข้าใจความหมาย
ของข้อความและคาศัพท์ในข้อความที่ อ่าน สามารถสรุ ปใจความสาคัญ และสามารถวิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ เรื่ องที่ อ่ านได้
นอกจากนี้ ในแต่ละขั้นตอน กลวิธีอาร์อีเอพียงั ช่วยส่งเสริ มกระบวนการคิดและกระบวนการเขียนของนักเรี ยน โดยนักเรี ยนจะได้ฝึก
ใช้ความคิดอย่างถูกต้อง มีความลึกซึ้ ง และทาให้เกิ ดการตอบสนองกับเรื่ องที่ อ่าน โดยถ่ายทอดความเข้าใจและความคิดผ่านการ
เขี ย น แล้ว เรี ย บเรี ย งโดยใช้สานวนภาษาของนักเรี ยนเอง จากการศึ กษางานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า กลวิ ธีอาร์ อี เอพี ช่ วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่ าน การเขี ยน และการคิ ดควบคู่ ไ ปพร้ อ มกัน ได้ ดัง ที่ ณั ฐ พร สายกฤษณะ (2563) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นา
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกลวิธี
อาร์ อีเอพี ร่ วมกับเทคนิ คการใช้ผงั กราฟิ ก ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกลวิธีอาร์ อีเอพี ร่ วมกับเทคนิ คการใช้ผงั กราฟิ ก หลังการเรี ยนรู ้สูงกว่า
ก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า ขั้นตอนของกลวิธีอาร์ อีเอพีน้ นั จะทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในด้านของการเขียนสรุ ป
ความได้ ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์อีเอพี เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดลาพญา (จาเนี ยรบารุ งวิทย์) อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และเป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อน และผูส้ นใจเพื่อ
นาไปใช้พฒั นาความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนให้เพิ่มสูงขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนระหว่างกลุ่มที่เรี ยน
ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี กับ กลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วย
กลวิธีอาร์อีเอพี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์อีเอพี
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดลาพญา (จาเนี ยรบารุ งวิทย์) ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 3 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งหมด 67 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดลาพญา (จาเนี ยรบารุ งวิทย์) ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ซึ่ งได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling) จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งหมด 44
คน โดยทั้งสองกลุ่ม มีความสามารถใกล้เคียงกัน จากนั้น จับสลากโดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม เพื่อเลือกรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
โดยนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 จานวน 22 คน จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน
22 คน จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบปกติ
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น (independent variable) คือ วิธีสอน ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
วิธีการสอนแบบปกติ
2. ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ ความสามารถในการเขียนสรุ ปความ และความพึงพอใจในการเรี ยน
ระยะเวลาในการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
2 ชัว่ โมง ใช้เวลาในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 1 ชัว่ โมง และหลังการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้น 10 ชัว่ โมง
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความให้ได้ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น สามารถนาการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์อีเอพี ไปปรับใช้ในการสอนเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ได้
กรอบแนวคิดในการวิจยั

การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์อีเอพี

ความพึงพอใจในการเรี ยนที่มีต่อกลวิธีอาร์อีเอพี

การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนแบบปกติ

ความสามารถในการเขียนสรุ ปความ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การเขียนสรุปความ
การเขี ยนสรุ ปความ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อประเด็นหลัก ๆ ในเรื่ องนั้น ๆ แล้วนามาเขียนเรี ยบเรี ยงใหม่ด้วยภาษาที่
สละสลวย มีความหมายที่ผอู ้ ่านเข้าใจครบถ้วนและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ไพรถ เลิศพิริยกมล (2554) กล่าวถึงการเขียนสรุ ปความ
ไว้ว่า เป็ นการรวบรวมใจความสาคัญของเรื่ อง หรื อหาประเด็ นหลักของเรื่ อ งออกมาให้ไ ด้ แล้วน ามาเรี ยบเรี ย งด้ว ยถ้อ ยคาที่
สละสลวย
กลวิธีในการเขียนสรุ ปความนั้น ผูเ้ ขียนจาเป็ นต้องเข้าใจเรื่ องที่ฟังหรื ออ่านอย่างละเอียด สามารถจับประเด็นสาคัญในเรื่ อง
นั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน และนามาเรี ยบเรี ยงใหม่ดว้ ยภาษาที่สละสลวย ครบถ้วน ตรงประเด็น สุ วรรณี อุดมผล (2555) กล่าวว่า
กลวิธีการเขียนสรุ ปความ จะต้องสรุ ปเรื่ องที่ จะย่ออย่างละเอียด แล้วตั้งคาถามกับตัวเองว่า เรื่ องอะไร ใครทาอะไร กับใคร ที่ ไหน
เมื่อไร และได้ผลอย่างไร โดยแยกข้อความออกเป็ นตอน ๆ แล้วจับใจความให้ได้ว่าด้วยเรื่ องอะไร นาใจความสาคัญทั้งหมดมาเรี ยบ
เรี ยงใหม่ ให้ง่ายและดีที่สุด ไม่ควรใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และสรรพนามบุรุษที่ 2 ในข้อความที่ยอ่ ความ สานวนที่ยอ่ ต้องไม่ใช่สานวน
เดิม ตัดคาฟุ่ มเฟื อยหรื อรายละเอียดที่ไม่จาเป็ นออกให้หมด ควรใช้คาธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจง่าย ประโยคควรใช้ประโยคสั้น ๆ และ
ถูกหลักไวยากรณ์ ถ้าซ้ าเนื้อความให้นามากล่าวเพียงครั้งเดียว ถ้ามีคาราชาศัพท์ช้ นั ใด อยูใ่ นเรื่ อง เมื่อย่อต้องใช้ให้ถูกต้อง ไม่ควรใช้
อักษรย่อ นอกจากชื่อเต็มยาวมาก และเมื่อเรี ยบเรี ยงย่อเสร็ จแล้ว ควรทบทวนดูวา่ เรื่ องที่ยอ่ นั้นมี เนื้อความติดต่อกันดีหรื อไม่
เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนสรุ ปความ มีหลากหลายทัศนะ ผูว้ ิจยั มีความมุ่งหวังที่จะประเมินผลโดยการทดสอบการใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุ ปความ ซึ่ งแนวคิดของเกณฑ์การวัดและประเมินผล สุ นนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2544) มีเกณฑ์
การวัดผลการเขียนสรุ ปความได้ดงั นี้ (1) การสรุ ปเนื้อเรื่ องย่อ ต้องมีการสรุ ปได้ตรงประเด็น สาระสาคัญ ครบถ้วน มีความชัดเจน (2)
การใช้หลักภาษา ต้องมีการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องให้มากที่สุด และใช้ถอ้ ยคาทางภาษาได้เหมาะสมกับบริ บทของเรื่ องที่ฟังหรื ออ่าน (3)
ความถูกต้องของการเขียน และ (4) ความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของการเขียน
กลวิธีอาร์ อีเอพี
กลวิธีอาร์อีเอพี เป็ นกลวิธีที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถ
เขียนสรุ ปความได้ Eanet and Manzo (1976)ได้ให้ความหมายของกลวิธีแบบอาร์ อีเอพี โดยสรุ ปได้วา่ เป็ นกลวิธีที่สนับสนุนและ
ส่ งเสริ มการอ่านที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจเรื่ องที่ อ่านและวิเคราะห์สาระสาคัญของเรื่ องได้ผ่านกระบวนการคิดและการ
เขียนเพื่อเชื่ อมโยงประเด็นต่าง ๆ ทาให้ผอู ้ ่านได้รับความรู ้ โดยกล่าวว่า หลักการพื้นฐานของการจัดการเรี ยนการสอนด้วยกลวิธีมี
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 Read การอ่านข้อความ การค้นหาข้อความพื้นฐานที่ผแู ้ ต่งต้องการสื่ อสาร
ขั้นที่ 2 Encode การบันทึกข้อมูล การแปลข้อความที่ผแู ้ ต่งเขียนขึ้น ด้วยภาษาของตนเอง
ขั้นที่ 3 Annotate การเขียนอธิ บาย การนาข้อความมาเขียนอธิ บายเพื่อเป็ นคาตอบ โดยเลือกใช้เพียงหนึ่ งรู ปแบบในการ
นาเสนอคาตอบ โดยมีรูปแบบของการเขียนตอบที่หลากหลาย
ขั้นที่ 4 Ponder การพิจารณาไตร่ ตรอง การนาสิ่ งที่ได้จากการอ่านและการเขียนของตนเองและเพื่อน มาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
ประโยชน์ของกลวิธีอาร์ อีเอพีน้ นั มีประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการเพิ่มและพัฒนาทักษะการเขียนสรุ ป
ความ โดยการใช้แนวทางการเขียนที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสรุ ปความจากเรื่ องที่ฟังหรื อ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อ่าน กมลพัทธ์ โพธิ์ ทอง (2554) ได้กล่าวถึงข้อดี ของกลวิธีอาร์ อีเอพี ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปได้วา่ สามารถเพิ่มและ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรี ยน ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการเขียน คะแนนในการทา
แบบทดสอบ และสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
วิธีการสอนแบบปกติ
วิธีการสอนแบบปกติหรื อวิธีการสอนตามคู่มือครู น้ นั คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู นิยมใช้กนั ทัว่ ไป ได้แก่ บรรยาย
อภิปราย การซักถาม การจดบันทึ ก และการทาแบบฝึ กหัด ขั้นตอนการสอนด้วยวิธีแบบปกติมี 3 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่
บทเรี ยน ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนินการสอน และขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ปบทเรี ยน (สุภชั ฌาน์ ศรี เอี่ยม, 2564)
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดลาพญา (จาเนี ยรบารุ งวิทย์) ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 3 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งหมด 67 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดลาพญา (จาเนี ยรบารุ งวิทย์) ที่กาลังศึกษา
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จานวน 2 ห้องเรี ยน รวมนักเรี ยนทั้งหมด 44
คน โดยทั้งสองกลุ่มมีความสามรถใกล้เคียงกัน จากนั้นจับสลากเพื่อเลือกรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6/1 จานวน 22 คน จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 22 คน จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอน
แบบปกติ
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ที่สอนด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี จานวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น
8 ชัว่ โมง และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ จานวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 8 ชัว่ โมง จากนั้น ให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและการใช้ภาษา ก่ อนนาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิ ง
เนื้ อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC) โดยแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่สอนด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 และปรับปรุ งแก้ไข จัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์
3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน (scoring
rubric) ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยกลวิธี อาร์ อีเอพี และการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ เป็ นแบบอัตนัย นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความที่สร้างขึ้น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหาได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความและเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนน ที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (try-out) โดยพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่า มีค่าเท่ากับ
0.79 แล้วจึงนาแบบทดสอบไปใช้จริ ง
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์อีเอพี

960

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี ที่มีเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท จานวน 10 ข้อ จากนั้น นาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น เสนออาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของ
แบบสอบถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า 1.00 แล้วนาผลไปปรับแก้ไข จัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์
4. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง
4.3 ทดสอบก่อนเรี ยน กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและนักเรี ยนกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
สรุ ปความฉบับก่อนเรี ยน
4.4 ดาเนิ นการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น โดยกลุ่ม ทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 จานวน 22 คน ใช้แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่สอนด้วยกลวิธีอาร์ อี เ อพี และกลุ่ มควบคุ มเป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 22 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ จานวนกลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง
เป็ นเวลากลุ่มละ 8 ชัว่ โมง
4.5 ทดสอบหลังเรี ยน กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ป
ความฉบับหลังเรี ยน
4.6 ดาเนินการให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์อีเอพี
ผลการวิจยั
การวิ จัย เรื่ อ ง “ผลการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกลวิ ธีอ าร์ อี เ อพี ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการเขี ย นสรุ ป ความของนัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6” ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยน ระหว่ างกลุ่มที่ เรี ยนด้ วยกลวิธี
อาร์ อีเอพี กับ กลุ่มที่ เรี ยนด้ วยวิธีสอนแบบปกติ
̅
กลุ่มตัวอย่าง
n
X
SD
t
p value
กลุ่มทดลอง
22
36.27
1.62
กลุ่มควบคุม
22
31.21
3.22
6.30
.00
จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยน ระหว่างกลุ่มที่เรี ยน
ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี กับ กลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้ วยกลวิธีอาร์ อีเอพี
̅X
การทดลอง
n
SD
t
p value
ก่อนเรี ยน
22
23.98
4.11
หลังเรี ยน
22
36.27
1.62
6.91
.00
จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ เรี ยนด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ มีต่อกลวิธีอาร์ อีเอพี
̅
รายการประเมิน
X
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
4.32
ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้
4.42
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้
4.40
ภาพรวม
4.38

SD
0.92
0.88
0.93
0.91

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
2
3
1

จากตาราง 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อกลวิธีอาร์ อีเอพี โดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่มีความพึงพอใจมาก โดยสามารถเรี ยงลาดับระดับความพึงพอใจรายด้านได้ดงั นี้ ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนระหว่างกลุ่มที่
เรี ยนด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี กับ กลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน ทั้งในด้านการ
อ่าน การคิด และการเขียน ควบคู่กนั โดยมีข้ นั ตอนในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นลาดับขั้นอย่างชัดเจน การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ส่งเสริ มความสามารถด้านการเขียนสรุ ปความด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี จึ งทาให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการอ่าน เพื่อนามา
เขียนสรุ ปความได้มากขึ้น และสามารถจับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งในแต่ละขั้นตอน มีส่วนช่วยในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรี ยน สอดคล้องกับ Eanet and Manzo (1976) ได้กล่าวไว้วา่ กลวิธีอาร์อีเอพี เป็ นกลวิธี
ที่ สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม การอ่ า นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ผูอ้ ่ า นเข้า ใจเรื่ อ งที่ อ่ านและวิเ คราะห์ สาระสาคัญ ของเรื่ อ งได้ ผ่า น
กระบวนการคิดและการเขียนเพื่อเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ทาให้ผอู ้ ่านได้รับความรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ รีรัตน์ อักษรกาญจน์ (2559)
พบว่า กลวิธีอาร์อีเอพี สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนให้ดีข้ ึนได้ เมื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอนจะมีส่วนใน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
การช่วยให้นกั เรี ยนสามารถจดบันทึกตามประเด็นที่ได้มีการกาหนดร่ วมกันได้อย่างตรงประเด็น จึงทาให้นกั เรี ยนเข้าใจภาพรวมของ
บทอ่านทั้งหมดได้อย่างเป็ นระบบและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
2. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นผลมาจาก กลวิธีอาร์อีเอพีสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนของนักเรี ยนให้ดีข้ ึนได้ เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้ให้แนวทางในการสรุ ปความรู ้แก่นกั เรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถดาเนิ นการ
ในขั้นที่ 2 Encode การบันทึ กข้อมูล เมื่อนักเรี ยนสามารถบันทึกข้อมูลที่ ได้จากการอ่านอย่างเป็ นระบบแล้ว จึ งมีส่วนช่วยให้ใน
ขั้นที่ 3 Annotate ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการเขียนอธิ บาย นักเรี ยนสามารถนาข้อมูลเหล่านั้น มาเรี ยบเรี ยงขึ้นใหม่ได้ดว้ ยภาษาของ
ตนเอง สอดคล้องกับ Manzo et al. (2002) ได้กล่าวไว้วา่ ขั้นที่ 3 Annotate เป็ นศูนย์กลางของกลวิธีอาร์ อีเอพี ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยน
วิธีการเขี ยนที่ สร้างขึ้น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ในการเขี ยนเชื่ อมโยง ผูอ้ ่านจะต้องแยกแยะ และสังเคราะห์
แนวคิดที่ผแู ้ ต่งนาเสนอ และถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้ โดยใช้คาพูดของตนเอง และให้ตกผลึกเป็ นผลลัพธ์ ในการเขียน ดังนั้น การใช้
กลวิธีอาร์ อีเอพี จึงสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนได้ สอดคล้องกับ เพียรศิลป์ ปิ นชัย (2555) ซึ่ ง
กล่าวถึงประโยชน์ของกลวิธีอาร์อีเอพี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการเขียน สรุ ปได้วา่ กลวิธีอาร์ อีเอพีสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเขียนของผูเ้ รี ยนได้
3. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อกลวิธีอาร์ อีเอพี อยูใ่ นระดับมาก ทั้งในด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกลวิธีอาร์อีเอพี ส่งเสริ ม
บรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึ กทักษะการคิด ส่งผลให้พฒั นาความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ บทอ่าน
ที่ นามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ฝึกการเขี ยนสรุ ปความมี ความน่ าสนใจ มีความหลากหลาย และเหมาะกับวัยของนักเรี ยน ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั มีกิจกรรมให้นักเรี ยนได้ร่วมกระทาผ่านการนาเสนอให้เพื่อนร่ วมชั้นได้รับฟั ง เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรื อตอบคาถามเกี่ยวกับเนื้ อหาที่ได้เรี ยน ครู มีการเสริ มแรงทางบวกให้ผูเ้ รี ยนโดยการ
กล่าวคาชมเชย หรื อให้ของรางวัลเล็กน้อยตามสมควร สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ ธอร์ นไดค์ (ทิศนา แขมมณี , 2564) ที่วา่
หากผูเ้ รี ยนกระทาพฤติกรรมตอบสนองสิ่ งเร้าแล้ว ได้รับผลที่พึงพอใจ เขาก็จะกระทาพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก การยกย่องชมเชย การให้
การยอมรับ มีรางวัลเป็ นการกระตุน้ ความสนใจ การจัดบรรยากาศการเรี ยนไม่ให้ตึงเครี ยด ในขณะทากิจกรรมนักเรี ยนจะได้ทราบ
ผลการทางาน การทดสอบอย่างรวดเร็ ว เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และนาสิ่ งที่ดีจากการเรี ยนรู ้ครั้งก่อน ไปใช้ในการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไป
และการให้การเสริ มแรงทางบวก มักจะทาให้พฤติกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั คงอยูแ่ ละเพิ่มขึ้น ล้วนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยน มีความ
พึงพอใจในการเรี ยน
จากการอภิปรายผลข้างต้น เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ทาให้ผวู ้ จิ ยั พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี สามารถ
พัฒนาความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ให้เพิ่มสู งขึ้น ทั้งยังเน้นพัฒนาความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนในด้านการอ่าน การคิด และการเขียนควบคู่กนั รวมทั้งนักเรี ยนยังมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะผลการวิจยั
1. จากการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์อีเอพี นั้น เน้นพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน ทั้งในด้านการ
อ่าน การคิด และการเขียนควบคู่กนั ดังนั้น ครู ผูส้ อนสามารถนาวิธีสอนด้วยกลวิธีอาร์ อีเอพี ไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน หรื อพัฒนาทักษะการคิดในลักษณะอื่นได้ เช่น การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ การอ่านวิเคราะห์ เป็ นต้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. การใช้บทอ่านประเภทบทความ ครู ควรเลือกบทอ่านที่มีความเหมาะสมกับความรู ้เบื้องต้นของนักเรี ยนหรื อเป็ นเรื่ องราว
ที่นกั เรี ยนกาลังให้ความสนใจ หากเลือกใช้บทความที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาว จะทาให้นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่าย ซึ่ งจะเป็ นอุปสรรค
ในการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพื่อศึ กษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพีร่วมกับเทคนิ คหรื อวิธีการสอนอื่น เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกลวิธีอาร์ อีเอพี เพื่อพัฒนาความสามารถในการสรุ ปความด้าน
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ผลของการใช้ รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านทีม่ ีต่อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ปริ ญฑิกา ดารุ นิกร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
E-mail: 6312610004@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎี การตอบสนอง
ของผูอ้ ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดี ของนักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่าน กับ นักเรี ยนที่ ได้รับ
การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยวิธี สอนแบบดั้ง เดิ ม ประชากรกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนรวงข้าว (นามสมมติ) จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน ได้กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยนที่จดั
การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน คือ ม.1/2 จานวน 36 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยนที่ จดั
การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม คือ ม.1/12 จานวน 36 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวรรณคดี ข องนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1
เป็ นแบบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และ (2) เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ย
รู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน จานวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั
การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิ ม จานวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่าที (t test)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการ
สอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: รู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
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Effects of Using an Instructional Model Based on Reader-Response Theory on Academic Achievement
Regarding Learning About Thai Literature of Grade Seventh Students
Printigar Darunikorn
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: 6312610004@rumail.ru.ac.th
Abstract
The aims of this research were to (1) study the effects of using the instructional model based on Reader-Response
theory on an academic achievement regarding learning about Thai literature of grade seventh students and (2) to compare the
academic achievement regarding learning about Thai literature of grade seventh students between two groups, Experimental and
Control. The target population consisted of 72 students who studied in grade seventh in the second semester of the academic year
2021 at Ruangkhao School (pseudonym) in Chon Buri province, Thailand. The students were divided into the two groups, each of
which comprised 36 students. Experimental group was taught through lesson plans following the instructional model based on
Reader-Response theory and Control group was taught through lesson plans following conventional teaching methods. Prior to
the experiment, both student groups were tested via an Academic Achievement test related to learning about Thai literature. The
two groups were tested again after four weeks. Research data were analysed by arithmetic means (x̅) standard deviation (SD) and
testing the significance of the difference with t-test. Research results showed that (1) the Experimental group’s average score of
academic achievement regarding learning about Thai literature was higher than prior to the experiment at 0.05 level of
significance. (2) After the experiment, the Experimental group’s average score of academic achievement regarding learning about
Thai literature was higher than that of Control group at .05 level of significance.
Keywords: Instructional Model Based on Reader Response Theory, Academic Achievement Regarding Learning About
Thai Literature
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บทนา
การเรี ยนการสอนวรรณคดี มีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนในทุกระดับชั้นที่ ควรค่าแก่ การศึ กษา กล่าวคือ ประโยชน์ที่ได้จาก
การเรี ยนวรรณคดี มีท้ งั คุณค่าด้านเนื้ อหา คุณค่าด้านวรรณศิ ลป์ และคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจและ
ซาบซึ้งในเนื้อหาของวรรณคดีที่เปรี ยบเสมือนสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นความเป็ นไปของสังคมในสมัยนั้น ๆ รวมทั้งยังสามารถนาแง่คิด
มาปรับใช้ในชี วิตประจาวันของผูเ้ รี ยนได้ อย่างไรก็ตาม การเรี ยนการสอนวรรณคดี ก็ไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ ควร มีท้ งั ปั ญหา
ที่เกิดจากผูเ้ รี ยนและผูส้ อน (กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2551)
จากการที่ ผวู ้ จิ ยั สอนวิชาภาษาไทย นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รวมทั้งการสัมภาษณ์จากครู ผสู ้ อนภาษาไทย ใน
ระดับชั้นเดี ยวกัน มี ความเห็ นสอดคล้องกันว่า ปั ญหาเรื่ องการเรี ยนวรรณคดี ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งได้มาจากการบันทึ กการสอนหลัง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้วรรณคดีและการสังเกตผูเ้ รี ยนในคาบเรี ยนที่สอน คือ ผูเ้ รี ยนมองว่า วรรณคดีเป็ นเรื่ องที่ลา้ สมัยและไกลตัว ไม่
เห็ นความสาคัญของการเรี ยนวรรณคดี ไม่เข้าใจคาศัพท์และเนื้ อหาวรรณคดี ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
ประเมินค่าวรรณคดีที่อ่านได้ สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558) ที่กล่าวถึงปั ญหาในการเรี ยนการสอนวรรณคดี วา่ ผูเ้ รี ยนมอง
ว่าการเรี ยนวรรณคดีไม่สนุกและไม่เห็นประโยชน์จากการเรี ยนวรรณคดี ควรแก้ไขจากตัวผูส้ อนก่อน เนื่ องจากผูส้ อนส่ วนใหญ่
มักจะมุ่งเน้นไปที่การสอนคาศัพท์และเนื้ อหาวรรณคดี ให้ผเู ้ รี ยนถอดคาประพันธ์เอง ไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้บรรยากาศในการ
เรี ยนรู ้น่าสนใจ และไม่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นหรื อมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนเท่าที่ควร ผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้และเชื่อมโยงกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนพบในชีวิตจริ ง ส่ งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในสาระที่ 5
วรรณคดีและวรรณกรรมไม่เป็ นที่น่าพอใจ ฉะนั้น ผูส้ อนจึงต้องให้ความสาคัญกับปั ญหานี้ และปรับเปลี่ยนแนวคิด ใช้วิธีการสอน
และจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายให้กระตุน้ ความน่ าสนใจเพื่อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยให้ความสาคัญกับ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังที่ ถนิมรักษ์ ชูชยั มงคล (2557) ได้กล่าวว่า ผูท้ ี่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ดีที่สุด คือ ผูส้ อน
ซึ่งเป็ นผูใ้ กล้ชิดและเห็นปั ญหาที่เกิดกับผูเ้ รี ยนได้ชดั เจน
ปั ญ หาการเรี ยนการสอนวรรณคดี ดังกล่ าวข้างต้น ผูว้ ิจัย เห็ น สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ส าคัญ ของทฤษฎี การตอบสนอง
ของผูอ้ ่าน จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั มีผูส้ นใจและนาทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่านของ Rosenblatt มาใช้ในการเรี ยน
การสอนวรรณคดีอย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับ พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2547) ได้นาทฤษฎีดงั กล่าว มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการสอน
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน และได้กล่าวว่า รู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ของตนเองกับวรรณคดี เน้นให้ผูเ้ รี ยนคิดและตอบสนองต่อการเรี ยนรู ้วรรณคดี ได้อย่างอิสระ รู ปแบบการสอน
ดังกล่าว ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ (1) ขั้นสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่าน (2) ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ์
(3) ขั้นเรี ยนรู ้อย่างมีปฏิสมั พันธ์ (4) ขั้นให้และรับข้อมูลป้ อนกลับ และ (5) ขั้นทบทวนและเขียนบันทึกการตอบสนอง งานวิจยั ที่นา
รู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี เช่น ถนิ มรักษ์ ชูชยั มงคล
(2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลสั มฤทธิ์ การเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ จัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผู้อ่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การตอบสนองของ
ผูอ้ ่านหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจุฬาลักษณ์ คชาชัย (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จดั การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ วัชราภรณ์ ศรี สิทธิยานนท์ (2559) ก็ได้ศึกษาผลการใช้
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารตอบสนองของผูอ้ ่ า นที่ มี ต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ และเจตคติ ใ นการเรี ย นสาระวรรณคดี แ ละ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วรรณกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน สู งกว่า ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และลัดดา อรรคราช (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านในการเรี ยน
วรรณคดีเรื่ อง ขุนช้ างขุนแผน ตอนขุนช้ างถวายฎีกาที่ มีต่อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยน
สั งกัดสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 29 จังหวัดอานาจเจริ ญ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีเรื่ อง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 29 จังหวัด
อานาจเจริ ญ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
เหตุผ ลดัง กล่ า วมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจ ัยเห็ น ว่า รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การตอบสนอง มี จุ ดเด่ น ในการน า
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนมาเชื่ อมโยงใช้ในเรี ยนวรรณคดี ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รวมไปถึง ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
มีปฏิ สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมชั้น และการศึ กษางานวิจยั ดังที่ กล่าวมาแล้ว พบว่า มีงานวิจยั ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ยงั มีจานวนน้อย ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้วรรณคดีสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และเชื่อมโยงความรู ้ รวมทั้งนาข้อคิดจากวรรณคดีมาปรับใช้ในชีวติ จริ ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ้ ่าน กับ นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
รู ป แบบการสอนตามทฤษฎี ก ารตอบสนองของผูอ้ ่ า น เป็ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ส่ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์ เดิ มของตนเองกับวรรณคดี ผูเ้ รี ยนมี อิสระในการแสดงความคิ ดเห็ นอย่างหลากหลายในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับ
วรรณคดี โดยมีข้ นั ตอนในการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่าน ผูเ้ รี ยนอ่านเนื้ อเรื่ องวรรณคดี
ที่กาหนดแล้ว สรุ ปความเข้าใจด้วยตนเองผ่านการพูดหรื อเขียน แล้วร่ วมกับผูส้ อนอภิปรายจนชัดเจน (2) ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ์
ผูเ้ รี ยนอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน โดยการนาประสบการณ์ของตนเองมาเชื่ อมโยงกับเหตุการณ์หรื อประเด็นต่าง ๆ ในวรรณคดี
(3) ขั้นเรี ยนรู ้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย ร่ วมกันกาหนดประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้ อเรื่ องวรรณคดี โดยเน้น
การแสดงความคิ ดเห็ นที่ เชื่ อมโยงกับประสบการณ์ (4) ขั้นให้และรั บข้อมูลป้ อนกลับ ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานในชั้นเรี ยน
มีการให้และรับข้อมูลป้ อนกลับซึ่ งกันและกัน และ (5) ขั้นทบทวนและเขียนบันทึ กการตอบสนอง ผูเ้ รี ยนทบทวนเนื้ อหาที่ สรุ ป
เป็ นประเด็นสาคัญ แล้วเขียนบันทึกการเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล ผูส้ อนตรวจและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช, 2547)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนวรรณคดี ไทยตามทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่านของ พรทิ พย์ ศิ ริสมบูรณ์เวช ที่ ผูว้ ิจยั นามา
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีหลักการ 4 ประการ ดังนี้

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

969

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. การสร้างความเข้าใจในการอ่านวรรณคดี จากการนาประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนมาเชื่อมโยงกับวรรณคดี
2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีศกั ยภาพในการเข้าใจวรรณคดี แตกต่างกันตามประสบการณ์เดิมของ
แต่ละคน รู ปแบบนี้ เน้นการให้เสรี ภาพแก่ผเู ้ รี ยนในการแสดงความรู ้สึก ความคิดเห็นต่อวรรณคดี
3. การเรี ยนรู ้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ผูเ้ รี ยนควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการแลกเปลี่ยนความรู ้สึกความคิดเห็ น
ของตนกับผูอ้ ื่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ ตรอง และการตอบสนองต่อวรรณคดี
4. การทบทวนและการคิดไตร่ ตรอง ผูเ้ รี ยนแต่ละคนควรมีโอกาสทบทวนและคิดไตร่ ตรองประสบการณ์จากการอ่าน
วรรณคดีและข้อมูลป้ อนกลับ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านวรรณคดี และให้ผเู ้ รี ยนเห็นมุมมองในการตอบสนองต่อวรรณคดี
ที่หลากหลายมากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศิริชยั กาญจนวาสี (2556) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถหรื อผลที่ได้จากการเรี ยนการรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนรายบุคคลตามแผนที่กาหนดไว้ล่วงหน้า และราชบัณฑิตยสถาน (2551) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง สิ่ งที่สังเกต
และวัดผลได้จากการกระบวนการเรี ยนรู ้ เช่น ความรู ้ ความเข้าใจ หรื อเจตคติ ของผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถของนักเรี ยน ซึ่ งวัดจากคะแนนสะสมของ
ผูเ้ รี ยนหลังจากการเรี ยนตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน จากการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอน
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน จากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
วิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผดุงชัย ภู่พฒั น์ (2551) กล่าวถึงวิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้ (1) วัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ เช่น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบแบบให้เขียนตอบ เป็ นต้น (2) วัดและประเมินผลจากผลงานที่ผเู ้ รี ยนทา เช่น การเขียน
รายงาน การทารายงาน การแต่งบทร้อยกรอง เป็ นต้น (3) วัดและประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบตั ิจริ ง เช่น การโต้วาที การแสดง
บทบาทสมมติ การพูดลักษณะต่าง ๆ เป็ นต้น (4) วัดและประเมินผลจากกระบวนการทางาน ไม่เน้นพิจารณาผลงาน
จากข้อมูลข้างต้น มีวธิ ีประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลากหลายวิธี ทั้งนี้ ครู ควรเลือกวิธีการประเมินที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความถูกต้อง ความเป็ นจริ งในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ คือ ต้องครอบคลุมความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิ ตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ด้วย ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกใช้การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice test) ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ ร้าง
ขึ้นเอง ตามแนวคิดการวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสยั (cognitive domain) ของบลูม (ทิศนา แขมมณี , 2560) ซึ่ งกาหนด
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสยั ไว้ 6 ด้าน คือ ด้านความรู ้ ด้านความเข้าใจ ด้านการนาไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์
และด้านการประเมินค่า
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi experimental research design) มีรูปแบบการวิจยั แบบ Non-Equivalent
Control Group Pretest/Posttest Design (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555) ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ปี ที่ 1 โรงเรี ยนรวงข้าว (นามสมมติ) จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 ซึ่ งมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถ
จานวน 2 ห้องเรี ยน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นจับสลากได้กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยนที่ จดั
การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน จานวน 36 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยนที่จัดการเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีสอนแบบดั้งเดิม จานวน 36 คน มีการเก็บข้อมูลทั้งสองกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง (pre-test and post-test) ระยะเวลาที่ใช้
ดาเนิ นการทดลองสอน จานวน 6 คาบ คาบละ 55 นาที รวมทั้งสิ้ น 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 คาบ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 ซึ่ งไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั คือ วรรณคดีไทยจากหนังสื อเรี ยนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 2 เรื่ อง คือ เรื่ องโคลงโลกนิติและสุภาษิตพระร่ วง
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นแบบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ ตามแนวคิดการวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย (cognitive domain) ของบลูม (ทิศนา แขมมณี , 2560) มีค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 ค่าความยากง่ายรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.29-0.77 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.21-0.61
และ (2) เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎี การ
ตอบสนองของผูอ้ ่าน จานวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบ
ดั้งเดิม จานวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งฉบับอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ก่อนการทดลอง (pre-test) กับกลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ
การสอนตามทฤษฎี ก ารตอบสนองของผูอ้ ่า น และกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ จัด การเรี ย นรู ้ ด้วยวิธีส อนแบบดั้ง เดิ ม โดยใช้แ บบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 55 นาที นอกเวลาเรี ยน
จากนั้น นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี ทั้ง 2 กลุ่ม มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มละ 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยกลุ่มทดลอง
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน และกลุ่มควบคุมจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
3. ผูว้ ิจยั ทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีฉบับหลังเรี ยน (post-test) กับ กลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ
การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู ้อ่าน และกลุ่มควบคุมที่ จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิ ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 55 นาที นอกเวลาเรี ยน จากนั้น
นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี ทั้ง 2 กลุ่ม มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science--SPSS for Windows version 26) โดยดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง โดยการคานวณค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

971

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (dependent sample t test)
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (independent sample t test)
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า
ตาราง 1
ผลเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ก่ อนและหลังการทดลองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
N
SD
t
Sig.
x̅
ก่อนการทดลอง
36
17.50
3.212
-17.411*
.000
หลังการทดลอง
36
25.50
2.467
*p < .05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอน
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ า่ น สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2
ผลเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ก่ อนและหลังการทดลองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบดัง้ เดิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
N
SD
t
Sig.
x̅
ก่อนการทดลอง
36
18.78
2.542
-19.011*
.000
หลังการทดลอง
36
23.14
2.543
*p <.05
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ตาราง 3
ผลเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี หลังการทดลองของของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ระหว่ างกลุ่มที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านและกลุ่มที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีสอน
แบบดัง้ เดิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
N
SD
t
Sig.
x̅
กลุ่มทดลอง
36
25.50
2.467
3.99*
.000
กลุ่มควบคุม
36
23.14
2.543
*p <.05
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่ อ ง ผลของการใช้รูป แบบการสอนตามทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่า นที่ มี ต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
วรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน และ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยรู ปแบบการ
สอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน สูงกว่าวิธีสอนแบบดั้งเดิม และมีประเด็นสาคัญที่ผวู ้ จิ ยั นามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการสอนตามทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่าน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยน
ดังผลการวิจยั ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยน หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ้ ่าน สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากรู ปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
ของตนเองกับเนื้อหาของวรรณคดี มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่ วมชั้น ผูเ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นจากครู ที่ให้
คาแนะนาและข้อมูลป้ อนกลับในการทากิจกรรมแต่ละขั้นตอน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการคิดอย่างหลากหลาย เข้าใจ
เนื้ อหาวรรณคดี ที่เรี ยนมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุ ฬาลักษณ์ คชาชัย (2557) ที่ ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่จดั การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจยั ของ ถนิ มรักษ์
ชูชยั มงคล (2557) ที่ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่จดั การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ้ ่าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนวรรณคดีไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ้ ่าน สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับ Larson (2009) ที่ ได้นาทฤษฎี การ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ตอบสนองของผูอ้ ่านมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักเรี ยนเกรด 5 พบว่า นักเรี ยนมี
ความเข้าใจเรื่ องที่อ่านและมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมชั้น รวมไปถึงมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนมากขึ้น
2. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดี สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก
รู ปแบบการเรี ยนการสอนวรรณคดี ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่าน ประกอบด้วยขั้นตอนการเรี ยนการสอน 5 ขั้น ที่เป็ นระบบ
ทาให้ผเู ้ รี ยนใช้ความคิดและความเข้าใจในแต่ละขั้น มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
และเป็ นประสบการณ์ใหม่สาหรับนักเรี ยนที่ไม่เคยเรี ยนด้วยรู ปแบบนี้ ด้วยความคุน้ เคยกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
ที่ผสู ้ อนมีบทบาทในการสอนมากกว่านักเรี ยน มีบางกิจกรรมที่ผสู ้ อนชี้นาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจจากกระบวนการเรี ยน
การสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนวรรณคดี ตามทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่าน ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี
ของนักเรี ยนสู งขึ้น สอดคล้องกับ ปาริ ชาต ตามวงค์ (2550) ที่ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนวรรณคดี ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ้ ่านที่ มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติ ต่อวรรณกรรมล้านนาของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึ กษาตอนต้น พบว่า นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่าน มี ความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจวรรณกรรมล้านนา สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
Garzón (2015) ได้นาทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้คาบเรี ยนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติที่
จะเป็ นครู สอนภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรี ยนอ่านเรื่ องสั้น จานวน 2 เรื่ อง ประเมินการตอบสนองต่อสิ่ งที่ อ่านจากการแสดงความ
คิดเห็นและการตีความจากเรื่ องสั้น พบว่า การใช้ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านในการจัดการเรี ยนรู ้ สามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิด
กระบวนการหาความหมาย และช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรี ยนที่จะเป็ นครู สอนภาษาอังกฤษในอนาคตได้
การวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านสามารถส่ งเสริ มความเข้าใจในการ
เรี ยนวรรณคดี จากการนาประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนร่ วมชั้นมาเชื่อมโยงกับเนื้ อหา รวมไปถึงครู ท่ี ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับจาก
กระบวนการเรี ยนรู ้ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในขั้นที่ 2 ตามรู ปแบบการสอนตามทฤษฎี การตอบสนองของผูอ้ ่าน ที่ให้นกั เรี ยนแต่ละคน
ได้นาเสนอประสบการณ์ ของตนเชื่ อมโยงกับคาประพันธ์ในเนื้ อเรื่ องวรรณคดี ครู ควรหาวิธีการจัดสรรนักเรี ยนในการแสดง
ความคิดเห็นให้ทวั่ ถึง โดยการเพิ่มตัวอย่างคาประพันธ์จากเนื้ อเรื่ อง และการสุ่ มนักเรี ยนไม่ให้ซ้ าคนเดิม ประกอบกับควบคุมเวลา
ให้กระชับและเหมาะสม เพื่อเน้นผูเ้ รี ยนให้มีส่วนร่ วมอย่างทัว่ ถึง และสามารถทากิจกรรมได้สาเร็ จตามเวลาที่กาหนดไว้
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ ่านทั้ง 5 ขั้นตอน ครู ควรอธิ บายและ
ให้คาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยังไม่เข้าใจ เพื่อให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้น และสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนรู ้
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551).
ตัวชี ว้ ดั และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
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ผลของการใช้ วธิ ีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ ทมี่ ีต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
ผูร้ ับผิดชอบบทความ: 6312610005@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลของการใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ กับ กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม ประชากร
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนความสุข (นามสมมุติ) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 70 คนได้
จากการสุ่มอย่างง่าย จานวน 2 ห้อง จากนั้น จับสลากให้หอ้ งที่ 1 เป็ นกลุ่มทดลองเรี ยนโดยใช้วธิ ีสืบเสาะหาความรู ้ และห้องเรี ยนที่ 2
เป็ นกลุ่มควบคุมเรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ทาง
วรรณคดี ใช้เป็ นแบบสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ทางวรรณคดี ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง (pretestposttest) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่าสถิติ
̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบหาค่าที (t test) ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของ
ค่าเฉลี่ย (X
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ มีคะแนนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี, นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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Effects of Using an Inquiry Teaching Approach on Academic Achievement Regarding
Learning About Thai Literature of Eleventh Grade Students
Thapatsakan Phunyatornpattanakul
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: 6312610005@rumail.ac.th
Abstract
The purposes of the research were to study the effects of using an Inquiry teaching approach on academic achievement
regarding learning about Thai literature of eleventh grade students and to compare the academic achievement regarding learning
about Thai literature of eleventh grade students between two groups, Experimental and Control. The target population consisted of 70
upper secondary education (eleventh grade) students who studied in the second semester of the academic year 2021 at Kwamsuk
School (pseudonym) in Thailand. The students were divided into the two groups, each of which comprised 35 students.
Experimental group was taught through lesson plans following the Inquiry teaching approach and Control group was taught
through lesson plans following conventional teaching methods. Prior to the experiment, both student groups were tested via a
Thai literature test. The two groups were tested again after four weeks. Research data were analysed by arithmetic means (x̅)
standard deviation (SD) and testing the significance of the difference with t test. The findings showed that the Experimental
group’s average score of academic achievement regarding learning about Thai literature was higher than prior to the experiment
at .05 level of significance. After the experiment, the Experimental group’s average score of academic achievement regarding
learning about Thai literature was higher than that of Control group at .05 level of significance.
Keywords: Inquiry (5E) Teaching Approach, Academic Achievement Regarding Learning About Thai Literature, Eleventh
Grade Students
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บทนา
การจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีในปั จจุบนั พบว่า นักเรี ยนมักเกิดความเบื่ อหน่ายและไม่สนใจเรี ยนวรรณคดี เมื่อขาด
ความสนใจเรี ยน จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์อยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าเกณฑ์และขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวรรณคดี สอดคล้องกับที่ รื่ นฤทัย
สัจจพันธุ์ (2555) กล่าวว่า วรรณคดีเป็ นวิชาที่ผเู ้ รี ยนมองไม่เห็นประโยชน์ชดั เจน เหมือนกับวิชาอื่น ๆ ผูเ้ รี ยนมักมองว่า วรรณคดีเป็ น
เรื่ องกษัตริ ยใ์ นจิ นตนิ ยาย มีคาศัพท์ยากที่อ่านไม่รู้เรื่ อง จึงไม่เข้าใจเนื้ อความ และไม่เห็ นคุณค่าของวรรณคดีไทย แนวคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับ พรทิ พย์ แข็งขัน (2555) กล่าวว่า ปั ญหาหนึ่ งในการศึ กษาวรรณคดี น้ ัน มาจากทัศนคติ ของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการเรี ยน
วรรณคดีเป็ นเชิงลบ ที่เกิดจากความยากของภาษา เพราะยุคสมัยที่มีความแตกต่างกัน จึงส่ งต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย
ของนักเรี ยน สอดคล้องกับคากล่าวของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558) กล่าวว่า นักเรี ยนไม่ชอบวรรณคดี เพราะรู ้สึกว่า วรรณคดีไม่สนุก
ไม่เหมาะสมกับวัย เป็ นเรื่ องที่ลา้ สมัย และเนื้อหาไม่เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ
นอกจากความเบื่อหน่ายและการไม่สนใจเรี ยนวรรณคดีแล้ว จากประสบการณ์การสอนวรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนยังขาดทักษะในการตีความบทประพันธ์ ขาดทักษะการอ่านจับใจความ อ่านตีความ และสรุ ป
ความ ทั้งนี้ อาจเกิดจากนักเรี ยนยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรมได้ เพราะฉะนั้น การจะ
ทาให้การสอนวรรณคดี ประสบความสาเร็ จ ก็คงต้องเริ่ มจากตัวครู ก่อน เนื่ องจากครู จัดว่าเป็ นบุคคลสาคัญในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน ดังนั้น ครู ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ีการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และทาให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกปฏิบตั ิบ่อยครั้ง เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถทางการอ่านวรรณคดีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย ครู จึงต้องคานึ งถึงการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ใช้วิธีการสอนที่เน้น
ให้นกั เรี ยนได้ลงมือศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มและเกิดทักษะในการทางานร่ วมกัน และเกิดการเรี ยนรู ้ที่ถาวร
ซึ่ งจะต้องใช้เทคนิ คการสอนที่ หลากหลาย ผูว้ ิจยั จึ งศึกษาวิธี สอนที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดสัมฤทธิ ผลในการเรี ยนวรรณคดีไทย ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั พบว่า วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นวิธีสอนที่มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นวิธี
สอนที่ น่าสนใจ เพราะเป็ นวิธีการสอนที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิดและให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2560)
กล่าวว่า วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นการดาเนินการเรี ยนการสอนโดยผูส้ อนกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดคาถาม ความคิด และลงมือเสาะ
แสวงหาความรู ้ เพื่อนามาประมวลหาคาตอบหรื อข้อสรุ ปด้วยตัวเอง โดยที่ครู ช่วยอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่
นักเรี ยน และสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหา
ความรู ้ มีข้ นั ตอนในการสอน ดังนี้ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) (2) ขั้นสารวจ (exploration) (3) ขั้นอธิ บาย (explanation)
(4) ขั้นขยายความรู ้ (elaboration) (5) ขั้นประเมินผล (evaluation)
จากแนวคิดข้างต้น จะเห็นได้วา่ วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นวิธีสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ มีข้ นั ตอนการสอน
ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสื บค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นวิธีที่จะสามารถพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยของนักเรี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพราะวิธีสอนดังกล่าว สามารถที่จะกระตุน้
ความสนใจของนักเรี ยน เน้นทักษะกระบวนการคิด ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการสื บค้นเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ดังที่ วีณา ประชากูล
และประสาท เนื องเฉลิม (2553) กล่าวว่า วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึ กให้นักเรี ยนรู ้ จกั ศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ โดยครู มีบทบาทในการตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้นักเรี ยนใช้
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู ้ หรื อแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผูว้ จิ ยั ได้เห็นความสาคัญที่จะให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ รู ้จกั การอ่าน คิด วิเคราะห์ ทาความเข้าใจในเนื้ อหาจากวรรณคดี ที่กาหนดให้
นักเรี ยนเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลาง นาแนวคิดที่ปรากฏในวรรณคดีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งได้ ซึ่ งอาจทาให้นกั เรี ยนรักในการ
เรี ยนรู ้วรรณคดีไทย โดยวรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีหลากหลายเรื่ องที่น่าสนใจ จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั พบว่า วรรณคดีที่มี
เนื้อหาซับซ้อน และคาประพันธ์อ่านแล้วเข้าใจยาก ตลอดจนมีความน่าสนใจ และยังเป็ นเรื่ องที่มากด้วยคุณค่าทางเนื้อหา วรรณศิลป์
และสังคม คือ เรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย และคัมภีร์ฉนั ทศาสตร์แพทยศาสตร์ สงเคราะห์ ด้วยความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่
จะศึกษา ผลของการใช้วธิ ีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กคิดและพิจารณาวรรณคดีตามวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาผลของการใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้
วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ กับ กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้เสนอแนวทางการสอนวรรณคดีไว้ในเอกสารการจัดสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยตามหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560 ไว้วา่ ครู ที่สอนวรรณคดี ไทยต้องใช้
หลักการวิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น พิจารณาเรื่ องที่อ่าน วิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพันธ์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
และคุณค่าด้านสังคมและการนาไปใช้ในชีวิตจริ ง ทั้งนี้ เพื่อให้ครู นาไปปรับสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรี ยน
โดยครู จะต้องไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในขั้นฝึ กปฏิบตั ิ ทั้งการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า ส่ วน สุ นี กล้าหาญ (2557)
ได้กล่าวว่า การสอนวรรณคดีน้ นั ครู ตอ้ งกาหนดจุดมุ่งหมายให้ชดั เจน เนื้ อหาที่จะสอน ควรประกอบด้วย การอ่านทานองเสนาะ
มโนทัศน์ ฉันทลักษณ์ ความไพเราะ เนื้อเรื่ อง การตีความ ความรู ้ในเนื้ อเรื่ อง และใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เพราะนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยตนเอง ความรู ้สึกคล้อยตาม จึงเกิดขึ้นได้ง่าย และการสอนวรรณคดีตอ้ งเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ครู ควรเลือกวิธีการสอน
ที่หลากหลาย ดังนั้น การสอนวรรณคดีน้ นั ครู สามารถใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นกั เรี ยนไม่เกิดความเบื่อหน่าย รวมทั้งมี
ความสุ ขที่ ได้เรี ยน และให้นักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็ นได้อย่างเต็มที่ ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีความคิ ดสร้างสรรค์ รู ้จกั การ
วิพากษ์วจิ ารณ์ในสิ่ งที่อ่าน และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ รวมทั้งประเมินค่าวรรณคดีได้
วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นวิธีสอนที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ทางวรรณคดี โดยการฝึ กทักษะการคิด วิเคราะห์ และ
ส่งเสริ มกระบวนการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ที่คงทนและยัง่ ยืน ซึ่ งในปั จจุบนั วิธีการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ นิ ยมมากขึ้นในหลายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาไทย มีผนู ้ าวิธีสอนนี้ มาใช้ ซึ่ งจะมุ่งเน้นเนื้ อหาทางวรรณคดี ด้วยเหตุ
เพราะนักเรี ยนในปั จจุบนั ขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดี ครู จึงจาเป็ นต้องเลือกใช้วิธีสอนที่ให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และเห็นคุณค่าทางวรรณคดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลธิ ชา หอมฟุ้ ง (2557) กล่าวว่า ปั ญหาการ
สอนวรรณคดี ส่วนหนึ่ ง เกิ ดจากครู ที่บางคนใช้วิธีสอนแบบ “ป้ อนความรู ้ ” เช่ น อธิ บ ายเนื้ อคาศัพท์จากเนื้ อหาเพียงอย่างเดี ย ว
ทาให้ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นอื่น ๆ ไม่เจริ ญงอกงาม และครู ยงั ขาดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนสนใจวรรณคดี คือ ครู ตอ้ งทาให้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
นักเรี ยน “เรี ยนสนุกและเรี ยนได้ผลตามหลักสู ตร” ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้กบั วิธี
สอนอื่น ๆ นอกจากนี้ Tajari and Haghani (2013) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E ที่ มีต่อการ
พัฒนาการคิดวิเ คราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 5E มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบทัว่ ไป
สอดคล้องกับ Chola and Shumba (2016) ได้ศึกษาผลของรู ปแบบการสอนแบบ 5Es ของกลุ่มนักศึกษา BSCS ต่อความเข้าใจในเรื่ อง
กรด-เบส ในวิชาเคมี 5070 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเรื่ อง
กรด-เบส กับสิ่ งที่อยูใ่ นชีวติ จริ งได้ และนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
วิธี สอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ น้ ัน ประกอบด้ว ยขั้น ตอน 5 ขั้น ตอน เป็ นวิธีสอนที่ มุ่ งให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และเห็นคุณค่าทางวรรณคดี ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ข้ นั ตอนวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยมี
ขั้นตอนและกระบวนการ สอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ดังต่อไปนี้ (1) ขั้น
สร้างความสนใจ (engagement) คือ ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการจัดกิ จกรรมหรื อสถานการณ์เพื่อสร้างความสนใจนักเรี ยน โดย
กระตุน้ และเร้าให้นักเรี ยนเกิ ดความสนใจ สงสัยและเกิ ดคาถามในการเรี ยนรู ้ และมุ่งมัน่ ที่ จะใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน และใฝ่ ค้นหาคาตอบ
(2) ขั้นสารวจ (exploration) คือ ขั้นที่จดั กิจกรรมหรื อสถานการณ์ที่ทาให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ปัญหากาหนดแนวทางในการสารวจ
ค้นคว้าข้อมูลที่สงสัย หรื อประเด็นที่ตอ้ งการค้นคว้า แล้วรวบรวมข้อมูลจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ (3) ขั้นอธิ บาย (explanation)
คือ ขั้นที่นกั เรี ยนนาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมมาวิเคราะห์ สรุ ปผลเป็ นความรู ้หรื อความคิดรวบยอด เพื่อเตรี ยมนาเสนอ
ผลจากการศึกษาค้นคว้า โดยอาศัยทักษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล (4) ขั้นขยายความรู ้ (elaboration) คือ ขั้นที่นกั เรี ยน
นาเสนอความรู ้หรื อความคิดรวบยอดจากการวิเคราะห์ และสรุ ปผล และ (5) ขั้นประเมินผล (evaluation) คือ ขั้นที่ ครู เป็ นผู ้
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยการสารวจตรวจสอบ อภิปรายผลการเรี ยนรู ้ พร้อมให้ขอ้ แนะนา ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนต่อไป
วิธีดาเนินการวิจยั
การดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง “ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5” ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การออกแบบการวิจยั งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi-experimental research design) แบ่งประชากร
กลุ่มเป้ าหมายเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ และกลุ่มควบคุมจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
วิธีสอนแบบดั้งเดิม มีการเก็บข้อมูลทั้งสองกลุ่ม ก่อนและหลังการทดลอง (pre-test and post-test)
2. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนิ นการวิจยั คือ ข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร วารสาร และงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ การเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดเนื้ อหา สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. การสร้างเครื่ องมือวิจยั เครื่ องมือการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
3.1 เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ทางวรรณคดี ใช้เป็ นแบบสอบผลสัมฤทธิ์
การเรี ยนรู ้ทางวรรณคดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง (pretest-posttest) จานวน 30 ข้อ ตามแนวคิดการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย (cognitive domain) จากนั้น นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีเสนอต่อ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความตรงของเนื้ อหาและความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (content validity) โดย
พิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence--IOC) โดยกาหนดให้มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง ตั้งแต่ .5
ขึ้นไป ถือว่า มีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยที่ ปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ เพื่อหาคุ ณภาพกับนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนความสุ ข (นามสมมุติ) สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ที่เคยได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาวรรณคดี
เรื่ อง ลิลิตตะเลงพ่าย และคัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์ สงเคราะห์ โดยนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ ทางวรรณคดีที่ทดลองใช้มาตรวจ
ให้คะแนน โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ตอบถูก 1 คะแนน
ตอบผิด หรื อไม่ตอบ หรื อตอบมากกว่า 1 ข้อ 0 คะแนน
นาผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี มาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อานาจจาแนก (r) โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.53-0.76 และมีค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.24-0.47 จานวน 30 ข้อ
คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของข้อสอบปรนัย โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder and Richardson-20) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.64
น าแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวรรณคดี จ านวน 30 ข้อ ที่ วิเ คราะห์ คุณภาพและตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เรี ยบร้อยแล้ว ไปใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้กบั วิธีสอนแบบดั้งเดิม
3.2 เครื่ องมือการทดลอง ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิ ม โดยนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สร้ างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
เนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Index of Item Objective Congruence--IOC)
ปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคาแนะนาในเรื่ องจุดประสงค์ เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดและ
ประเมินผล เพื่อให้แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วจึงนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
(5E) ไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5/17 โรงเรี ยนความสุ ข (นามสมมุติ) สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ที่เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 35 คน และนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี
สอนแบบดั้งเดิ มไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5/16 โรงเรี ยนความสุ ข (นามสมมุติ) สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ที่เป็ นกลุ่มควบคุม จานวน 35 คน แล้วนาผลมาปรับปรุ ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนต่อไป
4. การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ดาเนินการทดลอง โดยให้ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน (pre-test) ด้วย
ข้อสอบชุดเดียวกัน
4.2 ดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ให้นักเรี ยน ทั้ง 2 กลุ่มด้วยตนเอง ซึ่ งใช้เนื้ อหาเดี ยวกัน ระยะเวลาการสอนเท่ ากัน คื อ
กลุ่มละ 8 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที แต่ใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มทดลอง จัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู ้ (5E) และกลุ่มควบคุม จัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
4.3 ดาเนินการให้ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน (post-test) ด้วยแบบทดสอบวัด
ความรู ้หลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบปรนัย แบบคู่ขนาน เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ กาหนดเวลา 50 นาที 4.4 นาข้อมูลที่ได้
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางวรรณคดี ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิ ติ เพื่อสรุ ปผลและอภิ ปราย
ผลการวิจยั
5. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social
Science--SPSS for Windows version 16.0) โดยดาเนินการ ดังนี้
5.1 วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวรรณคดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง โดยการคานวณค่าเฉลี่ย
(X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
5.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลัง
การทดลอง โดยการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (independent) และไม่อิสระต่อกัน (dependent)
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง “ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5” ดังนี้
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ได้ รับ
การสอนโดยใช้ วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
t
Sig.
N
SD
df
̅
X
คะแนนก่อนเรี ยน
35 18.11
2.58
34
-18.81*
.00
คะแนนหลังเรี ยน
35 25.00
2.49
*p < .05
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 หลังได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ได้ รับ
การสอนโดยใช้ วิธีสอนแบบดั้งเดิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
t
Sig.
N
SD
df
̅
X
คะแนนก่อนเรี ยน
35 17.14
2.13
34
-15.70*
.00
คะแนนหลังเรี ยน
35 23.74
2.57
*p < .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีนกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3
ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนหลังเรี ยน ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่ าง
กลุ่มที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ กับวิธีสอนแบบดัง้ เดิม
t
Sig.
̅
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
X
N
SD
df

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
*p < .05

35
35

25.00
23.74

2.49
2.57

68

2.08*

.04

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้
วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังจะเห็นได้จาก
คะแนนก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 18.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 2.58 และคะแนนหลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 25.00 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 2.49 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า นักเรี ยนภายในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน
นอกจากนี้ คะแนนหลังเรี ยน นักเรี ยนกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ยังเพิ่มสู งขึ้นทุกคน ส่ งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน 6.89 สอดคล้องกับ พรรณี กันใหม่ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ กิจกรรมการสื บเสาะหาความรู้ เพื่ อพัฒนา
ความคิดรวบยอดหลักภาษาไทยสาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านความคิดรวบยอด
หลักภาษาไทยในการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการสื บเสาะหาความรู ้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเท่ากับ 23.21 คิดเป็ นร้อยละ 77.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ร้อยละ 70.00 และมีนกั เรี ยนผ่านเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ร้อยละ
78.58 และพรพิมล หงส์นอ้ ย (2559) ได้ศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยเรื่ อง มัทนะพาธาของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีเรื่ อง มัทนะ
พาธาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีไทยเรื่ อง มัทนะพาธาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้ง Chola and Shumba (2016) ได้ศึกษาผลของรู ปแบบการสอน
แบบ 5Es ของกลุ่มนักศึกษา BSCS ต่อความเข้าใจในเรื่ องกรด-เบส ในวิชาเคมี 5070 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ผลการ
ทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน คะแนนก่ อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ ย 13.02 หลังเรี ยนมี ค่าเฉลี่ย 15.44 นักเรี ยนมี ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดเรื่ องกรด-เบส กับสิ่ งที่อยูใ่ นชีวติ จริ งได้
เมื่อพิจารณาผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการสอน
โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทาง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วรรณคดีโดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สร้างความสนใจให้นกั เรี ยน ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสื บค้นสารวจ
ตรวจสอบ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูแ้ สดงความรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยการสังเกตสิ่ งที่อยากรู ้ ร่ วมกันอภิปราย สรุ ปข้อ
ค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความรู ้ที่สมบูรณ์ เกิดการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ทาให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ ที่คงทน เนื่องจากเป็ นความรู ้ที่เกิดขึ้นจากตนเอง อีกทั้งยังสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรี ยนและชีวิตประจาวัน โดยกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เป็ นการ
สนับสนุนให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาด้วยตนเอง นักเรี ยนเกิดความ
เข้าใจในการเรี ยนวรรณคดีมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ สูงกว่าการเรี ยนการสอน
โดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555) ที่กล่าวไว้แนวทางเดียวกันว่า กระบวนการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เน้นใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรี ยนรู ้เปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้สามารถจดจาความรู ้ได้นานและนาไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ได้ อีกทั้งยังเป็ นกระบวนการที่ทาให้นกั เรี ยนเกิดความอยากรู ้อยากเรี ยน นอกจากนี้ ยังทาให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและ
การปฏิ บตั ิ ได้เรี ยนรู ้ วิธีจดั ระบบความคิ ดและวิธีเสาะแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง ทาให้ความรู ้ ที่ได้รับคงทน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวทางการเรี ยนรู ้ทางวรรณคดีที่ม่งุ เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ดว้ ยตนเอง อีก
ทั้งการเปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็ น ย่อมส่ งผลให้นักเรี ยนได้แสดงออกทางความคิด เห็ นคุณค่าทางวรรณคดี นอกจากนี้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ และผลการวิจยั ของผูว้ ิจยั ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรพิมล
หงส์นอ้ ย (2559) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยเรื่ อง มัทนะพาธาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ด้ วย
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) อยู่ในระดับมากที่ สุด และผลการศึ กษาของ รั ตติกาล บุ ญอาจ (2555) ได้ศึกษา
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้กบั วิธีการสอน
แบบใช้แผนผังมโนทัศน์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่ากลุ่มที่สอนโดยวิธีการสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ Christopher et al. (2009) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องการให้เหตุผลและการสร้างข้อโต้แย้งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการเปรี ยบเทียบนักเรี ยน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรี ยน
ด้วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ กับกลุ่มที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5E มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ บรรยากาศในการเรี ยนการสอนด้วยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เห็นได้ชดั เจนว่า นักเรี ยนสนใจที่จะวิเคราะห์หา
ข้อมูล สามารถวิเคราะห์และเรี ยนรู ้อย่างสนุกสนานด้วย ดังนั้น วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้จึงเป็ นวิธีสอนสาคัญที่ ช่วยพัฒนา
นักเรี ยนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเรี ยนรู ้ อย่างมีความสุข
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ในเนื้ อหาอื่น ๆ ของวิชาภาษาไทย
เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างหลากหลายของผลการศึกษาวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) กับเนื้อหาอื่น ๆ
2. จากการวิจยั พบว่าการเก็บข้อมูลมีปัญหาและอุปสรรค เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ดังนั้น ในการวิจยั ต้องเตรี ยมแผนสาหรับการดาเนินการให้เรี ยบร้อย และครู ตอ้ งสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
ทั้ง 5 ขั้นตอน ทั้งต่อตนเองและผูเ้ รี ยน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้
เอกสารอ้ างอิง
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ผลของการใช้ วธิ ีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) ทีม่ ีต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เกษราภรณ์ ออมชมภู
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
Email: 6312610016@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ระหว่างกลุ่มที่ ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) กับ กลุ่มที่ ได้รับการสอนแบบดั้งเดิ ม ประชากร
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสันติอนุสรณ์ (นามสมมติ) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2564 จานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องละ 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แล้วจับสลากเพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองที่
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และกลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) จานวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม จานวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวรรณคดีเรื่ อง กาพย์พระไชยสุริยา และกาพย์เห่ชมเครื่ องคาวหวาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 30 ข้อ ใช้
ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา
ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที t test แบบ Dependent และ Independent ผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วธิ ีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี
สอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี, นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
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Effects of Inquiry-Based Learning Method (5E) on Academic Achievement Regarding Learning
About Thai Literature of Mathayom Suksa 1 Students
Kesaraporn Omchompoo
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
Email: 6312610016@rumail.ru.ac.th
Abstract
The objectives of this research were to examine the effectiveness of the inquiry-based learning on learning
achievements in Thai literature of students in Mathayomsuksa 1 and to compare the learning achievements in Thai literature of
Students in Mathayom suksa 1 between the students in the experimental group and the control group. The samples were from
students in Mathayomsuksa 1 Santianuson school (pseudonym) in the second semester of the academic year 2021, totaling 2
classrooms with 30 students each through a purposive sampling method, followed by a draw to divide the samples into
experimental group with the inquiry based learning (5E) and the control group with a traditional classroom. The research
instruments included (1) 6 learning plans about inquiry-based learning (5E) with one plan per period and 60 minutes each, (2) 6
learning plans about traditional classroom with one plan per period and 60 minutes each, and (3) the test to measure learning
achievement in Thai literature: Phra Chai Suriya and Thai Food by King Rama II of students in Mathayomsuksa 1, totaling 30
items. A test is used before and after the lesson. A test was examined by experts and the Index of Compliance (IOC) was
identified. The statistics used to analyze the data were average, mean standard deviation, t test dependent, and t-test independent
the research findings were as follows: (1) Learning achievement in Thai literature of Students in Mathayomsuksa 1 by using
Inquiry-Based Learning (5E) After studying, was significantly higher than before at the .05 level. (2) Mathayomsuksa 1 students
who received the inquiry-based learning (5E) had achievements in learning Thai literature higher than students who received a
traditional learning management with a statistical significance of .05.
Keywords: Inquiry-Based Learning (5E), Learning Achievements in Thai Literature, Mathayom suksa 1 Students
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บทนา
วรรณคดี ถือเป็ นศิ ลปะแขนงหนึ่ งที่ เกิ ดจากจิ นตนาการของมนุ ษย์ นับเป็ นผลงานการสร้ างสรรค์ทางภาษาอันล้ าค่าคู่
แผ่นดิ นไทยมาทุกยุคสมัย มุ่งเน้นศิ ลปะการใช้ถอ้ ยคา แสดงถึงค่านิ ยม อุดมคติ ความเชื่ อ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและชี วิตความ
เป็ นอยูข่ องคนในสังคม วรรณคดี และวรรณกรรม มีการใช้ภาษาที่กวีได้จงใจคัดเลือกเป็ นพิเศษให้มีสุนทรี ยภาพทางภาษา ให้คุณค่า
ด้านอารมณ์ในการอ่านและการฟัง ซึ่ งจะทาให้ผูอ้ ่านเกิ ดการสะเทื อนอารมณ์ ก่อให้เกิดความรู ้ คติธรรม และการเปลี่ยนแปลงใน
จิ ต ใจได้ด้ว ย ทั้ง นี้ วรรณคดี ยงั มี ค วามสาคัญ ในฐานะงานประพัน ธ์ ที่ มี ศิ ล ปะและคุ ณค่ า ในสังคม ในแง่ มุ ม ของการถ่ า ยทอด
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริ ญงอกงาม และความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงภายในชาติ (พรพิมล
หงส์นอ้ ย, 2559) วรรณคดีจึงถือเป็ นมรดกที่สาคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในอดีตให้เยาวชนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้และซึ มซับ
เรื่ องราวต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้น วรรณคดีไทยยังเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าต่อการศึกษาที่สาคัญที่จะต้องเรี ยนรู ้ถึงแนวคิดพฤติกรรม
ค่านิยมของคนในยุคนั้น ๆ รวมไปถึงคติ ข้อคิด อุทาหรณ์สอนใจจากวรรณคดีเหล่านั้น เป็ นภูมิปัญญาอันล้ าค่าที่กวีฝากไว้ ผ่านกลวิธี
การประพันธ์ในงานวรรณคดี ซึ่งเปรี ยบเสมือนกระจกที่ส่องให้เห็นภาพที่เต็มไปด้วยความรู ้สึกนึกคิด และปรัชญาที่จะทาให้เยาวชน
ของชาติเห็นคุณค่า ช่วยธารงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ช่วยสื บทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณี อนั ดีงามต่อไป
จากการศึกษาความสาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ที่
ได้กาหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดี และวรรณกรรมไว้ในสาระที่ 5 ของรายวิชาภาษาไทยแก่ผูเ้ รี ยน ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการศึกษา
ข้อมูลแนวความคิดและคุ ณค่าของงานประพันธ์ ที่จะต้องเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก และเพลงพื้นบ้าน ที่
เป็ นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิด ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี เรื่ องราวของสังคมในอดีต และ
ความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สงั่ สมสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ ยังได้กาหนด
คุณภาพของผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากที่เรี ยนวรรณคดีวา่ ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปเนื้ อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน วิเคราะห์ตวั ละครสาคัญ วิถีไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรม และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุ ปความรู ้ ข้อคิด เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั สถานศึกษาจะให้ความสาคัญต่อการจัดการเรี ยน
การสอนวรรณคดีเพียงใด แต่ก็ยงั พบปั ญหาจากการเรี ยนรู ้วรรณคดีไทยที่ไม่สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกาหนดได้
สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่ได้กล่าวถึงปั ญหาการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย ซึ่งพบว่า ปั ญหาจากครู ผสู ้ อนบางคน
ยังคงจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะด้านความรู ้ ความจา มากกว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ดว้ ยตนเอง ขาดความรู ้ความ
เข้าใจในการนารู ปแบบการสอนและเทคนิ คการสอนแบบใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย มาใช้ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ขาดความรู ้ความเข้าใจในการผลิตและใช้สื่อ รวมทั้งขาดความรู ้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
ความรู ้สึกเบื่อหน่าย มีทศั นคติที่ไม่ดี และไม่สนใจที่จะเรี ยน รวมทั้งขาดความตระหนักรู ้และไม่เห็นความสาคัญของการเรี ยนการ
สอนวิชาภาษาไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปั ญหาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยตามมาอีกด้วย
จากสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดี ในรายวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนขาด
ความรู ้ความเข้าใจคาศัพท์ทางวรรณคดี และไม่เข้าใจในความหมายของเนื้อหา รวมถึงไม่สามารถวิเคราะห์ สรุ ปสาระสาคัญ วิจารณ์
และพิ นิ จ คุ ณค่ าของวรรณคดี จ ากเรื่ อ งที่ อ่า นได้ ซึ่ ง จากผลการทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวรรณคดี และวรรณกรรม
ปี การศึกษา 2563 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสันติอนุสรณ์ (นามสมมติ) สานักงานเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร พบว่า
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนค่อนข้างต่ า คิ ดเป็ นร้อยละ 38.12 ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดและต้องมีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี เพื่อให้อยูใ่ นระดับดี และเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กาหนดของโรงเรี ยน (รายงานผลสั มฤทธิ์ ทางการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เรี ยนโรงเรี ยนสั นติ อนุสรณ์ (นามสมมติ ) , 2563) จากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาเกิ ดจากหลายสาเหตุ ทั้งในด้านการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน วิธีการสอนไม่น่าสนใจ สื่ อการจัดการเรี ยนรู ้ ตัวครู ผสู ้ อน และนักเรี ยน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนที่ไม่ได้
มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ลงมือเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ดังนั้น สิ่ งสาคัญที่จะทาให้การจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดี บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
หลักสูตรกาหนด และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้แบบซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสาคัญของวรรณคดีน้ นั คือ การปรับเปลี่ยน
วิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และการเปลี่ยนวิธีการสอนของครู ผสู ้ อน หากครู มีเทคนิ คและวิธีสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะทาผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ที่คงทนถาวร โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ให้มีประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เป็ นทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นามาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เชื่อว่า
การเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเ้ รี ยน โดยที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตัวเอง โดยการนาเอาประสบการณ์
หรื อสิ่ งที่ พบเห็ นมาเชื่ อมโยงกับความรู ้ ความเข้าใจที่ มีอยู่เดิ ม เพื่อสร้ างเป็ นความเข้าใจของตนเอง (สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2546) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(5E) ว่า เป็ นแนวคิ ดการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ ง ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูศ้ ึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีครู ผสู ้ อนคอยกระตุน้ และสนับสนุน รวมทั้งอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
เป้ าหมาย ซึ่ งแนวคิดวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ดงั กล่าว ได้มีผูส้ นใจนามาใช้ในการทาวิจยั เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวรรณคดี ดังที่ ปิ ยนุช แหวนเพชร (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โดยใช้ วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการใช้ แผนที่ ความคิด ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หลังเรี ยน ด้วยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คการใช้แผนที่ความคิด สู งกว่าก่อน
เรี ยน และความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับเทคนิ คการใช้แผนที่ความคิด
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก และพรพิมล หงส์นอ้ ย (2559) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย
เรื่ อง มัทนะพาธา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยเรื่ อง มัทนะพาธาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลัง การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(5E) หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนมีความคิ ดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ (5E) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวข้องกับปั ญหาจากการเรี ยนการสอนวรรณคดีไทย ซึ่งจะเห็นได้วา่ ผูว้ จิ ยั ส่วนใหญ่ได้นา
วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) มาใช้ในการสอนวรรณคดี เนื่องจากเป็ นวิธีการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่นามาใช้เป็ นแนวทางในการ
จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เป็ นเทคนิ คการสอนที่ มุ่งให้นักเรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ อย่างแท้จ ริ ง อี กทั้งยังช่ ว ยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมี ความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนพัฒนาความคิดอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะศึกษาและนาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการรู ้วรรณคดีไทยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสันติอนุสรณ์ (นามสมมุติ) สานักงานเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะ
ช่วยให้นกั เรี ยนประสบผลสาเร็ จในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย และบรรลุเป้ าหมายตามที่หลักสูตรกาหนดต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วธิ ีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) กับ กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนสันติอนุสรณ์
(นามสมมติ) สานักงานเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 30 คน รวม 60 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากนั้น เลือก 1 ห้องเรี ยนเป็ นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรี ยนเป็ นกลุ่มควบคุม โดยนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1/2 เป็ นกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 เป็ นกลุ่มควบคุมที่ใช้
วิธีสอนแบบดั้งเดิม
2. เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ วรรณคดีเรื่ อง กาพย์พระไชยสุ ริยา และกาพย์เห่ ชมเครื่ องคาวหวาน ซึ่ งเป็ นวรรณคดีไทย
จากหนังสื อเรี ยนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั คือ ดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ซึ่ งเรี ยนโดยวิธีสอนแบบ
สื บเสาะหาความรู ้ (5E) จานวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง รวม 6 ชัว่ โมง และเรี ยนโดยวิธีสอนแบบดั้งเดิม จานวน 3 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง รวม 6 ชัว่ โมง ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
4.1 ตัวแปรต้น (independent variables) คือ วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
4.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546) ได้กล่าวถึง การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ หมายถึง
วิธีการที่นกั วิทยาศาสตร์ใช้เพื่อศึกษาสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว อย่างเป็ นระบบ และเสนอคาอธิบายเกี่ยวกับสิ่ งที่ศึกษาด้วยข้อมูลที่ได้จากการ
ทางานทางวิทยาศาสตร์ มีวธิ ีการที่หลากหลาย เช่น การสารวจ การสื บค้น การทดลอง การสร้างแบบจาลอง เป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี (2557) ได้กล่าวถึงการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ หมายถึง การสอนที่ผสู ้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
คาถาม เกิ ดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู ้เพื่อนามาประมวลหาคาตอบหรื อข้อสรุ ปด้วยตนเอง โดยที่ผูส้ อนช่วยอานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผเู ้ รี ยน เช่น ในด้านการสื บค้นหาแหล่งความรู ้ การศึกษา ข้อมูลการวิเคราะห์ การสรุ ป
ข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น
จากการศึกษาวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หมายถึง
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ใช้กระบวนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มอย่างชานาญ ก่อให้เกิ ด
ทักษะชีวติ ทักษะการทางาน และทักษะการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
1. ขั้นสร้ างความสนใจ (engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยใช้คาถาม ใช้ภาพ ใช้เ กม หรื อสร้ างสถานการณ์
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม แล้วนามากาหนดประเด็นที่ศึกษา
2. ขั้นสารวจและค้นหา (exploration) เมื่ อนักเรี ยนเข้าใจในประเด็นที่ ศึกษา หรื อคาถามที่ สนใจศึ กษาอย่างถ่องแท้แล้ว
วางแผนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป (explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสารวจตรวจสอบแล้ว นาข้อมูลข้อสนเทศที่
ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลที่ได้ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุ ป หรื อรู ปวาด สร้างตาราง
4. ขั้นขยายความรู ้ (elaboration) นาความรู ้ใหม่ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิม หรื อความคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม ซึ่ งจะช่วย
ให้เชื่อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น
5. ขั้นประเมินผล (evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2556) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ไว้วา่ เป็ นความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถที่ได้จากการ
เรี ยนการสอน ซึ่งวัดความรู ้ความสามารถว่า มีความรู ้มากน้อย จากผลของคะแนนสอบในแต่ละวิชา จากนั้น ประเมินผลออกมาเป็ น
เกรดเฉลี่ยสะสม
ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ คือ คุณลักษณะรวมถึงความรู ้ ความสามารถของ
บุคคล อันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน หรื อ มวลประสบการณ์ท้ งั ปวงที่บุคคลได้รับจากการเรี ยนการสอน ทาให้บุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถสมอง
ของบุคคลว่า เรี ยนแล้ว รู ้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใด มากน้อยเท่าไร ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรี ยน การฝึ กฝน หรื อ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรี ยน ที่ บา้ น และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งความรู ้สึก ค่านิ ยม จริ ยธรรมต่าง ๆ ก็เป็ นผลมาจากการ
ฝึ กฝนด้วย
จากการศึ กษาข้างต้นสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้ ความสามารถของบุคคลที่ ได้รับจากการเรี ยน
การสอน ซึ่งวัดได้จากการทาแบบทดสอบ
วิธีดาเนินการวิจยั
1. การออกแบบการวิจยั การวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research design) ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ทั้ง 2 กลุ่ม แล้วเปรี ยบเทียบผลหลังการทดลองของทั้ง 2 กลุ่ม
2. ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 โรงเรี ยนสันติอนุ สรณ์
(นามสมมติ) สานักงานเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 30 คน รวม 60 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากนั้นเลือก 1 ห้องเรี ยน เป็ นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรี ยน เป็ นกลุ่มควบคุม โดยนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 เป็ นกลุ่มทดลอง ที่สอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 เป็ นกลุ่ม
ควบคุม ที่ใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) จานวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ รวมทั้งสิ้ น
จานวน 6 คาบ จากนั้น นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา นามา
ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) และนาผลการ
ตรวจสอบมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.96 และปรับปรุ งแก้ไข จัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์
3.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีสอนแบบดั้งเดิม
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิ ม จานวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ รวมทั้งสิ้ นจานวน 6 คาบ
จากนั้น นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา นามาปรับปรุ งแก้ไข
ตามคาแนะนา ก่อนนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และนาผลการตรวจสอบมาหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิม ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 และปรับปรุ งแก้ไข จัดทา
เป็ นฉบับสมบูรณ์
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดี
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี เรื่ อง กาพย์พระไชยสุ ริยา และกาพย์เห่ ชม
เครื่ องคาวหวาน เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และวิธีสอนแบบดั้งเดิม เป็ น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 45 ข้อ จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาและภาษา ก่อน
นาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และนาผลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่ ง
มีค่า เท่ากับ 0.89 จากนั้น นาแบบทดสอบที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพไป Try-out กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และได้ค่าความ
ยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.77 ได้ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.93 และได้ค่าความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.73 และจากนั้น นา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 กาหนดประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบแผนการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (quasiexperimental research design) ประกอบด้วย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ทั้ง 2 กลุ่ม แล้ว
เปรี ยบเทียบผลหลังการทดลองของทั้ง 2 กลุ่ม
4.3 ทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและนักเรี ยนกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วรรณคดีไทยเรื่ อง กาพย์พระไชยสุริยา และกาพย์เห่ชมเครื่ องคาวหวาน ฉบับก่อนเรี ยน
4.4 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยกลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1/2 จานวน 30 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) และกลุ่มควบคุมเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4
จานวน 30 คน ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม จานวน 3 สัปดาห์ ๆ ละ 2 แผน/คาบ รวมทั้งสิ้นจานวน 6 คาบ
4.5 ทดสอบหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี
ไทยเรื่ อง กาพย์พระไชยสุริยา และกาพย์เห่ชมเครื่ องคาวหวาน ฉบับหลังเรี ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยเรื่ อง กาพย์ พระไชยสุริยา และกาพย์ เห่ ชมเครื่ องคาวหวาน ก่ อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E)
การทดสอบ
N
SD
t
Sig.
x̅
ก่อนเรี ยน
30
15.10
1.768
27.367
.000*
หลังเรี ยน
30
23.13
2.030
*p <.05
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยเรื่ อง กาพย์พระไชยสุ ริยา
และกาพย์เห่ชมเครื่ องคาวหวาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หลังเรี ยน (x̅
= 23.13, SD = 2.030) สูงกว่าก่อนเรี ยน (x̅ = 15.10, SD = 1.768) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดย
ใช้วธิ ีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) กับ กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม

ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี เรื่ อง กาพย์ พระไชยสุริยา และกาพย์ เห่ ชมเครื่ องคาวหวาน หลังการจัดการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E)
การทดสอบ
N
SD
t
Sig.
x̅
กลุ่มทดลอง
30
23.13
2.030
7.401
.000*
กลุ่มควบคุม
30
20.13
0.900
*p <.05
จากตาราง 2 พบว่า หลังการทดลอง นักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ (5E) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 23.13, SD = 2.030) นักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 20.13, SD = 0.900) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

994

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิ จกรรมการสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เป็ นวิธีการที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ตรงในการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ซึ่งเป็ นขั้นนาเข้า
สู่ บทเรี ยน โดยผูส้ อนใช้คาถาม ใช้ภาพ กระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิ ดความสนใจให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในการสร้าง
คาถาม เพื่อนามากาหนดประเด็นที่ศึกษา (2) ขั้นสารวจและค้นหา (exploration) เมื่อนักเรี ยนเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาหรื อคาถามที่
สนใจศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว วางแผนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ (3) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (explanation) หลังจากที่ได้ขอ้ มูล
อย่างเพียงพอ จากการที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าแล้ว นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และร่ วมกันสรุ ปผล จากนั้น นาเสนอผลที่ได้ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุ ป หรื อรู ปวาด สร้างตาราง (4) ขั้นขยายความรู ้ (elaboration) นาความรู ้ใหม่ที่ได้ไปเชื่ อมโยงกับความรู ้เดิ ม
หรื อความคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม ซึ่ งจะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น และ (5) ขั้นประเมินผล
(evaluation) โดยครู เป็ นผูป้ ระเมินผลการเรี ยนรู ้ จากการสารวจตรวจสอบการอภิปรายผลการเรี ยนรู ้ เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ค้นคว้าหาความรู ้ สร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเอง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ รวบรวมองค์ความรู ้รวมไปถึงการถ่ายโอนความรู ้และเพิ่มพูนความรู ้มากขึ้นอย่างเป็ นระบบ
ช่วยทาให้การเรี ยนวรรณคดีของผูเ้ รี ยนมีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขต ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหา สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่า
วรรณคดี ได้ จึงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของผูเ้ รี ยนได้ดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิมล หงษ์นอ้ ย (2559) ได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยเรื่ อง มัทนะพาธา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยเรื่ อง มัทนะพาธา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรี ยนมีความ
คิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งเป็ นไปในทางเดี ยวกันกับผลการวิจยั ของ ปิ ยนุ ช
แหวนเพชร (2560) ได้ทาการศึ กษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้วิธีสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คการใช้แผนที่ ความคิด พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 3 หลังเรี ยนด้วยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คการใช้แผนที่ความคิด สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ คการใช้แผนที่ความคิด
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
จากเหตุผลดังกล่าวนั้น จึงสนับสนุนว่า การใช้รูปแบบการสอน 5E มีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยของ
นักเรี ยนหลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
สูงกว่าวิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วรรณคดีโดยใช้วธิ ีสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เป็ นวิธีการที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความคิดอย่างเป็ นระบบและได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยการสื บค้น
ข้อมูลใช้ความสามารถในการเสาะแสวงหาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สามารถสร้างเป็ นองค์
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เพื่อสามารถถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้กบั กลุ่มเพื่อน ทาให้เกิดเป็ นการจาแบบยัง่ ยืน อีกทั้งยัง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
เป็ นวิธีการที่ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ อยากรู ้อยากเห็น อยากค้นหาคาตอบ เพื่อให้ได้คาตอบที่ตอ้ งการ
วิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) จึ งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี ของผูเ้ รี ยนได้ดี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
รัตติกาล บุญอาจ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดย
ใช้ วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ กับวิธีการสอนโดยใช้ แผนผังมโนทั ศน์ โดยผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้วธิ ีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรี ยน
กลุ่มที่ ใช้วิธีการสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับการศึ กษาวิจัยของ ศุ ภณัฐ
ปรัชญาทานุ และเด่นดาว ชลวิทย์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ สอนโดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) สู งกว่านักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ หลัง
เรี ยนสู ง 13 กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึ กษาวิจยั ของ อภิชิต สุ ธาวา (2560) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ การอ่ านวิเคราะห์ ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ระหว่ างวิธีการสอนแบบ
5E และวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบ 5E สู ง
กว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยวิธีการ
สอนแบบ 5E หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ.05
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ไปใช้ ครู ผสู ้ อนควรศึกษาและทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสมกับเวลา และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามที่วางแผนไว้
2. เนื่ องจากวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง ครู ผูส้ อนจึ งควรมี กิจกรรมที่
หลากหลายรู ปแบบ มีสื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ ไม่ให้นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่าย
3. การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ครู ควรสร้างบรรยากาศหรื อสถานการณ์ที่ชวนสงสัย เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้
สื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) สามารถนาไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดี และ
ประยุกต์ใช้กบั นักเรี ยนระดับอื่น หรื อครู นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการสอนวรรณคดี ให้กบั
นักเรี ยน โดยเลือกเนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับชั้นเรี ยนของตนเอง
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เพื่อพัฒนานักเรี ยนในสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
อื่น ๆ เช่น สาระการอ่าน และสาระการเขียน เป็ นต้น
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แบบ 5E และวิธีสอนแบบปกติ. การศึกษาค้นคว้า อิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

997

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’

ผลของการใช้ เทคนิคการสอน KWLH Plus ทีม่ ีต่อทักษะการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
กมลทิพย์ นาชัยทอง
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
E-mail: 6312610014@rumail.ru.ac.th
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิ คการสอน KWLH Plus ที่มีต่อทักษะการอ่านตีความของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการสอน KWLH Plus และกลุ่มที่ได้รับวิธีสอนแบบดั้งเดิม ประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6/2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนสุ คนั ธชาติ
วิทยา (นามสมมติ) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง ซึ่งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิ คการสอน KWLH Plus จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม ซึ่ งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม จานวน 30 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านตีความ เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการสอน KWLH Plus และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้ น 8 คาบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยแบบ (t test) ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) คะแนนค่าเฉลี่ยของทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการสอน KWLH Plus หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) คะแนน
ค่าเฉลี่ยของทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของนักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ คการสอน KWLH
Plus สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ทักษะการอ่านตีความ, เทคนิคการสอน KWLH Plus, วิธีสอนแบบดั้งเดิม
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Effects of Using KWLH Plus Teaching Technique on Skills Required Reading
and Interpretation of Matthayom Sueksa Sixth Students
Kamontip Nachaithong
Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
E-mail: 6312610014@rumail.ru.ac.th
Abstract
This purposes or this research were To study effect of using KWLH Plus teaching technique on skills required, reading
and interpretation of Mathayom Sueksa sixth students and to compare skills required, reading and interpretation of Matthayom
Sueksa sixth between the group by using KWLH Plus Teaching Techniques and the group by traditional teaching methods. The
target population in this research were Mathayom Sueksa 6/1 and Mathayom Sueksa 6/2 students in the second semester of the
academic year 2021 at Sukantachat Wittaya School (Pseudonym) under the Chonburi-Rayong Secondary Educational Service
Area Office. Use a purposive sampling. These thesis was devided into experimental which was organized to learn with the
teaching technique of KWLH Plus for 30 people and control group which received learning by traditional teaching methods,
consisted of 36 people. The instruments for data collection were skills required, reading and interpretation test. The instruments
for experimemt were Learning Management Plan with KWLH Plus Teaching Techniques and Learning Management Plan with
traditional teaching methods. The duration of experiment was 4 week, 2 periods per week total of 8 periods. The collected data
were analyzed by arithmetic mean (x̅), standard deviation (SD) was tested for t-tests. The research findings were summarized as
follows: Effect of KWLH Plus teaching technique of Mathayom Suksa sixth students on skills required, reading and interpretation
after school was significantly higher than before at .05 level and skills required, reading and interpretation of the Mathayom
Sueksa sixth students were taught with the KWLH Plus teaching technique higher than the students who received the traditional
teaching methods statistically significant at .05 level.
Keywords: Reading Interpretation Skills, KWLH Plus Teaching Technique, Traditional Teaching Methods
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บทนา
การอ่านตีความมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการดารงชีวิตในปั จจุบนั เนื่ องจากข้อมูลข่าวสารในปั จจุบนั บางครั้งผูเ้ ขียน
ไม่ได้สื่อความหมายออกมาโดยตรง ผูอ้ ่านจึงต้องค้นหาเจตนาหรื อจุดประสงค์ที่แท้จริ ง ที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อความหมายให้ผอู ้ ่าน
ได้รับรู ้ดว้ ยตนเอง หากผูอ้ ่านมีความสามารถในการอ่านตีความเป็ นอย่างดี ก็จะสามารถทาความเข้าใจ วินิจฉัย ประเมินค่าสิ่ งที่อ่าน
โดยอาศัยหลักความจริ งและเหตุผลต่อไปได้ ซึ่ งการอ่านตีความ เป็ นการวัดทักษะในการจับใจความสาคัญหรื อสาระสาคัญ เข้าใจ
ความหมายของคา วลี ประโยค สัญลักษณ์ และบริ บท ตีความน้ าเสี ยง จุดมุ่งประสงค์ หรื อเจตนาของผูเ้ ขียน สรุ ปความโดยเรี ยบเรี ยง
ถ้อยคาที่ได้จากตีความให้มีความหมายชัดเจน และอธิบายขยายความ ดังที่ เถกิง พันธุ์เถกิงอมร (2542) กล่าวว่า การอ่านตีความเป็ น
กานอ่านในระดับที่สูงขึ้น ที่ผอู ้ ่านจะต้องใช้ความสามารถทางความคิดมากกว่าการอ่านปกติ เป็ นการอ่านที่ตอ้ งใช้วิจารณญาณอย่าง
ลึกซึ้ง ต้องสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สารที่นามาอ่านได้ ในการอ่านผูอ้ ่านต้องสามารถเข้าใจเจตนาของผูเ้ ขียน เข้าใจ สารทั้ง
เนื้อเรื่ องและน้ าเสี ยง ถ้าเข้าใจเจตนาของเนื้อเรื่ อง เรี ยกว่า “การตีความเนื้ อหา” และถ้าเข้าใจเจตนาของน้ าเสี ยง เรี ยกว่า “การตีความ
น้ าเสี ยง” หรื อบางทีเรี ยกว่า “อ่านตีบท”
ปั ญหาการอ่านที่พบในปั จจุบนั คือ นักเรี ยนอ่านแล้ว ไม่เข้าใจความหมายแฝง จับใจความสาคัญหรื อสรุ ปใจความสาคัญ
ไม่ได้ ไม่สามารถตีความสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่ องที่อ่านได้ จึงส่ งผลให้ไม่สามารถเข้าใจแนวคิด หรื อเจตนาของผูเ้ ขียนได้
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่นกั เรี ยนไม่มีพฒั นาการทางความคิดอ่านได้ลึกซึ้ง ทั้งนี้ เพราะขาดทักษะการตีความ ดังนั้น การตีความจึงเป็ น
ส่ วนสาคัญของการอ่าน เพราะการอ่านตีความ นอกจากจะต้องการรายละเอียดเรื่ องแล้ว ควรต้องตีความให้ได้สาระที่ผเู ้ ขียนส่ งมา
ด้วย (ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์, 2538) ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผูส้ อนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสุ คนั ธชาติวิทยา
(นามสมติ) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี-ระยอง พบปั ญหาการอ่านตีความของนักเรี ยน จากการจัดการ
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กทักษะ แบบทดสอบย่อยท้ายหน่วยการเรี ยนรู ้ และจากการประชุม PLC กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย พบว่า นักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่สอน ขาดทักษะด้านการอ่านตีความ ได้แก่ นักเรี ยนจับใจความสาคัญไม่ได้ ไม่เข้าใจ
ความหมายของคา วลี ประโยค และบริ บทที่ ปรากฏในเรื่ องที่ อ่าน ไม่ สามารถอ่านตี ความเนื้ อหาที่ ผูเ้ ขี ยนถ่ายทอดออกมาได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนื้ อหาที่ซับซ้อน นอกจากนี้ นักเรี ยนไม่เข้าใจสัญลักษณ์ที่ผเู ้ ขียนใช้ ไม่สามารถตีความน้ าเสี ยงหรื อเจตนาของ
ผูเ้ ขียนได้ ปั ญหาดังกล่าว นับว่า เป็ นปั ญหาที่ สาคัญของการอ่านตีความ หากผูอ้ ่านไม่เข้าใจความหมาย จับใจความสาคัญไม่ได้
ตีความความหมายแฝง หรื อสัญลักษณ์ไม่ได้ ก็ไม่สามารถเข้าใจแนวคิดของเรื่ องและเจตนาของผูเ้ ขียน ดังนั้น จากสภาพปั ญหา
ดังกล่าว จึ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทักษะการอ่านตีความ ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น และตรงตามสภาพปั ญหาของ
นักเรี ยน
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่นามาใช้พฒั นาทักษะการอ่านตีความ ซึ่งการพัฒนานักเรี ยนให้
มีทกั ษะการอ่านตีความ ครู ตอ้ งมีเทคนิ คการสอนที่หลากหลาย มีกิจกรรมและสื่ อการสอนที่ เหมาะสมกับบริ บทของนักเรี ยน โดย
เน้นทฤษฎี เทคนิคการสอนที่นกั เรี ยนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม ฝึ กปฏิบตั ิ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ โดยพบว่า เทคนิ คการสอน KWLH Plus เป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านตีความ เนื่ องจากเป็ นเทคนิ คที่ มีกระบวนการในการเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มของนักเรี ยนมาช่ วยในการตีความเรื่ องที่ อ่าน จาก
ประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน นักเรี ยนสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ตั้งคาถาม หาคาตอบ และสื บค้นเพิ่มเติมด้วยตนเอง เทคนิ คการ
สอนนี้ จะทาให้นักเรี ยนเข้าใจเรื่ องที่ จะวิเคราะห์มากขึ้น และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังที่ วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2552) ได้กล่าวว่า เทคนิ คการสอน KWLH Plus เป็ นเทคนิ คที่เหมาะสมอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถจัดการทบทวน
ความรู ้เดิมของตนเองได้ และนาความรู ้เดิมมาใช้ ซึ่งเทคนิค KWLH Plus มี 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้น K (what we Know) การช่วยนักเรี ยน
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ตรวจสอบความรู ้ หรื อเรื่ องที่รู้เกี่ยวกับหัวเรื่ องที่กาหนด ขั้น W (what we Want to fine Out) การช่วยให้นกั เรี ยนพิจารณาตัดสิ นใจว่า
ต้องการเรี ยนรู ้อะไร จากเรื่ องที่กาหนด ขั้น L (what we have Learned) การช่วยให้นกั เรี ยนระบุสิ่งที่ได้เรี ยนรู ้จากการอ่านที่กาหนด
ขั้น H (How can we learn more) การช่วยให้นกั เรี ยนเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรื อแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆ เพื่อให้ได้ความรู ้เพิ่มเติมมากขึ้น
การทาแผนผังความคิด (mapping) และขั้น Summarizing การสรุ ปเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ อ่าน เมื่อจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการสอน
KWLH Plus ตามขั้นตอน นักเรี ยนได้ฝึกการคิดเชื่ อมโยงโดยใช้แผนผังความคิดแบบต่าง ๆ ฝึ กจิ นตนาการ การใช้เหตุผล การ
คาดคะเนความเป็ นไปได้ ฝึ กสรุ ปความ ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจในเรื่ องที่ จะตีความมากขึ้น นอกจากนี้ นักเรี ยนได้พฒั นาทักษะการ
เรี ยนรู ้ ให้พร้ อมในระดับที่ สูงขึ้ น มี ค วามใฝ่ รู ้ คน้ คว้าค าตอบในสิ่ งที่ สนใจ ส่ งเสริ มการคิ ดนอกกรอบ และสามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวของกับเทคนิ คการสอน KWLH Plus พบว่า มีการนาเทคนิ คการสอน KWLH Plus ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการอ่าน ด้วยประเด็นที่หลากหลาย ดังนี้ กิตติกาญจน์ อินทเกตุ (2558) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทักษะการอ่ าน
อย่ างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้ วยเทคนิ คการสอนแบบ KWLH Plus ขณะที่ มนตรี เกื้อทาน
(2561) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ การอ่ านจับใจความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH Plus
ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคู่คิด ส่ วน Alpini (2019) ศึกษาเรื่ อง ผลของการใช้ เทคนิ ค KWLH Plus ในการสอนอ่ านเพื่อความ
เข้ าใจ และ Hamdan (2014) ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพของ KWLH-Plus ในการพัฒนาการอ่ านเพื่อความเข้ าใจ นอกจากนี้ ยังมีการนา
เทคนิคการสอน KWLH Plus ไปใช้ในระดับชั้นที่หลากหลาย และไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา เป็ นต้น
ซึ่งนาไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจยั ใด ที่นาเทคนิ คการสอน KWLH Plus มาพัฒนาทักษะ
การอ่านตีความ จากความสาคัญและปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาผลของการใช้เทคนิ คการสอน KWLH Plus ที่มี
ต่อ ทัก ษะการอ่ า นตี ความของนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 เพื่อ ให้นักเรี ย นเข้า ใจเนื้ อ หาของเรื่ องที่ อ่ านได้อย่า งถู กต้อง และ
ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น เพิ่มโอกาสการฝึ กอ่านตีความ และพัฒนาทักษะการอ่านตีความให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอน KWLH Plus ที่มีต่อทักษะการอ่านตีความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคการสอน KWLH Plus และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
ทบทวนวรรณกรรม

Plus ดังนี้

ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านตีความและเทคนิ คการสอน KWLH

1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการอ่านตีความ
ทักษะการอ่านตีความ คือ ทักษะที่ผอู ้ ่านต้องเข้าใจความหมายของถ้อยคา ข้อความ ซึ่ งอาจเป็ นความหมายโดยตรงและ
โดยนัยความหมายของสัญลักษณ์ที่แฝงในสารนั้น ๆ เข้าใจแนวคิดสาคัญของเรื่ อง จุดประสงค์ เจตนา และน้ าเสี ยงของผูเ้ ขียนที่
ต้องการจะสื่ อมาให้ผอู ้ ่าน แล้วนาไปสรุ ปอธิบายในประเด็นที่ผเู ้ ขียนได้เขียนไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยการตีความจะมีความ
ลึกซึ้ งเพียงใด ก็ข้ ึนอยูก่ บั พื้นฐานความรู ้ทางภาษา ความสนใจ และประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน โดยผูว้ ิจยั ได้วดั ทักษะการตีความ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
5 ด้าน ดังนี้ (1) การจับใจความสาคัญหรื อสาระสาคัญของเรื่ อง (2) ความเข้าใจความหมายของคา วลี ประโยค สัญลักษณ์และบริ บท
(3) การตีความน้ าเสี ยง จุดมุ่งประสงค์ หรื อเจตนาของผูเ้ ขียน (4) การสรุ ปความโดยเรี ยบเรี ยงถ้อยคาที่ได้จากการตีความให้ครบถ้วน
และถูกต้อง (5) การอธิบายขยายความ ดังนั้น หากนักเรี ยนนาทักษะข้างต้น มาใช้ในการอ่านตีความ ก็เชื่อได้วา่ การตีความของผูอ้ ่าน
จะเหมาะสม มีเหตุผล และเชื่อมโยงกับสิ่ งที่อ่าน
2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการสอน KWLH Plus เป็ นแนวคิดของ ไอลีน คาร์ และดอนน่า
โอเกิล (Car & Ogle, 1987) หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนใช้กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน โดยเน้นการใช้ความรู ้
เดิมของผูอ้ ่านในการตีความ ทาความเข้าใจเรื่ องที่อ่าน และเพื่อความเข้าใจตรงจุดประสงค์ท่ีผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อให้ผอู ้ ่านทราบ มี
การวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง จากการศึกษาแนวคิดของเทคนิ คการสอน KWLH Plus สรุ ปขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการสอน KWLH Plus ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมพร้อมก่อนการอ่านตีความ เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยน เตรี ยมความพร้อมนักเรี ยน โดยการให้
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการอ่านตีความ และชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ของเทคนิคการสอน KWLH Plus และวิธีบนั ทึกข้อมูลลง
ในตาราง KWLH Plus - Chart
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมก่อนอ่านตีความ
-ขั้น K (what we Know) นักเรี ยนรู ้อะไรบ้าง จากหัวข้อเรื่ องที่อ่าน นักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้าง เกี่ยวกับเรื่ องที่จะ
อ่าน โดยครู กระตุน้ หรื อถามให้นกั เรี ยนระดมสมองถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนรู ้แล้ว นาข้อมูลที่ได้มาจาแนก
-ขั้น W (What we want to fine out) นักเรี ยนต้องการรู ้อะไรบ้าง จากหัวข้อเรื่ องที่อ่าน ให้นกั เรี ยนกาหนดคาถาม
ซึ่ งเป็ นคาถามเกี่ ยวกับการตี ความ เช่ น ผูเ้ ขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร เรื่ องนี้ มีความสาคัญอย่างไร สาระสาคัญของเรื่ องคืออะไร
นักเรี ยนได้ขอ้ คิดอะไร จากการอ่านเรื่ องนี้
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมระหว่างอ่านตีความ
-ขั้น L (what we have Learned) นักเรี ยนเรี ยนรู ้อะไรบ้าง จากเรื่ องที่อ่าน ภายหลังจากการอ่านเรื่ องนักเรี ยนเลือก
ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน มาตอบคาถามที่กาหนดไว้ในช่อง W แล้วนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลเดิมที่ตนเองมีอยู่ กับข้อมูล
ใหม่ที่ได้รับ ตลอดจนจัดลาดับข้อมูล
-ขั้น H (How can we learn more) นักเรี ยนหาความรู ้เพิ่มเติมจากเรื่ องที่ อ่านได้อย่างไร ในขั้นนี้ ให้นกั เรี ยน
ช่วยกันบอกแหล่งข้อมูลที่นกั เรี ยนจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้เรี ยนในห้อง
-ขั้นสร้างแผนภาพความคิด (mapping) ในขั้นนี้ ให้นกั เรี ยนนาข้อมูลจากการอ่าน มาสร้างแผนภาพความคิด
-ขั้นสรุ ปเรื่ องจากการอ่าน (summarizing)ในขั้นนี้ ให้นักเรี ยนเขียนสรุ ปการตีความเนื้ อหา (สาระสาคัญของ
เรื่ อง) และการตีความน้ าเสี ยง (เจตนาหรื อจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน) ของเรื่ องที่อ่าน
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุ ป ในขั้นนี้ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เกี่ ยวกับการอ่านตีความ ประเมินผลให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
สิ่ งสาคัญในการนาเทคนิ คการสอน KWLH Plus ไปจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความให้แก่นกั เรี ยน คือ การใช้คาถาม
ของครู ในการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คิดในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อยืนยันความคิดหรื อเปลี่ยนแปลงความคิด เมื่อเห็น
ว่า มีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ ก่อนที่จะใช้วจิ ารณญาณของตนเองในการคิดหาข้อสรุ ป จุดเน้นที่สาคัญของเทคนิ ค KWLH Plus
คือ จะต้องใช้คาถามที่ หลากหลายจากตัวครู และตัวนักเรี ยนเอง ครู ตอ้ งคอยส่ งเสริ มกระตุน้ ให้นักเรี ยนตั้งคาถามจากความคิ ด
รวบยอดที่ตนเองต้องการรู ้ลึก หรื อรู ้คาตอบ และคาอธิบาย โดยเน้นคาถามประเภทสรุ ป วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า ในอัตราส่ วน
ที่มากกว่าคาถามประเภทความรู ้ ความจา และความเข้าใจ

1002

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
วิธีดาเนินการวิจยั
การออกแบบการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research design) มีรูปแบบ
การวิจยั แบบ Non-Equivalent Control Group Pretest/Posttest Design (กิตติยา วงษ์ขนั ธ์, 2561) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองที่ จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการสอน KWLH Plus และกลุ่มควบคุมที่ จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนแบบดั้งเดิ ม เพื่อ
เปรี ยบเทียบทักษะการอ่านตีความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยเทคนิ คการสอน KWLH Plus กับ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม โดยมีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย (target population) ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 จานวน 30 คน
และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 จานวน 30 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 60 คน ของโรงเรี ยนสุ คนั ธชาติวิทยา (นามสมมติ) ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้วิชา
ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 พบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวนของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย ไม่แตกต่างกัน และจับสลากประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย (target population) เข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ดังนี้ (1) กลุ่มทดลอง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6/1 ซึ่ งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิ ค
การสอน KWLH Plus และ (2) กลุ่มควบคุม คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 ซึ่งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านตีความ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
มี 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence--IOC) ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบ อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.36-0.80 และหาค่าอานาจจาแนก (r) เป็ นรายข้อ ซึ่งมี
ค่าระหว่าง 0.21-0.66 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยเน้นความครอบคลุมเนื้ อหาและตัวชี้วดั และหาค่าความเชื่อมัน่ สู ตร K-R 20
มีค่าเท่ากับ 0.87
2. เครื่ องมือการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การตีความของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยแบ่งเป็ น แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านตีความ ด้วยเทคนิ คการสอน KWLH Plus จานวน 8 แผน
แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านตีความ ด้วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม จานวน 8 แผน แผนละ
1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence--IOC) ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเท่ากับ 1.00
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (Statistical Package for the Social Science--SPSS for
Windows version 22.0) ดังนี้
1. วิเคราะห์คะแนนการอ่านตีความ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย (x̅)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนการอ่านตีความของกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบ
ค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (dependent sample t test)
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนการอ่านตีความของกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบ
ค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (dependent sample t test)
4. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการอ่านตีความ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
การทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (independent sample t test)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ผลการวิจยั

ตาราง 1
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง ค่ าเฉลี่ยคะแนนทักษะการอ่ านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยเทคนิคการสอน KWLH Plus ก่ อนทดลองและหลังการทดลอง
̅
X
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
SD
t
Sig.
ก่อนเรี ยน
30
30
14.67
6.49
7.65*
.000
หลังเรี ยน
30
30
24.70
2.52
*p < .05
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคการสอน KWLH Plus หลังเรี ยน (̅X = 24.70, SD = 2.52) สูงกว่าก่อนเรี ยน ((̅X = 14.67, SD = 6.49) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตาราง 2
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง ค่ าเฉลี่ยคะแนนทักษะการอ่ านตีความ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ก่ อนทดลองและหลังการทดลอง
̅
X
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
SD
t
Sig.
ก่อนเรี ยน
30
30
16.64
3.31
8.94*
.000
หลังเรี ยน
30
30
23.67
3.30
*p < .05
จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนวัดทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม หลังเรี ยน (X̅ = 23.67, SD = 3.30) สู งกว่าก่อนเรี ยน (X̅ = 16.64, SD = 3.31) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตาราง 3
ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง ค่ าเฉลี่ยคะแนนทักษะการอ่ านตีความของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่ างกลุ่มที่ ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิคการสอน KWLH Plus และกลุ่มที่ ได้ รับการสอนแบบดัง้ เดิม
̅
X
ประชากร
N
คะแนนเต็ม
SD
t
Sig.
กลุ่มทดลอง
30
30
24.70
2.52
2.09*
.041
กลุ่มควบคุม
30
30
23.17
3.30
*p < .05
จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนวัดทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนของกลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการสอน KWLH Plus (̅X = 24.70, SD = 2.52) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม (̅X = 23.17, SD
= 3.30) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้เทคนิ คการสอน KWLH Plus ที่มีต่อทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
สามารถอภิปราย และสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยของทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิ คการสอน KWLH Plus หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
Zalisman and Astafi (2021) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรี ยนด้วยเทคนิ ค KWLH Plus สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า เทคนิ คการสอน KWLH Plus เป็ นขั้นตอนที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนอ่านอย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยการใช้คาถามเป็ นแนวคิดในการพยายามค้นหาคาตอบ ซึ่งมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนตัวเอง กระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดอย่างเป็ นระบบ โดยมีการวางกรอบแนวทางให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงเนื้ อหาอย่างมีลาดับขั้นตอน โดยครู
คอยเป็ นผูก้ ระตุน้ หรื อซักถาม ให้นกั เรี ยนร่ วมกันระดมสมอง เพื่อค้นหาความรู ้เดิมที่ นกั เรี ยนมี ก่อนจะเริ่ มอ่าน นักเรี ยนช่วยกันคิด
และตั้งคาถามว่า ต้องการเรี ยนรู ้อะไรเพิ่มเติมจากเรื่ องที่อ่าน เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน ภายหลังเมื่อนักเรี ยนอ่าน
แล้ว นักเรี ยนเลือกข้อมูลที่ได้จากการอ่าน มาบันทึก ดังนั้น การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค KWLH Plus สามารถพัฒนาทักษะการอ่านตีความ
ให้สูงขึ้น และทาให้นกั เรี ยนมีกรอบในการคิดอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน ตามอักษรย่อ KWLH Plus ดังนี้
ขั้น K-What We Know เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนต้องใช้ประสบการณ์เดิมของตนเองเป็ นพื้นฐานในการคาดเดาเนื้ อเรื่ องหรื อ
เหตุการณ์จากชื่ อเรื่ องได้ เพื่อเชื่ อมโยงเข้าสู่ เรื่ องที่ จะอ่านในขั้นต่อไป ทาให้นักเรี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องที่ อ่านเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ พรรณี เศวตมาลย์ (2543) ที่กล่าวว่า นักเรี ยนจะต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิม เพื่อตีความ ทาความเข้าใจเรื่ องที่
อ่าน ดังนั้น ประสบการณ์เดิมจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ทกั ษะการอ่านตีความเพิ่มขึ้น
ขั้น W-What We Want to Find Out เป็ นขั้นที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนแสดงความอยากรู ้อยากเห็น โดยใช้วิธีต้ งั คาถามเพื่อ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนช่วยกันค้นหาคาตอบจากเรื่ องที่อ่าน การตั้งคาถามทาให้นกั เรี ยนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน มีใจจดจ่อกับบทอ่าน
เพื่อตรวจสอบความรู ้ของตนเอง ซึ่งในขั้นการตั้งคาถามนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้รับการกระตุน้ และแนะนาให้ต้ งั คาถามเกี่ยวข้องกับการอ่าน
ตีความให้หลากหลาย ครอบคลุมทักษะการอ่านตีความด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจับใจความสาคัญหรื อสาระสาคัญของเรื่ อง ความเข้าใจ
ความหมายของคา วลี ประโยค สัญลักษณ์และบริ บท การตีความน้ าเสี ยง จุดประสงค์ หรื อเจตนาของผูเ้ ขียน ทั้งนี้ เพื่อให้นกั เรี ยนใช้
คาถามนี้ เป็ นจุดมุ่งหมายที่จะอ่านและหาคาตอบในขั้นต่อไป
ขั้น L-What We Have Learned เป็ นขั้นที่ให้นกั เรี ยนได้อ่านเนื้ อเรื่ องอย่างมีสมาธิ เพื่อค้นหาคาตอบในสิ่ งที่ตนเอง
อยากรู ้ จ ากเนื้ อ เรื่ อ งในบทอ่า น ซึ่ ง ในขั้นนี้ ช่ วยส่ งเสริ มทัก ษะการอ่า นตี ค วามของนักเรี ยนในด้านการจับใจความสาคัญหรื อ
สาระสาคัญของเรื่ อ ง ความเข้าใจความหมายของค า วลี ประโยค สัญลักษณ์ และบริ บท การตี ความน้ า เสี ยง และการอธิ บาย
ขยายความ
ขั้น H- How Can We Learn More เป็ นที่ให้นกั เรี ยนระบุแหล่งเรี ยนรู ้หรื อแหล่งข้อมูลที่จะไปศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
หรื อหาข้อมูลเพิ่มเติม ทาให้นกั เรี ยนได้ขยายขอบเขตของความรู ้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่ งในขั้นนี้ ช่วยส่ งเสริ มทักษะการอ่านตีความ
ของนักเรี ยนในด้านการอธิบายขยายความสอดคล้อง โดย นิรันดร์ ตั้งเมธีกลุ (2546) ที่กล่าวว่า การค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนตั้งคาถามเพิ่มเติม จากเนื้อเรื่ องที่อ่านได้ อีกทั้งเสนอแนวทางและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติมจาก
คาถามที่ เกิ ดขึ้นจากบทอ่าน ในขั้นนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้ต้ งั เป้ าหมายของตนเองอีกครั้ง และได้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งใหม่ ทาให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ในหัวข้อนั้น ๆ เพิ่มขึ้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ขั้น Mapping เป็ นขั้นที่ให้นกั เรี ยนได้ฝึกการเรี ยงลาดับเหตุการณ์และการเรี ยบเรี ยงข้อมูลอย่างเป็ นระบบ โดยการทา
แผนภาพความคิดเพื่อสรุ ปเรื่ องราว เนื้อหา ข้อคิด จับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านจากแผนภาพความคิด ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหา
ที่เรี ยนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งในขั้นนี้ ช่วยส่ งเสริ มทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนในด้านการจับใจความสาคัญหรื อสาระสาคัญของ
เรื่ อง สอดคล้องกับ พัชริ นทร์ แจ่มจารู ญ (2547) ที่กล่าวว่า การสอนโดยให้นกั เรี ยนทาแผนภาพความคิดเพื่อสรุ ปเรื่ องที่อ่าน จะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องที่อ่านดีข้ ึน เพราะทาให้สามารถมองเห็นใจความสาคัญ รวมทั้งรายละเอียดของเรื่ องที่อ่าน ตลอดจน
ช่วยให้นกั เรี ยนแยกแยะใจความสาคัญในเนื้อหาได้ง่ายและเป็ นระบบ สรุ ปความคิดรวบยอดและภาพรวมของเนื้อหาได้เร็ ว
ขั้น Summarizing เป็ นขั้นที่ ให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปความ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าใจสิ่ งที่ อ่านมากขึ้น
และนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้วิธีการเรี ยบเรี ยงภาษาที่ มาจากความเข้าใจ โดยนาข้อมูลจากแผนภาพความคิด มาเรี ยบเรี ยงด้วยภาษาของ
ตนเอง ซึ่ งในขั้นนี้ ช่วยส่ งเสริ มทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนในด้านการสรุ ปความ โดยเรี ยบเรี ยงถ้อยคาที่ได้จากตีความให้
ครบถ้วนและถูกต้อง
2. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยของทักษะการอ่านตีความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของนักเรี ยนได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการสอน KWLH Plus สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นว่า วิธีการสอนแบบดั้งเดิ มสามารถพัฒนาทักษะการอ่านตี ความได้สูงขึ้ น
เนื่ องด้วยขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนแบบดั้งเดิ ม เป็ นวิธีการสอนพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาในการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริ ม การเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะการอ่านตีความให้สูงขึ้นได้เช่นกัน แต่เทคนิ ค
การสอน KWLH Plus สามารถพัฒนาทักษะการอ่านตีความได้มากกว่า ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค KWLH
Plus เป็ นเทคนิ คการสอนในการสอนอ่านควบคู่กบั การส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นลาดับขั้นตอน ทาให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
ความสามารถด้านการอ่าน และการคิด วิเคราะห์ เนื่ องจากมีกรอบและแนวทางให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดเป็ นลาดับขั้นตอน โดยครู คอย
ดูแลการฝึ กของนักเรี ยนและคอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนตั้งคาถามเกี่ยวกับการตีความ เพื่อแสวงหาคาตอบจากเรื่ องที่อ่าน นอกจากนี้ ใน
ขั้น H (How can we learn more) เป็ นขั้นตอนที่ฝึกให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้น นักเรี ยนสร้างแผนภาพ
ความคิด Mind Mapping ในขั้น Mapping โดยครู อธิ บายการสร้างแผนภาพความคิด และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสร้างแผนภาพความคิด
โดยเลือกข้อมูลที่จาแนกรายละเอียดของเนื้อหา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเรื่ องที่อ่านและบอกจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน เป็ นการฝึ ก
การจัดลาดับข้อมูลและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่ องที่อ่าน และ ขั้น Summarizing คือ การสรุ ปใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน ซึ่ ง
เป็ นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยครู อธิบายการเขียนสรุ ปใจความ นักเรี ยนร่ วมกันระดมสมองในการเขียนสรุ ป
ใจความจากเรื่ องที่ อ่าน พร้อมทั้งนาเสนอผลงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552) ที่ กล่าวไว้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิ ค KWL, KWL Plus, KWLH และ KWLH Plus สามารถนามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านได้ทุกระดับ โดยมีกรอบในการ
คิด คือ K-ให้ระบุสิ่งที่เรี ยนรู ้ หรื อเรื่ องที่รู้เกี่ยวกับหัวเรื่ องที่กาหนด W-ให้ระบุสิ่งที่อยากรู ้-ให้ระบุสิ่งที่เรี ยนรู ้แล้ว และ H ให้ระบุ
แหล่งข้อมูลที่จะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และ Plus-การทาแผนภาพความคิด และการสรุ ปใจความสาคัญ
ทั้งนี้ จุดเน้นที่ สาคัญของเทคนิ ค KWLH Plus คื อ เป็ นเทคนิ คการสอนที่ ช่วยกระตุน้ ความรู ้ โดยครู ตอ้ งใช้คาถามที่
หลากหลายระดับความคิ ด กระตุน้ และส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใช้คาถามที่ หลากหลาย ซึ่ งจะช่ วยพัฒนาทักษะการคิ ดและส่ งเสริ ม
ความคิดขณะที่อ่าน และเทคนิ ค KWLH Plus ยังเป็ นกิ จกรรมที่เน้นให้นกั เรี ยนได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการอ่าน เริ่ มต้นจากการ
กระตุน้ ประสบการณ์ เดิ มของนักเรี ยน โดยการบันทึ กความรู ้ ที่ เกี่ ยวกับหัวข้อเรื่ องนั้น ๆ เพื่อคาดเดาว่า จะพบข้อมูลอะไรบ้าง
เกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่าน มีการตั้งคาถามในสิ่ งที่อยากรู ้ พร้อมทั้งบันทึกคาตอบที่ได้จากการอ่าน แล้วแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
เพิ่มเติมที่ หลากหลาย มีการจัดทาแผนภาพความคิด เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่ การเรี ยนรู ้ในเรื่ อง
ใหม่ไ ด้ง่า ยขึ้ น เพราะข้อมูล ได้มี การบันทึ กโครงสร้ างอย่างเป็ นระบบ และสรุ ปความรู ้ จ ากเรื่ องที่ เรี ยนเป็ นความคิ ดรวบยอด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน์ (2544) ที่กล่าวว่า เทคนิ ค KWLH Plus เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นด้าน
ทักษะการอ่านเป็ นสาคัญ สามารถตรวจสอบความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ตลอดจนจัดระบบข้อมูลเพื่อการนามาใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากมีแนวทางในการฝึ กเป็ นลาดับขั้นตอนชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้
1. ครู ผูส้ อนควรให้คาแนะนาช่วยเหลือ รวมถึงอธิ บายข้อสงสัยที่ นกั เรี ยนไม่เข้าใจ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนทุกคนเกิ ดความ
เข้าใจในบทเรี ยนนั้น ๆ
2. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คการสอน KWLH Plus เป็ นการสอนที่ มีลาดับขั้นตอนที่ ชดั เจน ดังนั้น ครู ผูส้ อนต้อง
ตระหนักถึ งการจัดลาดับในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้นักเรี ยนเกิ ดความสับสนในการปฏิ บัติตาม และคอยกระตุน้ ให้
นักเรี ยนตั้งคาถาม และตอบคาถาม
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
จากการวิจ ัย ผูว้ ิจัยได้พ บข้อ จากัดในการท าวิจัย หลายด้าน เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของไวรั สโควิด 19
โรงเรี ยนจึงมีมาตรการให้จดั การเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ทาให้มีขอ้ จากัดในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ เพื่อการ
วิจยั ครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ควรปรั บรู ปแบบของกิ จกรรมของเทคนิ คการสอน KWLH Plus โดยผสมผสานกับแอปพลิ เคชันออนไลน์ เช่ น
การออกแบบชิ้นงานโดยใช้ Canva การตอบคาถาม หรื อการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ Padlet การทาใบงานออนไลน์ โดยใช้
Wizer me ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริ บทของผูเ้ รี ยน
2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรออกแบบการทดสอบที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนทุกคน สามารถเข้าทาแบบทดสอบตามระยะเวลาที่
กาหนดได้ และเก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้ครบถ้วนสมบูรณ์
เอกสารอ้ างอิง
กิตติกาญจน์ อินทเกตุ. (2558). การพัฒนาทักษะการอ่ านอย่ างมีวิจารญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้วย
เทคนิคการสอนแบบ KWLH Plus. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กิตติยา วงษ์ขนั ธ์. (2561). การออกแบบการวิจัย รู ปแบบการวิจัยเชิงปริ มาณ การกาหนดตัวอย่ างและการวิเคราะห์ ข้อมูล.
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์. (2538). การปฏิ รูปการศึกษาไทย. กรุ งเทพฯ: สุวรี ิ ยาสาส์น.
เถกิง พันธุ์เถกิงอมร. (2542). การอ่ านตีความ. สงขลา: สถาบันราชภัฎสงขลา, คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ .
นิรันดร์ ตั้งเมธีกลุ . (2546.) การสอนแบบ KWLH ด้ วยการเรี ยนผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่ งเสริ มความเข้ าใจการอ่ านภาษอังกฤษ
พฤติกรรมด้ านสัมพันธภาพระหว่ างบุคคล และด้ าน กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี .
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๕๐ ปี
บ
อ
ร
ครบ
ง
ห
แ
ำ
ำ
ค
เนอื่ งในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยราม

1007

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19’’
พรรณี เศวตมาลย์. (2543). การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ความเข้ าใจในการอ่ านภาษาอังกฤษด้ วยการสอนแบบ KWL-Plus กับ
การสอนอ่ านตามคู่มือครู . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา.
พัชริ นทร์ แจ่มจารู ญ. (2547). การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่ านจับใจความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสังกัด
กรมสามัญศึกษา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ที่ ได้ รับการสอนอ่ านแบบปฏิ สัมพันธ์ ด้วยวิธี KWL-Plus กับวิธีสอนอ่ าน
แบบปกติ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มนตรี เกื้อทาน. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ การอ่ านจับใจความของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ จัดการเรี ยนรู้ ด้วย
เทคนิค KWLH Plus ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนแบบคู่คิด. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วัชรา เล่าเรี ยนดี. (2552). รู ปแบบและกลยุทธ์ การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร,
คณะศึกษาศาสตร์.
สมศักดิ์ ภูวภิ าดาวรรธน์. (2544). การพัฒนารู ปแบบการประเมินตามสภาพจริ งเพื่อการประกันคุณภาพการเรี ยนรู้ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการศึกษา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์.
Carr, E., & Ogle, D. (1987). KWL Plus: A strategy for comprehension and summarization. Journal of Reading, 30(7), 626-631.
Alpini, S. (2019). The effectiveness of using know, want, learned, how (KWLH) strategy in teaching reading comprehension.
Language-Edu, 8(2), 1-15.
Hamdan, M. H. (2014). KWLH-Plus effectiveness on improving reading comprehension of tenth graders of Jordanian male
students. Theory and Practice in Language Studies, 4(11), 2278-2288.
Zalisman, Z., & Astafi, R. (2021). Improving students’ reading comprehension through “KWLH Plus” technique at SMAN 2
kampar. Akademika: Journal Keagamaan dan Pendidikan, 17(2), 252-264.

1008

เนื่องในโอ
กาสสถา
ปนามหาว
ทิ ย

าลยั รามคำำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

