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Research and Development of  Teacher's  Potential  for Authentic  
Learning Assessment on School-based Training 

 
กฤธยากาญจน์ โตพิทกัษ์1 

Krittayakan Topithak 
 
บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี ม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน  
การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานกลุ่มเป้าหมายเป็นครูโรงเรียน
กรณีศึกษา 9 คน เคร่ืองมือการวิจัยได้แก่ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเ รียนเป็นฐานแบบวัดความรู้  
เจตคติ และทักษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงแบบประเมินคุณภาพ  
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ  
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียน  
เป็นฐานวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบวิลคอกซนั 
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการการอบรม
เชิงปฏิบตัิการ การปฏิบตัิการ และการติดตามผล โดยโครงสร้างของรูปแบบมีความเหมาะสม
ระดบัมาก และองค์ประกอบย่อยของรูปแบบมีความเหมาะสมความเป็นไปได้ ความชดัเจน 
และความง่ายต่อการน าไปใช้อยู่ในระดบัมาก 2) ครูมีความรู้หลงัการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีเจตคติหลงัการฝึกอบรม 
สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 มีทกัษะหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 คณุภาพ 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และความพงึพอใจที่มีตอ่รูปแบบอยูใ่นระดบัมาก 
 

 
1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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ค าส าคัญ : การพฒันาศกัยภาพครู การพฒันาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การประเมิน 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง  
 
Abstract 
 This research aimed to develop of teacher's potential for authentic 
learning assessment on school-based training. The subject were 9 teachers in 
a case study school. The research instruments were a model for the 
development of teacher's potential for authentic learning assessment on 
school-based training model, the test of authentic learning assessment 
knowledge, attitude and skill, the test of the quality of authentic learning 
assessment, and the test of the satisfaction towards the model of development 
of teacher's potential for authentic learning assessment on school-based 
training. The data was analyzed by using mean, standard deviation and the 
Wilcoxon signed-rank test. The study demonstrated that (1) The model of 
development of teacher's potential for authentic learning assessment on 
school-based training is divided into 4 factors; 1. research  preparation; 2. 
training workshop; 3. implementing and 4. monitoring. All of the following 
factors were relatively, effectively, possibly, and ease of using in the extremely 
high ranking. (2) The results of teachers' potential using for authentic learning 
assessment on school-based training, the knowledge of teacher after training 
had increased significantly and statistically at .01 level.  The authentic learning 
assessment skill of teacher after training had higher than the criteria is 70 
percent significantly. The attitude of teachers who pass the criteria is 75 
percent significantly. The quality of authentic learning assessment by 
considering  authentic learning assessment design was at the high level. The 
satisfaction to the model of development of teacher's potential for authentic 
learning assessment on school-based training  was at the high level.  
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บทน า 
 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic assessment) เป็นการประเมิน
ทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และ
ก่อให้เกิดการพฒันาผู้ เรียนอยา่งแท้จริง  เนื่องจากเป็นกระบวนการประเมินท่ีสอดแทรก
ไปกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการ  
ที่หลากหลายผา่นการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง 
(Pickett & Dodge, 2001 : 1) เน้นให้ผู้ เรียนแสดงออกซึง่ความเข้าใจและทกัษะการคิด 
ที่ซบัซ้อนในการท างาน (Cardler, 1991 : 20-26) ท่ามกลางกระแสความต้องการของสงัคม
ที่ขานรับการปฏิรูปการประเมินการเรียนรู้หากแต่ในทางปฏิบตัิพบว่า แม้ว่าหน่วยงาน
ต้นสงักัดได้ด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง แต่ครู 
ยงัใช้การประเมินการเรียนรู้แนวนีไ้มม่ากนกั และมีข้อสรุปที่นา่สนใจหลายประการ ได้แก่ 
1) ครูประเมินการเรียนรู้แยกเป็นคนละส่วนกบัการเรียนการสอน ผู้ เรียนไม่มีส่วนร่วม 
ในการวางแผน และไม่ได้รับรู้ว่าจะมีการประเมินตามที่ครูก าหนด 2) มีการตัง้คณะกรรมการ
ก าหนดวิธีการประเมินการเรียนรู้และสดัสว่นของคะแนนโดยที่ครูสว่นใหญ่ไมม่ีสว่นร่วม 
3) ครูใช้วิธีการประเมินหลายวิธีแตท่กุวิธีเป็นการประเมินโดยครู 4) ครูจดัท าแบบฟอร์ม
ประเมินการเรียนรู้จ านวนมากเกินความจ าเป็น 5) ครูบางคนไม่ยอมรับผลการประเมิน
โดยเพื่อนครู 6) ครูบางโรงเรียนลดเกณฑ์การประเมิน เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นวิธีการ 
ที่ถกูต้องในการประเมินการเรียนรู้ 7) ครูและโรงเรียนไม่น าผลการประเมินการเรียนรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 8) ครูประเมินการเรียนรู้แบบไม่ต่อเนื่องท าให้ไม่เห็นภาพพฒันาการ 
จดุออ่น จดุแข็งของนกัเรียนที่สมบรูณ์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2545) 

การศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า 
เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่นเหมาะส าหรับการประเมินการเรียนรู้ในชัน้เรียนที่มุ่งเน้น  
การประเมินเพื่อพฒันา การประเมินตามสภาพจริงเป็นทางเลือกที่น ามาเติมเต็มกับ 
การประเมินด้วยวิธีการทดสอบแบบเดิม (สายฝน แสนใจพรม, 2554; Fuller, 1994) 
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และยังมีการใช้เพื่อเป็นกลไกพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการประเมินการเรียนรู้  
ตามสภาพจริงด้วย (Adams, 1996) ส่วนการพฒันาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริง พบวา่ มีทัง้การพฒันาคูม่ือเพื่อให้ครูศึกษาด้วยตนเอง (วินยั บวัแดง, 2547) 
มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (ทรงศิลป์ ศรีธรราษฎร์, 2552) 
มีการประยกุต์ใช้วิธีวิทยาการวิจยั อาทิ วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (รัตนะ บวัสนธ์, 
2550) และการประเมินเสริมพลงัอ านาจ (กฤติยา วงศ์ก้อม, 2547) มาเป็นกลไกพฒันา 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครู ซึ่งสามารถพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้ มีข้อสงัเกตบางประการที่เป็น
ปัญหาอปุสรรคในการพฒันาครู คือ เวลาของครูคอ่นข้างน้อยหากมีการอบรมระยะยาว
จะท าให้ต้องทิง้ชัน้เรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูมีงานอื่นรับผิดชอบ
คอ่นข้างมาก (กฤติยา วงศ์ก้อม, 2547; รัตนะ บวัสนธ์, 2550) 
 การจัดระบบพัฒนาครูประจ าการที่ปฏิบตัิงานอยู่หลายแสนคนในปัจจุบัน
อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอเป็นเร่ืองที่มีความส าคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่การเตรียมผู้ทีจ่ะ
เข้าสู่ระบบมาเป็นครูพันธุ์ ใหม่ ควรมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ  
ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของครูโดยก าหนดช่วงเวลาในการพฒันาให้เหมาะสมไมด่งึ
ผู้บริหารและครูออกจากโรงเรียนและห้องเรียน (กลุม่งานคณะกรรมาธิการการศึกษา, 
2552 : 11-15) แนวทางการพฒันาครูดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันาครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Training : SBT) ซึ่งเป็นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้
ของครูที่เน้นการปฏิบัติจริงที่น าลงสู่ห้องเรียน มีการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน 
การจดัท าหลกัสตูร และร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ ให้การอบรมและ 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ า มีขัน้ตอนการด าเนินงานที่ประกอบด้วยการวางแผน 
การน าไปปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง (สวุิมล 
วอ่งวาณิช, 2546 ; ศศิธร เขียวกอ, 2547) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพฒันาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
พบว่า มีการพฒันาครูทัง้ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน (สกาวรัตน์ เชยชุ่ม, 
2543; นชุรี ผิวนวล, 2549) การพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพครูและการจดัการเรียนรู้
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ของครูรูปแบบต่าง ๆ (สมจิต สวธนไพบลูย์และคณะ, 2548; เฉลิมชยั พนัธ์เลิศ,2549; 
ร าเพย ภาณสุิทธิกร, 2547) การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ชาญณรงค์ ศิริอ าพนัธ์กุล, 
2550) การประเมินตามสภาพจริง (อมรา เขียวรักษา, 2549) และมีการใช้เพื่อพฒันา
สมรรถนะการชีแ้นะของนักวิชาการพี่เลีย้ง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครู และพบว่า  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครู ส่วน
รายละเอียดวิธีการกระบวนการในการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายแปรไปตามบริบท
ของครู มีความยืดหยุ่นปรับเข้ากบับริบทและความต้องการจ าเป็นของครูได้ การอบรม
โดย ใ ช้ โ ร ง เ ร ีย น เ ป็น ฐ าน  จ ึง เ ป็น ว ิธ ีก า รที ่เ หมา ะสมส า ห ร ับ ก า รพ ัฒนา  
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูควบคู่ไปกับงานประจ า (on the job 
training) โดยไม่แยกครูออกจากชัน้เรียน รวมใช้เวลาในการพฒันาที่ค่อนข้างยืดหยุ่น
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในสถานศกึษา 
 จากความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพครูด้านการประเมินสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยมีโรงเรียน
กรณีศึกษาเป็นสถานศึกษาอาสาสมัคร  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาพิษณโุลก เขต 2 ซึง่จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา 
พบว่า  มีตัวบ่งชีท้ี่อยู่ในระดับพอใช้สองตัวบ่งชี ้ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสิทธิผลของ 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และตัวบ่งชีท้ี่  8 พัฒนาการของ 
การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด โดยเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่  6 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันาในการประเมินภายนอกรอบที่สองเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรู้  
ของผู้ เรียนวา่ ให้ครูใช้วิธีการวดัผลประเมินผลที่หลากหลายเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการของผู้ เรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้และพฒันาผู้ เรียน ดงันัน้เพื่อให้เกิดผลเชิงประจกัษ์ในการพฒันา
ครูโรงเรียนกรณีศึกษาโดยที่ไม่ต้องแยกครูออกจากชัน้เรียน การพัฒนาศักยภาพครู 
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงเป็นวิธีการที่จะท าให้ครู
โรงเรียนกรณีศึกษาสามารถออกแบบการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้        
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สง่ผลให้การจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะพึงประสงค์  โดยก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยัดงันี ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคดิในการวิจยั 
 
 
 

การพฒันาครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

การปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษทีส่อง 

การประเมินการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกบั 
พระราชบญัญัติการศกึษา
แหง่ชาติ  2542 

ผลการใช้รูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพครูด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

รูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพ
ครูด้านการ
ประเมินการ
เรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ศกัยภาพครูด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 

ความรู้  ทกัษะ  และ
เจตคติตอ่การประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ
จริง 

คณุภาพการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ
จริง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมิน

การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี  ้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน 

การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับการประเมิน 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ทกัษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง เจตคติที่มีต่อ 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และคณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยและพฒันา แบ่งขัน้ตอนในการวิจยัออกเป็น
สองระยะ โดยมีขัน้ตอนการวิจยัและวิธีการวิจยัดงันี ้ 

ระยะที่  1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน 
การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

ประชากร ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ได้จากการเลือก 
แบบมีวตัถปุระสงค์ โดยมีความเช่ียวชาญด้านการวิจยัและพฒันาครูหรือการพฒันาครู
ด้านการประเมินการเรียนรู้ จ านวน 5 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1. รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งได้จากการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยั ผ่านการวิพากษ์และ
รับรองรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยโครงสร้างของรูปแบบมีความเหมาะสม 
ระดบัมาก และองค์ประกอบยอ่ยของรูปแบบ ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 3) การปฏิบตัิการ และ 4) การติดตามผล มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความชดัเจน และความง่ายตอ่การน าไปใช้อยูใ่นระดบัมาก 

2. แบบประเมินรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
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ครอบคลมุโครงสร้างและองค์ประกอบย่อย โดยประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความเหมาะสม 
2) ความเป็นไปได้ 3) ความชัดเจน และ 4) ความง่ายต่อการน าไปใช้ ตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมินด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 
.80-1.00  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูเก่ียวกับรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริงโดยใ ช้โรงเ รียนเ ป็นฐานใช้การวิ เคราะห์แบบอุปนัยน า เสนอ 
เป็นภาพประกอบความเรียง 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายตามเกณฑ์ น าเสนอเป็นตารางประกอบ
ความเรียง 

ระยะที่  2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ประชากร ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บคุลากรของโรงเรียนกรณีศึกษา 
จ านวน 9 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1. แบบวดัความรู้เก่ียวกบัประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ปรับจากแบบวดั

มโนทศัน์ที่เก่ียวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของกฤติยา วงศ์ก้อม (2547)  
มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบชนิดถกูผิดจ านวน 23 ข้อ เลือกมาใช้เพียง 20 ข้อ ก าหนด
คะแนนเป็นตอบถกูได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  มีความตรงตามเนือ้หาโดยใช้
ดชันี IOC เท่ากบั .60-1.00 มีค่าความยากง่ายซึ่งค านวณจากสดัสว่นของจ านวนคน 
ที่ตอบถกูอยูร่ะหวา่ง .30-.80 มีคา่อ านาจจ าแนกซึง่ค านวณจากผลต่างระหว่างสดัสว่น
คนตอบถูกในกลุ่มเก่งกบักลุม่อ่อนอยู่ระหว่าง .24-.76 จากนัน้ได้น าไปทดลองใช้กับ
นิสิตภาคพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ เ รียน  
การประเมินการเรียนรู้ ตามสภาพจริงมาแล้ว 20 คน มีค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้อง
ภายในจากสตูร KR 20 เทา่กบั .89 
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2. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ปรับจาก 
แบบวดัทัศนคติต่อการประเมินการเรียนรู้ของกฤติยา วงศ์ก้อม (2547) มีลกัษณะ 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบัจ านวน 15 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพ 
ของแบบวดัเจตคติด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี IOC เท่ากบั .80-1.00 มีค่า
อ านาจจ าแนกซึง่ค านวณจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนน
รวมของข้อที่เหลือเท่ากบั .52-.85 มีค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในจากสตูร
แอลฟ่าของครอนบาคเทา่กบั .96 

3. แบบวดัทกัษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีลกัษณะเป็นเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริค 3 ระดบั ครอบคลมุ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้และสิ่งที่จะประเมิน 2) การก าหนดภาระงานตามสภาพจริง  
3) การก าหนดวิธีการประเมินและผู้ประเมิน 4) การประเมินระหว่างการจดัการเรียนรู้ 
และ 5) การน าเสนอผลการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้ ตรวจสอบคณุภาพ
ของแบบวดัความรู้ด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี IOC เท่ากบั .80-1.00 จากนัน้
ได้น าไปทดลองใช้กับนิสิตภาคพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงครามที่เรียนการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาแล้ว โดยมอบหมายงาน
ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ให้ท าจ านวน 20 คน มีคา่ความเที่ยงเชิงความสอดคล้อง
ภายในจากสูต รแอลฟ่าของครอนบาคเท่ ากับ  .88 มีค่ าความเที่ ย งของ 
การตรวจให้คะแนนระหว่างผู้ประเมิน 2 คน ซึ่งค านวณจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
สมัพนัธ์แบบเพียร์สนัเทา่กบั .89 

4. แบบวดัคณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีลกัษณะเป็นมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั  จ านวน  16 ข้อ  โดยประเมินใน 4 มิติ ตามมาตรฐานการประเมิน
ที่พฒันาโดย Stufflebeam & others (1981) ได้แก่ 1) ประโยชน์จากการประเมิน  
2) ความเป็นไปได้ในการประเมิน 3) ความเหมาะสม และ 4) ความถกูต้อง ตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมินด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี  IOC  มีค่าอยู่ระหว่าง 
.80-1.00 จากนัน้ได้น าไปทดลองใช้กบันิสติภาคพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงครามที่เรียนการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาแล้วโดยมอบหมาย
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งานออกแบบการประเมินการเรียนรู้ให้ท าจ านวน 20 คน มีค่าความเที่ยงเชิง 
ความสอดคล้องภายในจากสตูรแอลฟ่าของครอนบราคเท่ากับ .91 มีค่าความเที่ยง 
ของการตรวจให้คะแนนระหวา่งผู้ประเมิน 2 คน ซึ่งค านวณจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
สมัพนัธ์แบบเพียร์สนัเทา่กบั .84  

5. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีลกัษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่  
1) ความเป็นประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ 3) ความถูกต้องของผล 
การประเมิน 4) ความเหมาะสมของรูปแบบ และ 5) ผลจากการพฒันาตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมินด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี  IOC  มีค่าอยู่ระหว่าง 
.80-1.00 

การก าหนดวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลความรู้เก่ียวกับประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  วิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบก่อนกับหลังการได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู 
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบวิลคอกซนั น าเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง 

2. ข้อมูลเจตคติและทักษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงใช้ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 70 ด้วย
การทดสอบวิลคอกซนั น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

3. ข้อมูลคุณภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และความพึงพอใจ 
ที่มีต่อรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 1.รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนกรณีศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การปฏิบตัิการ และ  
การติดตามผล  โดยองค์ประกอบย่อยที่ 1 การเตรียมการ ประกอบด้วย การส ารวจ
สภาพก่อนการพัฒนา การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา การก าหนดวิธีการพัฒนา 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ ประกอบด้วย  การวางแผนการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ และการประเมินการอบรมเชิงปฏิบตัิการ องค์ประกอบยอ่ยที่ 3 
การปฏิบัติการ ประกอบด้วย การออกแบบการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินคุณภาพการประเมินการเรียนรู้  
ตามสภาพจริง องค์ประกอบย่อยที่ 4 การติดตามผล ประกอบด้วย การน าเสนอผล 
การพฒันา  และการตรวจสอบผลกบัเปา้หมายการพฒันา รายละเอียดดงัภาพท่ี 2 
 

 
 
ภาพ 2 รูปแบบการพัฒนาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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โดยผลการประเมินรับรองรูปแบบเมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้าง พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20 - 4.40 สว่นเบี่ยงเบนอยู่ระหว่าง .45-.55 
โดยมีคา่เฉลีย่โครงสร้างในภาพรวมและโครงสร้างขององค์ประกอบย่อยการปฏิบตัิการ
มากที่สดุเทา่กบั 4.40 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .55 รายละเอียดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  

ความ เหมาะสมของ โค รงส ร้ า ง รูปแบบกา รพัฒนาศักยภาพค รู 
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

โครงสร้าง   S.D. การแปล
ความหมาย 

โครงสร้างของรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การปฏิบตัิการ และการติดตามผล 

4.40 .55 มีความเหมาะสม
มาก 

การเตรียมการ ประกอบด้วย การส ารวจสภาพก่อนการพฒันา 
การก าหนดเปา้หมายการพฒันา การก าหนดวิธีการพฒันา   

4.20 .45 มีความเหมาะสม
มาก 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการ ประกอบด้วย การวางแผนการอบรม  
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ และการประเมินการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  

4.20 .45 มีความเหมาะสม
มาก 

การปฏิบตัิการ  ประกอบด้วย  การออกแบบการประเมิน  
การประเมิน และการประเมินคณุภาพการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริง  

4.40 .55 มีความเหมาะสม
มาก 

การติดตามผล  ประกอบด้วย  การน าเสนอผลการพฒันา  
และตรวจสอบผลกบัเปา้หมายการพฒันา 

4.20 .45 มีความเหมาะสม
มาก 

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=นอ้ยทีส่ดุ 1.51-2.50=นอ้ย 2.51-3.50=ปานกลาง 
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ดุ 
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 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมแตล่ะองค์ประกอบยอ่ย พบวา่ มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความชัดเจน และความง่ายต่อการน าไปใช้อยู่ในระดบัมาก โดยการ
เตรียมการมีคา่เฉลีย่ความเหมาะสมและความชดัเจนสงูสดุเทา่กบั 4.22 (สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .18) และ 4.20 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .18) การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการมีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้และความง่ายต่อการน าไปใช้สูงสดุเท่ากับ 4.33 
(สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .53) และ 4.20 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .51) 
รายละเอียดดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชดัเจน และความง่ายต่อการน าไปใช้
ขององค์ประกอบยอ่ย  

 

องค์ 
ประกอบ
ย่อย 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชดัเจน 
ความง่ายตอ่ 
การน าไปใช้ 

  SD 
ความ
หมาย   S.D 

ความ
หมาย   S.D 

ความ
หมาย   S.D 

ความ
หมาย 

การ
เตรียมการ 

4.20 .18 มาก 4.13 .18 มาก 4.20 .18 มาก 4.07 .28 มาก 

การอบรม
เชิง
ปฏิบตักิาร 

4.13 .30 มาก 4.33 .53 มาก 4.07 .37 มาก 4.20 .51 มาก 

การ
ปฏิบตักิาร  

4.13 .38 มาก 4.27 .43 มาก 4.13 .38 มาก 4.07 .64 มาก 

การตดิตามผล 3.90 .22 มาก 4.10 .65 มาก 4.10 .42 มาก 4.00 .35 มาก 

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=นอ้ยทีส่ดุ 1.51-2.50=นอ้ย 2.51-3.50=ปานกลาง 
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ดุ 
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2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีดงันี ้

 2.1 ครูโรงเรียนกรณีศึกษามีความรู้เก่ียวกบัประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
หลงัและก่อนการฝึกอบรมเท่ากบั 17.22 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09) และ 11.78 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79) เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้  
การทดสอบวิลคอกซนั พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงั
การฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดดงั
ตาราง 3 

 
ตาราง 3 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบคา่เฉลีย่ความรู้เก่ียวกบั

การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงก่อนกบัหลงัการฝึกอบรม  
 

ความรู้เก่ียวกบั
การประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพ

จริง 

  S.D. 
หลงัฝึกอบรม-
ก่อนฝึกอบรม 

N rank 
Sum of 

rank 
Z p 

ก่อนการฝึกอบรม 11.78 1.79 negative 
rank 

0a 0 0 -2.675c .0035* 

หลงัการฝึกอบรม 17.22 1.09 positive rank 9b 5 45   

   total 9     

aหลงัฝึกอบรม<ก่อนฝึกอบรม  bหลงัฝึกอบรม>ก่อนฝึกอบรม  cbased on negative rank 

 
2.2 ครูโรงเรียนกรณีศกึษามีเจตคติตอ่การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานหลงัการฝึกอบรมเท่ากบั 4.20 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .23) ซึ่งสงู
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 (3.75 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 รายละเอียดดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อ  

การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการฝึกอบรมกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

เจตคติตอ่
การประเมิน
การเรียนรู้
ตามสภาพ

จริง 

  S.D. 

หลงั
ฝึกอบรม-
เกณฑ์ 
3.75 

N rank Sum of rank Z p 

เกณฑ์ร้อยละ 
75 

3.75 0 negative 
rank 

0a 0 0 -2.668c .0040* 

หลงัการ
ฝึกอบรม 

4.20 .23 positive 
rank 

9b 5 45   

   total 9     

aหลงัฝึกอบรม < 3.75      bหลงัฝึกอบรม < 3.75  cbased on negative rank 

 
2.3 ครูโรงเรียนกรณีศกึษามีทกัษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการ

ฝึกอบรมเท่ากบั 14.11 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (10.50 
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 รายละเอียดดงั
ตาราง 5 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยทักษะ 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงการฝึกอบรมกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 

ทกัษะการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ

จริง 
  S.D. 

หลงัฝึกอบรม-
ก่อนฝึกอบรม 

N rank 
Sum of 

rank 
Z p 

เกณฑ์ร้อยละ 70 10.50 0 negative rank 9a 0 1 -2.701c .0035* 

หลงัการฝึกอบรม 14.11 .78 positive rank 0b 5 45   

   total 9     

aหลงัฝึกอบรม <10.50      bหลงัฝึกอบรม <10.50cbased on negative rank 
 

2.4 คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูโรงเรียนกรณีศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบการประเมินการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 4.12 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .37) โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสม
ของการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงสูงสุด รองลงมาคือ  ด้านความเป็นไปได้ 
ในการปฏิบตัิจริง และด้านความถกูต้องมีค่าเฉลี่ย 4.22 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48) 
4.14 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42) 4.11 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50) ตามล าดบั 
รายละเอียดดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ยคณุภาพ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูโรงเรียนกรณีศกึษา 

 

คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  

S.D. การแปล
ความหมาย 

1.  ด้านความเป็นประโยชน์ 4.00 .40 ระดบัมาก 

2.  ความเป็นไปได้ในการปฏบิตัิจริง 4.14 .42 ระดบัมาก 

3.  ด้านความเหมาะสม 4.22 .48 ระดบัมาก 

4.  ด้านความถกูต้อง 4.11 .50 ระดบัมาก 

คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยรวม 4.12 .37 ระดบัมาก 

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=นอ้ยทีส่ดุ 1.51-2.50=นอ้ย 2.51-3.50=ปานกลาง 
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ดุ 

 
2.5 ครูโรงเรียนกรณีศกึษามีความพงึพอใจที่มีตอ่รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู

ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก  
มีคา่เฉลีย่ 4.10 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความถกูต้อง
ของผลการประเมินมากที่สดุ  รองลงมาคือด้านความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันา
ศักยภาพครู และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู  
มีคา่เฉลีย่ 4.22 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53) 4.19 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .56) 4.15 
(สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34) ตามล าดบั รายละเอียดดงัตาราง 7 

 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

18 

ตาราง  7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
  ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน 
  การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  

S.D
. 

การแปล
ความหมาย 

1.  ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู 3.96 .56 ระดบัมาก 

2.  ความเป็นไปได้ในทางปฏบิตัิของรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู 4.15 .34 ระดบัมาก 

3.  ด้านความถกูต้องของผลการประเมิน 4.22 .53 ระดบัมาก 

4.  ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู 4.19 .56 ระดบัมาก 

5.  ด้านผลของการพฒันาศกัยภาพครู 4.00 .37 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจที่มีตอ่รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูฯ 4.10 .15 ระดบัมาก 

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=นอ้ยทีส่ดุ 1.51-2.50=นอ้ย 2.51-3.50=ปานกลาง 
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ดุ 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 สรุปผล 
 ผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้  
ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานครัง้นี ไ้ด้ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู 
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การปฏิบตัิการ และการติดตามผล ซึง่มีความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ย่อยอยู่ในระดบัมากและมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชดัเจน ความง่ายต่อ
การน าไปใช้ของแต่ละองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับมากเช่นกัน  รูปแบบการพัฒนา
ศกัยภาพครูดงักล่าวสามารถน าไปใช้ในการพฒันาครูให้มีความรู้ เจตคติ และทกัษะ
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การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ซึ่งยืนยนัได้จากผลการใช้รูปแบบที่พบว่า ครู
โรงเรียนกรณีศกึษามีความรู้เก่ียวกบัประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีเจตคติที่มีต่อ 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 มีทกัษะ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 คณุภาพ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูโดยพิจารณา จากผลงานการออกแบบ  
การประเมินการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และนอกจากนีค้รูยงัมีความพงึพอใจ
ที่มีต่อรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก 
 อภปิรายผล 

 1. รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนกรณีศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบ คือ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการ และ  
การติดตามผล โดยโครงสร้างของรูปแบบมีความเหมาะสมระดบัมาก และองค์ประกอบ
ย่อยของรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชัดเจน และความง่ายต่อ  
การน าไปใช้อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของร าเพย ภาณสุิทธิกร (2547) 
ท่ีวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ือง
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่พบว่า การฝึกอบรม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานควรประกอบไปด้วย 1) การประเมินความต้องการจ าเป็นทัง้ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 3) การน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิ และ  4) การนิเทศติดตามผล นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเฉลิมชัย พนัธ์เลิศ (2549) ที่วิจัยเร่ือง การพฒันากระบวนการเสริม
สมรรถภาพการชีแ้นะของนกัวิชาการพี่เลีย้งโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ใน
การอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ซึ่งในการอบรมประกอบด้วย การเตรียมการ การ
ด าเนินการชีแ้นะและสะท้อนผล และการสรุปผลและทบทวนการท างาน  และยัง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของอมรา  เขียวรักษา (2549) ที่วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมเร่ืองการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับครู
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วิทยาศาสตร์ประถมศกึษาที่มีกระบวนการฝึกอบรม 5 ขัน้ ได้แก่ การตรวจสอบฐานเดิม 
การสร้างเสริมสิ่งใหม่ การให้ลงมือท า การได้น าไปใช้และการให้ภายในประเมิน 
ผลการวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามแนวคิดการฝึกอบรมเป็นฐาน (School Based Training : 
SBT) เป็นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของครูในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
และพฒันาคณุภาพผู้ เรียน วิธีการฝึกอบรมเน้นการปฏิบตัิจริงที่น าลงสูห้่องเรียน มีการ
ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนการจัดท าหลักสูตรและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหวา่งผู้ให้และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ า  เพื่อช่วยกนัแก้ปัญหาหรือพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนอยา่งตอ่เนื่อง มีกิจกรรมและสือ่สารจดัการเรียนการสอน การพฒันาครู
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีขัน้ตอนการด าเนินงานที่ประกอบด้วยการวางแผน การน าไป
ปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง (สวุิมล ว่องวาณิช, 
2546; ศศิธร เขียวกอ, 2547) 

 2. ครูโรงเรียนกรณีศึกษามีความรู้เก่ียวกบัประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 มี
ทกัษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลกัการฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 มี
เจตคติที่มีต่อการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหลัง  
การฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของ
ครูโรงเรียนกรณีศึกษาโดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบการประเมินการเรียนรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับผลการวิจัยของร าเพย ภาณุสิทธิกร (2547) ที่วิจัยเร่ืองการศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ืองกระบวนการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีพบว่า หลงัการฝึกอบรมครูมีผลสมัฤทธ์ิเนือ้หาสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 สอดคล้องกับการวิจัยของศศิธร เขียวกอ (2548) ที่วิจัยเร่ือง  
การพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการประเมินส าหรับครูโรงเ รียนประถมศึกษา  
การเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมแบบดัง้เดิมกับแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพด้านการประเมินการเรียนรู้สงูขึน้ มีเจตคติต่อ
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การท างานด้านการประเมิน และยอมรับความสามารถของตนเองสงูขึน้ สอดคล้องกบั
การวิจัยของสมจิต สวธนไพบูลย์และคณะ (2548) ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุด
ฝึกอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยรูปแบบพัฒนาสมรรถนะ  
ทางวิชาชีพครูและการวิจยั  พบว่า  ครูมีความรู้หลงัการอบรมสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
มีสมรรถนะด้านการปฏิบตัิการและคณุลกัษณะทางเจตคติต่อวิชาชีพครูหลงัการอบรม
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เหตทุี่เป็นเช่นนีเ้นื่องจาก
การฝึกอบรมโดยเน้นที่เป็นการฝึกอบรมครูที่จัดขึน้ในโรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของครูในการพฒันากระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดผู้ เรียนมีคุณภาพ  เป็นการฝึกอบรมที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของครู มีการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบตัิจริงในวิถีการท างานของครู มีการติดตามผล
เชิงกัลยาณมิตร  มีขัน้ตอนหรือกระบวนการประเมินครบวงจรโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA (P : plan D : do  C : check  A : act)  (ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 
2547)  อีกทัง้เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งผู้ให้การอบรมและผู้ รับการอบรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอในการน าผลการวิจยัไปใช้ มีดงันี ้
1. รูปแบบการพัฒนาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นผลผลิตวิจัยที่ส าคัญครัง้นี  ้ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา
ศกัยภาพครูที่ควบคู่ไปกับการปฏิบตัิงาน ยืดหยุ่นกับบริบท ดงันัน้หน่วยงานที่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการพฒันาครูจึงควรน าไปใช้ให้เกิดผลเชิงปฏิบตัิ  

2. นอกจากการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงแล้ว  
ยงัสามารถประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพครูส าหรับส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา สถานศกึษา หรือหนว่ยงานท่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการพฒันา
ครูได้ควรสนับสนุนให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในรูปแบบเดียวกัน และ  
มีการขยายผลไปยงัโรงเรียนอื่น ๆ 
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และมีข้อเสนอแนะในท าวจิยัตอ่ไป  ดงันี ้
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรมเป็นฐานในบริบทโรงเรียนที่มีขนาด

แตกต่างกัน  หรือในวฒันธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ได้ผลเชิงประจักษ์ที่สะท้อน
ความเฉพาะเจาะจงในทางปฏิบตัิ 

2. ควรมีการฝึกอบรมครูผู้น าในกระบวนการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
ลกัษณะเครือขา่ยเพื่อให้เกิดผลเชิงขยายผล 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง1 

Factors Affecting the Organizational Citizenship Behavior of Employees in 
One Bank1 

 
สภุารัตน์ ศรีแสง2,ธนาย ุภูว่ิทยาธร3 

วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช4 

Suparat Sriseang, Tanayu Phuvittayaton, 
Wanvitchanee Tong-intarat 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งโดยการเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 132 
คน ด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  
 ผลการวิจยั พบว่า ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และ
ความผกูพนัต่อองค์การ ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคาร
แห่งหนึ่ง และค่าสหสมัพันธ์พหุคูณของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กับ 
ความผูกพันต่อองค์การความยุติธรรมในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน
เท่ากบั 0.707 โดยที่ตวัพยากรณ์ทัง้ 3 ตวั สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ ได้ร้อยละ 49.90  
 
ค าหลัก : ความผูกพันต่อองค์การ ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจใน  
การท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
 

 

1 ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
2 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
3,4 อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
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Abstract 
The objective of this research was to study factors affecting the 

organizational citizenship behavior of the employees in a bank.  Data was 
collected from samples of 132 people by using survey questionnaires. Data 
analysis was carried out by using average, standard deviation, and multiple 
regression analysis. 
 The result showed that the organizational justness in the organization, 
the staff’s satisfaction and loyalty at work affected  the organizational 
citizenship behavior of the employees in a bank. The level of correlation 
amongst the organizational citizenship behavior, relationship with   justness at 
work and satisfaction at work equaled 0.707. The three predictors could make 
a prediction on the organizational citizenship behavior of the employees   at 
49.90%. 
 
Key words : Employee Commitment, Organizational Justice, Job Satisfaction, 
Organizational Citizenship Behavior 
 
บทน า 
 ในยุคของการเปลี่ยนแปลง องค์การต่างๆ ให้ความส าคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์มากขึน้ เพื่อให้สรรหา คดัเลือก และพฒันาบคุคลกรที่มีทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งองค์การก็ต้องมีกลยุทธ์  
ในการรักษาพนักงานกลุ่มดังกล่าวไว้กับองค์การให้นานที่สุด แต่ปัญหาส าคัญ  
ที่องค์การควรหนัมาให้ความใส่ใจมากที่สดุคือ ปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน
กบัองค์การ โดยเฉพาะพนกังานกลุม่คนรุ่นใหม่ อย่าง Gen Y เนื่องจากคนกลุม่นีม้กัให้
ความส าคญักบัอิสระและชีวิตสว่นตวั ขณะเดียวกนัเขาก็ต้องการความท้าทายในชีวิต
และอาชีพการงานมากกวา่การอดทนท างานในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ต้องการ ปัจจยัเช่นนี ้
จึงท าให้การสร้างความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในปัจจุบนัเป็นไปได้ยากขึน้ โดยที่
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ความผกูพนัต่อองค์การมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการลาออกจากงาน (Turnover Rate) 
ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัองค์การได้ (พิชิต เทพวรรณ์, 2554)  
 ธนาคารรัฐบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการทางการเงินทกุรูปแบบรวมถึง
ตอบสนองนโยบาย ด าเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐ โครงการต่าง ๆ ที่รัฐออกมาเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน จึงต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังาน ให้มีการปฏิบตัิงาน
และทศันคติที่ดีต่อองค์การ ถ้าหากองค์การมีพนกังานที่มีทศันคติ ที่ดีต่อองค์การ จะท า
ให้ผู้ปฏิบัติงาน  มีความตัง้ใจ มุ่งมั่นต่อการท างาน ซึ่งสิ่งจูงใจภายในองค์การมีผล
โดยตรงต่อผู้ปฏิบตัิงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความยุติธรรม 
ในองค์การ และความพึงพอใจในการท างาน หากพนกังานได้รับสิ่งดี ๆ จากองค์การ  
จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีทัง้สิน้ (Munchinsky, 1996) จากสาเหต ุ
ดงักลา่วท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษา ความผกูพนัตอ่องค์การ ด้านความยตุิธรรมในองค์การ 
และความพึงพอใจในการท างานที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังาน
ธนาคารแห่งหนึ่ง ว่าพนักงานกลุ่มนีม้ี ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ  
เป็นสมาชิกที่ดี  ซึ่งธนาคารสามารถน าผลวิจัยใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และ
บริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์ เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จ
ของธนาคารได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคาร

แหง่หนึง่ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานธนาคารของรัฐบาลแห่งหนึ่ง  
ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 200 คน ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ส าเร็จรูปของ
เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาด
กลุม่ตวัอย่าง 132 ตวัอย่าง และใช้วิธีการสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจบัฉลากจากพนกังาน 
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ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม  
ที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน และรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 2)  แบบสอบถามด้าน 
ความผูกพันต่อองค์การ มีค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบับ .815  
ด้านความยุติธรรมในองค์การ มีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั .801 
และแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ มีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั 
.833 และข้อ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่า
ของครอนบาคทัง้ฉบบั .936 โดยแบบสอบถาม เป็นมาตราประมาณคา่ 5 ระดบั คือมีคา่
คะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ มากที่สดุ 5 คะแนน มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน และน้อยที่สดุ 1 คะแนน ตามเกณฑ์ของ (ศิริชยั 
กาญจนวาส,ี ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสโุข, 2555)  ดงันี ้
    คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากที่สดุ 
    คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัมาก 
    คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
    คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัน้อย 
    คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัน้อยที่สดุ 

ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้  คือ 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความยุติธรรม 
ในองค์การ และด้านความพงึพอใจในการท างาน 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประกอบด้วย 5 
ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลอื ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ด้าน
พฤติกรรมความส านึก ในหน้าที่  ด้ านพฤติกรรมความอดทน  อดกลัน้  และ 
ด้านพฤติกรรมการค านงึถึงผู้อื่น 
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การเก็บข้อมูลการวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ โดย 
การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง  ด้วยตนเองและ 
ทางไปรษณีย์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ 
คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติความถดถอยพหคุณู 

 
ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลเ ก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.90 มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี ร้อยละ 47 
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานต ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 40.20 วฒุิการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 82.60 ซึ่งสว่นใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนกังานปฏิบตัิการ 4 - 7 ร้อยละ 
56.80 มีรายได้เฉลีย่อยูท่ี่ 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.10 
 2. ด้านความยุติธรรมในองค์การ และด้านความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง อยู่ในระดบัมากยกเว้นความผกูพนัต่อองค์การอยู่ในระดบั
มากที่สดุ ดงัตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์การ  
ความยุติธรรมในองค์การ และความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
ธนาคารแหง่หนึง่ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ด ี X  S.D. ระดับ 

1. ความผกูพนัตอ่องค์การ 
2. ความยตุธิรรมในองค์การ 
3. ความพงึพอใจในการท างาน 

4.63 
4.39 
4.42 

0.41 
0.46 
0.49 

มากที่สดุ 
มาก 
มาก 

รวม 4.48 0.38 มาก 
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 3. ด้ านพฤติ กรรมการเป็นสมาชิกที่ ดี ของพนักงานธนาคารแห่ งหนึ่ ง 
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ 
พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทน
อดกลัน้พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมความส านกึในหน้าที่ ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดี X  S.D. ระดับ 

1. พฤติกรรมด้านการให้ความชว่ยเหลอื 
2. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
3. พฤติกรรมความส านกึในหน้าที่ 
4. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ 
5. พฤติกรรมการค านงึถงึผู้อื่น 

4.65 
4.56 
4.55 
4.58 
4.65 

0.39 
0.48 
0.44 
0.35 
0.39 

มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

รวม 4.59 0.32 มากที่สุด 

 
 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความยุติธรรม 
ในองค์การ ด้านความพึงพอใจในการท างาน มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม  
การเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ที่ 0.01  
ดงัตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ ระหว่า ง ด้านความผูกพันต่ออง ค์การ  
ด้านความยุติธรรมในองค์การ ด้านความพึงพอใจในการท างาน  
มีความสมัพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ธนาคารแหง่หนึง่ในภาพรวม 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 Y 

ด้านความผกูพนัตอ่องค์การ
(X1) 

- 0.603** 0.527** 0.552** 

ด้านความยตุิธรรมในองค์การ
(X2) 

 - 0.541** 0.652** 

ด้านความพงึพอใจในการ
ท างาน(X3) 

  - 0.522** 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
(Y) 

   - 

**p < 0.01 
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ตารางที่ 4 ค่าน า้หนักความส าคัญของการพยากรณ์ด้านความผูกพันต่อองค์การ  
ความยตุิธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน ที่สง่ผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

 
ตัวแปร  B Beta t VIF 
คา่คงที ่ 1.996  8.156  
ความผกูพนัตอ่องค์การ (X1) 
ความยตุธิรรมในการท างาน 
(X2) 
ความพงึพอใจในการท างาน 
(X3) 

0.139 
0.292 
0.151 

0.176 
0.421 
0.232 

2.141* 
5.070* 
2.975* 

1.727 
1.762 
1.552 

R = 0.707 
R2= 0.499 
SEest = 0.229 
F = 42.579* 

*p<0.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผู้วิจยัท าการทดสอบ Multicollinearity ปรากฏว่า ค่า VIF ของ
ตัวแปรบทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ 3 ตัวแปร มีค่าระหว่าง 1.552 – 1.762  
ซึ่งน้อยกว่า 10 แสดงว่า ไม่มีปัญหาด้านความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปลอิสระด้วยกัน 
สงูเกินไป (Black, 2013) และความยตุิธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน 
และความผูกพนัต่อองค์การ ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี มีค่าเท่ากับ  
0.421 0.232 และ 0.176 ตามล าดบั โดยความยตุิธรรมในองค์การสง่ผลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีสงูสดุ ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อ
องค์การสง่ผลทางบวก ในระดบัท่ีต ่าลงมา คา่สหสมัพนัธ์พหคุณูของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ กับความผูกพนัต่อองค์การความยุติธรรมในการท างาน และ
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ความพึงพอใจในการท างานเท่ากบั 0.707 โดยที่ตวัพยากรณ์ทัง้ 3 ตวั สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ ได้ร้อยละ 49.90 มีความคลาด
เคลือ่นในการพยากรณ์ร้อยละ 22.90 
  Y แทน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
  Z แทน คะแนนมาตรฐาน 

  X1 แทน ความผกูพนัในองค์การ 
  X2 แทน ความยตุิธรรมในองค์การ 
  X3 แทน ความพงึพอใจในการท างาน  
  สมการในรูปคะแนนดิบ 
   Y = 1.996 + 0.139 (X1) + 0.292 (X2) + 0.151 (X3) 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   Z = 0.176 (X1) + 0.421 (X2) + 0.232 (X3) 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 
 จากการผลการวิจยัพบว่าความผูกพนัต่อองค์การ ความยตุิธรรมในองค์การ
ระดบั ความพึงพอใจในการท างาน สง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังาน
ธนาคารแหง่หนึง่ดงัตารางที่ 4 ซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดที่มีความสอดคล้อง และศึกษา
แนวทางการน าไปใช้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1. จากผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การ สง่ผลบวกต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง เนื่องจากพนกังานเต็มใจท างานอย่าง
เต็มที่มี โดยรู้สึกว่าธนาคารเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอีกทัง้คิดเสมอว่าธนาคารเป็น
ธนาคารที่ดีที่สุดเหมาะแก่การปฏิบัติงานด้วยอย่างยิ่ง และตัง้ใจท างานกับธนาคาร
จนกว่าจะเกษียณอายุ สอดคล้องกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่ีปฏิบตัิงาน
ประจ าสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ในจังหวัดจันทบุรี (วชิรญา บัวเกสร, 2555)  
ที่พนักงานมีเต็มใจท างานอย่างเต็มที่ เพื่อความส าเร็จขององค์การ และคิดเสมอว่า
ธนาคารเป็นธนาคารที่ดีที่สดุ เหมาะแก่การปฏิบตัิงานด้วยอย่างยิ่ง สอดคล้องกบั พนกังาน
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ความเต็มใจที่จะท างานเพื่อความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ขององค์การ (ธีรัมพร ช านาญไพร, 2550) เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การแล้วจะส่งผลท าให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ตามมา สอดคล้องกบัแนวคิดของ (Schultz and Schultz, 2002) ซึ่งได้กลา่วว่าความ
ผกูพนัตอ่องค์การ เป็นความรู้สกึของสมาชิกที่มีตอ่องค์การท่ีได้ท างานอยู่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม และดวงกมล ไตรวิจิตร (2553) พบว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ซึ่งได้รับอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรปัจจัยด้านความผูกพนัต่อองค์การ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งวดัได้จากตวัแปรสงัเกตได้ คือ ความผกูพนัด้านจิตใจ 
และความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับองค์การ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ กล้าหาญ ณ น่าน และเนตร์พัณณา ยาวิราช 
(2557) ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้รับอิทธิพล
จากปัจจยัความผกูพนัต่อองค์การมากท่ีสดุ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.69 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01สอดคล้องกบั ความผกูพนัตอ่องค์การสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการครูวิทยาลยัเทคนิคในพืน้ที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร้อยละ 27.7 (วรวรรณ บุญล้อม, 2551) และสอดคล้อง
ผลการวิจัยของ สุวรรณา ค้าประเสริฐ (2555) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ มี
ความสมัพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) เขต 51  
  2. จากผลการวิจยัพบวา่ ความพงึพอใจในการท างาน สง่ผลบวกตอ่พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่โดยที่มีธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังาน
ได้ศกึษาค้นคว้า และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากงานประจ าที่ปฏิบตัิอยู่ และให้พนกังานได้ให้
ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของงานให้บรรลุความส าเร็จ สอดคล้อง
แนวคิดของ นิติพล ภูตะโชติ (2556) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการท างาน คือ 
ความรู้สกึที่ดีของพนกังานตอ่งานที่เขาท า อนัเป็นผลมาจากสิ่งดี ๆ ที่พวกเขาได้รับจากการ
ท างาน เช่น ค่าตอบแทนที่ดี เพื่ อนร่วมงาน ลักษณะงานที่ท า สภาพแวดล้อม 
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ในการท างาน ระบบการบริหารจัดการ การบังคับบัญชาฯ ผลจากการที่พนักงานเกิด 
ความพงึพอใจในการท างาน พนกังานจะเกิดความรู้สกึกระตือรือร้น มีขวญัและก าลงัใจ 
เสียสละทุ่มเทให้กับการท างาน แสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจ 
ในการท างานแล้วจะสง่ผลท าให้พนกังานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม และดวงกมล ไตรวิจิตร 
(2553) พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุน  
คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรปัจจยัด้าน
คณุลกัษณะของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งวดัได้จากตวัแปรสงัเกต
ได้ คือความหลากหลายของทักษะการปฏิบัติงาน การได้รับผิดชอบงานทัง้หมด 
ความส าคญัของงาน ความมีอิสระของงาน และข้อมลูย้อนกลบั ซึ่งมีความสมัพนัธ์เชิง
บวกสอดคล้องกับ ธีรพงศ์ โพธ์ิเจริญ (2555) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษาส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 
  3. ความยตุิธรรมในองค์การ สง่ผลบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยที่พนกังานมีความคิดเห็นว่า ผลตอบแทนที่ได้รับ 
ควรมีความยตุิธรรมเมื่อเทียบกับงานที่ได้รับมอบหมาย และเวลาในการท างาน รวมถึง 
มีเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดยธนาคารควรใช้เกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน อีกทัง้ความพยายามและความทุ่มเทในการ
ท างานของพนกังานจะได้รับการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อพนักงานมีรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ แล้วจะส่งผลท าให้พนักงานเกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การตามมาสอดคล้องกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การมากที่สุด (ปกรณ์ ลิม้โยธิน, 2558) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bukhari (2008)  พบว่าความยุติ ธรรมในองค์การถือเ ป็นสิ่ งส าคัญอย่างมาก  
ในการพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ความมีจิตส านึกของพนักงานสามารถ 
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ช่วยให้สภาพแวดล้อมขององค์การดีขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถช่วยท าให้ความสมัพนัธ์กับ
เพื่อนร่วมงานดีขึน้ โดยความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัที่ 0.428 และสอดคล้องกับ สมศรี จันทร์เทวี (2555) ได้ศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัล าปาง มีความสมัพันธ์ทางบวกระดบัปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.44) อธิบายได้ว่า การที่พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนรับรู้ว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างความยุติธรรมตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบตัิงานให้กับองค์การทัง้ด้านปฏิสมัพนัธ์ ด้านกระบวนการและด้านผลลพัธ์ โดย
พยาบาลได้รับความใสใ่จ ความเมตตา เห็นอกเห็นใจ เป็นที่ยอมรับของผู้บงัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน และการรับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนครบถ้วนเ ป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจยัไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการวิจยัเร่ือง 
ความผูกพนัต่อองค์การ ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอในการท างานท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแหง่หนึ่ง ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดงันี ้
  1. ด้านความผกูพนัตอ่องค์การ จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความผกูพนัตอ่
องค์การสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคาร โดยที่ธนาคาร ควร
จะส่งเสริมให้พนกังานตัง้ใจท างานอย่างเต็มที่เพื่อความส าเร็จขององค์การ ผู้บริหาร
องค์การควรสนบัสนนุให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความผกูพนัต่อองค์การและ
การปฏิบตัิงานที่เต็มใจจะอุทิศตนให้กับองค์การ โดยอาจจะเพิ่มในสว่นของเงินเดือน
และผลประโยชน์ จะท าให้พนกังานมีความรู้สกึว่าตวัเองเป็นสว่นหนึ่งขององค์การและ
พร้อมที่จะปฏิบตัิงานกบัองค์การนัน้โดยไมค่ิดลาออกจากองค์การ  
  2. ด้านความยตุิธรรมในองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า ความยุติธรรมใน
องค์การ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารโดยที่
ผู้บงัคบับญัชาของธนาคารควรพิจารณาการให้ผลตอบแทนกับพนกังานตามผลงาน
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และตามความสามารถของพนกังาน อีกทัง้ผู้บงัคบับญัชาควรมอบหมายงานให้ตรงกบั
ความสามารถของพนกังานและผู้บงัคบับญัชาควรให้ความเสมอภาคและเป็นกลางกบั
พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 
  3. ด้านความพงึพอใจในการท างานจากผลการวิจยัพบวา่ ความพงึพอใจในการ
ท างานสง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคาร โดยที่ธนาคารควร
ให้พนกังานมีโอกาสศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา สร้างความก้าวหน้าใน
งาน การได้รับการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความ
รับผิดชอบและลกัษณะงาน ดงันัน้ผู้บริหารความสง่เสริมให้พนกังานท างานที่ท้าทายและ
ตรงกบัความรู้ความสามารถ รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานท างานในปริมาณที่เหมาะสม ไม่
ท างานมากเกินไป เพื่อให้พนกังานมีความพงึพอใจในงานและมีความรับผิดชอบในงาน
มากขึน้ด้วย 
   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มี  
ผลตอ่การด าเนินงานขององค์การ เพื่อวางแผนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ควร
ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความยุติธรรมในองค์การของพนกังานธนาคาร เพื่อเป็น
แนวทางในการไปพฒันาองค์การให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

3. ควรมีการสมัภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตวัอย่างและสมัภาษณ์ระดบัผู้บริหาร
สงูสดุและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวคิด ทิศทางและวัตถุประสงค์
เก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ถกูต้องและ
ก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
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แนวคดิที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
ของนักศึกษาครูวทิยาศาสตร์  

The Teacher Students’ Misconception about the Nature of Science  
 

นทัธพงศ์ สง่อ าไพ,1 วิมล ส าราญวานิช,2   
ศิริวรรณ ฉตัรมณีรุ่งเจริญ3 

Nattapong Songumpai,1 Wimol Sumranwanich,2  
Siriwan Chatmaneerungcharoen3 

 
บทคดัย่อ 
 งานวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวด

วิทยาศาสตร์ศึกษา การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยยึดกระบวนทศัน์เชิง

ตีความ ซึ่งกลุม่เป้าหมายในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชัน้ปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2558 จ านวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (VNOS) 

ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยศึกษา  

ตามกรอบแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน 8 องค์ประกอบ และวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการตีความเพื่อจดักลุม่ค าตอบ 

 ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาครูมีมมุมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน
ดงัต่อไปนี ้1) วิทยาศาสตร์มีขัน้ตอนที่ชัดเจนมีระเบียบแบบแผนและการทดลองคือ
กระบวนการที่ส าคญัที่สดุของการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ปฏิเสธความเช่ือมัน่ 

 

1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแกน่  
2 อาจารย์ประจ า, คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น(E-mail: Wisum@kku.ac.th). 
3 อาจารย์ประจ า, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต(E-mail: Manypokoh@gmail.com). 
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ที่ไมส่ามารถพิสจูน์ได้ 3) กฎทางวิทยาศาสตร์คือข้อบงัคบั ข้อปฏิบตัิที่นกัวิทยาศาสตร์
ปฏิบตัิสืบต่อกันมาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดงันัน้ จ าเป็นต้องมีการบรูณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้าสูห่ลกัสตูรเพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพของนกัศึกษาครูและ
ครูผู้สอน ในโรงเรียน  
 
ค าส าคัญ : แนวคิดที่คลาดเคลือ่น, ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, นกัศกึษาครู 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the teacher students’ misconception 
about the nature of science (NOS). A Qualitative research was used as 
research methodology to understand how the teacher students presented their 
NOS. This research used an interpretive paradigm as a research analytical 
framework. The research participants were 12 teacher students who were 
selected by purposive sampling. They had been enrolled to study in Science 
Teaching and were learning a Management Course. The Research 
instruments consisted 8 item open-ended questionnaires and a semi-structure 
interview. Data was categorized into categories of students’ misconception of 
NOS. 

The findings revealed the majority of students’ misunderstanding of 
NOS regarding the aspects of scientific method, theory and law and social 
and cultural. From the reflective and interview data, the student teachers 
presented their misconceptions  of NOS that indicated about law cannot 
change and eternal; science knowledge is gained through experiment only; 
scientific inquiry focused on experiment; science rejects faith not proof. 
Therefore, Nature of science is necessary to integrate into professional 
development program for developing the student teachers' NOS conception. 
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Keywords : Misconception, Nature of science, Student  teachers  
บทน า 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature Of Science) เป็นเป้าหมายของการจัดการ 
ศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (สสวท., 2545) เพื่อให้ผู้ เรียนเป็นผู้ รู้วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาค่านิยม คุณค่าของมนุษย์ 
ในอนาคต (Murcia, K, 2005) ซึ่งนกัการศึกษาวิทยาศาสตร์หลายท่านเห็นพ้องให้มี 
การบรรจุธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ลงในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดังจะเห็นได้ 
ในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ศกึษาในระดบันานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ แคนาดา
(McComas,1998)รวมถึงประเทศไทยที่มีการบรรจุธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้  
ในมาตรฐานและตวัชีว้ดัวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) สาระท่ี 8 ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แต่ในปัจจุบันการเ รียนการสอนธรรมชาติ  
ของวิทยาศาสตร์ ในปัจจบุนั ยงัมีข้อจ ากดั และไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะจดัการเรียนการสอน
ให้ผู้ เ รียนเข้าใจถึงลักษณะต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์ (Lederman, 2006) ซึ่งใน 
การจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นัน้ หลายๆครัง้ที่ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ถกูลมืหรือไมไ่ด้ถกูเน้นระหว่างการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
(กุศลิน มสุิกุล, 2551) ซึ่งที่ผ่านมาครูและนกัเรียนยงัมีความเข้าใจที่ไม่ชดัเจนเก่ียวกบั
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สว่นหนึ่งอาจเป็นเพราะในสาระที่ 8 ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 รวมถึงส่วนส าคัญต่างๆตัวชีว้ัด เช่น “ตัง้
ค าถาม” “วางแผน” “ศึกษาค้นคว้า” “อธิบายเหตผุล” “เลือกอปุกรณ์” “บนัทึกข้อมูล” 
“อธิบายเหตผุล” และ “จดัแสดงผลงาน”มีแนวโน้มที่จะสือ่วา่ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ครูเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ (ลอืชา ลดาชาติ, ลฏาภา สทุธกลู และ ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2556) และครูมกั
สอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการบรรยาย ไม่มีการเน้น  ทักษะกระบวนการการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และไม่ได้จดัการเรียนการสอนที่สอดแทรกธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ให้แก่นกัเรียน (เทพกญัญา พรหมขตัิแก้ว, สนุนัท์ สงัข์อ่อง และ สมาน 
แก้วไวยทุธ, 2550) 
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การจัดการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็นเนือ้หาส่วนหนึ่ง
ของรายวิชา 1113409 การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Education Learning 
Management) ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่ง
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในชัน้ปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนัน้  
ในการออกแบบและพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อการยกระดบัความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในอนาคตซึ่งเร่ิมต้นจากการพฒันานกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจยัจึงท าการศึกษามมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการออกแบบและพฒันาเนือ้หา
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในรายวิชา 1113409 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(Science Education Learning Management) 

ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ (Nature of Science) 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นคุณค่าและข้อตกลงทางวิทยาศาสตร์รวมถึง
กระบวนการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีปฏิสมัพนัธ์หรือมีความเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ประวัติ ปรัชญา จิตวิทยาและสังคมวิทยาของ
วิทยาศาสตร์ (AAAS, 1993 ; McComas, 1998 ; Lederman (1992 ; 2002 ; 2004) 
ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรามักมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Methods) ซึ่งในการท างานทางวิทยาศาสตร์นัน้สามารถท าได้หลากหลาย
วิธีไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ (กุศลิน มสุิกุล, 2551) ซึ่งสว่นหนึ่ง
เกิดจากครูผู้สอนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ย่อมท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตามมาในตวัผู้ เรียน (Abd-El-Khalick and Lederman, 
2000) และยงัมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความเข้าใจผิดที่มกัพบบ่อยเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์เช่น กฎทางวิทยาศาสตร์ถกูต้องและถือเป็นท่ีสดุ วิธีการทางวิทยาศาสตร์มี
เพียงหนึ่งวิธีและเป็นสากล หากมีหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมเร่ือยๆ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นัน้จะถูกต้อง นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน
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วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ทกุสิ่ง การทดลองคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพียงวิธี
เดียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมต่า่งกนัและนกัวิทยาศาสตร์รักสนัโดษ (McComas, 
1998) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากวิธีทางวิทยาศาสตร์ตาม ล าดบัโดยมีขัน้ตอนท่ี
แน่นอน (พฤฒพร ลลิตานรัุกษ์ และ ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2554) ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการไม่มีส่วนในการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปัจจัยทางสังคมและ
วฒันธรรมไม่มีผลต่อการบนัทึกข้อมูลของนกัวิทยาศาสตร์ อีกทัง้ครูยังไม่เข้าใจแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ที่บรูณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (ลฎาภา สทุธกลู, นฤมล ยุ
ตาคม และ บุญเกือ้ วชัรเสถียร, 2555) ดงันัน้ การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย นกัวิทยาศาสตร์ศึกษาจึงพยายามหาแนวทางและแนวคิดที่จะ
สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนวิธีการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งให้ผู้ เรียนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้วิทยาศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั ให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในปรากฏการณ์
ตา่งๆ เข้าใจกระบวนการท างาน หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยั
ได้ยึดกรอบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานในการพฒันาความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปบูรณาการกับชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน  
(Lederman et al., 2002 ; McComas, 2004 ; Lederman, 2006) ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการศึกษา 
ใน 8 องค์ประกอบ คือ NOS 1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
NOS 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้  NOS 3 กฎและทฤษฎี 
เ ป็นความ รู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ แตกต่างกัน  NOS 4 การสืบเสาะหาความ รู้ 
ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี NOS 5 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยการสังเกตและการอนุมานแตกต่างกัน NOS 6 ความคิดสร้างสรรค์และ 
การจินตนาการมีบทบาทต่อการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ NOS 7 
วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนษุย์ที่ถกูก ากบัหรือเหนี่ยวน าด้วยทฤษฎี และ 
NOS 8 วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบัมนษุย์ซึง่มีอิทธิพลมาจากสงัคมและวฒันธรรม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ก่อนการได้รับการศึกษารายวิชา  
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1113409 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (Science Education Learning 

Management) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

โดยยดึกระบวนทศัน์เชิงตีความ (Interpretive Paradigm) (โชคชยั ยืนยง, 2552) 
 กลุม่เปา้หมาย 
 กลุม่เปา้หมายในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ชัน้ปีที่ 3 สาขา

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัแห่งหนึ่งในเขตภาคใต้ ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 12 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  
 ในการวิจัยครั ง้นี  ้ผู้ วิจัยไ ด้แปลแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ (VNOS-C) ของ Lederman et al..(2002)เป็นฉบบัภาษาไทย ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด โดยปรับเปลีย่นข้อความและจ านวนข้อเพื่อความสอดคล้องกบั
องค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และบริบทของประเทศ จ านวน 8 ข้อ 
(ตารางที่ 1) ซึง่สอดคล้องกบักรอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปบรูณาการ
กับชีวิตประจ าวันของผู้ เ รียน (Lederman et al., 2002 ; McComas, 2004 ; 
Lederman, 2006) จากนัน้น าแบบสอบถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไปปรึกษา
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และท าไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าความเข้าใจในแง่ของข้อความ 
ค าพดู ให้ตรงกบัระหวา่งผู้วิจยัและผู้ตอบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ 
น าแบบสอบถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไปสอบใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

โดยใช้เวลาในการท าแบบสอบถาม 90 นาที และสมัภาษณ์เพิ่มเติมส าหรับนกัศึกษา 
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ที่ไม่ตอบค าถามหรือตอบค าถามไม่ชัดเจนในภายหลงั โดยยึดถือกรอบของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ 8 องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์ข้อมลู  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยท าการอ่านข้อความที่ปรากฏในแบบสอบถาม  

ที่ละข้อ และวิเคราะห์ประเด็นที่นักศึกษาสะท้อนมุมมองตามกรอบธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และท าการลงรหัสข้อความแล้วจัดกลุ่มค าตอบที่มีการสื่อ
ความหมายเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน จากนัน้รายงานผลแสดงความถ่ีของจ านวน
นกัศกึษา 

 
ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในแบบสอบถาม 

 หลงัจากที่นกัวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและพฒันาทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ (เช่น ทฤษฎีอะตอม ของ John Dalton   หรือ
ทฤษฎีวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต ของ Jean Lamarck ) ให้
ทา่นตอบค าถามตอ่ไปนี ้
              2.1 ทฤษฎีเหล่านัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หรือไม ่(เลอืกตอบข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 

ก.  ทา่นเช่ือวา่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นัน้ไม่
สามารถเปลีย่นแปลงได้  ให้อธิบายว่าเพราะเหตใุดทฤษฎี
จึงไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้  และยกตวัอยา่งทฤษฎีเพื่อ 

NOS 2 

ข้อ
ที่ 

ค าถามธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ 

NOS 

1 ในมมุมองของทา่น ทา่นคิดวา่ 
1.1 วิทยาศาสตร์  คืออะไร  
1.2 ศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์ (เช่น ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา)  แตกต่างจากศาสตร์ในสาขาอื่นๆ (เช่น ศาสนา 
ปรัชญา) อยา่งไรจงอธิบาย 

NOS 1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ค าถามธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ 

NOS 

2 สนบัสนนุค าตอบของทา่น 
ข.  หากท่านเช่ือว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

นัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้อธิบายว่าเพราะเหตุใด
ทฤษฎีสามารถเปลีย่นแปลงได้  และยกตวัอยา่งทฤษฎีเพื่อ
สนบัสนนุค าตอบของทา่น 
              2.2  ท่านคิดว่า  เพระเหตุใด  เราจึงต้องเรียนรู้
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์   

NOS 2 

3 จากประสบการณ์ที่ท่านเคยได้เรียนรู้เ ร่ืองทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Theory) และกฎทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Law)  จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้

3.1 ท่านคิดว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Theory) และกฎทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Law) มี
ความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร 

3.2 จากค ากล่าวที่ว่า “ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้    ส่วนกฎทางวิทยาศาสตร์ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้”  ท่านมีความเห็นด้วย หรือไม ่  
เพราะเหตใุด 

NOS 3 

4 จากค ากลา่วที่ว่า “ในการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
นักวิทยาศาสตร์ ต้องใช้การทดลองทุกค รั ง้ ”  ท่านมี
ความเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด  ยกตัวอย่างความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ประกอบ  เพื่อสนบัสนนุค าตอบของทา่น 

NOS 4 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ข้อ
ที่ 

ค าถามธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ 

NOS 

5 
 

“จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัไดโนเสาร์  นกัวิทยาศาสตร์
เช่ือกนัวา่ไดโนเสาร์ได้สญูพนัธ์ไปเมื่อ 65 ล้านปีก่อน  ซึ่งที่
ผา่นมานกัวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเร่ืองนีม้ีการตัง้สมมติฐาน
ที่หลากหลายเพื่ออธิบายสาเหตขุองการสญูพนัธ์นัน้  โดย
นกัวิทยาศาสตร์กลุม่หนึง่อธิบายวา่เกิดจากอกุกาบาต 
พุง่ชนโลก  แตน่กัวิทยาศาสตร์อีกกลุม่หนึง่อธิบายเกิดจาก
การระเบิดของภเูขาไฟที่รุนแรง ซึ่งนกัวิทยาศาสตร์ทัง้สอง
กลุ่มนีใ้ช้ข้อมูลจากการสังเกตเดียวกัน” จากข้อความ
ข้างต้น ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด  นกัวิทยาศาสตร์ทัง้สอง
กลุม่จึงสรุปค าอธิบายเก่ียวกบัการสญูพนัธ์ของไดโนเสาร์
ได้แตกตา่งกนั ทัง้ที่ใช้ข้อมลูจากการสงัเกตเดียวกนั 

NOS5 
NOS7 
NOS8 

 
 

6 “ในการด าเนินการทดลองหรือการสืบเสาะหาความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์  เพื่อพยายามที่จะหาค าตอบส าหรับ
ค าถามที่พวกเขาสงสยั  ท่านคิดว่าในระหว่างการทดลอง
หรือการสืบเสาะหาความรู้  นักวิทยาศาสตร์มีการใช้
ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการหรือไม่ (เลือกตอบข้อ 
ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 
ก. เช่ือวา่นกัวิทยาศาสตร์มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือ
จินตนาการ เพราะเหตุใด  ยกตัวอย่างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบเพื่อสนบัสนนุค าตอบของทา่น 
ข. เช่ือว่านกัวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือ
จินตนาการ เพราะเหตุใด  ยกตัวอย่างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบเพื่อสนบัสนนุค าตอบของทา่น” 

NOS6 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
ข้อ
ที่ 

ค าถามธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ 

NOS 

7 จากหนงัสือเรียนวิทยาศาสตร์ ท่านมกัจะพบตวัแทนของ
อะตอมที่นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายไว้  เช่น “ภายใน
นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน (เป็นอนุภาคที่มีประจุ
บวก) นิวตรอน (เป็นอนภุาคที่มีประจุเป็นกลาง) และมี
อิ เล็กตรอน (เป็นอนุภาคที่มีประจุลบ ) ที่ โคจรรอบๆ
นิ ว เ ค ลี ย ส ”  จ า ก ข้ อ ค ว า ม ข้ า ง ต้ น  ท่ า น คิ ด ว่ า 
นักวิทยาศาสตร์ มีวิธีการศึกษาเพื่อก าหนดหน้าตาของ
โครงสร้างอะตอม อยา่งไร   

NOS 2 
NOS 5 
NOS 6 
NOS 7 

8 นกัวิทยาศาสตร์ทา่นหนึง่ อธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัการเกิด
บัง้ไฟพญานาคลงบนสื่อออนไลน์  โดยยืนยนัแนวคิดที่ว่า
บัง้ไฟพญานาคเกิดขึน้จากฝีมือของมนษุย์ แต่หลงัจากนัน้
มีผู้คนจ านวนมากเข้ามาแสดงความไมเ่ห็นด้วยกบัแนวคิด
ที่นักวิทยาศาสตร์ท่านนีเ้สนอ และเกิดกระแสต่อต้าน
นกัวิทยาศาสตร์ท่านนีใ้นเวลาต่อมา จากข้อความข้างต้น 
ทา่นคิดวา่มีปัจจยัใดบ้างที่สง่ผลกระทบต่อการท างานของ
นกัวิทยาศาสตร์ จงอธิบาย 

NOS 8 

 
ผลการวิจัยอภปิรายผลการวิจยั  

จากการส ารวจมมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ทัง้ 8 องค์ประกอบ ได้ผลดงันี ้ 

1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical 
Evidence : NOS 1)  
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จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์  
ซึ่งปรากฏในข้อค าถามที่ 1 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกเก่ียวกับมุมมอง บทบาทของ
วิทยาศาสตร์ตอ่การให้ค าอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งต้องอาศยัหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ ซึง่ท าให้วิทยาศาสตร์แตกต่างจากศาสตร์อื่นๆ พบว่า  นกัศึกษาจ านวน 8 คน 

แสดงมุมมองที่ว่า วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผ่น มีขัน้ตอน  
ที่ชัดเจน และปฏิเสธความเก่ียวข้องระหว่างวิทยาศาสตร์และความเช่ือที่ไม่สามารถ
พิสจูน์ (S7) 

“ วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิ ธีการหรือ
กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนและขัน้ตอนที่ชดัเจน สามารถอธิบายส่ิงที่เราอยากรู้
ได้ มีเหตุผลน่าเชื่อถือ ซ่ึงขดัแย้งกบัศาสตร์อื่นๆที่เน้นความเชื่อ ค่านิยม ไม่สามารถ
พิสูจน์ได”้ (S7) 

 แต่ยังมีนักศึกษาจ านวน 4 คน กล่าวถึงมุมมองวิทยาศาสตร์คือ 
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในธรรมชาติ ซึ่งสามารถพิสจูน์โดยใช้หลกัฐาน ซึ่ง  
ท าให้วิทยาศาสตร์มีความแตกตา่งจากศาสตร์อื่นๆ (S3) 

“วิทยาศาสตร์เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติ ซ่ึงสามารถ
หาข้อพิสูจน์หรือหลกัฐานทีน่ าไปสู่การอธิบายได”้ (S3) 

2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Tentative : NOS 
2)  

   จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์  
ซึ่งปรากฏในข้อค าถามที่ 2 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงการพฒันาทฤษฎีหรือความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นจริงเพียงชั่วขณะ ซึ่งเ กิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  
อันเนื่องมาจากมีหลักฐานใหม่มาสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแนวความคิดเดิม  
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และ  
การเปลี่ยนแปลงที่มาจากการตีความ การตรวจสอบในมุมมองต่างๆหรือช่วงเวลา  
ที่แตกตา่งกนั ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิด มมุมองทางสงัคมวฒันธรรมในขณะนัน้ 
พบว่า นักศึกษาจ านวน 6 คน แสดงมุมมองว่าทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์สามารถ
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เปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีทฤษฎีที่มีความสมเหตสุมผลกว่าซึ่งจะท าให้ทฤษฎีเก่าถกูปฏิเสธ
ไป (S3) 

“ทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีผู้ที่สามารถค้นคว้าและทดลอง 
ในเร่ืองเดียวกนัแต่ได้ผลแตกต่างกนัและผลนัน้เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้อง ก็จะสามารถ
หกัลา้งกบัทฤษฎีก่อนหนา้ได้” (S3) 

แต่ยงัมีนกัศึกษาอีกจ านวน 2 คน เช่ือว่าทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในการเชิงการพฒันาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถ้ามีหลกัฐานชิน้ใหม่มาสนบัสนนุแนวคิด
เดิมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งน ามาสู่
นวตักรรมใหมอ่ยูเ่สมอซึง่มีผลตอ่การเกิดการเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(S9)   

“มนุษย์ก็เร่ิมมีการพัฒนาที่ล ้ า มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้มนุษย์
สามารถคน้ควา้เพ่ิมเติมได ้จึงท าใหท้ฤษฎีเปลีย่นแปลงไปจากเดิม” (S9) 

3. กฎและทฤษฎีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน (Theory 
and Law : NOS 3)  

   จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 3 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกฏทาง
วิทยาศาสตร์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความสมัพนัธ์กนัแต่มีความแตกต่างกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างที่แตกต่างกันซึ่งกฏทางวิทยาศาสตร์ จะบอกบริบทของ
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่เกิดขึน้อย่างมีระเบียบแบบแผนในสภาวะนัน้ ๆ เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ส่วนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในธรรชาติที่มีความเก่ียวโยงกนัอยา่งมีระบบเพื่อใช้อธิบายหรือคาดคะเน
การเกิดขึน้ของปรากฏการณ์นัน้ ซึ่งความถูกต้องของทฤษฎีอยู่บนพืน้ฐานของ
ความสามารถพิสจูน์ทดสอบได้ด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์ในช่วงเวลานัน้ ซึ่งเมื่อเวลาผ่าน
ไปหากมีการพิสจูน์ได้ว่าความรู้ใหม่มีความถูกต้องมากกว่า กฎและทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว
อาจต้องมีข้อยกเว้นหรือถกูยกเลิกไป พบว่า นกัศึกษาจ านวน 10 คน แสดงมมุมองว่า
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสอดคล้องกบัมมุมองธรรมชาติของ
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วิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS 2 โดยมีนกัศึกษาจ านวน 2 คน ที่กล่าวถึงประเด็น
ความหมายของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ วา่เป็นการให้ค าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้
ในธรรมชาติ ซึ่งมีหลกัฐานสนบัสนุน (S7) แต่เป็นที่น่ากงัวลว่านกัเรียนกลุ่มนี ้จ านวน 
12 คน กลบัมีมมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนในประเด็นของกฎทาง
วิทยาศาสตร์วา่กฎทางวิทยาศาสตร์ คือข้อบงัคบั ข้อปฏิบตัิที่นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิต่อ
กนัมา มีความเป็นนิรันดร์และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือหกัล้างได้  

“ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นสมมติฐาน ซ่ึง
อาจจะเกิดความผิดพลาดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป แต่กฎทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงที่
ก าหนดไว้อย่างตายตวั ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ นกัวิทยาศาสตร์จึงต้อง
ปฏิบติัตาม” (S7)  

ซึง่ผู้วิจยัมองวา่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ากฎทางวิทยาศาสตร์
มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบักฎเกณฑ์ในทางสงัคมศาสตร์ ซึง่กลา่วถึงระเบียบข้อปฏิบตัิ
ที่เป็นท่ียอมรับกนัของสงัคม 

4. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี (Scientific 
Method : NOS 4)  

 จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 4 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงลกัษณะของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ ซึง่ไมไ่ด้ถกูจ ากดัอยูใ่นเฉพาะห้องทดลองหรือการทดลอง ซึง่โดยสว่นใหญ่
การท างานทางวิทยาศาสตร์นัน้ถูกมองเฉพาะการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้เท่านัน้ แต่ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นัน้สามารถท าได้หลากหลายวิธี พบวา่ นกัศกึษาจ านวน 8 คน มีการแสดง
มุมมองวิทยาศาสตร์ที่ว่าการทดลองคือกระบวนการส าคัญของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์โดยปฏิเสธวิธีการอื่นๆ แตใ่ห้ความส าคญักบัหลกัฐานที่ได้จากการทดลอง
เพื่อน ามายืนยันการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน
ประเด็น NOS 1 จ านวน 4 คน (S1)  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

54 

“ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ทีส่ามารถใหเ้หตผุลและสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
ดงันัน้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งทดลองทกุครัง้” (S1) 

แต่ยังมีนักศึกษาจ านวน 2 คน มีมุมมองที่ต่างออกไปโดยเช่ือว่าการ
พฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไมจ่ าเป็นต้องอาศยัการทดลองเสมอไป โดยมีการแสดง
ให้เห็นถึงวิธีการอื่นๆในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (S12) ซึ่งสอดคล้องกบัธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 4  

“นกัวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นตอ้งทดลองทกุครัง้ ซ่ึงอาจจะพฒันาความรู้โดย
การรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง หรือสงัเกต ศึกษาเป็นเวลานาน จนได้ข้อมูลที่
มัน่ใจและหลกัฐานทีน่่าเชื่อถือ” (S12) 

 
5. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกตและการ

อนุมานแตกต่างกัน(Observation and Inference : NOS 5) 
    จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

ปรากฏในข้อค าถามที่ 5 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความแตกต่างกันระหว่างการ
สงัเกตและการอนมุาน โดยการสงัเกตเป็นกิจกรรมที่นกัวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมลู
จากหลกัฐานเชิงประจักษ์โดยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ ห ูตา จมกู ลิน้และการ
สมัผสั รวมถึงการใช้เคร่ืองมือที่ช่วยให้การสงัเกตได้ผลที่แม่นย าและน่าเช่ือถือขึน้ โดย
ไมม่ีการใสค่วามรู้สกึนกึคิด ความคิดเห็นของผู้สงัเกตลงไปในข้อมลู ผลการสงัเกตจึงอยู่
ในรูปแบบของค าบรรยาย ซึง่จะมีลกัษณะที่แตกต่างกบัการอนมุาน โดยการอนมุานจะ
เป็นการสร้างความหมายให้แก่ผลการสงัเกตหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์โดยการอาศยั
การตีความจากผลการสงัเกตหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ จึงท าให้การอนุมานมีการใส่
ความคิดเห็นของผู้อนมุานลงไปในข้อมลูด้วย อย่างไรก็ตามผลของการอนมุานก็ต้องมี
ความสอดคล้องกับลักษณะของผลการสังเกตด้วย ซึ่งในบางครัง้การอนุมานของ
นกัวิทยาศาสตร์ ไม่จ าเป็นจะต้องให้ผลที่ตรงกัน เนื่องจากมีปัจจัยต่างที่สง่ผลต่อการ
อนมุานของนกัวิทยาศาสตร์ พบว่า นกัศึกษา จ านวน 7 คน แสดงให้เห็นว่าปัจจยัที่ท า
ให้นกัวิทยาศาสตร์ให้ค าอธิบายที่แตกต่างกนั คือการให้ความส าคญักบัแนวความคิด
ของกลุม่ ขณะที่นกัศึกษา จ านวน  2 คน เช่ือว่าการตัง้สมมติฐานในการศึกษารวมทัง้
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ประสบการณ์ความรู้เดิมของนักวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งเหนี่ยวน าในการตัดสินใจของ
นกัวิทยาศาสตร์ (S5) ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 7 
และ NOS 8 และไม่มีนกัศึกษาคนใดแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกบัธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 5  

 “บางที่เหตุผลที่ท าให้นกัวิทยาศาสตร์อธิบายส่ิงที่เหมือนกนัได้ต่างกัน 
อาจเป็นเพราะนักวิทยาศาสตร์ยึดมั่นความความคิดของตนเองซ่ึงสั่งสมจาก
ประสบการณ์” (S5)  

6. ความคิดสร้างสรรค์และการจินตนาการ  มีบทบาทต่อการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Creativity and Imagination : NOS 6 )  
      จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 6 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความส าคญัและบทบาทของ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสืบเสาะหรือท างานทางวิทยาศาสตร์ โดย
จากผลการวิจัยที่ผ่านมามักพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน (McComas, 1998) ซึ่งเป็นการมองว่าวิทยาศาสตร์
นัน้มีความเป็นสากล เนื่องจากเป็นความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบหลายๆครัง้และมีความ
นา่เช่ือถือ ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นวา่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จึง
ไมม่ีบทบาทตอ่การสร้างความรู้ แตใ่นทางตรงกนัข้ามความรู้วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่
ถกูสร้างขึน้มาโดยนกัวิทยาศาสตร์ ดงันัน้การสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการ
สร้างโดยการอธิบายเหตุผลเชิงตรรกะและความคิดเห็น จินตนาการ ขึน้อยู่กับการ
สงัเกตและอนมุานรวมถึง  การลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นกัศึกษาจ านวน 10 
คน แสดงมมุมองที่ไม่ชดัเจนเก่ียวกบัการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการ
สร้างสรรค์งานด้านวิทยาศาสตร์ โดยนกัศึกษาแสดงมมุมองที่นกัวิทยาศาสตร์ใช้ความ
คิดเห็นสว่นตวั (Individual) และมีความอคติ (Bias) ประกอบงานวิทยาศาสตร์ (S3, 
S12) ซึง่สอดคล้องกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 7  

“การศึกษาบางอย่าง ก็ตอ้งใช้ความคิดความรู้สึกตวัเองร่วมดว้ย” (S3)  
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“การมีการทดลองมาอา้งอิงหรือการใช้เหตผุลส่วนตวัหรืออา้งอิงจากแหล่งข้อมูลอืน่ๆ” 
(S12) 

7. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ที่ ถูกก ากับหรือ
เหน่ียวน าด้วยทฤษฎี (Theory-laden : NOS 7)  

จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 7 โดยมุ่งให้นกัศึกษาแสดงออกถึงบทบาทของการอนมุานและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มกัขึน้อยู่กบัหลกัฐานหรือข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ของนกัวิทยาศาสตร์คน
อื่นๆซึง่ท าการศกึษาและเก็บข้อมลูในเร่ืองเดียวกนัหรือเร่ืองที่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง
กัน เพื่อเป็นแนวทางในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างตวัแทน
ความคิดหรือแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึน้ จึงขึน้อยู่กับข้อมูลนัน้ๆ พบว่า 
นกัศึกษาจ านวน 6 คน มีมมุมองว่านกัวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาโดยอาศยัการทดลอง
ซ า้จนได้ผลที่พอใจและใช้จินตนาการของตนเองร่วมด้วย ซึง่สอดคล้องกบัธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 6 (S5) 

“นกัวิทยาศาสตร์ตอ้งมีการทดลองหลายครัง้ เพือ่ใหไ้ดข้้อมูลทีถู่กตอ้งมาก
กว่าเดิม นอกจากการทดลองแลว้นกัวิทยาศาสตร์อาจจะต้องมีจินตนาการในการสร้าง
แบบจ าลองโครงสร้างอะตอมข้ึนมา” (S5)  

และมีนักศึกษาจ านวน 1 คน แสดงมุมมองที่สมัพันธ์กับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS1 ซึง่ระบวุา่การจินตนาการของนกัวิทยาศาสตร์ขึน้อยู่กบั
หลกัฐานท่ีนกัวิทยาศาสตร์มีในขณะนัน้ (S3) 

“จินตนาการจากหลักฐานที่ได้จากการทดลอง เพื่อน าไปทดสอบ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว้” (S3)  

แตก็่มีค าตอบของนกัศกึษาอีกจ านวน 5 คน ท่ีไมส่ามารถจดักลุม่ได้ 
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8. วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่ งมีอิทธิพลมาจากสังคมและ
วัฒนธรรม (Social and Cultural : NOS 8) 

จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 8 โดยมุง่เน้นการแสดงออกถึงมมุมองทางสงัคมและวฒันธรรมที่
มีผลกระทบตอ่มมุมองของวิทยาศาสตร์ในการพยายามพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นผลอนัเนื่องมาจากความแตกต่างของระบบของความคิดและความเช่ือในทาง
สงัคม วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมกัจะมีอิทธิพลและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
พบว่า นกัศึกษาจ านวน  9 คน สามารถแสดงได้ว่ามุมมองทางสงัคมและวฒันธรรม 
เป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่การท างานทางด้านวิทยาศาสตร์ (S3)  

“ความคิด ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแม้จะมีหลักฐาน
สนบัสนนุ แต่ก็สิทธ์ทีส่ิ่งเหล่านนีจ้ะส่งผลกระทบต่องานวิทยาศาสตร์” (S3)  

แต่ก็มีนกัศึกษาอีกจ านวน 3 คน กลา่วถึงความน่าเช่ือถือของหลกัฐานที่
อาจจะขาดความนา่เช่ือถือ จนสง่ผลให้เกิดการปฏิเสธแนวคิดที่ถกูเสนอขึน้ (S5) 

“การน าเสนอทีข่าดหลกัฐานและความน่าเชื่อถือ อาจจะมีผลท าใหแ้นวคิด
นัน้ถูกปฏิเสธไปในทีส่ดุ” (S5)  

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาครูยังมีมุมมองเก่ียวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ที่ยงัคลาดเคลื่อนอยู่ในหลายประเด็น ซึ่งอาจจะผลพวงมาจากการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ซึ่งธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถูกเน้นใน
ระหว่างการเ รียนการสอนครูผู้ สอนเองก็ยัง ไม่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนอยู ่        
(กุศลิน มุสิกุล, 2551) ซึ่งในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูควรได้รับ
ประสบการณ์เก่ียวกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่มากพอควร ซึ่ง Abd-El-
Khalick and Lederman (2000) ได้แนะน าวิธีการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ โดนใช้การสอนผ่านประวตัิการค้นพบความรู้วิทยาศาสตร์ (History 
of Science and Scientists) โดยเป็นวิธีการสอนที่ใช้เนือ้หาที่เก่ียวกับประวตัิการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมกับเนือ้หาที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในลกัษณะของการ
สบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือการท างานของวิทยาศาสตร์ แตก่ารสอนโดยวิธี
นีเ้หมาะสมที่จะน าไปใช้กบัเนือ้หาวิทยาศาสตร์ใบบางเนือ้หาและสง่เสริมความเข้าใจ
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ในบางประเด็นเท่านัน้ ซึ่งควรใช้ควบคู่การการสอนแบบ
บง่ชีธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The  Explicit  Approaches)  

สรุปผลการวิจัย 
นกัศึกษาครูมีการแสดงมมุมองที่หลากหลายเก่ียวกบัประเด็นทางธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นและ พบว่า นกัศึกษาครูมีมมุมองที่
คลาดเคลื่อนในหลายประเด็น  โดยสามารถสรุปมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่
คลาดเคลือ่นได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1. วิทยาศาสตร์มีขัน้ตอนท่ีชดัเจนและมีระเบียบแบบแผน 
 2. วิทยาศาสตร์ปฏิเสธความเช่ือที่ไมส่ามารถพิสจูน์ได้ 

3. กฎทางวิทยาศาสตร์เ ป็นสิ่งที่ตายตัว เ ป็นนิ รันด ร์และไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงได้ 
 4. กฎทางวิทยาศาสตร์ คือ ข้อบงัคบั ข้อปฏิบตัิที่นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิสืบต่อ
กนัมา 

5. การทดลองคือกระบวนการท่ีส าคญัที่สดุของการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     จากผลการวิจัย  การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 1113409 การจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ (Science Education Learning Management) ควรมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สามารถบ่งชีห้รือเน้น
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The Explicit Approaches) โดยเฉพาะใน
องค์ประกอบที่นกัศึกษายมัีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ เช่น NOS 3 กฎและ
ทฤษฎีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกนั และ NOS 4 การสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป  
      ในการวิจัยครัง้ถดัไป ควรมีการติดตามผลของพฒันาและการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่บ่งชีธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The Explicit Approaches) ในรายวิชา 
1113409 การจัดกา ร เ รียน รู้วิทยาศาสต ร์  (Science Education Learning 
Management)  
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลิตยางแท่ง
ของเกษตรกรในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

A Study of An Economic Feasibility to Establish the Standard Thai Rubber  
Factory of Farmers in Suratthani. 

 
นนัทวรรณ ช่างคิด 

Nantawan  Changkid 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรและข้อมูล
การผลติยางพาราในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ านวน 400 ชุด ใช้แบบ
สมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากผู้ประกอบการโรงงานยางแท่งของเอกชน
และของสหกรณ์ สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ใช้เกณฑ์การตดัสินใจ
แบบปรับค่าของเวลา และประเมินมูลค่าโครงการทางเศรษฐกิจโดยใช้ราคาเงา  
(Shadow Price) ด้วยดชันีชีว้ดัความคุ้มค่าในการลงทนุ คือ การหามลูค่าปัจจุบนัสทุธิ 
(NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) และระยะเวลาในการคืนทนุ  
 ผลการวิจยัข้อมลูทัว่ไปของเกษตรกรและข้อมลูการผลิตยางพาราในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี พบวา่ สว่นใหญ่เป็นหญิง อาย ุ41 – 50 ปี สมรสแล้ว สมาชิกในครัวเรือน 4 
– 5 คน การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น รายได้เฉลี่ยจากอาชีพหลกั  27,7811 
บาท/เดือน มีพืน้ที่ปลกูยางพาราเฉลี่ย 25.21 ไร่ มีที่ดินเป็นของตนเองใช้ทนุสว่นตวัใน
การท าสวนยาง กรีดยางแบบสองวนัเว้นวนั ปริมาณยางพาราที่กรีดได้เฉลี่ย  103.41 
กิโลกรัม/ครัง้ จ าหนา่ยในรูปของน า้ยางสดด้วยตนเองให้แก่พอ่ค้าในท้องถ่ินหรือชมุชน  
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ผลการเลือกสถานที่จัดตัง้โรงงานยางแท่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
อ าเภอทา่ฉางมีความเหมาะสม เพราะมีวตัถดุิบที่เป็นยางก้อนถ้วยมากที่สดุ และสภาพ
พืน้ที่เป็นที่ราบ ใกล้แหล่งน า้  การคมนาคมขนส่งสะดวก สามารถติดต่อกับแหล่ง
วตัถดุิบจากอ าเภอใกล้เคียงได้ ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
จดัตัง้โรงงานยางแทง่ในอ าเภอทา่ฉางของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึ่งมีอายโุครงการ 20 ปี 
มีผลผลิตเป็นยางแท่ง STR 20 และมีวตัถดุิบที่ใช้ คือ ยางก้อนถ้วยเป็นโรงงานขนาด
เลก็ ขนาดก าลงัการผลติสงูสดุได้ไมเ่กิน 30,000 ตนัตอ่ปี ใช้เงินลงทนุทัง้หมด 235 ล้าน
บาท โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7 สรุปได้ว่า  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจแบบปรับค่าของเวลา และประเมินมูลค่า
โครงการทางเศรษฐกิจโดยใช้ราคาเงา (Shadow Price) ด้วยดชันีชีว้ดัความคุ้มค่าใน
การลงทนุได้แก่ การหามลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value : NPV) อตัราสว่น
ผลประโยชน์ต่อต้นทนุ (Benefit–Cost Ratio : BCR)อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Return : IRR)และระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ผลที่ได้
พบวา่ โครงการจดัตัง้โรงงานแปรรูปยางแทง่ให้ความคุ้มคา่ในการลงทนุ โดยได้คา่ NPV 
เท่ากับ 3,332,769,371 บาท ค่า BCR เท่ากับ 1.08 ค่า IRR เท่ากบั 80% และมี
ระยะเวลาคืนทนุภายใน 2 ปี 

 
ค าส าคัญ : ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ การจดัตัง้โรงงานของเกษตรกร การผลิต
ยางแทง่ 
 
Abstract 
 
 This research aimed to study Para rubber production and 
characteristics of farmers in Suratthani province, and to analyze the economic 
possibility on establishing the standard Thai rubber factory for the farmers in 
Suratthani province. The questionnaires were employed to collect the data 
from 400 Para rubber farmers. Moreover, the researcher used an interview to 
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collect the data from the private enterprises and co-operatives. The basic 
statistics were used to analyze the data which  were  percentages, means, 
and standard deviation. The researcher analyzed the possibility of investing  a 
rubber factory by using an adjustment time decision criteria and using shadow 
prices to evaluate the economic project by the value of investment measures 
index, NPV, BCR, IRR and Pay Back Period. 
  The result of studying the Para rubber production in Surathani 
province found that most of the farmers were female, aged from 41-50 years 
old, married and had 4-5 people in family members. They obtained lower 
education than secondary school level. Their main career was Para rubber 
plantation farmers and cultivated other crops. The average income was  
27,781 THB / month. The area of Para rubber plantation was about 99.6727 
acres. They had their own and using their private fund. The rubber trees were 
tapped in every two days and skipped one day. The average quantity of 
rubber latex was 103.41 kg./time. They soldthe rubber latex to the dealers in 
the area.  
  The result of choosing the place for establishing a standard Thai 
rubber factory in Suratthani province found that Tha Chang district was 
appropriate because there are lots of cup lumps and the area is flat, near the 
river, and easy to transport material resources of the neighborhood. The 
analysis of economic possibilities on the block rubber factory established in 
Thachang district, Suratthani province was a 20 year project. The products is 
STR 20 block rubber which the material is cub lumps. It’s should be a small 
size factory, its maximum producing capacity of 30000 tons per year and the 
total investment is 235 million baht which having the rate of 7 percent. In 
conclusion, the establishment project of the block rubber factory provides 
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great value for investment by having NPV at 3,332,769,371 THB, BCR is at 
1.08 IRR is 80% and payback period within 2 years. 
 
Keywords : Economic Feasibility, Farmers’ Factory Establishment, Standard 
Thai Rubber Production 

 
บทน า 
 พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ 
ยางพารา ซึ่งปัจจุบันมีพืน้ที่ปลกูครอบคลุมแทบทุกภาคของประเทศ โดยในปี 2555 
ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูยางพาราประมาณ 19.27 ล้านไร่ ส าหรับภาคใต้จงัหวดัที่มีพืน้ท่ี
ปลกูยางมากเป็นอนัดบัแรก คือ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยในปี พ.ศ. 2557 มีพืน้ที่ปลกู
ยางจ านวน 2,633,892 ไร่ พืน้ท่ีให้ผลผลติเทา่กบั 2,550,312 ไร่ โดยมีผลผลิตประมาณ 
724,979 ตนั (ศนูย์สารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร , 2558)  ซึ่ง
เกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สว่นใหญ่ผลิตยางในรูปของยางแห้งขัน้ปฐม เช่น ยาง
แผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย เศษยาง เป็นต้น และจ าหน่ายผลผลิตยางผ่านพ่อค้าคนกลาง
หลายทอด ทัง้พ่อค้าเร่ที่มารับซือ้ยางในหมู่บ้าน หรือพ่อค้ารับซือ้ยางในเมือง ซึ่งท าให้
ราคาที่เกษตรกรขายได้ต ่ากว่าการน ายางขัน้ปฐมมาแปรรูปขัน้ต้น โดยในปี 2556 
เกษตรกรขายยางแผ่นดิบในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 53 บาท และเศษยางราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 23 บาท ขณะที่ราคายางแท่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 77.56 บาท ดงันัน้การน า
ผลผลติยางมาแปรรูป โดยเฉพาะแปรรูปเป็นยางแทง่ เพื่อน าสง่ขายโรงงานผลิตสินค้าที่
ผลติจากยางโดยตรงหรือขายให้กบัผู้สง่ออก เกษตรกรจะขายผลผลิตยางได้ในราคาสงู
กวา่การขายในรูปของยางขัน้ปฐม และในปัจจบุนัท่ีประเทศไทยสามารถสง่ออกยางแทง่
ได้ในปริมาณที่มากกว่ายางแผ่นรมควนั จากข้อมลูของสถาบนัวิจยัยาง (2557) พบว่า 
ในปี 2557 ปริมาณส่งออกยางแท่งเท่ากับ 1,574,605 ตนั ขณะที่ปริมาณสง่ออกยาง
แผ่นรมควนัเท่ากบั 715,354 ตนั การแปรรูปผลผลิตยางในรูปของยางแท่งจึงเป็นการ
เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายยางเพิ่มขึน้ ดงันัน้การสง่เสริมให้เกษตรกร
ผลิตยางในรูปของยางก้อนถ้วย เพื่อเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตยางแท่งจึงเป็นเร่ือง
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ส าคัญ นอกจากนีก้ารสนับสนุนให้เกษตรกรได้จัดตัง้โรงงานแปรรูปยางแท่งของ
เกษตรกรเองก็เป็นเร่ืองที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงงานผลิตยางแท่งในจังหวดัสุ
ราษฎร์ธานีท่ีมีอยูจ่ านวน 8 แหง่ ภาคเอกชนเป็นเจ้าของทัง้หมด ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์
เบือ้งต้นเจ้าหน้าที่หนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกบัการเกษตรทราบว่า สว่นงานราชการ
ในท้องถ่ินเคยมีแนวคิดจะสง่เสริมการจดัตัง้โรงงานผลติยางของเกษตรกรเช่นกนั แต่ยงั
ไมไ่ด้ศกึษาแนวทางการจดัตัง้และความเป็นไปได้ท าให้เกษตรกรไมม่ัน่ใจในผลกระทบที่
จะเกิดขึน้จากการตัง้โรงงาน ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาความเป็นไปได้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้เลือกรูปแบบยางที่จะผลิตได้เหมาะสม ช่วยลด
ขัน้ตอนการจ าหน่ายผลผลิตยางจากเกษตรกรถึงผู้ซือ้ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคน
กลางหลายขัน้ ซึ่งจะท าให้เกษตรกรขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาที่สงูขึน้มีรายได้
เพิ่มขึน้ และพึง่พาตนเองได้มากขึน้  อนัจะเป็นผลดีตอ่สงัคมสรุาษฎร์ธานีโดยรวม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 
ทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้องกับเร่ืองที่ท าวิจัย 

พรรษา อดุลยธรรม และคณะ (2543) ศึกษาการผลิตวตัถดุิบส าหรับการ
ผลิตยางแท่ง การผลิตยางแท่งในประเทศไทย ใช้วตัถดุิบที่รวบรวมจากสวนยางขนาด
เล็ก ประกอบด้วยเศษยางคุณภาพต ่า ยางคตัติง้ (cutting) และยางแผ่นดิบ  ผลิตได้
ยางแท่ง STR 10 และ STR 20  นอกจากนี ้โรงงานยางแท่งต้องประสบปัญหาต้นทุน
การผลติสงู และยงัขาดแคลนวตัถดุิบค่อนข้างมาก สถาบนัวิจยัยางได้ก าหนดนโยบาย
สนับสนุนการเพิ่มก าลังผลิตเพื่อสนองความต้องการยางแท่งที่ขยายตัวเพิ่มขึน้ใน
ตลาดโลก จึงได้ก าหนดให้มีการศึกษาพฒันาวิธีการผลิตยางของเกษตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โดยให้เกษตรกรผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าโรงงานผลิตยางแท่ง การ
ทดลองผลิตวตัถดุิบจากน า้ยาง  ประกอบด้วย  การผลิตยางแผ่นดิบ ยางเครพจากน า้
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ยางก้อน (coagulum) และยางถ้วย  พบว่าค่าสมบตัิยางดิบตามข้อก าหนดยางแท่ง 
STR ของยางที่ได้จากวตัถดุิบทัง้ 4 ชนิด สามารถผลิตเป็นยางแท่งในห้องปฏิบตัิการ
แล้วอยู่ในขีดจ ากดัของยางแท่งได้ทัง้ชัน้ STR 5, STR 10 และ STR 20 สมบตัิส าคญั
ของยางแท่ง ได้แก่ ความอ่อนตวัเร่ิมแรก (Po) ความหนืด (Mooney viscosity - VR) มี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกับการเจือจางน า้ยาง โดยยางแผ่นมีการเจือจางมากท าให้ค่า
ดงักล่าวต ่าลงเทียบกับการไม่เจือจางน า้ยางในการผลิตยางด้วย ซึ่งจะมีค่า Po และ
ความหนืดมีค่าสงูกว่าวตัถดุิบที่เหมาะสมกบัการผลิตยางแท่งควรเป็นการผลิตจากน า้
ยางสดที่มีการรวบรวมน า้ยาง แล้วผลิตโดยเจือจางน า้ยางน้อยที่สดุ เพื่อให้สมบตัิอยู่ที่
คา่เร่ิมต้น และมีการรีดยางและผึง่ให้หมาดและแห้งได้ 

อเนก กุลณะสิริ และคณะ (2545ก)ศึกษาการผลิตยางแท่งชัน้  20  
ในโรงงานต้นแบบของสถาบนัวิจยัยางมีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบต้นทนุการผลิตยางแท่ง
ในระดบัโรงงานและวตัถดุิบที่น ามาใช้ในการผลติโดยใช้ข้อมลูจากโรงงานยางแทง่ฉะลงุ
ซึง่บริษัทเอกชนได้เช่าโรงงานจากกรมวิชาการเกษตรจากการศึกษารวบรวมข้อมลูในปี 
2545 และ 2546 ต้นทุนการผลิตยางแท่งกิโลกรัมละ 4.05 บาทและ 3.75 บาท
ตามล าดับโดยเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตในระดับโรงงานไม่รวมค่าวตัถุดิบเพราะราคา
วตัถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ในแต่ละช่วงของฤดูกาลความต้องการ
ของตลาดและปริมาณวตัถุดิบที่ออกสูท้่องตลาดมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดก าลงั
การผลิตของโรงงานประมาณปีละ 30,000 ตนัในการเก็บข้อมลูครัง้นีโ้รงงานสามารถ
ผลิตได้ปีละ 21,000 – 23,000 ตนัการศึกษาแยกต้นทนุออกเป็นต้นทนุคงที่และต้นทนุ
ผนัแปรซึ่งปี 2545 จากต้นทนุทัง้หมดกิโลกรัมละ 4.05 บาทแยกออกเป็นต้นทนุคงที่
กิโลกรัมละ 1.53 บาทและต้นทนุผนัแปรกิโลกรัมละ 2.52 บาทสว่นในปี 2546 ต้นทนุ
การผลิตลดลงเหลือกิโลกรัมละ 3.75 บาทแยกออกเป็นต้นทุนคงที่กิโลกรัมละ 1.44 
บาทและต้นทนุผนัแปรกิโลกรัมละ 2.31 บาท 
 จากการศกึษาต้นทนุมีข้อเสนอแนะวา่ควรจดัท าเป็นรูปแบบจ าลองของต้นทนุ
ยางแท่งชัน้ 20 และขนาดก าลงัการผลิตเป็นตวัแปรที่ท าให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงควร
จดัท าแบ่งแยกออกเป็นขนาดเล็กก าลงัการผลิตปีละไม่เกิน 15,000 ตนัขนาดกลาง
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ก าลงัการผลติปีละ 30,000 ตนัและขนาดใหญ่ก าลงัการผลติมากกว่า 30,000 ตนัขึน้ไป
ทัง้นีเ้พราะขนาดของก าลงัการผลติจะท าให้ต้นทนุการผลิตเปลี่ยนแปลงปัจจยัการผลิต
การใช้แรงงานวตัถดุิบท าให้ควบคมุการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพและการใช้แบบจ าลอง
ต้นทุนการผลิตยางแท่งจะสามารถประเมินต้นทุนการผลิตของโรงงานได้รวดเร็ว
สามารถสง่เสริมแนะน าและตอบค าถามตา่งๆได้รวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

อเนก กุลณะสิริ และคณะ (2545ข)ศึกษาต้นทนุการผลิตยางแท่งชัน้ 20 
(STR 20) มีวตัถปุระสงค์เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการลงทนุของอตุสาหกรรมต่อหน่วยของ
การผลิตเพื่อดูสถานการณ์การผลิต ก าลงัการผลิต โอกาสลูท่างในการขยายก าลงัการ
ผลติเพื่อรองรับความต้องการยางแทง่ที่เพิ่มขึน้และเพื่อประเมินการด าเนินการและการ
สง่เสริมการลงทนุให้กบัผู้สนใจในอตุสาหกรรมชนิดนีผ้ลของการศกึษาในปี 2545/2546 
พบว่าจ านวนโรงงานยางแท่งของไทยมีจ านวน 50 โรงงานมีก าลงัการผลิตเดือนละ 
112,746 ตนัหรือปีละ 1.353 ล้านตนัโรงงานยางแทง่กระจายไปในจงัหวดัต่างๆจ านวน 
17 จงัหวดัแบง่เป็นอยู่ในเขตภาคใต้ 13 จงัหวดัจ านวน 40 โรงงานมีก าลงัการผลิตรวม 
1.165 ล้านตนัตอ่ปีและตัง้อยูใ่นเขตภาคตะวนัออก 4 จงัหวดัจ านวน 10 โรงงานมีก าลงั
การผลติรวม 0.188 ล้านตนัตอ่ปี ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการผลติยางแทง่ได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากโรงงานยางแทง่ในภาคตะวนัออกจ านวน 6 โรงงานสว่นในเขตภาคใต้
ยงัไมไ่ด้รวบรวมข้อมลู โดยข้อมลูต้นทนุโรงงานยางแทง่ขนาดก าลงัการผลิตปีละ 6,000 
ตนัเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.11 บาทแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ซึ่งมีค่าเช่า/ซือ้ที่ดินสิ่งก่อสร้างเพื่อ
การผลิตเคร่ืองจกัรเคร่ืองทุ่นแรงอปุกรณ์โรงงาน/ ผลิตสิ่งก่อสร้างและอปุกรณ์เพื่อการ
บริหารและบริการเฉลีย่กิโลกรัมละ 0.74 บาท(ร้อยละ 8.00 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด)
สว่นต้นทุนผนัแปรซึ่งมีค่าจ้างแรงงานค่าบ ารุงรักษาและค่าพลงังานเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
2.77 บาท(ร้อยละ 67.40 ของต้นทุนการผลิตทัง้หมด)ต้นทุนค่าบริหารจัดการของ
ผู้จดัการระดบัตา่งๆเฉลีย่กิโลกรัมละ 0.25 บาท(ร้อยละ 6.08 ของต้นทนุทัง้หมด)ต้นทนุ
ดอกเบีย้เงินลงทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.31 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.55 ของต้นทุน
ทัง้หมดและต้นทนุคา่ใช้จ่ายอื่นๆคา่เสยีโอกาสเฉลีย่กิโลกรัมละ 0.04 บาท(ร้อยละ 0.97 
ของต้นทนุทัง้หมด) 
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อเนก กุณละสิริ และคณะ (2546) ศึกษาต้นทนุการผลิตยางประเภทต่างๆ 
ในระดบัโรงงานโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาคา่ใช้จ่ายการผลติในระดบัโรงงาน โดยการ
จดัท าในรูปของแบบจ าลองทางเศรษฐกิจของอตุสาหกรรมยางแต่ละชนิดที่มีการผลิต
จ านวนมาก ได้แก่ ยางแผ่นรมควนั ยางแท่งชัน้ 20 และน า้ยางข้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 
ไทยผลติยางทัง้หมด 2,615 ล้านตนั แยกออกเป็นยางแทง่รมควนั 1.1 ล้านตนั หรือร้อย
ละ 42.50 ของผลผลิตทัง้หมด ยางแท่ง 0.967 ล้านตนั หรือร้อยละ 36.96 ของผลผลิต
ทัง้หมด น า้ยางข้น จ านวน 0.471 ล้านตนั หรือร้อยละ 18 ของผลผลิตทัง้หมด ที่เหลือ
อีกร้อยละ 2.96 ของผลผลติทัง้หมดเป็นยางเครพและยางชนิดอื่นๆ จากการศกึษาครัง้นี ้
ได้เก็บข้อมูลตัวอย่างจากโรงงานต่างๆ ในภาคตะวันออก การผลิตยางแท่ง ชัน้ 20 
ขนาดของก าลงัการผลิต ปีละ 6,000 ตัน มีต้นทุนการผลิตทัง้หมด กิโลกรัมละ 4.11 
บาท แยกออกเป็นต้นทนุคงที่ ได้แก่ คา่เช่า/ซือ้ที่ดิน สิง่ก่อสร้างเพื่อการผลติ เคร่ืองจกัร/
เคร่ืองทุน่แรง อปุกรณ์โรงงาน/ผลติ สิง่ก่อสร้างอปุกรณ์เพื่อการบริหารและบริการ เฉลี่ย
ร้อยละ 18 ของต้นทนุทัง้หมด สว่นต้นทนุผนัแปร เฉลีย่ร้อยละ 67.40 ของต้นทนุทัง้หมด 
ต้นทุนด้านเงินเดือน ค่าบริหาร/จัดการ ร้อยละ 6.08 ของต้นทุนทัง้หมด ต้นทุนด้าน
ดอกเบีย้เงินลงทุน ร้อยละ 7.55 ของต้นทุนทัง้หมด และต้นทนุค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
ร้อยละ 0.97 ของต้นทนุทัง้หมด 

ไพรัตน์ ถีรบุตร (2551) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุในอตุสาหกรรม
ยางแทง่มาตรฐานไทย ในจงัหวดัศรีสะเกษ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทนุในอตุสาหกรรมยางแท่งมาตรฐานไทย ในจงัหวดัศรีสะเกษ โดยศึกษาข้อมลู
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม ด้านการจดัการ และด้านการเงิน แล้ว
น ามาวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้หลกัการทฤษฎี ภายใต้ข้อสมมติฐานการยอมรับ
โครงการท่ีอตัราผลตอบแทนการลงทนุลดคา่มากกวา่ร้อยละ15  
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตลาด ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยาง
ธรรมชาติมากที่สดุในโลก ยางแทง่เป็นยางที่สง่ออกอนัดบัสองรองจากยางแผ่นรมควัน 
มีปริมาณการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 39 ของการส่งออกยางธรรมชาติของไทย ด้าน
วิศวกรรมพบวา่ กระบวนการผลติเป็นเทคโนโลยีที่ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน วตัถดุิบที่ใช้ในการ
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ผลิต คือ ยางก้อนถ้วย สามารถจัดหาได้ในแหล่งท้องถ่ิน โรงงานตัง้อยู่ที่บริเวณต าบล 
กระแซง อ าเภอกัทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากเป็นท าเลที่มีการคมนาคม
สะดวก เป็นแหลง่ศูนย์กลางวตัถดุิบ ใกล้แหลง่น า้ธรรมชาติ ราคาที่ดินเหมาะสม ด้าน
การจัดการพบว่า โครงการมีการด าเนินงานในรูปของบริษัทจ ากัด โดยแบ่งการ
บริหารงานเป็น ฝ่ายบริหารจ านวน 9 คนและบุคลากรฝ่ายผลิต 14 คน ด้านการเงิน
พบวา่ต้องใช้เงินลงทนุจ านวน 28,331,531 บาท ประกอบด้วยสว่นของทนุ 20,331,531 
บาท สว่นของทนุกู้ยืม 8,000,000 บาท มีระยะเวลาคืนทนุ 5 ปี 118 วนั มลูค่าปัจจุบนั
สุทธิ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 15 เท่ากับ 117,923,642 บาท โดยโครงการให้อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนลดค่าเท่ากับร้อยละ 37.7 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่ามี
ความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงงานผลติยางแทง่มาตรฐานไทย ในจงัหวดัศรีสะเกษ 
 อริยา เผ่าเคร่ือง และธงชัน เตวิน (2555)  ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตัง้โรงงานแปรรูปยางพาราของเกษตรในภาคเหนือ กรณีศึกษาต าบลทุ่งกล้วย 
จงัหวดัพะเยา โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการจดัตัง้
โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควนั และศึกษาระบบโลจิสติกส์ และการตลาดยางพาราใน
ระดบัภาคเหนือ เพื่อสนบัสนนุผลผลติยางของต าบล ข้อมลูที่ใช้ในการศึกษาได้จากการ
สมัภาษณ์เกษตรกรต าบลทุ่งกล้วยทกุครัวเรือนที่มีพืน้ที่ปลกูยางพาราในปี พ.ศ. 2554 
จ านวน 839 ครัวเรือน ส าหรับเป็นฐานข้อมลูเพื่อประมาณก าลงัการผลติของต าบล และ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร และส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง นอกจากนีไ้ด้เดินทางไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมจากโรงงาน
ต้นแบบในภาคตะวนัออกเพื่อสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 ผลการศกึษาที่ได้พบวา่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการจดัตัง้
โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควนั ซึ่งมีอายโุครงการ 20 ปี ผลผลิตเป็นยางแผ่นรมควนัชัน้ 
3 และวตัถดุิบที่ใช้คือน า้ยางสด โดยสามารถประมาณก าลงัการผลิตของโรงงานในปี 
พ.ศ. 2556 เฉพาะของต าบลทุ่งกล้วย ได้ 5 ตนัต่อวนั ใช้เงินลงทนุทัง้หมด 19.71 ล้าน
บาท ซึง่โรงงานมีก าลงัการผลติสงูสดุ 15 ตนัตอ่วนั จากเกณฑ์ทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โดยใช้อตัราคิดลดร้อยละ 7 สามารถสรุปได้ว่า โครงการจดัตัง้โรงงานแปรรูป
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ยางแผ่นรมควนัให้ความคุ้มค่าในการลงทนุมีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิ เท่ากับ 43,928,291 
บาท อตัราส่วนผลได้ต่อทุน เท่ากับ 1.02 อตัราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ 20.55% 
และมีระยะเวลาคืนทนุ 5 ปี 6 เดือน และเมื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า ปริมาณ
ผลผลิตของโรงงานที่น้อยที่สุดที่โรงงานจะยังมีผลตอบแทนเป็นบวกคือ 2 ตันต่อวัน 
ส่วนราคายางแผ่นรมควนัและน า้ยางสดจะแตกต่างกันได้น้อยที่สดุคือ 5.08 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยระดบัราคายางไม่ว่าจะลดลงมากแค่ไหนก็ไม่มีผลต่อโรงงาน และอตัรา
ดอกเบีย้ที่ต ่าที่สดุที่ท าให้การลงทนุยงัคงคุ้มคา่คือ ร้อยละ 21.33 ตอ่ปี  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรชาวสวนยางพาราในจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณ
ตวัอยา่ง ท่ีไมท่ราบจ านวนประชากรของ William G. Cochran (อ้างในยทุธ  ไกยวรรณ์, 
2551) ได้จ านวนตวัอย่างขัน้ต ่า 384 ตวัอย่าง ผู้ วิจัยปรับเพิ่มเป็น 400 ตวัอย่าง และ
เลอืกกลุม่ตวัอยา่งจากเกษตรกรชาวสวนยางใน 6 อ าเภอ ที่มีพืน้ที่ยางที่ให้ผลผลิตแล้ว 
หรือเปิดกรีดยางได้แล้วมากเป็นล าดบัต้น ๆ (รายละเอียดตารางที่ 1) 
 วิธีสุ่มตวัอย่าง 
 ใช้วธีิเลอืกตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากเกษตรกรชาวสวนยางในแตล่ะอ าเภอที่
ก าหนดไว้ 
 นอกจากกลุม่ตวัอย่างที่เป็นเกษตรกรแล้ว ยงัได้เลือกเก็บรวบรวมข้อมลูด้วย
วิธีสุม่แบบเจาะจง ใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการโรงงานผลติยางแท่งของเอกชนใน
จังหวดัสรุาษฎร์ธานี อีก 3 โรงงาน แบ่งตามขนาดของโรงงาน ครอบคลมุทัง้โรงงาน
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และได้ศึกษาข้อมลูการจดัตัง้โรงงาน ข้อมลูการ
ผลิตยางแท่ง จากโรงงานต้นแบบที่เป็นของกลุม่เกษตรกร คือ สหกรณ์ยางบ้านเขาซก 
ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
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ผลตอบแทนและความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่
ของเกษตรกร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการผลิตยางแท่ง ต้นทุน 
ผลตอบแทน แบง่เป็น แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ และทตุิยภมูิ 
 ข้อมูลปฐมภมิู เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามที่ผา่นการตรวจคณุภาพโดย
ผู้ เ ช่ียวชาญแล้วมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (I.O.C.) เท่ากับ 0.90 ซึ่งแสดงว่าเป็น
แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือการวิจยัได้ มาใช้สอบถาม
เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 400 ราย และใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์
ผู้ ประกอบการโรงงานยางแท่งของเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราย ประธาน
โรงงานผลติยางแทง่ของสหกรณ์ในจงัหวดัชลบรีุ อีก 1 ราย 
 ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และต ารา 
ตลอดจนงานวิจยัที่เก่ียวข้องจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองยางพารา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น สถาบนัวิจยัยาง ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเกษตรจงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี และส านกังานเกษตรอ าเภอในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และ
ข้อมลูการผลติยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 ค่าที่ใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ได้แก่ การหามูลค่า
ปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value ; NPV) การหาอตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(Benefit – Cost Raito ; BCR) และอตัราผลตอบแทนภายใน (Economic Internal 
Rate of Return ; EIRR) ทัง้นีป้ระเมินมลูคา่ของโครงการทางเศรษฐกิจโดยคิดจากราคา
เงา (Shadow Price) โดยในการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว มีข้อสมมติดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อสมมติในการวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ  
1. ก าหนดให้ขนาดของที่ดินที่ใช้ในโครงการนี เ้ท่ากับ 35 ไร่ และจาก 

การสอบถามราคาที่ดินในอ าเภอท่าฉางจากเกษตรกร พบว่า ที่ดินว่างเปล่า (ถมดิน
แล้ว) ในอ าเภอทา่ฉางมีราคาซือ้ขายอยูท่ี่ไร่ละ 300,000 บาท 

2. สมมติให้การจดัตัง้โรงงานผลติยางแท่ง เกิดจากการรวมกลุม่ของเกษตรกร
ชาวสวนยางในอ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์ 

3. แหลง่ที่มาของเงินทนุ มาจาก 2 แหลง่ ได้แก่ 
 3.1 การระดมทุนจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางใน

อ าเภอทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 1 ล้านบาท 
 3.2 การกู้ ยืมสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยธนาคารได้ให้สินเช่ือแก่ผู้ ที่สนใจลงทุน ซึ่งเป็นลูกค้า
สถาบนั (สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุม่บคุคล กองทนุหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร) โดย
คิดอตัราดอกเบีย้กลุม่ลกูค้าที่เป็นสถาบนัชัน้ดี (Minimum Loan Rate : MLR) ร้อยละ 5 
ตอ่ปี และมีสว่นต่างสงูสดุที่จะใช้บวกกบั MLR (Highest Cap Over MLR) เท่ากบัร้อย
ละ 2 ตอ่ปี ดงันัน้ในที่นีจ้ะใช้อตัราดอกเบีย้เทา่กบัร้อยละ 7 ตอ่ปี 

4. โดยจะแบง่การกู้ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 
 4.1 เงินลงทุนเร่ิมแรก เป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ที่ดินและลงทุนใน

สนิทรัพย์ถาวรของโครงการ จ านวน 134 ล้านบาท เป็นการกู้ ระยะยาว เป็นเวลา 20 ปี 
คิดอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ต่อปี ตลอดอายุโครงการ โดยเร่ิมช าระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้งวดที่ 1 ในเดือนมกราคม 2558 

 4.2 เงินทนุหมนุเวียนในการซือ้วตัถดุิบ หรือ O/D จ านวน 100 ล้าน
บาท คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ตอ่ปี โดยต้องช าระดอกเบีย้ทกุเดือน 
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ดงันัน้ในการประมาณการต้นทนุของโครงการ จะประกอบด้วยต้นทนุในสว่น
ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. เงินลงทนุเร่ิมแรก 
 2. ต้นทนุในการซือ้วตัถดุิบ 
 3. ต้นทนุในการผลติยางแทง่ 
 4. ต้นทนุในการด าเนินงาน  

 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิจยั ปรากฏผลดงันี ้
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของเกษตรกรและข้อมลูการผลิตยางพาราใน

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบวา่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ41-

50 ปี สมรสแล้ว จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4-5 คน ระดับการศึกษาต ่ากว่า

มธัยมศึกษาตอนต้น ท าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลกั มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 27,781

บาท มีพืน้ที่ที่ปลกูยางพาราเฉลี่ย 25.21 ไร่ เป็นเจ้าของที่ดิน ใช้ทนุส่วนตวัในการท า

สวนยาง กรีดยางแบบสองวนัเว้นวนัเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตในรูปน า้ยางสดให้กับ

พอ่ค้าในท้องถ่ิน มีรายได้จากการจ าหนา่ยผลผลติเฉลีย่เดือนละ 26,508 บาท  

 2. ผลจากการศึกษาดูงานโรงงานผลิตยางแท่ง ซึ่งเป็นโรงงานของเอกชน 3 
แห่งในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีกบัโรงงานของเกษตรกรที่รวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์อีก 1 
แหง่ในจงัหวดัชลบรีุ พบวา่ วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง คือ ยางก้อนถ้วย เศษ
ยางและขีย้าง ซึง่รับซือ้จากพ่อค้าคนกลางหรือชาวสวนยางพาราทัว่ประเทศ โดยราคา
รับซือ้อิงกับตลาดสิงคโปร์และตลาดญ่ีปุ่ น โรงงานจะท าการผลิตยางแท่งตลอด 24 
ชั่วโมงและเว้นช่วงการผลิตระหว่างเวลา 18.30-21.30 น. การผลิตจะแบ่งเป็นกะใช้
แรงงานกะละ 35-130 คน ตามก าลงัการผลติของโรงงาน สถานที่ตัง้ของโรงงานควรอยู่
ในแหลง่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีสาธารณปูโภคน า้และไฟฟา้อยา่งเพียงพอ ควรมีเนือ้
ที่ 100 ไร่ขึน้ไป เพราะจ าเป็นต้องมีบ่อบ าบดัน า้เสียหลายบ่อ และพืน้ที่ส าหรับปลูก
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ต้นไม้ที่จะช่วยปรับสภาพอากาศ ลดกลิ่นที่เกิดจากการผลิตยางแท่ง ผลผลิตยางแท่งที่
ผลติโดยโรงงานในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเป็นชนิด STR 20ซึง่ผลติตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า
ที่สว่นใหญ่เป็นลกูค้าในต่างประเทศ ต้นทุนการผลิตสว่นใหญ่เป็นค่าวตัถดุิบ มีต้นทุน
ผนัแปรเป็นค่าไฟฟ้าและพลงังานเชือ้เพลิงประมาณร้อยละ 20 ค่าจ้างแรงงานและค่า
ซ่อมบ ารุงร้อยละ 15 ของต้นทุนผันแปรทัง้หมด ส่วนผลตอบแทนขึน้อยู่กับยอดการ
สัง่ซือ้และราคายางแทง่ในเวลาที่ซือ้ขายกนั 
 3. ส าหรับโรงงานผลติยางแทง่ของสหกรณ์ในจงัหวดัชลบรีุ ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 
2554 ด้วยความร่วมมือของสมาชิกกองทุนสวนยางเขาซก และการกู้ยืมเงินจากกรม
สง่เสริมสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วตัถดุิบที่ใช้ในการ
ผลิตคือ ยางก้อนถ้วยเท่านัน้ ผลผลิตเป็นยางแท่งชนิด STR 20 รับซือ้วตัถุดิบจาก
สมาชิกของสหกรณ์และบคุคลทัว่ไป ซึ่งปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิก 570 ราย ราคารับซือ้
วตัถดุิบอิงกบัตลาดสงิคโปร์และญ่ีปุ่ น ระยะเวลาการผลติวนัละ 1 กะ สถานท่ีตัง้โรงงาน
เป็นที่ดินซึ่งกรรมการสหกรณ์มอบให้โดยมีเนือ้ที่รวม 35 ไร่ การคมนาคมขนสง่สะดวก 
ทัง้สาธารณปูโภค ไฟฟ้า ประปาเพียงพอ มีล าคลองอยู่หลงัโรงงานที่สามารถน าน า้มา
ใช้ในการผลิตได้ มีบ่อบ าบัดน า้เสีย 5 บ่อ และบ่อกักเก็บน า้ไว้ใช้ในการผลิต 3 บ่อ 
แรงงานที่โรงงานจัดจ้างเป็นคนในพืน้ที่และแรงงานต่างด้าวอีกบางส่วน ผลผลิตยาง
แท่ง (ร้อยละ 80) จ าหน่ายในประเทศให้กับอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์ ส่วนที่
ส่งออกไปตลาดต่างประเทศจะผ่าน  โบรกเกอร์ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ต้นทุนการผลิตยางแท่งเป็นค่าวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนัน้ก็จะเป็นต้นทุนค่า
ไฟฟา้และเชือ้เพลงิ ร้อยละ 20  คา่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์ ร้อยละ 15 และค่าจ้าง
แรงงาน ร้อยละ 15 ของต้นทุนผนัแปร ส่วนผลตอบแทนขึน้อยู่กบัยอดการสัง่ซือ้ และ
ราคาจ าหนา่ยผลผลติยางแทง่ในเวลานัน้ 
 4. เมื่อน าผลการศึกษาจากโรงงานผลิตยางแท่งมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปเลือก
สถานที่ตัง้โรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
โดยได้เลือกอ าเภอที่มีปริมาณการผลิตยางก้อนถ้วน เศษยางหรือขีย้างมากที่สุด 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระแสง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ และอ าเภอท่าฉาง เพื่อพิจารณา
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เปรียบเทียบโดยวิธีการให้คะแนน (ผลการเปรียบเทียบดงัตารางที่ 2) พบว่า อ าเภอท่า
ฉางเหมาะสมมากที่สดุเพราะมีวตัถดุิบที่เป็นยางก้อนถ้วยมากที่สดุ และสภาพพืน้ทีส่ว่น
ใหญ่เป็นที่ราบ ใกล้แหล่งน า้ การคมนาคมขนส่งสะดวก  สามารถติดต่อกับแหล่ง
วตัถดุิบจากอ าเภอใกล้เคียงได้สะดวก อีกทัง้เกษตรกรในพืน้ที่ยงัเห็นด้วยกบัการจดัตัง้
โรงงานยางแท่งในพืน้ที่ของตน นอกจากนัน้ยังมีความพร้อมเร่ืองการรวมกลุ่ม 
โดยเฉพาะสหกรณ์ทา่แซะที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมด้านเงินทนุ  
 5. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจัดตัง้
โรงงานผลติยางแทง่ จะพิจารณาจากข้อมลูพืน้ที่ปลกูยาง พืน้ที่ให้ผลผลิต ปริมาณยาง
เฉลี่ยที่กรีดได้ และการเข้าร่วมกลุม่ของเกษตรกรเมื่อมีการจัดตัง้โรงงานผลิตยางแท่ง 
สรุปได้วา่ โครงการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ในพืน้ท่ีอ าเภอทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
เป็นโรงงานขนาดเลก็ สามารถประมาณการขนาดก าลงัการผลติสงูสดุได้ไมเ่กิน 30,000 
ตนัตอ่ปี โดยคิดปริมาณยางก้อนถ้วยเพียงร้อยละ 30 ของปริมาณยางก้อนถ้วยในพืน้ที่
ทัง้หมด ก าหนดให้อายขุองโครงการเท่ากบั 20 ปี ตามอายกุารใช้งานของโรงงาน และ
ใช้เงินลงทนุทัง้หมด 235,000,000 บาท โดยได้มาจาก 2 แหลง่ ได้แก่  การระดมทนุจาก
การรวมกลุม่ของเกษตรกรชาวสวนยางในอ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 1 
ล้านบาท  ซึ่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน และได้จากการกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 เป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของ
โครงการ จ านวน 134 ล้านบาท ส าหรับสว่นที่ 2 เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อซือ้วตัถดุิบ 
100 ล้านบาท โดยคิดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ทัง้สองสว่นร้อยละ 7 ต่อปี (อตัราดอกเบีย้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคิดกบักลุม่ลกูค้าที่เป็นสถาบนัชัน้ดี เช่น 
สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร เป็นต้น) และใช้ราคาจ าหน่ายยางแท่ง F.O.B เฉลี่ยย้อนหลงั 5 
ปี (พ.ศ. 2552-2556) ในการประมาณการยอดขายหรือรายได้จากการขายยางแท่งของ
โครงการ นัน่คือ 99.32 บาทต่อกิโลกรัม โดยก าหนดให้ก าลงัการผลิตในปีแรกถึงปีที่ 4 
เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จาก 55% 65% 75%และ 85% ตามล าดบั และมีก าลงัการผลิตเต็มที่ 
100% ตัง้แตปี่ที่ 5 เป็นต้นไปจนกระทัง่ครบอายโุครงการ 20 ปี 
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 6. ส าหรับผลการวิเคราะห์ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจะแบง่ออกได้
เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ต้นทนุในสินทรัพย์ถาวรของโครงการ (เงินลงทนุเร่ิมแรก) 
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนในการผลิต และต้นทุนในการด าเนินงานโดยคิดราคารับซือ้
วตัถดุิบเฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) นัน่คือ 86.21 บาทตอ่กิโลกรัม  
 ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การตดัสินใจ
แบบปรับค่าของเวลา และประเมินมูลค่าโครงการทางเศรษฐกิจโดยใช้ร าคาเงา 
(Shadow Price) ด้วยดชันีชีว้ดัความคุ้มคา่ในการลงทนุได้แก่ การหามลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 
(Net Present Value : NPV) อตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทนุ (Benefit–Cost Ratio : 
BCR)อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)และ
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ผลที่ได้พบว่า โครงการจดัตัง้โรงงานแปรรูปยาง
แทง่ให้ความคุ้มคา่ในการลงทนุ โดยได้ค่า NPV เท่ากบั 3,332,769,371 บาท ค่า BCR 
เทา่กบั 1.08 คา่ IRR เทา่กบั 80% และมีระยะเวลาคืนทนุภายใน 2 ปี (ตารางที่ 3) และ
รายละเอียดข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ แสดงด้วยตาราง ท่ี 4 – 6  
 อยา่งไรก็ตามเนื่องจากผลการวิจยัที่น าเสนอข้างต้น เป็นผลจากการใช้ข้อมลู
ราคายางก้อนถ้วยและราคาผลผลิตยางแท่งในช่วงเวลาที่ราคายางยังค่อนข้างสูง 
เพื่อให้เห็นภาพความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทนุจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่
ของเกษตรกรที่สอดคล้องกับภาวะราคาของยางในปัจจุบนั ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้
ราคาเฉลีย่ของยางก้อนถ้วนซึง่เป็นวตัถดุิบ และราคาผลผลติยางแท่งระหว่างปี 2557 – 
2559 (ปี 2559 ใช้ข้อมลูคร่ึงปีแรก) ราคาวตัถดุิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42 บาท และราคา
ยางแทง่เฉลีย่กิโลกรัมละ 47.50 บาท ใช้อตัราคิดลดร้อยละ 12 ซึ่งเป็นอตัราที่นิยมและ
เลือกใช้กนัโดยทัว่ไปของประเทศที่ก าลงัพฒันา (อตัราดอกเบีย้อยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 
15) ผลการวิเคราะห์ปรากฏวา่ โครงการจดัตัง้โรงงานแปรรูปยางแท่งให้ความคุ้มค่าใน
การลงทนุโดยได้ค่า NPV เท่ากบั 2,432,546,182 บาท ค่า BCR เท่ากบั 1.13 ค่า IRR 
เทา่กบั 47% และมีระยะเวลาคืนทนุภายใน 3 ปี 
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สรุปและอภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์เลือกสถานที่ตัง้โรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกร สรุปว่า 
อ าเภอทา่ฉางมีความเหมาะสมที่จะตัง้โรงงานผลติยางแทง่ เนื่องจากมีวตัถดุิบมากที่สดุ 
พืน้ท่ีเป็นท่ีราบ ใกล้แหลง่น า้ และการคมนาคมขนสง่สะดวกสอดคล้องกบัแนวทางการ
ท าโซนนิ่งการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร ของประยงค์  เนตยารักษ์ 
(2558) ที่ได้เสนอแนะนโยบายและมาตรการสง่เสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตร และ
แหลง่ที่ตัง้โรงงานไว้ว่า กรณีการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้วตัถุดิบหรือสินค้าเกษตร
ขัน้ต้นภายในประเทศ ก็ควรตัง้โรงงานอยู่ใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบ และใช้แรงงานใน
ท้องถ่ินท่ีอยูใ่กล้โรงงาน สอดคล้องกบั ไพรัตน์  ถีรบตุร (2551) ศกึษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนในอุตสาหกรรมยางแท่งมาตรฐานไทยในจังหวดัศรีสะเกษ พบว่า มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐานไทยในจังหวดัศรีสะเกษ โดยค่า 
NPV เทา่กบั 117,923,642 บาท IRR เท่ากบั 37.7% ในการเลือกที่ตัง้โรงงานพิจารณา
จากปริมาณวตัถดุิบที่สามารถจดัหาได้ในท้องถ่ิน ท าเลที่ตัง้มีการคมนาคมสะดวก และ
ใกล้แหล่งน า้ธรรมชาติ  นอกจากนี  ้ยังสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ ประกอบการ 
โรงงานผลิตยางแท่งของเอกชนในจังหวัด สรุาษฎร์ธานี ที่ให้ความเห็นว่าสถานที่ตัง้
โรงงานควรมีการคมนาคมขนส่งสะดวก ที่ส าคัญต้องมีสาธารณปูโภค น า้ ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ และยงัสอดคล้องกบัข้อมลูจากผู้จัดการสหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านเขาซก 
จงัหวดัชลบุรี ที่ว่าที่ตัง้โรงงานควรมีการคมนาคมขนสง่สะดวก มีสาธารณูปโภคไฟฟ้า 
ประปา อยา่งเพียงพอ ส าหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้โรงงานยางแท่ง 
มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับ อริยา  เผ่าเคร่ือง และธงชัย  เตวิน (2555) ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตัง้โรงงานแปรรูปยางพาราของเกษตรกรในภาคเหนือ กรณีศึกษา
ต าบลทุง่กล้วย จงัหวดัพะเยาที่พบว่า โครงการจดัตัง้โรงงานดงักลา่วมีค่า  NPV เท่ากบั 
43,928,291 บาท BCR เท่ากบั 1.02% IRR เท่ากบั 20.55% และมีระยะเวลาคืนทนุ 5 
ปี 6 เดือน 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

79 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั สามารถน ามาเสนอแนะในเชิงวิชาการและเสนอแนะเพื่อการ
ปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
      1.1 วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง คือ ยางก้อนถ้วย เศษยางหรือขี ้
ยาง ดงันัน้เพื่อการเตรียมพร้อมตอ่การจดัตัง้โรงงานผลิตยางแท่ง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กบัการสง่เสริมด้านการผลติและเทคโนโลยีในการผลติ เช่น ส านกังานเกษตรจงัหวดั จึง
ควรถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตยาง โดยให้ข้อมูลวิชาการเก่ียวกับความ
คุ้มค่าในการเลือกรูปแบบการผลิตยาง เพื่อให้เกษตรกรได้น าไปตัดสินใจเลือกผลิต
ยางพาราในรูปแบบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ตอ่ชมุชน และต่อสภาพแวดล้อมทัง้ใน
แง่ของการมีรายได้เพิ่มขึน้ และผลดีตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน 
      1.2 ด้านการสง่เสริมการจดัตัง้กลุม่เกษตรกรรวมกลุม่หรือการเป็นสมาชิก
กลุม่เกษตรกร เพื่อการจดัตัง้โรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกร หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการรวมกลุม่ของเกษตรกร เช่น ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัหรือส านกังานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั จึงควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างจริงจัง โดยให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรถึงประโยชน์ที่จะได้รับการรวมกลุ่ม ตลอดจนสร้าง
ระบบติดตามผลการรวมกลุม่ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุม่เกษตรกรรวมตวั
กนัด าเนินงานได้อยา่งยัง่ยืน 
      1.3 สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยในท้องถ่ิน ควรศึกษาวิจัย 
สงัเคราะห์ข้อมูลส าคัญต่อการเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางทัง้ด้านการผลิต การตลาด การใช้เทคโนโลยี และอื่น ๆ แล้วถ่ายทอดสู่
เกษตรกรเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิใช้ได้จริง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหลกัสตูรระยะสัน้ 
การสาธิต การประชมุเชิงปฏิบตัิการหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมกบัเกษตรกรชาวสวนยางแต่
ละกลุม่ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการลงทนุ การจดัซือ้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกร 
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 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
      ผลการวิจยัที่เป็นประโยชน์ส าหรับน าไปพิจารณาเป็นแผนปฏิบตัิการเพื่อ
สง่เสริม สนบัสนนุให้เกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงความเป็นไปได้ในการจดัตัง้โรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรจังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
ผู้วิจยัขอน าเสนอด้วยตาราง ดงัต่อไปนี ้
 
ตาราง แผนปฏิบตัิการจากข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 

แผนปฏิบัตกิาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนการจัดการความรู้เร่ือง
โรงงานผลิตยางแท่ง 
   1. โครงการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการ
จดัตัง้โรงงานยางแทง่ 
   2. โครงการอบรม/สมัมนาเก่ียวกบัการ
แปรรูปยางพาราเป็นยางแทง่ 
   3. โครงการเรียนรู้กระบวนการผลติยาง
แทง่ 

 
    
- ส านกังานเกษตรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และสหกรณ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
    
- ส านกังานเกษตรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
- ส านกังานเกษตรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 
 1. ควรศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดตัง้โรงงานผลิตยางแท่ง   
ในอ าเภอทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 2. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มจัดตัง้สหกรณ์ผลิตยางแท่ง        
ในอ าเภอทา่ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 3. ควรศึกษาโลจิสติกส์และการตลาดยางแท่ง ในอ าเภอท่าฉาง จังหวัด         
สรุาษฎร์ธานี 
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การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี น าผลการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของเกษตรกรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ไป
ศกึษาเพิม่เตมิ และได้จดัตัง้โรงงานผลติยางแทง่ของกลุม่เกษตรกรทา่แซะ อ าเภอทา่
ฉาง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในปี 2558 
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พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

The Development of a learning Activity Package in “Innovation and Education 
Technology” by integration of Multi-media accompanied with Social Media  

for Networking. 
 

ปสตุา แก้วมณี 1, อาฉ๊ะ บิลหีม2 

PasutaKeawmanee, Achah Binheem 
 
บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาให้มีประสทิธิภาพไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ก่อนและหลงัการเรียนของผู้ เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดยีบรูณา
การร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดีย
บรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ปี 3 คณะครุศาสตร์ ที่
ก าลงัศกึษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต จ านวน 524 
คน โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ตวัอย่างเพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก จ านวน 42คน 
และ2) กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้มาด้วยวิธีการสุม่กลุม่โดยท า
การสุม่มา 1 ห้องเรียนจ านวน 39 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) ชดุกิจกรรมการ
เรียนรู้  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางก่อน -หลังเ รียน จ านวน 30 ข้อ 

1 อาจารย์ประจ ากลุม่วิชาชีพครู (เทคโนโลยีทางการศกึษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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3) แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย่  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคา่ที 
 ผลการวิจยัพบวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบั
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.72/81.772) ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน
หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) ความพงึพอใจ
ของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการ

ร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.80, S.D. = 0.32) 
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 
Abstract 

The objectives of this research were to create the learning activities 
by integrating multi-media accompanied with the Social Media for Networking 
on "Innovation and education technology" so as to attain the efficiency of 80/80 
standard criterion, to compare pre-test and post-test achievement of the 
students and to examine the students' satisfaction with the innovative learning 
activities. 
 The research used a multi-stage sampling method, with the sample 
consisting of 524 third years students in the 2nd semester of year 2016 at the 
Faculty of Education of Phuket Rajabhat University. They were divided to 2 
groups. The first sample group was to study the efficiency standard of the 
learning activity by integration of 42 students using Simple Random Sampling. 
The 2nd sample group was to study the learning achievementusing Cluster 
Random Sampling random of 39 students from 1 class. The research 
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instruments were 1) the learning activities by integration 2) a pre-test and post-
test which was an achievement test of 30 items and 3) forms to evaluate the 
students' satisfaction . The statistics for data analysis were means, standard 
deviation and t-test. 
 The research findings were as follows; 
 1. The learning activities by integrating a multi-media accompanied 
with social online connection had a standard efficiency of 81.72 / 81.77. 
 2.  The students’ learning achievement were significantly higher   at 
the level of 0.5 
 3.  The students' satisfaction with the learning activities  was high and 
significantly different from the criteria at the level of (  = 3.80, S.D. = 0.32) 
 
Keyword : learning activity, integration of multi-media with Social Media for 
Networking,  Innovation and education technology 
 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 โลกก้าวเข้าสูยุ่คของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communications Technology : ICT)  หรือเรียกโลกยุคนีว้่า 
“ดิจิทลัเปลี่ยนโลก” (The New Digital Age) (Eric Schmidt and Jared Cohen, 
2014) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสง่เสริมจากทกุภาคสว่น ท าให้เกิดการ
พฒันานวตักรรมตา่งๆ เป็นจ านวนมาก ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึน้เท่าใดยิ่ง
ท าให้มีนวตักรรมรูปแบบต่าง ๆ มากขึน้เท่านัน้ ทุกสงัคมจึงต้องปรับตวัและรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา การน าเอา
นวตักรรมมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนสามารถพฒันาคณุภาพและศกัยภาพในการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนในศตวรรษที่  21  หรือยุคไอทีก็ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ด้วยการก้าวออกจากรูปแบบการสอนเดิม ๆ มาเป็นการสร้างสรรค์กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางด้วยการบูรณาการนวตักรรมและสื่อการเรียน
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การสอนกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถปรับตวัและตอบสนอง
ตอ่การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กบัวงการการศึกษาในรูปแบบ
ของนวตักรรมและสือ่การสอน (วชัรพล วิบลูยศริน, 2556) 

ทัง้นีก้ระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ เรียนจะต้อง
มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่า งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับทกัษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills) หรือมีช่ือย่อว่า P21 ได้พฒันาวิสยัทศัน์เพื่อ
ความส าเร็จของผู้ เรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนปฏิบตัิบรูณาการ
ทกัษะเข้ากบัการสอนเนือ้หาหลกัด้านวิชาการ โดยผสมผสานองค์ความรู้เท่าทนัด้าน
ตา่งๆ เข้าด้วยกนั เพื่อช่วยให้ประสบความส าเร็จในการท างานและการด าเนินชีวิต โดย
มุง่หวงัพฒันาผู้ เรียนในทกัษะด้านตา่ง ๆ โดยทกัษะที่ส าคญัและเก่ียวข้องกบันวตักรรม
การเรียนรู้ที่ได้กลา่วถึง ได้แก่  ทกัษะด้านการเรียนรู้นวตักรรม และทกัษะสารสนเทศ สือ่
และเทคโนโลยี (ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสส.). 
ค้นหาเมื่อ20 ธนัวาคม 2558, จาก http://www.qlf.or.th) 

ดงัจะเห็นได้วา่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนั ท าให้สื่อ
มลัติมีเดียถกูน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆในแทบจะทกุแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ด้านธุรกิจ
การค้า ด้านสือ่มวลชน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านการศึกษา (ณฐักร สงคราม, 2553) 
ซึง่ในปัจจบุนันีส้ือ่มลัติมีเดียได้แพร่หลายเข้ามาในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้สอนได้
น าสือ่มลัติมีเดียเข้าไปใช้ในการเรียนการสอน โดยจดัท าเป็นบทเรียนสื่อมลัติมีเดีย นบั
ได้ว่าเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้ เ รียน เพราะมีสีสนั ภาพ เสียง 
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ผู้ เรียนสามารถเจรจาโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ อีกทัง้เป็นประโยชน์กับบทเรียนที่
สลบัซบัซ้อนเข้าใจยาก ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนกระจ่างชดัเจนขึน้ นอกจากนีผู้้ เรียน
ยงัสามารถศกึษาด้วยตนเองได้ทัง้ในและนอกเวลาเรียน ผู้ เรียนที่เรียนได้ช้าก็สามารถใช้
ทบทวนความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ การน าสือ่มลัติมีเดียเข้าไปใช้ในบทเรียนจะท า
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย ทนัสมยั น่าสนใจ สง่ผลดีต่อการเรียนรู้ในเร่ือง
นัน้ ๆ (สคุนธ์ สินธพานนท์, 2553) อีกทัง้ สื่อมลัติมีเดียยงัน าเสนองานที่เป็นข้อความ
ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยายประกอบสลับกับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศให้
น่าสนใจมากอีกด้วย (Green, 1993) ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนีน้อกจากสื่อ
มลัติมีเดียแล้ว อินเทอร์เน็ตยงัเป็นเทคโนโลยีสมยัใหมค่วบคูก่บัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ถูกน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลการสนทนา เป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ทกุคนต้องการ สามารถรับรู้และวิเคราะห์ข้อมลูผ่านตวัอกัษร สามารถสื่อสาร
และสง่ผา่นข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว (เรวดี เสนแก้ว, 2554) โดยเฉพาะวยัรุ่นให้ความสนใจ
ในการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งแพร่หลาย และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ก าลงัอยู่
ในกระแสความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัยที่อยู่ในสถานศึกษา (เสาวภาคย์           
แหลมเพ็ชร, 2559) 

จากสภาพปัญหา แนวคิดและความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
บรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เป็นการพฒันาสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้ เ รียนเรียนผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน และยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนให้สงูขึน้ 

  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับ
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ไมต่ ่ากวา่เกณฑ์ 80/80 
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2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการเรียนของผู้ เรียน โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

3. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของผู้ เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
มลัติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 
 
วิธีการการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากร คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีปี 3 คณะครุศาสตร์ ที่ก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต จ านวน 524 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
 1.  กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
มลัติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีปี 3 คณะครุศาสตร์ ที่ก าลงัศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ได้มาด้วยวิธีการสุม่อย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลาก (Lottery) จ านวน 42 คน แบ่งได้ 
ดงันี ้
 1.1 การทดสอบประสทิธิภาพครัง้ที่ 1 การทดสอบประสทิธิภาพแบบเดี่ยว (1 : 
1) ใช้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน  3  คน (เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน ออ่น 1 คน) 
 1.2 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ที่ 2การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1 : 
10) ใช้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 9 คน (เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน ออ่น 3 คน)  
 1.3 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม 
(1:100) ใช้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน  30 คน (เก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน ออ่น 10 คน)  

2.  กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและ
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เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มาด้วยวิธีการสุม่กลุม่ (Cluster Random Sampling) โดย
ท าการสุม่มา 1 ห้องเรียนจ านวน 39 คน โดยกลุม่ตวัอย่างที่น ามาใช้จะไม่ซ า้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใช้ในการหาประสทิธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดยีบรูณาการ
ร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ

มลัติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาได้แก่ 
 1. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 
 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1 ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง โดยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558  
 ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
 1. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้พฒันาขึน้โดยใช้หลกัการ
ออกแบบการของ ADDIE MODEL (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 2546)  ประกอบด้วย 5 ตอน  
ได้แก่  
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 1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ด้านผู้ เรียน วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ทัง้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วิเคราะห์เนือ้หาเพื่อก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 5 หนว่ย คือ  
  หนว่ยที่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  หนว่ยที่ 2  แนวโน้มของนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  หนว่ยที่ 3 การออกแบบนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  หนว่ยที่ 4 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  หนว่ยที่ 5 การประเมินนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 1.2 การออกแบบ (Design) น าข้อมลูที่วิเคราะห์ไว้ข้างต้นมาออกแบบ ดงันี ้1) 
การสร้างผงังาน (Flowchart) เพื่อก าหนดรูปแบบการเช่ือมโยงเนือ้หาภายในบทเรียน 2) 
ออกแบบสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) โดยด าเนินเร่ืองตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ วิจัยได้
วิเคราะห์ไว้ข้างต้นน าเสนอรูปแบบ ข้อความ ภาพประกอบ  ข้อมลูเนือ้หาต่างๆ โดยร่าง
เป็นเฟรมยอ่ย ๆ ตัง้แตเ่ฟรมแรกจนถึงเฟรมสดุท้ายลงในสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) 
 1.3 ขัน้ตอนการพฒันา (Development) สร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้จากสตอร่ี
บอร์ด (Storyboard) ที่ท าการออกแบบซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มาท าการพัฒนาลงบน
ซอร์ฟแวร์ที่เตรียมไว้ และน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเนือ้หา ซึ่งมี
คุณภาพอยู่ที่ระดบัดี (  = 4.20) และด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ที่ระดบัดี (   = 4.38) 
แล้วจึงน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  
 1.4 ขัน้ตอนการน าไปทดลองใช้ (Implementation) ได้น าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไปทดลองใช้ตามแนวทางของ(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพเท่ากบั 80/80 โดยทดสอบหาประสิทธิภาพกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน  42 
คน ดังนี ้1) การทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวโดยใช้กลุ่มจ านวน 3 คน 2) การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม จ านวน 9 คน และ 3) การทดสอบหาประสิทธิภาพ
ภาคสนาม จ านวน 30 คน ซึง่มีประสทิธิภาพไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 1.5 ขัน้ตอนการวดัผลและการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจยัท าการประเมิน
กบัทกุขัน้ตอนของการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
  ขัน้ตอนที่  1 การประเมินระหว่างขัน้ตอนการพัฒนา (Formative 
Evaluation) โดยการประเมินในขัน้ตอนของวิเคราะห์ การประเมินขัน้ตอนของการ
ออกแบบ การประเมินขัน้ตอนของการพฒันา  และการประเมินเมื่อน าไปใช้จริง โดย
กระท าระหวา่งด าเนินการ (Formative Evaluation)  
  ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินเมื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว 
(Summative Evaluation) 
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
(Multiple-Choice Test)  4  ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ ส าหรับใช้เป็นแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน โดยใช้วิธีสลบัข้อสลบัตัวเลือก แต่ละข้อมีค าตอบที่ถูก ต้องเพียง
ค าตอบเดียว  โดยแบบทดสอบดังกล่าวผ่านการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดย
ผู้ เช่ียวชาญ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้ข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้องตัง้แต ่
0.67-1.00 หาค่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่
0.20-1.00 ขึน้ไป จากนัน้หาค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) โดยวิธีของคูเดอร์ริ
ชาร์ดสนั (KR-20) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเทา่กบั 0.78 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
จ านวน 10 ข้อมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่งข้อค าถามกบัคณุลกัษณะของชดุกิจกรรมการเรียนรู้อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 มีค่า
ความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทา่กบั 0.84  

ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการทดลอง 
1)  แจ้งให้ผู้ เรียนทราบถึงจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ

มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  
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2) ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ โดยการอธิบายขัน้ตอนการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พร้อมตอบข้อ
ซกัถามของผู้ เรียน  

3)  ทบทวนความรู้เดิมของผู้ เรียนโดยการให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิก่อนเรียนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 30 ข้อ  

4) ให้ผู้ เรียนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบูรณาการ
ร่วมกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยกระตุ้นการตอบสนองของผู้ เ รียน โดยให้ผู้ เรียนท า
กิจกรรมต่าง ๆ และท าแบบฝึกหัดทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทัง้ตอบข้อซักถามของ
ผู้ เรียน และเสริมความรู้ใหมใ่ห้ผู้ เรียนผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นการสง่เสริม
การเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสือ่การเรียนรู้ และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอน 

5)  ทดสอบความรู้หลงัเรียนโดยให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหลงัจาก
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมลัติมีเดียร่วมกับเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ครบทัง้ 4 หนว่ย พร้อมกบัตอบแบบประเมินความพงึพอใจ 

6) เมื่อด าเนินการทดลองทกุขัน้ตอนแล้ว ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ มา
วิเคราะห์หาคา่ทางสถิติตอ่ไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

1. การวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมเีดยี
บรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตูร E1/E2 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการเรียนของผู้ เรียน  
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้ค่าที  (t-test แบบ 
Dependent Sample)  
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3. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจ โดยใช้สตูร (  ) และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า      
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72/81.77 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้สรุปผลการทดสอบ
ประสทิธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดงัตารางที่ 1-3 
 
ตารางที่  1    ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1)ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง 
จ านวน 3 คน 

 

จ านวน 
กลุม่

ตวัอยา่ง 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน  
ประสทิธิภาพ 
(E1/E2) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E1) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E2) 

3 25 17.33 69.32 30 22.00 73.33 69.32/73.33 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบรูณา

การร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
ประสิทธิภาพ 69.32/73.33 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ นั่นคือ         
ไมส่ามารถน าไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ผู้วจิยัจงึได้
ท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบหาประสทิธิภาพครัง้ที่ 2 ตอ่ไป 
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ตารางที่  2   ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1:10) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง 
จ านวน 9 คน 

 

จ านวน 
กลุม่

ตวัอยา่ง 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน  
ประสทิธิภาพ 
(E1/E2) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E1) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E2) 

9 25 18.78 75.12 30 22.77 75.90 75.12/75.90 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
ประสิทธิภาพ 75.12/75.90 ซึ่งยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ นัน่คือไม่
สามารถน าไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอย่างเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ผู้วิจยัจึงได้
ท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบหาประสทิธิภาพครัง้ที่ 3 ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3   ผลการทดสอบหาประสทิธิภาพภาคสนาม (1:100) ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง 
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นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง 
จ านวน 30 คน 

 

จ านวน 
กลุม่

ตวัอยา่ง 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน  
ประสทิธิภาพ 
(E1/E2) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E1) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E2) 

30 25 20.43 81.72 30 24.53 81.77 81.72/81.77 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบรูณา

การร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา          
มีประสิทธิภาพ 81.72/81.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ นัน่คือสามารถ
น าไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ 

 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เ ร่ือง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สรุปผลการวิจยัได้ดงัตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
 แบบทดสอบหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณา
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 การร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เ ร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี       
 ทางการศกึษา 
 

แบบทดสอบ กลุม่ตวัอยา่ง 
(N) 

คา่เฉลีย่ 

(  ) 

คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 

ก่อนเรียน  39 16.36 1.828 - 8.691* 

หลงัเรียน  39 20.74 3.408 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบรูณา

การร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.36 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 ส่วน
คะแนนทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 20.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.41 เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบว่า นักศึกษามี 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนน
เฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 3.  ความพงึพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่
มลัติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา พบวา่ผู้ เรียนมีความพงึพอใจจากการเรียนด้วยชดุการสอนดงักลา่วอยูใ่น

ระดบัมาก (  = 3.80, S.D. = 0.32) สรุปผลการวิจยัได้ดงัตารางที่ 4 
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ตารางที่  5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
 เ รียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์      
 เร่ืองนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 

รายการประเมิน คา่เฉลีย่ 
(  ) 

คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบั 
ความพงึ
พอใจ 

1.ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ใช้งานได้สะดวก 
2. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้น าเสนอเนือ้หาได้ 

นา่สนใจ 
3. เนือ้หาในชดุกิจกรรมการเรียนรู้อธิบายชดัเจน

อา่นแล้วเข้าใจงา่ย 
4. ภาพประกอบในชดุกิจกรรมการเรียนรู้มคีวาม

นา่สนใจ 
5. ภาพประกอบในชดุกิจกรรมการเรียนรู้มคีวาม

สวยงาม 

3.85 
4.03 
3.85 

 
3.67 

 
3.87 

 

1.04 
0.78 
0.75 

 
0.66 

 
0.61 

 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

6. เสยีงประกอบในชดุกิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน 
7. การโต้ตอบระหวา่งผู้ เรียนกบัชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้มีความเหมาะสม 
8. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ด้วยตวัเอง 
9. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนมี

สว่นร่วม ในการเรียน 
10. เวลาในการน าเสนอเนือ้หาแตล่ะหนว่ยมี

ความเหมาะสม 

3.87 
 

3.56 
 

3.64 
 

3.77 
 

3.87 

0.80 
 

0.50 
 

0.74 
 

0.67 
 

0.66 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

คา่เฉลีย่รวม 3.78 0.32 มาก 
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 จากตารางที่ 5 พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เ ร่ือง นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 3.78, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณา
รายการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก3 

รายการ คือ 1) ภาพประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ (  = 3.87,S.D. 

= 0.61)  2) เสียงประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน(  = 3.87 ,S.D. = 
0.80) และ 3) เวลาในการน าเสนอเนือ้หาแตล่ะหนว่ยมีความเหมาะสม  
 
สรุปผลและอภปิรายผล 
 1. ประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการโดยใช้สื่อมลัติมีเดีย
ร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

ผลการวิจยัเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.72/81.77 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นวา่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ดงักลา่ว
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของงาน และแบบฝึกหัด จากการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.72 และผลจากการทดสอบประสิทธิภาพ
ผลลพัธ์ (E2) ของการประเมินหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
81.77  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมลัติมีเดียร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจยัได้
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ADDIE Model  (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 
2546) และน ามาประยกุต์ใช้ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้1) 
การวิเคราะห์ (Analysis) โดยการวิเคราะห์เนือ้หา วิเคราะห์ผู้ เรียน และการก าหนด
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) การออกแบบ (Design) โดยศึกษาการออกแบบชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการเขียนสคริปต์ด าเนินเร่ือง การเขียนผงังาน การจัดท าแบบบทเร่ือง 
การเตรียมข้อมูล การจัดเตรียมภาพ จัดเตรียมเสียง (สุคนธ์  สินธพานนท์. 2553)        
3) การพฒันา (Development) โดยผู้ วิจัยได้น าสคริปต์ด าเนินเร่ือง มาพฒันาเป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามผังงานที่วางไว้ โดยผ่านการประเมินและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ก่อนน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 4) การน าไปใช้ (Implementation) โดย
ผู้ วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้นัน้ก่อนน าไปใช้จริง โดยน าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ไปทดสอบประสทิธิภาพเพื่อดวูา่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท า
ให้ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้หรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสมัพันธ์กับผลลพัธ์หรือไม่ และ
ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับใด โดยการ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1 : 1) ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1 : 10) และ
การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1 : 100) (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 4) การ
ประเมินผล (Evaluation) โดยชุดกิจกรรมผ่านการประเมินและตรวจสอบความถกูต้อง
จากผู้ เ ช่ียวชาญด้านเนือ้หาและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยผู้ วิจัยได้น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ 
 จากกระบวนการในการพฒันาดงักลา่วข้างต้น ท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการ
พฒันาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการตามกระบวนการเรียนรู้แบบซี
เดีย เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.53/80.14 
(มงคล หวงัสถิตย์วงษ์, 2554) และงานวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพของสื่ออบรมออนไลน์
ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้  เ ร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.42/82.33 (ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี, 2551)  
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 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบรูณาการโดยใช้สือ่มลัติมีเดียร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 

ผลการวิจยั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ี
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมลัติมีเดียร่วมกับเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากชุดกิจกรรมที่
สร้างขึน้ ได้ผา่นกระบวนการหาประสทิธิภาพหลายขึน้ตอนจนเหมาะสม ท าให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจเนือ้หามากขึน้ ส่วนในด้านแบบทดสอบผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้าง
แบบทดสอบจาก ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) และบุญชม ศรีสะอาด (2545) โดย
แบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดยหาค่าความสอดคล้อง ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้หา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา จากผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและ
ผู้ เช่ียวชาญด้านวดัและประเมินผล แสดงให้เห็นวา่การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ สนใจ ช่วยกระตุ้นความสนใจเร่ืองนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษามากขึน้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองการ
พฒันาสือ่ฝึกอบรมออนไลน์ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 (ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี, 2551) เนื่องจากสือ่ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการ
จดัการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 

 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง 
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นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง 

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดบัมาก  (  = 3.78 , S.D. = 0.32) 
เนื่องจากผู้ วิจัยได้ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 
(Maslow’ s Theory Motivation) (อกุกฤษฎ์ ทรงชยัสงวน, 2543) โดยมีการเสริมแรง 
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน อีกทัง้มีการบูรณาการสื่อมัลติมีเดียร่วมกับ
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ซึง่เป็นเครือขา่ยที่ท าให้ผู้ เรียนให้ความสนใจอย่างแพร่หลาย ท า
ให้ผู้ เรียนให้ความสนใจและมีความพึงพอใจทัง้ในสว่นของการใช้งานและการแสดงผล 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัเร่ืองการใช้สือ่ช่วยสอนสามมิติเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียใน
การน าเสนอ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เรียนอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (พรทิวา  
โตวิจิตร, 2553) และการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอย่างใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Facebook มากเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมาเป็น LINE และ Instagram โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ที่มากเป็นอนัดบัหนึ่ง คือ ใช้คยุกบัเพื่อน
เก่ียวกับทัว่ๆ ไป รองลงมาเป็นการใช้เพื่อคุยกับเพื่อนเก่ียวกับการเรียนและการบ้าน 
(เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559)  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวิจัยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนระหว่างผู้ เรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบูรณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาและผู้ เรียนที่เรียนในชัน้เรียนปกติ 

2. ควรมีการสง่เสริมให้มีการน าาเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มาเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการประยกุต์ใช้เพื่อการพฒันาผู้ เรียนในระดบัอื่น ๆ ตอ่ไป  
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

102 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2554). มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์. กรุงเทพฯ : กระทรวงศกึษาธิการ. 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์. (2556, มกราคม-มิถนุายน). “การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุด

การสอน.” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 5(1), 1-20. 
ไชยยศ เรืองสวุรรณ. (2546). เทคโนโลยกีารศึกษา : ทฤษฎีการวิจัย. กรุงเทพฯ : โอ

เดียนสโตร์. 
ณฐักร สงคราม. (2553). การออกแบบพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
บญุชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้งต้น (พิมพ์ครัง้ที่ 7). กรุงเทพฯ : สวุีริยาสาส์น. 
พรทิวา โตวิจิตร.  (2553). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อช่วยสอนสามมิติ

เสมือนจริงแบบมัลติมีเดีย วิชา Aircraft System เร่ือง Magneto 
Ignition ส าหรับนักเรียนหลักสูตรเคร่ืองวัดประกอบการบิน สถาบัน
การบินพลเรือน. วิทยนิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

มงคล หวังสถิตย์วงษ์. (2554).การพัฒนาบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต เร่ือง การ

เตรียมการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม. 
วิทยานิพนธ์ค รุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. 

เรวดี เสนแก้ว. (2554). ผลกระทบของการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตตอ่วยัรุ่นตอนปลายใน
เขตเทศบาลนครยะลา. วารสารศิลปะศาสตร์, 3(1), 105-121. 

วัชรพล วิบูลยศิริน. (2556). นวัตกรรมและสื่ อการเรียนการสอน . กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศิริชัย กาญจนวาสี . (2552). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั ้งเดิม  (พิมพ์ครัง้ที่  6). 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์แหง่มหาวิทยาลยั. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

103 

ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี.  (2551).  การสร้างสื่อฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการ
จัดการเรียนรู้ เ ร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง.  วิทยนิพนธ์ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ. 

ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสส.). (2558).  ทักษะ
แ ห่ งอนาคตให ม่  ก าร เ รียน รู้ ในศตวรรษที่  21 [ อ อน ไล น์ ] .               
ค้นหาเมื่อ 20 ธนัวาคม 2558, จาก : http://www.qlf.or.th. 

สคุนธ์ สนิธพานนท์. (2553). นวัตกรรมการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของเยาวชน (พิมพ์ครัง้ที่ 4). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 9119 เทคนิค 
พริน้ติง้. 

สริุยาวุธ เสาวคนธ์.  (2554). การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามกระบวนการเรียนรู้แบบซีเดีย เร่ืองการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ. วิทยนิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ. 

เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร. (2559, มกราคม – มีนาคม). “พฤติกรรมและผลกระทบจาก
การใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย
ในจงัหวดันนทบรีุ. สุทธิปริทัศน์. 30(93), 116-130. 

อกุกฤษฎ์ ทรงชยัสงวน. (2543). ความพึงพอใจของผู้ประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่ อประชาชนของสถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

Eric Schmidt and Jared Cohen. (2014). The New Digital Age: Transforming 

Nations, Businesses, and Our Lives. The United States : Knopf 
Doubleday Publishing Group.  

Green, Babara and other. (1993). Technology Edge : A Guide to Multimedia. 
New Jersey : New Riders Publishing. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

104 

โกป๊ีเมืองตรัง : วิถกีารดื่มโกป๊ีสัญญะทางวัฒนธรรม 
หรือการแสดงตวัตนทางสังคม 

Trang’s Kopi : The way of Drinking Kopi as a Semiology of Cultural  
or Social Identity 

  ภรณีย ยี่ถิน้1, จรีุรัตน์ บวัแก้ว2 
Paranee YheeThin, Jureerat Buakaew 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเปิดเผยวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีในมมุมอง
ของคนเมืองตรังผ่านพืน้ที่ร้านโกป๊ี ในเขตเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูจากภาคสนามด้วยวิธีการสมัภาษณ์
เชิงลกึกบัผู้บริโภค พนกังานในร้านโกป๊ีและเจ้าของร้านโกป๊ี และการสงัเกตแบบมีสว่น
ร่วม ท าการวิพากษ์ปรากฏการณ์ที่ เ กิดขึน้ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินร่วมกบัข้อมลูจาการวิจยัในภาคสนามในพืน้ท่ีร้านโกป๊ี ผลการวิจยั
พบว่าวิถีการรับประทานโกป๊ีในพืน้ที่ศึกษามีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของสาย
สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน ให้ความส าคัญกับการน าวัฒนธรรมการ
รับประทานโกป๊ีเพื่อการต้อนรับขบัสู้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สงัคมของคนเมืองตรังโดยใช้พืน้ท่ีร้านโกป๊ีเป็นสือ่กลางในการติดต่อสื่อสาร ทัง้ผ่านการ
พดูคยุและสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนภายในร้าน อนัสะท้อนให้เห็นทศันคติทางความคิด
ทัง้ทางบวกและทางลบต่อสถานการณ์ที่เก่ียวเนื่องกับวิถีการด าเนินชีวิตท่ามกลาง
บริบททางสงัคมของคนเมืองตรัง ร้านโกป๊ีจึงถกูให้ภาพแทนความหมายเป็นเวทีทางสงัคม 

 
 

1 นกัศกึษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันามนษุย์และสงัคม คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2 รองศาสตราจารย์, สาขาวัฒนธรรมศึกษา, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ 
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ทัง้เพื่อการแสดงออกตวัตนทางสงัคม ผา่นการสือ่สารทางความคดิของคนในสงัคม และ
การร่วมกนัถกเถียงในการแก้ไขปัญหาทางสงัคมของคนเมืองตรัง 
 
ค าส าคัญ : โกป๊ี วิถีการรับประทานโกป๊ี สญัญะทางวฒันธรรม พืน้ท่ีแสดงตวัตน  
 
Abstract 

The purpose of this article was to reveal the culture of Kopi drinking in 
Trang from the viewpoints of Trang locals in Kopi coffee shops in Trang 
Municipality, Mueang District, Trang Province. The field data of this qualitative 
research was collected through in-depth interviews with customers, 
employees and owners of Kopi coffee shops, and participatory observations.  
Critiques of the phenomenon were conducted through gathering of local 
historical data and data from field research on the Kopi coffee shop space.  
The study found that Kopi drinking culture in the study area was  important for 
the existence of relationships among locals who attach importance of Kopi 
drinking culture to welcoming visitors and to participate in social activities 
using the Kopi coffee shop space as a means of communication. Local peple 
talked and interacted with other customers in the Kopi coffee shops which 
reflected their positive and negative attitudes towards situations relating to 
their way of life in Trang social context. Therefore, the Kopi shops were used 
to express their social identity through communication of ideas and discussion 
about solving social problems in the community. 

 
Keywords : Kopi, drinking Kopi culture, semiology of cultural, space for 
expressing identity 
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บทน า 
 วิถีการรับประทานโกป๊ีของเมืองตรัง เป็นหนึ่งในวิถีการด าเนินชีวิตของ  
คนเมืองตรัง ที่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมการรับประทานแสดงออกผ่านกิจกรรม  
ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นจากการรับประทานอาหารในแต่ละวัน ไปจนถึงประเพณี 
อันเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตและความเช่ือของคนในสังคม อาทิ งานแต่งงาน งานศพ  
โดยจัดให้มีอาหารเลีย้งต้อนรับอย่างเต็มที่ ประกอบกับรสชาติของอาหารที่เข้มข้น  
จดัจ้าน สะท้อนวฒันธรรมของท้องถ่ิน ที่ผสมผสานอาหารของคนไทยพืน้ถ่ินกับอาหาร
ของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตัง้รกราก กลายเป็นประชากรสว่นใหญ่ในเขตตวัเมืองตรัง 
(เอกสารประกอบการจัดงาน 100 ปีเมืองทบัเที่ยง, 2558) วฒันธรรมการรับประทาน
ของชาวจีนจึงได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการรับประทานของคนเมืองผ่านการติดต่อและ
สร้างสายสัมพันธ์ภายในสังคมคนเมืองตรัง ผสมผสานแนวคิดของชาวจีนที่ให้
ความส าคัญในการต้อนรับขับสู้ต่อแขกที่มาถึงเรือนชานด้วยอาหารการรับประทาน
เต็มที่ ความเช่ือเหลา่นีท้ าให้คนตรังพิถีพิถนัประกอบอาหาร ท าให้อาหารของคนเมือง
ตรังมีความโดดเด่นเป็นที่ช่ืนชอบของคนทัว่ไป นอกจากนีก้ารรับประทานโกป๊ียงัด ารง
อยูใ่นวิถีชีวิตของผู้คนเมืองตรังมายาวนานกวา่ 100 ปี (จีรศกัดิ์ ทบัเท่ียง, สมัภาษณ์ 12 
กมุภาพนัธ์ 2559) 
 นบัตัง้แต่อดีตร้านโกป๊ีของเมืองตรังได้ถูกให้ความส าคญัให้เป็นแหลง่นดัพบ 
พดูคยุ สื่อสารและสร้างปฏิสมัพนัธ์ของคนเมืองตรัง ทัง้เพื่อการแจ้งข่าวสารของคนใน
ชุมชน และการพบปะเพื่อร่วมรับประทานอาหารสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกลุ่ม
คนเมืองตรัง (จินตนา พลรบ,สมัภาษณ์ 19 มกราคม 2559) ซึง่เป็นวิถีในการด าเนินชีวิต
ที่ได้ด ารงอยู่จากอดีตยาวนานจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
รับประทานโกป๊ีที่มีคุณค่ามากกว่าการเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการรับประทานของคน
เมืองตรัง งานวิจยัเร่ืองนีต้้องการน าเสนอวิถีการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรัง ผ่าน
มมุมองที่ผสมผสานระหวา่งการเป็นคนใน(วฒันธรรม)และคนนอก(วฒันธรรม) น าเสนอ
ผ่านการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อท าการค้นหาค าตอบที่ว่า วิถีการรับประทานโกป๊ี เป็น
สว่นหนึง่ของวฒันธรรมหรือเป็นเคร่ืองมือการแสดงตวัตนทางสงัคมของคนเมืองตรัง  
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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิถีการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังว่าเป็น
วฒันธรรมหรือเคร่ืองมือการแสดงตวัตนทางสงัคม 

ค าถามการวิจัย วิถีการรับประทานโกป๊ีเป็นวฒันธรรมหรือเคร่ืองมือแสดง
ตวัตนทางสงัคมของคนเมืองตรัง 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง วิถีการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรัง วฒันธรรมหรือการ
แสดงตวัตนทางสงัคมท าการศกึษากลุม่คนภายในพืน้ท่ีร้านโกป๊ีในเขตการปกครองสว่น
ท้องถ่ินเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
research) โดยศึกษากิจกรรมและวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังใน
พืน้ท่ีร้านโกป๊ี ผู้วิจยัออกแบบงานวิจยัเป็นดงัตอ่ไปนี ้
การเลือกพืน้ที่ที่ศึกษา 
 พืน้ท่ีที่ใช้ในการวิจยั คือ พืน้ท่ีตวัเมืองตรังในเขตเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนเมืองตรัง เป็น
พืน้ท่ีทางสงัคมของคนทกุเพศทกุวยั ซึ่งยงัด ารงอยู่นบัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัแม้มีการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมเกิดขึน้ อนัสง่ผลให้วฒันธรรมบางประการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมยั แต่ร้านโกป๊ีก็ยงัเป็นพืน้ที่ของการด าเนินชีวิตที่มีการสร้างความสมัพันธ์ผ่าน
กิจกรรมทางสงัคมของคนเมืองตรัง ผู้วิจยัคดัเลอืกร้านโกป๊ี โดยสอบถามจากคนในพืน้ที่
เพื่อคดัเลอืกร้านโกป๊ีที่ได้รับความนิยมในตวัเมืองตรังจากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม  

อีกทัง้ยงัใช้เกณฑ์เจาะจงกลุม่เปา้หมายร้านโกป๊ีที่มีคนเมืองตรังใช้เป็นพืน้ทีใ่น
การใช้สื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางสงัคมที่เกิดขึน้ภายใน นอกจากนี ้
ภายในร้านยงัคงพบเห็นสญัลกัษณ์ท้องถ่ินบางประการในการสื่อสารระหว่างกันของ
กลุม่คน อาทิ ปา้ยเชิญชวนร่วมงานครบรอบวนัก าเนิดศาลเจ้า ปา้ยประกาศงานศพ ท า
การเลอืก 3 ร้าน คือร้าน  A ร้าน B และร้าน C เนื่องจาก 

ร้าน A เป็นร้านที่คนเมืองตรังนิยมเข้าไปพูดคุยเร่ืองการเมือง และมกัเป็นที่
นิยมของหวัคะแนนพรรคการเมืองตา่งๆเมื่อใกล้เวลาหาเสยีงเลอืกตัง้  
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ร้าน B เป็นร้านโกป๊ีที่อยูใ่จกลางตวัเมืองและมองเห็นการเข้าถึงร้านของคนทกุ
เพศวัย อยู่ใกล้แหล่งการค้า โรงเรียน รวมถึงคิวรถเพื่อเดินทางไปยังอ าเภออื่นๆใน
จงัหวดัตรัง ซึ่งจะท าให้มองเห็นภาพของคนเมืองตรังที่ได้มีการใช้ร้านโกป๊ีเป็นสถานที่
พกัระหวา่งเดินทางไปยงัพืน้ท่ีอื่น รวมถึงเห็นโอกาสของการนดัพบเพื่อเดินทางของกลุม่
คน  

เลอืกร้าน C เป็นร้านโกป๊ีที่นิยมในการนดัพบของคนทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาค ่าคืน 
ผู้ให้ข้อมูล 
 การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษาคนในพืน้ที่ร้านโกป๊ีในตวัเมืองตรัง รวม
ทัง้หมด 17 คน โดยผู้ ให้ข้อมลูจากร้าน A 6 คน ร้าน B 5 คน และร้าน C 5 คน จ านวน 
16 คนโดยผู้ ให้ข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มของลกูค้าที่เข้ามาบริโภค
ภายในร้านโกป๊ี กลุม่พนกังานและเจ้าของร้านโกป๊ีภายในพืน้ที่ร้านโกป๊ี เพื่อช่วยในการ
เพิ่มมุมมองการสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนเมืองตรังผ่านกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึน้ 
นอกจากนีย้งัได้ท าการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตรัง จ านวน 1 
คน เพื่อให้ได้ข้อมลูอนัเก่ียวเนื่องกบันโยบายในการสนบัสนนุและการด ารงอยู่ซึ่งวิถีการ
รับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังจากมิติของหนว่ยงานภาครัฐ  
วิธีการเก็บข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมลูภายในร้านโกป๊ีผ่านการสงัเกตอย่างมีสว่นร่วม ท าการ
สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าภายในร้านในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
สมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่ของพนกังานภายในร้านและเจ้าของร้านเป็นส าคญั เพื่อให้ได้
ทศันคติของคนเมืองตรังที่มีต่อร้านโกป๊ี และศึกษากิจกรรมทางสงัคมที่เกิดขึน้ภายใน
ร้าน อันก่อให้เกิดการสร้างปฏิสมัพันธ์ของคนในสงัคม เพื่อมองภาพรวมของวิถีการ
รับประทานโกป๊ีแล้วน าข้อมูลที่มีความครบถ้วนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ใน
การศกึษาครัง้นี ้เพื่อให้ได้ข้อมลูและผลการศึกษาครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ของการ
วิจัย ผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดงันี ้
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 1. ท าการศึกษาเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทัง้ข้อมูลจาก
เอกสารและรวบรวมจากงานวิจยัที่เก่ียวข้องในแง่มมุของทรัพยากรในพืน้ที่ ทฤษฎีและ
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง โดยได้ท าการค้นคว้าจากหอสมดุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และหอสมดุคณุหญิงหลงอรรถกวีสนุทร ตลอดจน
การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้เก็บรวบรวมโดยน ามาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศกึษา 
 2. ออกแบบเคร่ืองที่ใช้ในการ รวมถึงแบบสงัเกตเพื่อช่วยในการลงเก็บข้อมลู
ในภาคสนามจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 3. การเก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูทัง้สองกลุม่ด้วย
ตนเอง ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร จากการสมัภาษณ์จากการลง
พืน้ที่ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในพืน้ที่ ท าการคัดเลือกและจัดหมวดหมู่ตาม
ประเด็นที่ท าการศกึษา แยกข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ทฤษฎีสญัวิทยาของ Barthes 
(1957) แนวความคิดอ านาจของ Foucault ทฤษฎีทนุทางสงัคมของ Putnam (2011) 
แนวคิดทุนทางสงัคมของ อมรา พงศาพิชญ์ (2543) และแนวคิดพืน้ที่ของ Lefebvre 
(1991) มาตีความและสร้างข้อสรุป อธิบายเชิงพรรณนาความและเรียบเรียงเป็น
บทความอนัสมบรูณ์ 

ผลการศึกษา 
ย ่ารุ่งเมืองเก่า : เคล้ากลิ่นโกป๊ีที่เมืองตรัง 
 การรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังเป็นหนึ่งในวฒันธรรมจากชาวจีนที่ได้รับ
การยอมรับและส่งผ่านมายงัรุ่นต่อรุ่น แม้จะไม่ปรากฏหลกัฐานการจดบนัทึกจากชาว
จีนและชาวไทยเชือ้สายจีนถึงเร่ืองราวของการน าการรับประทานโกป๊ีเข้ามาในตวัเมือง
ตรังอย่างเป็นทางการ แต่คาดการณ์ว่าการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังมีมา
ยาวนานกว่า 100 ปี เนื่องจากชาวจีนเมื่อเข้ามาจับจองพืน้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองยงั 
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ต่างแดน (จีรศกัดิ์ ทบัเท่ียง,สมัภาษณ์ 12 กุมภาพนัธ์ 2559) ที่บริเวณต าบลทบัเที่ยง
เดิมเป็นเพียงพืน้ที่ว่างเปลา่รกร้างไม่เหมาะต่อการเพาะปลกู ชาวจีนเป็นกลุม่ผู้บกุเบิก
ความเป็นเมืองให้แก่บ้านทบัเที่ยงซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นที่ตัง้ของอ าเภอเมืองจงัหวดัตรัง   
ในปัจจบุนั (วฒันธรรมพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดั
ตรัง, 2544) เมื่อมีการเข้ามาตัง้รกรากนอกเหนือจากการน าเอาสิ่งของ เคร่ืองใช้มาใน
ดินแดนใหม่แล้ว ชาวจีนยงัน าเอาวฒันธรรมจีนที่ได้รับการสืบทอดผ่านบรรพบุรุษใน
การด าเนินชีวิตและลักษณะนิสัยที่ถูกผูกติดมากับการเข้าสังคม สิ่งเหล่านัน้ถูก
แสดงออกผา่นวิถีการด าเนินชีวิตในแตล่ะวนั เมื่อมีการสร้างปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัคนกลุม่
อื่นๆภายในสงัคมจึงท าให้วฒันธรรมของชาวจีนได้ถกูสง่ต่อ และมีบางสว่นที่ได้รับการ
ผสมผสานให้เหมาะสมกบัลกัษณะนิสยัของคนในสงัคม  

การรับประทานโกป๊ีเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมการรับประทานที่ได้อิทธิพล
จากการแพร่กระจายทางวฒันธรรมของชาวจีนอพยพ โดยวฒันธรรมการรับประทาน
โกป๊ีนีน้อกจากการรับประทานโกป๊ีหรือที่ถกูให้ความหมายว่าเป็นการรับประทานกาแฟ
โบราณแล้ว ยังผูกรวมไปถึงการรับประทานชาซึ่งชาวจีนน าชาเข้ามาส่วนหนึ่งของ
เทศกาล ประเพณีตา่งๆอนัเก่ียวเนื่องกบัวฒันธรรมจีน อาทิ ในเทศกาลถือศีลกินเจหรือ
ถือศีลกินผกัที่ ชาถกูน าไปเป็นเคร่ืองดื่มต้อนรับการเยี่ยมลกูหลานของตวัแทนเทพเจ้า
หรือผู้ที่ถกูเรียกว่าม้าทรงโดยมีการวางชาไว้บนโต๊ะส าหรับรับการลงมาเยี่ยมลกูหลาน
เทพเจ้า หรือที่บรรดาชาวไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดัตรัง เรียกว่า “รับพระออกเที่ยว” ถกู
น าไปตัง้ประกอบพิธีส าคญัต่างๆไม่ว่าจะเป็น พิธีกรรมในช่วงเทศกาลเช้งเม้ง พิธีกรรม
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงหากเข้าไปยงัศาลเจ้าหรือบ้านเรือนของชาวไทยเชือ้สาย
จีนบางบ้านก็จะมีการน าน า้ชาเป็นเคร่ืองบูชารูปปัน้หรือรูปวาดเทพเจ้าจีน (ป้าสาว, 
สมัภาษณ์ 5 ธันวาคม 2557) สิ่งเหลา่นีเ้ป็นวฒันธรรมที่ชาวไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดั
ตรังยงัคงด ารงวิถีชีวิตตามความเช่ือของชาวจีน สร้างความหมายชานอกเหนือจากการ
เป็นเคร่ืองดื่มในชีวิตประจ าวนั ยงัเป็นตวัแทนของสิ่งของที่ใช้ในการต้อนรับแขกและ
เพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเยือน (วิทยาลัยภาษาจีนปักก่ิงมหาวิทยาลัยครูหนานจิง 
มหาวิทยาลยัครูอนัฮุย, 2550) คนตรังเป็นคนช่างกิน ท าให้มีลกัษณะนิสยัในการเลือก
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กินของอร่อย ของดีมีคณุภาพ ค ากลา่วนีห้าได้เกินจริง นอกจากการเลือกอาหารว่างใน
การรับประทานคู่กับโกป๊ีหรือชาต่างๆแล้ว คนตรังให้ความส าคัญกับรสชาติและรส
สมัผสัของเคร่ืองดื่ม โดยมีการเลือกใบชาซีลอนซึ่งปัจจุบนัคือใบชาที่ดีที่สดุในโลก และ
เลือกกาแฟโรบสัตาที่ถึงแม้จะมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับเพียงอนัดบัสองแต่กาแฟ
ชนิดนีเ้ป็นกาแฟที่หาได้ง่าย สามารถปลกูได้ในบริเวณเขาช่อง ซึ่งเป็นต าบลหนึ่งของ
จังหวัดตรัง (จีรศักดิ์ ทับเท่ียง, สมัภาษณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559) ชาวตรังส่วนใหญ่
รับประทานโกป๊ีวนัละห้าแก้ว ครัง้แรกที่ได้ยินก็ไม่เช่ือนกั ใครจะดื่มได้ถึงวนัละห้าแก้ว 
แต่เมื่อเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าภายในร้านก็พบว่าไม่เกินจริงเสียทีเดียว ชาวตรัง
รับประทานโกป๊ีแก้วแรกตอนเช้าพร้อมอาหารเช้าหรือขนมต่างๆ ช่วงสายบางครัง้มีแขก
มาถึงเรือนชานไม่มีอะไรรับรองการมาเยี่ยมเยือนก็ชวนไปนั่งร้านโกป๊ี เพื่อหาอะไร
รับประทานพร้อมพดูคยุเร่ืองราวต่างๆ ด้วยกนันบัเป็นแก้วที่สอง ช่วงเที่ยงบางบ้านไม่
ท าอาหารเนื่องจากภารกิจในการประกอบอาชีพ ก็ไปรับประทานที่ร้านซึ่งร้านโกป๊ีที่ตรัง
สว่นใหญ่ที่เปิดช่วงเที่ยงก็จะมีการขายอาหารจานเดียวประเภทต่างๆร่วมด้วย ก็นบัได้
เป็นแก้วที่สาม ช่วงบ่ายเหนื่อยจากการท างานหรืออาจจะมีการง่วงเหงาหาวนอนก็ไป
หาโกป๊ีรับประทาน บางคนกลา่ววา่ตนเองมกัจะไปร้านโกป๊ีช่วงบา่ยไปเจอกบักลุม่เพื่อน
เพราะเป็นท่ีรู้กนัวา่ ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาที่ทกุคนต้องไปเจอกนัพดุคยุ หรือสง่ข่าวกนั 
ช่วงเย็นบางครอบครัวพาสมาชิกครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านกนับางครัง้ก็เลือกใช้
ร้านโกป๊ีเพราะทุกคนในครอบครัวสามารถเลือกอาหาร ขนม หรือเคร่ืองดื่มที่ตนเอง
ต้องการได้จากความหลากหลายของอาหารและเคร่ืองดื่มที่เพิ่มขึน้เป็นตวัเลือกมากขึน้
ในปัจจุบนั (ขาว เพชรสี, สมัภาษณ์ 14 มิถนุายน 2558) ทัง้นีก้ารรับประทานโกป๊ีของ
ชาวตรังก็มิได้รับประทานวนัละห้าแก้วทกุวนั หรือทกุคนขึน้อยู่กบับริบททางสงัคมและ
สถานการณ์ที่เกิดขึน้แตล่ะวนัของผู้คนในตวัเมืองตรังเป็นส าคญั สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็น
ว่าชาวตรังไม่ได้เพียงแต่กินโกป๊ีและเป็นการใช้พืน้ที่ร้านโกป๊ีเป็นพืน้ที่ของการพูดคุย
สื่อสาร ใช้เคร่ืองดื่มและอาหารต่างๆในร้านโกป๊ีเป็นตวัแทนในการต้อนรับผู้ที่เข้ามา
เยี่ยมเยือน บางครัง้อาจไมไ่ด้คิดวา่จะกินโกป๊ีแตเ่มื่อไปพบเพื่อนหรือคนรู้จกัก็จะท าการ
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หาร้านโกป๊ี ซึง่มีอยูห่ลากหลายทัว่ไปในพืน้ท่ีเมืองตรัง สะดวกตอ่การพดูคยุพร้อมทัง้หา
อะไรกินใช้เวลาร่วมกนัเป็นระยะเวลานานตามที่ต้องการได้ไมเ่หมือนร้านประเภทอื่น 
ร้านโกป๊ี : เวทีแห่งวิถชีีวิต 
 สภากาแฟถูกพูดถึงบ่อยครัง้ภายใต้บริบททางสงัคมอนัเก่ียวข้องกับวิถี ชีวิต  
ในพืน้ท่ีร้านกาแฟ คนทัว่ไปให้ค านิยามสภากาแฟว่าเป็นทัง้พืน้ที่ส าคญัของการสื่อสาร 
พืน้ที่ของการแสดงออกทางความคิด การต่อยอดความคิดของคนในสงัคมทัง้เพื่อการ
ด าเนินชีวิต ช่วยในการขยายปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมผ่านกระบวนการมีสว่นร่วมของกลุม่
คน อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีในการกระตุ้นการพฒันาและแก้ปัญหาทางสงัคมของคนในชุมชน 
โดยมักมุ่งเน้นเนือ้หาของการสื่อสาร ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การเมืองเป็นส าคญั (จฬุากรณ์ มาเสถียรวงศ์, 2552) ท าให้ร้านกาแฟมีภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีเปิดที่ช่วยในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีที่สร้างความผ่อน
คลายให้กบัผู้คนจากกลิน่หอมของกาแฟท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้นประสาทสมัผสัและให้ความสด
ช่ืนลดอาการอ่อนเพลียระหว่างวนั (ล้อย, สมัภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2558) ซึ่งสรรพคณุ
เหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่กาแฟเป็นเคร่ืองดื่มที่ช่วยสนบัสนนุในการด ารงชีวิตของผู้คน อีก
ทัง้ยงัเป็นวฒันธรรมการรับประทานที่เป็นที่การนิยมแพร่หลายยาวนานตัง้แต่อดีตจวบ
จนปัจจบุนั สิง่เหลา่นีส้นบัสนนุให้พืน้ท่ีร้านกาแฟกลายเป็นพืน้ที่สาธารณะที่ดึงดดูผู้คน
เข้ามาเพื่อพักผ่อนระหว่างการท างานที่เคร่งเครียด รวมถึงการสร้างกลุ่มของคนใน
สงัคมซึง่เกิดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายกระตุ้นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั
ของสมาชิกภายในกลุม่ 

ร้านโกป๊ีเมืองตรังถกูมองว่าเป็นสว่นหนึ่งของพืน้ที่สภากาแฟของคนเมืองตรัง 
เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมที่สนบัสนนุการสือ่สารและการสร้างปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนใน
สงัคม โดยลกัษณะของเร่ืองราวที่ใช้ในการพดูคยุภายในร้านซึ่งหลายครัง้ก็มีการใช้เป็น
พืน้ท่ีถกเถียงประเด็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสภาพสงัคมทัง้
ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ประกอบกบัลกัษณะนิสยัเปิดเผย ตรงไปตรงมาซึ่งเป็น
การผสมผสานลกัษณะนิสยัคนจริง พดูตรง ไม่เกรงกลวัใครของคนใต้ และนิสยัมมุานะ 
ขยันขันแข็ง และรักการเรียนรู้ของชาวจีน (สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ดิลก วุฒิพาณิชย์ 
ประสทิธ์ิ ชิณการณ์, 2544) ยงัรวมถึงการให้ความส าคญักบัการรับรองผู้ที่มาพบปะหรือ
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เยี่ยมเยือนโดยใช้ร้านโกป๊ี เป็นพืน้ที่ของการพดูคุยข่าวสารของคนในสงัคม การพบปะ
และรับรองเพื่อนฝูง (ผล จินดาพล, สมัภาษณ์ 14 มิถุนายน 2558) สิ่งเหล่านีท้ าให้
ลกัษณะของการพดูคยุภายในร้านโกป๊ีของคนเมืองตรังมีความเข้มข้น ไม่เกรงกลวัที่จะ
น าข้อถกเถียงอันเก่ียวเนื่องกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ หรือสิ่งอื่นใดที่
เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินชีวิตมาพดูคยุพร้อมกบั การรับประทานของตน ซึ่งสิ่งเหลา่นีไ้ด้
กลายเป็นลกัษณะของการรับประทานโกป๊ีในวิถีชีวิตของคนเมืองตรัง 

นอกจากนีค้นเมืองตรังในอดีตได้รับการปลูกฝังให้เห็นความส าคัญของ
การศึกษาเป็นส าคญัตัง้แต่ยุคสมยัที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเจ้าเมืองตรัง  
ผู้ซึ่งพัฒนาเมืองตรังให้มีความเจริญจนถึงปัจจุบัน ได้ให้ความส าคญัจัดตัง้โรงเรียน
ต่างๆขึน้มา อีกทัง้มอบหมายให้ข้าราชการมีสว่นในการช่วยสอนและอบรมหนงัสือแก่
เด็กๆ (วฒันธรรมพฒันาการ ทางประวตัิศาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดัตรัง, 
2544) ท าให้คนเมืองตรังให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นส าคัญจากนโยบายการ
ปกครองของผู้น าที่ได้มีผลต่อการพัฒนาทัง้ความคิดและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่คนเมืองตรังมาตัง้แต่อดีต ผสมผสานร่วมกบัลกัษณะนิสยัของชาวจีนอพยพที่รัก
การเรียนรู้เป็นทนุเดิม สิ่งเหลา่นีห้ลอ่หลอมบคุลิกของคนเมืองตรังให้เป็นคนที่กล้าที่จะ
เรียนรู้ สือ่สารและถกเถียงในการแก้ปัญหาต่างๆในสงัคมผ่านการใช้พืน้ที่ร้านโกป๊ี เป็น
พืน้ท่ีที่มีความส าคญัทางสงัคมในการติดต่อสื่อสาร พดูคยุระหว่างกนัของคนเมืองตรัง
อยูแ่ล้ว จึงเป็นหนึง่เหตผุลที่ท าให้พืน้ท่ีร้านโกป๊ีเป็นแหลง่รวมตวักนัของกลุม่คนที่เข้ามา
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น หรือสง่ผา่นข้อมลูในเร่ืองตา่งๆอนัเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของกลุม่คน
ในสงัคมเมืองตรัง ทัง้เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองต่างๆภายในท้องถ่ิน ซึ่งมีเร่ืองราวมากมาย
หลากหลายซึง่แสดงออกถึงสายสมัพนัธ์ของคนในสงัคมเมืองตรัง มิใช่เป็นเพียงแค่สภา
กาแฟท่ีเน้นการถกเถียงเร่ืองราวทางการเมืองเพียงอยา่งเดียว 
เร่ืองเล่าของร้านโกป๊ี : การเดินทางผ่านช่วงเวลาของวัฒนธรรมคนเมือง 
 เมืองตรังเข้าสู่เศรษฐกิจแบบเงินตรา จากอิทธิพลของสนธิสญัญาเบาวร่ิงซึ่ง
ประเทศไทยได้ท าร่วมกบัประเทศมหาอ านาจอยา่งองักฤษ ช่วงปี พ.ศ. 2398 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สารสิน วีระผล, 2548) ท าให้พืน้ที่ชุมชนที่
เก่ียวข้องกบัการค้าชายทะเลและเมืองท่าของตรังอาทิ กนัตงั ปะเหลียน ได้เข้าสูส่งัคม
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การค้า เมืองตรังยงัเป็นพืน้ที่แรกของไทยที่มีการปลกูต้นยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่ส าคญัที่ได้เข้ามาในปี พ.ศ. 2443 จากการน าเข้ามาเพาะปลกูในเมืองกนัตงัของพระ
ยารัษฎานปุระดิษฐ์ (คอมซิมบี ้ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง ในขณะนัน้ อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ที่ที่
มีทางรถไฟไปจนถึงเมืองกนัตงั ซึ่งเป็นเมืองท่าส าคญัในอดีต อนัช่วยสนบัสนุนให้การ
ขนส่งสินค้าต่างๆเพื่อการค้าในประเทศและต่างประเทศเป็นได้โดยง่าย โดยสามารถ
ขนส่งสินค้าจากหัวเมืองส าคัญต่างๆทัง้ในภาคใต้ อาทิ เมืองหาดใหญ่ เมืองทุ่งสง 
รวมถึงยงัเป็นหนึ่งในไม่ก่ีจงัหวดัของไทยที่ปรากฏสายแร่ดีบุกซึ่งเป็นวตัถดุิบที่มีค่าต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม (สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ดิลก วุฒิพาณิชย์ และประสิทธ์ิ         
ชิณการณ์, 2544) 

สิง่เหลา่นีส้นบัสนนุการเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเงินตราและการท าธุรกิจ
เพื่อการค้าของคนเมืองตรัง ซึ่งแตกต่างจากวิถีชีวิตดัง้เดิมของคนภาคใต้ที่เน้นวิถีการ
ผลิตแบบพอยงัชีพเน้นการค้าขายแลกเปลี่ยนกันเองของชาวบ้าน เน้นการใช้แรงงาน
แบบออกปากกินแรงมากกว่าการรับจ้าง (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, 
2541)  
เปิดโอกาสทางการค้ามากมายให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเลในการอพยพมาเพื่อท าการค้า 
รับจ้างใช้แรงงาน และท าการเกษตร เชิงพาณิชย์ในพืน้ที่ ถึงแม้จะมีชาวจีนจ านวนหนึ่ง
ได้เข้ามาตัง้รกรากในเมืองตรังมาก่อนหน้านีผ้า่นทางการค้าส าเภาทะเล ตัง้แตป่ระมาณ
หลงัปี พทุธศกัราช 2380 (เอกสารประกอบการจดังาน 100 ปี เมืองทบัเที่ยง, 2558) แต่
ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความรุ่งเรืองของเมืองตรังจากการเฟ่ืองฟูของระบบเศรษฐกิจทุน
นิยมได้เปิดโอกาสในการเข้ามาของชาวจีนโพ้นทะเลในเมืองตรังเป็นอยา่งมาก 

ชาวจีนไม่เก่ียงไม่เลือกงาน อีกทัง้มีความสามารถในการท าการค้า อีกทัง้
สามารถน าวัฒนธรรมของคนไทยท้องถ่ินมาประยุกต์ให้เข้าภูมิปัญญาของตนเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านการสงัเกต เรียนรู้และทดลองต่อยอดจากการน าวัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรที่มีในท้องถ่ินมาผสมผสานกับระบบคิดในการจัดการเพื่อพัฒนาต่อยอด
โอกาสทางการค้าการท าธุรกิจ (สธิุวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ดิลก วุฒิพาณิชย์ และประสิทธ์ิ 
ชิณการณ์, 2544) คนจีนโพ้นทะเลได้เข้ามาตัง้รกรากในตวัเมืองตรัง หรือต าบลทบัเที่ยง
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ในช่วงเวลานัน้ เนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทย ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลสนับสนุนในการเพาะปลูกเพราะเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2548) บวกกับการที่ทับเที่ยงเป็นพืน้ที่ที่ติดกับ
เส้นทางผา่นของแมน่ า้ในการเดินเรือจากชายฝ่ังทะเลตะวนัตกจากปากอา่วกนัตงั ไปยงั
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกบริเวณจงัหวดันครศรีธรรมราช สะดวกต่อการท าการค้าและการ
ขนส่งสินค้า ทัง้นีส้ิ่งเหล่านีเ้ป็นโอกาสในการท าการค้า และสร้างอาชีพ จากความ
สะดวกของพืน้ท่ีในการเข้าถึง การท าการขนสง่และการติดต่อเพื่อท าการค้า ความอดุม
สมบรูณ์ของพืน้ที่สง่ผลให้จ านวนของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาในเมืองตรังเพิ่มจ านวน
สงูขึน้ (สงบ สง่เมือง, 2546; อมรา ศรีสชุาติ, 2530 ) 

เมื่อชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของชาว
จีนก็ถกูน ามาถ่ายทอด และสง่ตอ่ให้กบัลกูหลานคนไทยเชือ้สายจีน และคนไทยท้องถ่ิน
รู้จกัภายใต้การด าเนินธุรกิจในช่ือร้านโกป๊ี ซึ่งมีการน าเงินตราเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนใน
การซือ้ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่แตกตา่งจากวิถีดัง้เดิมของคนไทยท้องถ่ินที่เน้นการ
แลกเปลี่ยนสินค้าที่ตนผลิตหรือหาได้จากธรรมชาติมากกว่า (ฉตัรทิพย์ นาถสภุา และ
พนูศกัดิ์ ชานิกรประดิษฐ์, 2540) ซึ่งสามารถมองได้ว่าการเข้ามาของระบบเศรษฐกิจ
แบบทนุนิยมเร่ิมมาจากเหลา่คนจีนอพยพเหล่านีไ้ด้ได้เข้ามาดิน้รนในการหาเลีย้งชีพ 
ประกอบการสนบัสนนุในการท าการค้าและธุรกิจของรัฐบาลไทย ที่ได้เปิดโอกาสให้คน
จีนได้รับสิทธิในการเดินทางทัว่ราชอาณาจกัรทัง้เพื่อการท าการค้า และการตัง้ถ่ินฐาน 
(นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543) ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา
ให้เข้ามาในสงัคมของคนท้องถ่ิน เปลีย่นจากระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
จากการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกลุม่คน ระหว่างหมู่บ้าน ไม่ได้เน้นให้คณุค่ากบัผล
ก าไร ความร ่ารวยและผลประโยชน์ทางวตัถ ุปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นระบบเศรษฐกิจ
เพื่อการค้าหรือเศรษฐกิจเงินตรา เกิดการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางการค้า (ฉัตรทิพย์ นาถ
สภุา และพนูศกัดิ์ ชานิกรประดิษฐ์, 2540) เมื่อมีการติดต่อสื่อสารของกลุม่คนท าให้วิธี
คิดและวฒันธรรมของกลุม่คน ถกูสง่ให้แก่ต่อ ท าให้วฒันธรรมของคนจีนโพ้นทะเลเร่ิม
เข้ามามีบทบาทตอ่การด ารงชีวิตของคนไทยท้องถ่ินมากขึน้  
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การติดตอ่และการสร้างสมัพนัธ์ของคนจีนหรือคนไทยเชือ้สายจีน และของคน
ไทยดัง้เดิมในเมืองตรัง นอกจากเป็นการเปิดในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัของคน
ต่างวฒันธรรมในท้องถ่ินเดียวกันแล้ว ยงัสง่ผลต่อการกระจายและเผยแพร่วฒันธรรม
ของแต่ละกลุ่ม อนัส่งผลให้วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีถูกกระจายและส่งผ่านการ
ติดต่อระหว่างกันของกลุ่มคน วัฒนธรรมการรับประทานโกป๊ีเร่ิมได้รับอิทธิพลจาก
วฒันธรรมอาหารของคนไทยท้องถ่ิน โดยปรากฏผ่านทางอาหารและเคร่ืองดื่มภายใน
ร้าน อาทิ ข้าวเหนียวปิง้ ข้าวเหนียวสงัขยา ขนมจีน ข้าวแกง ที่หลายร้านได้น ามาขายคู่
กับโกป๊ี เจ้าของธุรกิจได้มีการน าอาหารและเคร่ืองดื่มต่างๆเข้ามาเพิ่มเติม ให้
หลากหลาย ทัง้ขนมพืน้ถ่ิน อาทิ ข้าวเหนียวปิง้ไส้ต่างๆ ข้าวเหนียวสงัขยา ขนมครก 
รวมถึงอาหารพืน้ถ่ิน อาทิ ขนมจีน ผดัไทย หรือจะเป็นอาหารที่มีกลิน่อายของวฒันธรรม
จีน อาทิ ปาท่องโก๋ อิ่วจาโก้ย ขนมขึน้ ขนมเต่า ขนมชัน้ เป็นต้น (ด า, สมัภาษณ์ 6 
ธนัวาคม 2557) อย่างไรก็ดีจากการสมัภาษณ์เจ้าของร้านซึ่งได้ท าการเปิดร้านมานาน 
เลา่ว่าเมื่อก่อนขนมต่างๆมีอยู่ในร้านบ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อยผู้ที่ท าขนมขายมกัจะออก
เดินหาบเร่ขายตามข้างทาง โดยสว่นใหญ่จะเป็นปาทอ่งโก๋ (หรือขนมขึน้) และอิ่วจาโก้ย 
(ขนมแปง้ทอด) โดยที่มกัจะขายคูก่นัเพราะเมื่อก่อนไมม่ียีสต์ขาย หากต้องการท าขนมที่
ใช้ยีสต์ต้องท าการหมักยีสต์ขึน้มาเอง ซึ่งทัง้ปาท่องโก๋และอิ่วจาโก้ยจะใช้ยีสต์ตัว
เดียวกนัในการท า แต่ปาท่องโก๋จะประกอบอาหารด้วยวิธีการนึ่ง และอิ่วจาโก้ยจะเป็น
การทอดในน า้มนั ซึง่คนขายซึง่ก็จะเป็นชาวจีนอพยพก็จะหาบคานคูเ่ดินออกขายตลอด
ทัง้วนั ระหว่างทางที่เดินไปนัน้จะตะโกนขายขนมทัง้คู่ไปตลอดทาง ซึ่งท าให้หลายคน
โดยเฉพาะคนรุ่นใหมเ่ข้าใจวา่จาโก้ย และปาทอ่งโก๋คือขนมประเภทเดียวกนั ซึ่งคือแป้ง
ทอดน า้มนั (ขิม้ วงศ์น้อย, สมัภาษณ์ 5 ธนัวาคม 2557)  
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ภาพ 1 : อิ่วจาโก้ย ใช้กรรมวิธีปรุงด้วยการทอด 

 

 
ภาพ 2 : ปาทอ่งโก ๋ใช้กรรมวิธีปรุงด้วยการนึง่ 

 
ตอ่มาทางร้านเห็นวา่ขนมทัง้สองชนิดที่ได้มาวางขายบริเวณทางเข้าร้านโกป๊ี

ได้รับความนิยม จึงน าขนมเหลา่นัน้เข้ามาวางขาย รวมถึงขนมท้องถ่ินและอาหารต่างๆ
ดงัที่ได้กลา่วมาในข้างต้น สิ่งเหลา่นีน้อกจากเป็นการขยายโอกาสทางการค้าของธุรกิจ
แล้ว ยงัเป็นการตอ่สู้กบัระบบเศรษฐกิจเพื่อให้การค้าของตนสามารถอยูร่อดเพื่อเลีย้งชีพ
ได้ อีกทัง้เมื่อวัฒนธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังได้รับความนิยมเพิ่มขึน้
เร่ือยๆ เป็นผลให้ธุรกิจร้านโกป๊ีได้เพิ่มจ านวนขึน้อย่างต่อเนื่อง จากร้านโกป๊ีไม่ก่ีร้านใน
ตวัเมืองตรัง ปัจจุบนัเพิ่มจ านวนขึน้นบัไม่ถ้วน (ผล จินดาพล, สมัภาษณ์ 14 มิถนุายน 
2558) ปัจจบุนัแม้จะกลา่วได้ไมเ่ต็มปากวา่มีเพียงชาวไทยเชือ้สายจีนเท่านัน้ที่ได้ท าการ
เปิดกิจการร้านโกป๊ี เนื่องจากคนในตวัเมืองตรังปัจจุบนัแม้อาจจะไม่ได้สืบสานประเพณี
ดัง้เดิมของชาวจีน แตส่ว่นใหญ่ก็จะมีสายเลอืดจีนไหลเวียนอยู่ในตวัอย่างน้อยสว่นหนึ่ง 
การผสมผสานของชาติพันธ์ในท้องถ่ินของคนเมืองตรัง อาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้
วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังได้รับความนิยมอยา่งมากก็เป็นได้ 
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ร้านโกป๊ีเมืองตรังเมื่อได้รับความนิยมเพิ่มสงูขึน้ก็ได้ถกูน าเข้าไปเป็นสว่นหนึง่
ของธุรกิจที่ช่วยสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวของเมืองตรัง ซึ่งได้เข้ารับการสนบัสนนุให้เข้ามา
บทบาทอย่างในเมืองตรังในช่วง ทศตวรรษที่ 2510 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองตรัง จากการชะลอตัวของธุรกิจการท า
เหมืองแร่และการท าสมัปทานป่าไม้ โดยธุรกิจการท่องเที่ยวได้เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบ
เศรษฐกิจของเมืองตรังมากยิ่งขึน้ (สงบ สง่เมือง, 2546) จากการเข้ามาของธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยวได้สง่ผลตอ่การปรับเปลีย่นของร้านโกป๊ี ท าให้ร้านโกป๊ีหลายร้านในตวัเมืองตรัง
มีการปรับตวัท าการตกแต่งและปรับปรุงร้านเพื่อรองรับการเข้ามาของนกัท่องเที่ยว ทัง้
ผ่านทางบริษัทน าเที่ยวและการเดินทางเข้ามาด้วยตนเอง โดยเฉพาะร้านที่ตัง้อยู่
ใกล้เคียงบริเวณย่านการค้า ย่านโรงแรมและที่พักของคนเดินทาง รวมถึงบริเวณ
ใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัในตวัเมืองตรัง มีการปรับปรุงร้านให้สะดวกสบายต่อ
การบริการและรองรับปริมาณนกัทอ่งเที่ยวของผู้ เดินทางสญัจรไปมาโดยการขยายพืน้ที่
ของร้านและสิง่อ านวยความสะดวกภายในร้าน อาทิ ห้องน า้ สถานที่จอดรถที่รองรับทัง้
รถขนาดใหญ่ส าหรับการเดินทางเป็นหมูค่ณะจนถึงรถยนต์สว่นบคุคล (ตู,่ สมัภาษณ์ 12 
กุมภาพันธ์ 2559) อันส่งผลท าให้เกิดการตัง้ร้านโกป๊ีใกล้เคียงถนนสายหลักที่เป็น
เส้นทางในการเดินทางไปยงัตวัอ าเภออื่น หรือสถานท่ีส าคญัทัง้ทางราชการ ย่านการค้า 
และการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัตรัง รวมไปถึงการเพิ่มจ านวนของร้านโกป๊ีในเขตตวัเมืองตรัง 
นอกจากสภาพภายนอกของร้านโกป๊ีแล้ว ก็ได้มีการน าอาหารที่ขึน้ช่ือของคนเมืองตรัง
เข้าไปขายทัง้เพื่อการรับประทานและเป็นของฝากแก่นกัท่องเที่ยวมากขึน้ อาทิ หมยู่าง
เมืองตรัง ขนมเค้กเมืองตรัง (ดาบ, สมัภาษณ์ 5 ธนัวาคม 2557) 

เมื่อเกิดการเพิ่มขึน้ของร้านโกป๊ีในจงัหวดัตรัง สง่ผลให้หลายร้านได้ปิดกิจการ
ลงโดยเฉพาะร้านที่เปิดใหม่เนื่องจากไม่มีลกูค้าประจ าอีกทัง้ยงัหาจุดเด่นให้แก่กิจการ
ของตนเองไมไ่ด้ อยา่งไรก็ดีหลายร้านท่ียงัคงอยูไ่ด้จนถึงปัจจบุนัมกัเป็นร้านเก่าแก่ที่ได้มี
สนิค้าหรือการบริการท่ีโดดเดน่ให้กิจการของตน (สงิห์คาร พรพนานรัุกษ์, สมัภาษณ์ 16 
กุมภาพนัธ์ 2559) หลายร้านที่ยงัคงอยู่ในปัจจุบนัได้มีการปรับเปลี่ยนโดยสร้างอาหาร
หรือสนิค้าที่ขึน้ช่ือ หรือมีรสชาติที่เป็นจุดเด่นยากต่อการลอกเลียนแบบ บางร้านก็จะใช้
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ความเป็นกนัเอง การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายภายในร้านเพื่อสร้างความประทบัใจ
แก่ผู้บริโภค อยา่งไรก็ดีพบวา่ลกูค้าวยักลางคนรวมถึงลกูค้าที่เป็นกลุม่ของผู้สงูอายจุะให้
ความส าคญักบัความเป็นกนัเองของเจ้าของร้านและพนกังานร่วมกบัอาหารที่ขึน้ช่ือ แต่
มกัจะเลอืกร้านท่ีตนและกลุม่เพื่อนสนิทสนมกบัเจ้าของร้านหรือพนกังานมากกว่า ซึ่งทัง้
ชายและหญิงวยักลางคนรวมถึงผู้สงูอายุให้ความส าคญัที่ไม่แตกต่างกัน (วุฒิไกร แซ่
โค้ว, 19 มกราคม 2559 : รัตติมา ทองมี, สมัภาษณ์ 12 กุมภาพนัธ์ 2559) แต่หากเป็น
กลุม่ของวยัรุ่นรวมถึงวยัรุ่นตอนปลายเลา่ว่า หากตนเองเข้าไปกบักลุม่เพื่อนฝงูก็จะเน้น
อาหารมากกว่าว่าอาหารร้านไหนดี เพราะไม่ค่อยยึดติดกบัร้านเว้นแต่อยากกินอาหาร
หรือเคร่ืองดื่มของร้านโกป๊ีร้านใดเป็นพิเศษแตถ้่าได้รับบริการท่ีไม่ประทบัใจเช่น เจ้าของ
ร้านพดูจาไมด่ี ไมย่ิม้แย้ม หรือให้บริการท่ีไมด่ีก็อาจจะไมก่ลบัไปรับประทานท่ีร้านนัน้อีก 
กล่าวได้ว่าเจ้าของร้านโกป๊ีก็มีส่วนในการเลือกร้าน ซึ่งอาจจะส่งผลระยะยาวต่อการ
ด ารงอยูข่องร้านโกป๊ีในอนาคต (กนกวรรณ บญุคง, สมัภาษณ์ 16 มิถนุายน 2558) หลงั
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจภายหลงัภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ในในช่วงทศวรรษที่ 2540 เป็น
ต้นมา การทอ่งเที่ยวในเมืองตรังก็เร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบัการเข้า
มาของยคุโลกาภิวตัน์ ซึง่การสื่อสารและข้อมลูข่าวสารสามารถท าการแลกเปลี่ยน และ
สง่ผ่านได้ในพริบตาเดียว จึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมลูของสถานที่ท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรมอาหารที่ส าคัญและขึน้ช่ือของเมืองตรัง จนท าให้สถานที่ท่องเที่ยวและ
วฒันธรรมอาหารของคนเมืองตรังเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง เกิดการประดิษฐ์สร้างวฒันธรรม
เพื่อการทอ่งเที่ยว อนัปรากฏในรูปแบบตา่งๆ อาทิ การน าเอาหมยูา่งเมืองตรังซึง่เดิมเป็น
อาหารมงคลที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมส าคญัของคนจังหวดัตรัง รวมถึงการรับรอง
แขกผู้ มาเยี่ยมเยือนระดับชัน้สูงเท่านัน้ เข้ามาเป็นอาหารเพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่
วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังให้เป็นที่ขึน้ช่ืออีกทัง้ช่วยในการสร้าง
ความแตกตา่งกบัวฒันธรรมโกป๊ีในพืน้ท่ีอื่น (จีรศกัดิ์ ทบัเท่ียง สมัภาษณ์ 12 กุมภาพนัธ์ 
2559)  

นอกจากนีก้ารประดิษฐ์สร้างวฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยวยงัปรากฏในรูปแบบ
ของงานเทศกาลต่างๆ อาทิ งานเทศกาลหมูย่างจังหวดัตรัง และงานเทศกาลขนมเค้ก
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เมืองตรัง รวมถึงการน าประเพณีของชาวไทยเชือ้สายจีนเข้าเพื่อสนบัสนนุการเข้ามาของ
นกัท่องเที่ยวต่างถ่ินในพืน้ที่ เช่น งานเทศกาลไหว้พระจนัทร์ งานเทศกาลถือศีลกินผกั 
(กินเจ) ซึ่งแต่เดิมมีเพียงการประกอบพิธีกรรมภายในครอบครัวของคนไทยเชือ้สายจีน
เทา่นัน้ จากค าบอกเลา่จากประธานวฒันธรรมจงัหวดัตรัง (ประยรู หนสูกุ, สมัภาษณ์ 16 
กุมภาพนัธ์ 2559) โดยปรับเปลี่ยนมาเป็นการจดังานเทศกาลเพื่อสร้างรายได้จากการ
เข้ามาของกลุ่มนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านีเ้ป็นการสนับสนุนให้มีการน าวัฒนธรรมการ
รับประทานโกป๊ีเข้าสูก่ารทอ่งเที่ยวมากยิ่งขึน้  

จากราคายางพาราตกต ่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 เกิดการชะลอการซือ้จากจีน 
สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของจงัหวดัตรังซึ่งมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลกู
ยางพาราและรับจ้างในอุตสาหกรรมยางพารากว่า 84,317 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
39.9 ของครัวเรือนทัง้จังหวดั จากสถิติผลส ารวจยางพาราประจ าปี 2558 (ส านกังาน
สถิติจงัหวดัตรัง ส านกังานสถิติแหง่ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี, 2558) สง่ผลให้เศรษฐกิจ
ของจังหวดัตรังชะลอตวัลง ร้านโกป๊ีได้รับผลกระทบจากราคายางที่ตกต ่า อนัสง่ผลต่อ
รายได้ครัวเรือนของจงัหวดัซึง่กระทบตอ่การอปุโภคบริโภคของคนในจงัหวดัตรัง เป็นผล
ท าให้ร้านโกป๊ีในเมืองตรังได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี
เจ้าของร้านและผู้ประกอบการร้านโกป๊ีได้มีการปรับใช้กลยุทธ์ทางการค้า อาทิ ท าการ
โฆษณาร้านผ่านทางหนงัสือพิมพ์และวารสารท้องถ่ินของเมืองตรัง (บี, สมัภาษณ์ 4 
ธนัวาคม 2557) รวมถึงการหาอาหารหรือเคร่ืองดื่มใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาภายในร้านโกป๊ี 
(เนตรนภา กลตัถ์นาม, สมัภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2559) อีกทัง้การเข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่ง
ของผู้สนบัสนนุของการจดักิจกรรมทางสงัคมต่างๆ ในเมืองตรังเพื่อท าการโฆษณาและ
ให้ช่ือร้านเป็นที่จดจ าของคุ้นหูคุ้ นตาต่อคนในท้องถ่ิน โดยเฉพาะการเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมประเภทนีช้่วยให้คนเมืองตรังรุ่นใหมโ่ดยเฉพาะกลุม่นกัเรียนนกัศึกษา และกลุม่
วยักลางคน รู้จักและคุ้นห ูอาทิ เป็นผู้สนบัสนุนนกักีฬาฟุตบอลประจ าจังหวดั เป็นต้น 
อีกทัง้ในปัจจุบนัหลายร้านจะมีการจัดท าหน้าเฟสบุ๊คส์ร้านของตนเพื่อน าอาหารและ
เคร่ืองดื่มภายในร้านไปแสดงเพื่อดึงดดูกลุ่มคนในจงัหวดัและต่างจงัหวดัที่สนใจข้อมูล
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เก่ียวกบัการรับประทานโกป๊ีในเมืองตรังผา่นทางชมุชนสงัคมออนไลน์ (สิงห์คาร พรพนา
นรัุกษ์, สมัภาษณ์ 16 กมุภาพนัธ์ 2559)  

ในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดท าแผนสนับสนุนการ
ทอ่งเที่ยวในประเทศ ผา่นโครงการ “12 เมืองต้องห้าม (พลาด)” ซึง่เมืองตรังก็ได้เป็นหนึง่
ใน 12 เมือง ท่ีต้องห้ามพลาดในด้านวฒันธรรมอาหารที่มีรสชาติอร่อย ขึน้ช่ือห้ามพลาด
ในการเข้ามาลิม้ลอง ซึง่ภายในงานได้มีการออกร้านของร้านอาหารและร้านของฝากอนั
เก่ียวเนื่องกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม ตา่งๆของเมืองตรัง เปิดโอกาสให้เหลา่นกัชิมได้เข้ามา
ลิม้ชิมรสชาติอาหาร รวมถึงซือ้กลบัไปเป็นของฝาก และบอกตอ่เพื่อกระจายขา่วสารเพื่อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ก า ร ค้ า และ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง เ มื อ ง ต รั ง  ทั ง้ นี ้วัฒนธ ร ร ม  
การรับประทานโกป๊ีได้ถูกน าไปจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “วฒันธรรมอาหารเช้าของคน
เมืองตรัง” (การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2557) 

แม้วา่การน าวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของ วฒันธรรม
การรับประทานอาหารเช้าภายใต้การจดังาน 12 เมืองต้อง(ห้าม)พลาดของจงัหวดัตรัง 
จะเป็นนโยบายอนัเกิดจากหนว่ยงานภาครัฐร่วมมือกบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ช่วย
ในการกระจายรายได้จากการทอ่งเที่ยวให้แก่คนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มในจงัหวดั
ตรัง เป็นการน าวฒันธรรมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราเพื่อสร้างรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวให้แก่คนในท้องถ่ิน และรายได้ส่วนของภาครัฐในรูปแบบของเงินภาษี  แม้
ธุรกิจการทอ่งเที่ยวจะไมส่ามารถช่วยในสร้างรายได้ให้แก่ร้านโกป๊ีโดยตรง แต่ก็ถือได้ว่า
ร้านโกป๊ีเป็นวฒันธรรมการรับประทานของคนท้องถ่ินที่ช่วยสง่เสริมและสนบัสนุนการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดั อนัส่งผลให้ร้านโกป๊ีหลายร้านที่มีทนุทรัพย์ในการขยบัขยาย
กิจการทัง้ในรูปแบบของการสร้างพันธมิตรทางการค้ากับบริษัททวัร์เพื่อที่จะผูกขาด
นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางผา่นทางการน าเที่ยวของบริษัทเพื่อมารับประทานโกป๊ีในร้านของ
ตนเทา่นัน้  นอกจากเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กิจการแล้ว ยงัเป็นการโฆษณา
ร้านและวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีทางอ้อมเพื่อเพิ่มโอกาสการกลบัมายงัร้านโกป๊ี
ของนักท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือบอกต่อเพื่อนฝูงแบบปากต่อปากในภายหลัง (บี, 
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สมัภาษณ์ 4 ธนัวาคม 2557) กลา่วได้วา่การเข้ามาของการท่องเที่ยวเป็นเง่ือนไขหนึ่งที่
สง่ผลตอ่การขยายตวั และการด ารงอยูข่องร้านโกป๊ีเมืองตรัง  

สิ่งเหล่านีเ้ป็นการต่อสู้ เพื่อการต่อรองต่ออ านาจที่เข้ามาสร้างเง่ือนไขภายใน
สงัคมเมืองตรัง อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรัง อยา่งไรก็ดีแม้วฒันธรรมการรับประทาน
โกป๊ีของคนเมืองตรังจะมีก้าวเข้าสูก่ารน าวฒันธรรมรับประทานโกป๊ีเข้าสูก่ระบวนการ
สร้างรายได้ในธุรกิจการค้าภายใต้ระบบเศรษฐกิจเงินตรา ซึง่ให้ความส าคญักบัผลก าไร
เป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าผลก าไรนีเ้ป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้วัฒนธรรมการ
รับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังยงัด ารงอยู่ได้ในปัจจุบนั นี่เป็นเพียงคร่ึงทางของก้าว
ผา่นช่วงเวลาของวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ี ท่ีอยูคู่ค่นเมืองตรังมาตัง้แตอ่ดีตด าเนิน
มาถึงปัจจบุนั และสง่ผา่นชนรุ่นหลงัของเมืองตรังตอ่ไปในอนาคต 

 
อภปิรายผลการศึกษา 
วัฒนธรรมโกป๊ี : ความงามของวัฒนธรรมคนเมือง 
 การรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางสงัคมซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการผสมผสานวฒันธรรมไทยจีนจนกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับทัว่ไป อีกทัง้มี
ความส าคญัตอ่สายสมัพนัธ์ของคนในชมุชน สอดคล้องกบัอปุนิสยัช่างกิน รักเพื่อนพ้อง 
และใจกว้างในการต้อนรับเหล่ามิตรสหายทัง้ใกล้และไกลที่ถูกหลอ่หลอมให้เป็นส่วน
หนึง่ของลกัษณะนิสยัของคนเมืองตรัง การรับประทานโกป๊ีจึงเปรียบได้กบัเป็นการสร้าง
โอกาสของการเข้าสงัคมของคนเมืองตรัง ด ารงสายสัมพันธ์ระหว่างคนในสงัคมให้
เข้มแข็ง อีกทัง้เป็นการแสดงการยอมรับในฐานะเป็นพวกพ้องเดียวกนั ถือได้ว่าเป็นการ
สร้างและขยายเครือขา่ยทางสงัคมอีกทางหนึง่ เป็นการน าคณุคา่ของวฒันธรรมท้องถ่ิน
มาสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่คนในสงัคม ผา่นการให้การสร้างเครือข่ายทางสงัคม
ในพืน้ท่ีร้านโกป๊ี เพิ่มโอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่คนในสงัคมเมืองที่มี
การขยายตวัขึน้อย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสความทนัสมยัที่ไหลบ่าเข้ามาในสงัคม 
ร้านโกป๊ีจึงเปรียบได้กับพืน้ที่ของเครือข่ายทางสงัคมโดยมีการน าวิถีการรับประทานที่
ได้รับการยอมรับ ได้รับการปฏิบัติซ า้จนกลายเป็นวฒันธรรมของคนในสงัคมมาเป็น
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ตวักลางของการสร้างสถาบนัทางสงัคมของคนในสงัคมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
สงัคม สอดคล้องกบัทฤษฎีทนุทางสงัคมของ พทุนมั (Putnam, 2011 อ้างถึงใน สรุางค์
รัตน์ จ าเนียรพล. 2555) ที่มองว่าทนุทางสงัคมเป็นตวัช่วยในการเช่ือมโยงผู้คนเข้าหา
กนั ช่วยเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์เพื่อให้การท างานหรือการพฒันาสงัคมมี
ประสทิธิภาพ ผา่นการสร้างเครือขา่ยทางสงัคม การให้คณุคา่ และความสมัพนัธ์ของคน
ในเครือข่ายเป็นตวัขบัเคลื่อนและเสริมขีดความสามารถทางสงัคมในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม มนุษย์เมื่อมีความเช่ือและแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 
พฤติกรรมเหล่านัน้กลายมาเป็นลกัษณะที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้าง
สถาบันสงัคมให้เกิดขึน้ เช่นเดียวกับพืน้ที่ร้านโกป๊ีที่ถูกมองว่าเป็นพืน้ที่ทางสงัคมที่
นอกเหนือจากเป็นร้านค้าที่ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มในชีวิตประจ าวนัยงัเป็นพืน้ที่
ของการแสดงออกทางความคิด พืน้ที่ในการสนับสนุนกิจกรรมทางสงัคมของคนใน
ท้องถ่ิน สอดคล้องกับแนวคิดพืน้ที่ของ  Lefebvre (1991) ที่กล่าวว่าพืน้ที่ถูกให้
ความหมายจากการแสวงหาประโยชน์โดยมนุษย์ที่อยู่ในพืน้ที่ เหล่านัน้รับรู้ถึง
ความส าคัญของพืน้ที่  ก่อให้เกิดการใช้พืน้ที่ไปเพื่อกิจกรรมทางสังคมต่าง  ๆ ที่
ตอบสนองตามความต้องการของกลุม่ และการให้คณุค่าของคนในสงัคม โดยร้านโกป๊ี
ของคนเมืองตรังเป็นพืน้ท่ีของการแสดงออกตวัตนผ่านพฤติกรรม และสายสมัพนัธ์ของ
คนในสงัคมในการสร้างบรรทดัฐานทางความคิดผ่านการให้คุณค่าความส าคญัของ
วฒันธรรมการรับประทานท่ีคนในชมุชนยอมรับ มาปฏิบตัิและสบืทอดตอ่กนั 
 ร้านโกป๊ีเมืองตรังเป็นวฒันธรรมการรับประทานที่ได้รับการยอมรับทัว่ไปใน
สงัคมเมืองตรังให้ความส าคญัในการเป็นพืน้ท่ีเพื่อการสือ่สารและสร้างสายสมัพนัธ์ของ
คนเมืองตรัง สร้างคุณค่าของวฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีให้เป็นพืน้ที่ทางสงัคมที่มี
การรวมตวักนัของกลุม่คนที่มีความหลากหลายทางด้านอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการ
สนทนา สร้างเครือข่ายทางสังคมช่วยสนับสนุนการด าเนินชีวิต เป็นพืน้ที่ของการ
กระจายขา่วสารข้อมลู สร้างโอกาสด้านพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดเห็นและ
การมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมของคนเมืองตรัง 
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ร้านโกป๊ี : เวทีชีวิต แสดงสิทธ์ิคนเมืองตรัง 
 ร้านโกป๊ีเมืองตรังนอกจากวฒันธรรมการรับประทานแล้ว ยังเป็นพืน้ที่ทาง
สงัคมทัง้เพื่อการสร้างปฏิสมัพันธ์ และยังเป็นพืน้ที่แห่งโอกาสในการแสดงออกทาง
ความคิด ทศันคติของคนในสงัคมต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทัง้ในอดีต สภาวการณ์ปัจจุบนั 
รวมไปจนถึงการสร้างกิจกรรมทางสงัคมในอนาคต ทัง้จุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และ
พฒันาสงัคม หาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในสงัคม สิ่งเหลา่นีแ้สดงออก
ให้เห็นว่าร้านโกป๊ีเมืองตรังเป็นพืน้ที่แห่งโอกาสของคนในชุมชนไม่มีการแบ่งแยก หรือ
กีดกัน้ มีบ้างที่คนแต่ละกลุม่ในสงัคมอาจมีร้านเฉพาะของตนเอง แต่สิ่งนัน้ยิ่งเป็นการ
ตอกย า้ว่าคนในสงัคมมีตวัเลือกมากมายในการเข้าถึงกลุ่มสงัคมของตนร่วมกับผู้ที่มี
การช่ืนชอบหรือแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ทัง้นีย้งัรวมไปจนถึงกลุ่มคนที่มีบ้านใกล้เรือน
เคียงหรือมีความจ าเป็นท่ีจะต้องติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั สร้างปฏิสมัพนัธ์ในการด าเนนิ
ชีวิตทัง้เพื่อประกอบอาชีพ และเพื่อการเข้าสงัคม ร้านโกป๊ีจึงเปรียบเสมือนเวทีในการ
แสดงออกตวัตนทัง้ทางด้านความคิด การกระท า พฤติกรรมต่างๆของคนในสงัคม ให้มี
สทิธ์ิมีเสยีง สร้างโอกาสในการเสนอแนวทางในการแสดงออกความคิดเห็น ซึง่ช่วยสร้าง
ลกัษณะนิสยัของการกล้าแสดงออกของคนเมืองตรัง กระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน สอดคล้องกบัแนวความคิดอ านาจของ Foucault ที่มองว่าอ านาจมีอยู่ทกุพืน้ที่ 
ทุกคนสามารถสร้างอ านาจได้ ขึน้อยู่กับบริบทที่ส่งเสริม ทัง้นีอ้ านาจสามารถช่วย
กระตุ้นและสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ (Foucault, 1991 อ้างถึงใน รัตนา โตสกุล, 2548) 
อยา่งไรก็ดีพฤติกรรมการแสดงออกตวัตนในพืน้ท่ีร้านโกป๊ีสามารถที่จะน าไปช่วยกระตุ้น
การสร้างความเข้มแข็งของประชาคมคนเมืองตรัง เพื่อพฒันาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
ในเมืองตรังตอ่ไปได้ในอนาคต  
มรดกทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์อนาคต 
 วฒันธรรมการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังแสดงออกถึงทศันคติของการ
เป็นคนใจกว้างของคนเมืองตรัง การรักพวกพ้องของคนใต้ที่แสดงออกผ่านการใช้โกป๊ี
และชาเป็นเคร่ืองดื่มในการต้อนรับขบัสู้  การให้ความส าคญักบัการเข้ามาในเมืองตรังวา่ 
มาต้องอิ่มท้องกลบัไปท าให้ชาวตรังให้ความส าคญักบัการรับประทานเป็นอยา่งมาก ยงั
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รวมถึงพฤติกรรมการสือ่สารและสร้างปฏิสมัพนัธ์ของคนเมืองตรังในพืน้ที่ร้านโกป๊ีที่เปิด
โอกาสให้คนตรังมีการสร้างสายสมัพันธ์ทางสงัคม ถือได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่
แสดงออกตวัตนของคนในสงัคมได้รับการยอมรับและถูกสง่ต่อจากรุ่นสูรุ่่น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอมัพร จิรัฐติกร (2557) ที่มองว่าวฒันธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิด 
ความเช่ือของคนในสงัคม เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนในสงัคมยอมรับและเลือกปฏิบตัิซ า้ ๆ
หากเป็นวฒันธรรมที่ได้รับมาก็อาจจะมีการน ามาปรับใช้ในเข้ากบัสภาพแวดล้อม และ
วฒันธรรมของตน จนกลายเป็นวฒันธรรมที่ถกูผสมกลมกลืน และปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัวิถีการด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมของตนกลายเป็นวฒันธรรมที่มีความแตกต่าง
จากวฒันธรรมดัง้เดิม ได้รับการสัง่สม สง่ตอ่และสบืทอดให้แก่คนรุ่นหลงัในสงัคมกลาย
มาเป็นทนุทางวฒันธรรมในสงัคมที่สะท้อน ทศันคติ ความเช่ือ รวมถึงคณุธรรมของคน
ในสงัคม วิถีการรับประทานโกป๊ีจึงกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินที่มีบทบาทต่อการ
พฒันา แก้ปัญหาที่เกิดในสงัคม และสามารถต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาคมคนเมืองตรังต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดทุนทางสงัคมของอมรา 
พงศาพิชญ์ (2543) ที่มองวา่วฒันธรรมเป็นสว่นหนึง่ของทนุทางสงัคมช่วยในการพฒันา
ชมุชนและสงัคม เนื่องจากเป็นทนุท่ีผา่นการคดัเลอืกเพื่อท่ีจะได้รับการถ่ายทอด เป็นสิ่ง
ที่สร้างสายสมัพนัธ์ผกูรวมคนในสงัคมกระตุ้นการรับผิดชอบตอ่สว่นรวมของคนในสงัคม
ถือเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมชุมชนที่ช่วยในการพัฒนาชุมชนและสงัคมที่สามารถ
พฒันาความเข้มแข็งตอ่ไปในอนาคต 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาพสะท้อนวิถแีห่งชุมชน 
 วิ ถีการ รับประทานโก ป๊ีของคนเมืองต รัง เ ป็นวิ ถีการ รับประทานใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีผู้คนในสงัคมเข้ามาพบปะพดูคยุระหว่างกนั อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ที่ในการ
รับรองแขกผู้มาเยือน มีการน าอาหารและเคร่ืองดื่มต่างๆมาต้อนรับ คนเมืองตรังใช้ร้าน
โกป๊ีเป็นพืน้ที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในสงัคม ในคุณค่าและความส าคัญโดย
ก าหนดภาพตวัแทนร้านโกป๊ีให้เป็นพืน้ที่เข้าร่วมกลุม่ทางสงัคม พืน้ที่ของเครือข่ายทาง
สงัคมของคนเมืองอนัเอือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตของคนในสงัคม เปรียบดงัเวทีทาง
สงัคมที่สะท้อนมมุมองด้านทศันคติ ความคิด และเปิดกว้างให้ผู้คนสามารถที่จะออกมา
แสดงตวัตนให้คนในสงัคมได้ยอมรับ แม้ภายนอกอาจจะเป็นเพียงพ่อค้า ผู้ เกษียณอายุ
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ราชการ หรือราชการชัน้ผู้ น้อยที่ไม่มีสิทธิมีเสียงหรือมีตวัตนในสถาบันทางสงัคมอัน
เก่ียวเนื่องกับอาชีพหรือหน้าที่ของตน แต่ท าให้บุคคลธรรมดาในสงัคมสามารถเป็นได้
ทัง้ผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวสารในสงัคมให้ผู้คนได้รับฟัง เป็นเกษตรกรที่เช่ียวชาญในการ
เพาะพันธุ์ไม้ได้น าข้อมูลวิธีการของตนเองที่ประสบความส าเร็จมาเสนอแนะแม้ซึ่ง
อาจจะเป็นงานอดิเรกหนึ่งในชีวิตจริง อาจเป็นผู้ช านาญการด้านท านายความฝันและ
การตีความตวัเลขแม้ชีวิตการท างานนอกร้านโกป๊ีจะเป็นพนกังานให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย  

สิ่งเหล่านีเ้ป็นเพียงแค่ตัวอย่างของบุคคลที่ได้ใช้พืน้ที่ร้านโกป๊ีในการสร้าง
ตวัตนอื่นๆในสงัคม เปิดเผยตวัตนแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของทศันคติ พฤติกรรม 
กิจกรรมของคนในกลุม่ รวมถึงบริบทของร้านโกป๊ีแต่ละร้านที่สนบัสนนุกิจกรรมในการ
แสดงออกถึงตัวตน เหล่านัน้เช่นถ้าเจ้าของร้านนิยมชมชอบในการซื อ้สลากกินแบ่ง
รัฐบาลหรือหวยใต้ดินก็จะสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงพฤติกรรมของผู้ คนที่มีความ
เช่ียวชาญด้านการท านายฝันหรือตีความตวัเลขมากกวา่ร้านโกป๊ีที่เจ้าของร้านชอบปลกู
ต้นไม้ ดอกไม้หายาก เป็นต้น สิ่งเหลา่นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของสภุารีย์ เถาว์วงศ์ษา  
(2555) วฒันธรรมที่สือ่ออกมาเป็นผลที่ได้รับมาจากความเช่ือ รวมถึงบริบทที่เก่ียวข้อง
กับสังคมและวัฒนธรรม แม้จะเป็นกลุ่มคนเดียวกัน ก็อาจจะมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากสภาวการณ์ และยุคสมัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้แม้สญัญะที่
ลกัษณะภายนอกเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่การแปลความหมายหรือการสื่อถึง
ความหมายแตกตา่งกนัได้  
 อยา่งไรก็ดีการโกป๊ีเมืองตรังจึงมิใช่เป็นเพียงวฒันธรรมการรับประทานของคน
ตรังเพียงเทา่นัน้ การรับประทานโกป๊ียงัเป็นตวัแทนของสญัญะท่ีคนในสงัคมมีการตกลง
ร่วมกนัในการสือ่สารวา่การรับประทานโกป๊ีเป็นเสมือนการสร้างตวัตนทางสงัคมของคน
เมืองตรัง แม้ลกัษณะของการรับประทานโกป๊ีหรือเลือกเข้าไปรับประทานโกป๊ีภายใน
ร้านท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั โดยสมาชิกในสงัคมจะเลอืกตามความช่ืนชอบของตน หรือ
ของกลุม่เครือข่ายของตนก็ตาม แต่การรับประทานโกป๊ียงัเปรียบได้กบัพืน้ที่ทางจินตก
รรมของคนในสงัคม ร้านโกป๊ีสามารถเป็นได้ทัง้บ้านหลงัที่สอง แหลง่พกัผ่อนหย่อนใจ 
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ห้องนัง่เล่น ร้านอาหาร พืน้ที่แห่งความหวงัของผู้คนในสงัคม ขึน้อยู่กบัพฤติกรรมของ
คนแตล่ะกลุม่ที่เข้าไปสร้างปฏิสมัพนัธ์ภายในร้านและให้คณุค่าและความหมายต่อร้าน
โกป๊ีในมมุมองของตนอย่างไร  สอดคล้องกบัทฤษฎีสญัวิทยาของ Barthes ,(1957) ที่
มองวา่ทกุอยา่งสามารถใช้สื่อความหมายได้ทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระบบความคิดที่สื่อ
ถึงสิ่งต่างๆ ให้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความหมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเมื่อผ่าน
กระบวนการทางความคิดของคนในสังคม ที่ได้มีการตัดสินใจใช้เกณฑ์ในการ
ก าหนดการแสดงความหมายร่วมกนัเพื่อน ามาใช้เพื่อการสื่อสารทางวฒันธรรมร่วมกนั
ในสงัคม การรับประทานโกป๊ีของเมืองตรังจึงเป็นมากกว่าการรับประทานตามวิถีการ
ด าเนินชีวิต แต่การรับประทานโกป๊ียงัเป็นการแสดงตวัตนผ่านเวทีทางสงัคม เป็นการ
สื่อสารที่ช่วยในการสร้างโลกทางสงัคมที่ผู้คนสามารถแสดงตวัตนและบทบาทที่สอง
นอกเหนือจากสถานภาพภายใต้โครงสร้างทางสงัคมและการประกอบอาชีพ สิ่งเหลา่นี ้
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการรับประทานโกป๊ีที่มีการใช้พืน้ท่ีร้านโกป๊ีเป็นสือ่กลาง
ในแสดงออกตวัตนเพื่อสร้างการยอมรับจากสงัคม 
 วิถีการรับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังจึงมิได้เป็นเพียงแค่วฒันธรรมที่ถูก
คดัเลอืกจากคนในชมุชนแล้วว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต และดีงามควรแก่
การส่งผ่านยังผู้ สืบสนัดารของตนเท่านัน้ แต่วิถีการรับประทานโกป๊ียังเปรียบได้กับ
สื่อกลางทางสงัคมที่ช่วยในการแสดงออกตวัตนทัง้ความคิด การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สงัคมของสมาชิก ทัง้เพื่อการสร้างเครือข่ายทางสงัคมของคนในชุมชน และแก้ปัญหา
ต่างๆในสังคม แต่ยังแฝงไปด้วยการแสดงออกตัวตนเพื่อการต่อรองอ านาจ และ
แสดงออกถึงบทบาททางสงัคม ที่ตนอาจไม่สามารถท าการเปิดเผยได้ในสภาวะทัว่ไป 
อย่างไรก็ดี ร้านโกป๊ีถือได้ว่าเป็นพืน้ที่ที่ช่วยในการสนับสนุนให้สายสัมพันธ์ทาง
วฒันธรรมของกลุม่คนในสงัคมสามารถด ารงอยูไ่ด้ทา่มกลางการขยายตวัของเมือง และ
สภาพสงัคมปัจจุบนัที่คนในสงัคมเร่ิมมีความเป็นปัจเจกบคุคลมากยิ่งขึน้ กลา่วได้ว่านี่
อาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่ท าให้ร้านโกป๊ีมีความส าคัญต่อคนในสังคม และวิถี การ
รับประทานโกป๊ีของคนเมืองตรังไมเ่คยเลือนหายไป ยงัคงปรับเปลี่ยนให้เข้ากบัยคุสมยั
และความต้องการของคนในสงัคมตอ่ไปในอนาคต ควบคูไ่ปกบัตวัตนของคนในสงัคมที่
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มีการปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันในกระแสสงัคม วิถีการรับประทานโกป๊ีจึงเป็นทัง้
วัฒนธรรมที่คนในสังคมเมืองตรังยอมรับ ทัง้แง่ของคุณค่าทางจิตใจอันสะท้อน
วฒันธรรมของการรักพวกพ้อง รักการเข้าสงัคมของคนเมืองตรัง และยงัเป็นรูปแบบ
วิถีทางแห่งการแสดงตัวตนทางสงัคมของคนเมืองตรังที่ยังคงมีมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัและเป็นฟันเฟืองส าคญัที่ช่วยขับเคลื่อนพฒันาสร้างสรรค์สงัคมเมืองตรั งใน
อนาคต 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง“การจัดการเรียนการสอนดนตรีในมหาวิทยาลยัภูมินทร 
วิจิตรศิลปะแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ความมุ่งหมาย
การวิจัยมีดังนี  ้1) เพื่อศึกษาความเป็นมาของการจัดการศึกษาและโครงสร้าง 
การบริหารงานด้านการจดัการเรียนการสอนดนตรีในมหาวิทยาลยัภมูินทรวิจิตรศิลปะ
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนดนตรีใน
มหาวิทยาลยัภูมินทรวิจิตรศิลปะแห่งราชอาณาจักรกมัพชูา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต ท าการรวบรวมข้อมลูเอกสารและข้อมูลภาคสนาม 
ข้อมลูภาคสนามได้จากการส ารวจเบือ้งต้น การสมัภาษณ์ การสงัเกตและการสนทนา
จากผู้ รู้ จ านวน 5 คน ผู้ปฏิบตัิ 23 คน บคุคลทัว่ไป 5 คน ในเขตพืน้ที่กรุงพนมเปญ แห่ง
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ช่วงระหวา่งเดือนตลุาคม 2555 – กุมภาพนัธ์ 2557 น าข้อมลูมา
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการแบบสามเส้า วิเคราะห์ตามความมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ 
น าเสนอผลการวิจยัเชิงพรรณนาวิเคราะห์  

                                                 
1 นิสิตปริญญาเอก (ปร.ด.) ดริุยางคศลิป์ วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
1 Student, Music, College of music, Mahasarakham University  
2 รองศาสตร์ตราจารย์ ดริุยางคศิลป์ วทิยาลยัดริุยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2 Associate Professor, Music, College of music, Mahasarakham University  
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 ผลการวิจยัพบว่า ความเป็นมาการจดัการศึกษา สมเด็จพระนโรดมสีหนแุห่ง
ราชอาณาจกัรกมัพชูา โปรดให้ก่อตัง้ขึน้ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 เพื่อเป็นศนูย์กลาง
การศึกษาเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และการวิจัยในศิลปวัฒนธรรม ของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีหน้าที่หลกัคือการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อผลิตเป็น
ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆระดบัอาชีพ รวมถึงการผลิตสถาปนิก 
นัก โบราณคดีที่มี คุณภาพ ซึ่ งสามารถมีส่วน ร่วมในการด ารง รักษาพัฒนา
ศิลปวฒันธรรม อันเป็นการสื่อแสดงถึงวฒันธรรมกัมพูชารูปแบบต่างๆที่เต็มไปด้วย
เอกลกัษณ์คณุค่าทางวฒันธรรมของราชอาณาจักรกมัพชูา โครงสร้างการบริหารงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนดนตรีในมหาวิทยาลัยภูมินทรวิ จิตรศิลปะ แห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชานัน้ แบ่งเป็นโครงสร้าง 5 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนการบริหาร ส่วน
สนบัสนนุการบริหาร ส่วนการจัดการเรียนการสอน ส่วนสง่เสริมวิชาการทางด้านวิจัย 
สว่นงานสนบัสนนุกิจกรรมทางด้านดนตรี  
 ส่วนกระบวนการจัดการเรียนการสอนดนตรีในมหาวิทยาลยัภูมินทรวิจิตร
ศิลปะแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา แบ่งออกเป็น 3 สว่นที่ส าคญัคือ 1) องค์ประกอบการ
เรียนการสอนดนตรี ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ มีการวางนโยบายในการผลิต
บุคลากรทางด้านดนตรีให้มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศทางดนตรี ด้านบุคลากร มี
ความพร้อมในการผลิตนกัศึกษาให้มีคณุภาพ ด้านหลกัสตูร เป็นหลกัสตูร 4 ปี เฉพาะ
ทางด้านดนตรีและการขับร้อง ด้านงบประมาณ ต้องการงบประมาณเพิ่มขึน้เพื่อ
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน มีจ านวนจ ากัด
บางอย่างไม่เพียงพอต่อนกัศึกษา ด้านห้องเรียนที่ใช้เรียนวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบตัิมี
จ านวนทัง้หมด 4 ห้อง 2) กระบวนการเรียนการสอน มีการใช้หลกัการสอนและวิธีการ
สอนอย่างเป็นระบบ 3) ผลงานและกิจกรรมทางดนตรี มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ในการเข้าร่วมแสดงดนตรีทัง้นักศึกษาและครูผู้ สอนดนตรีในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
ค าส าคัญ: ดนตรี, ดนตรีศกึษา, มานษุยดริุยางควิทยา  
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Abstract  
 This research aimed to study the background of educational 
administration and the organizational structure of the learning and teaching 
process of music in the Royal University of Fine Arts in Cambodia. The 
researcher used a preliminary investigation of observation with 5 experts, 23 
casual informants and 5 villagers in the Phnom Penh district of the Kingdom of 
Cambodia, structured interviews, and the documentary data and the field data 
to get the data for this article.  
 According to the learning and teaching of music, it was revealed that 
the teaching of Music was divided into three areas: 1) The components of 
music instruction: the university had a policy regarding the development of 
professional musicians to meet their finest standards. For the people 
concerned, the service was fully ready for the process of students’ quality 
development. The curriculum emphasized on specialization of music and 
singing. Problems found were that a greater budget was needed to support 
the academic services required; and there were a limited of teaching materials 
with four classrooms used for lectures and workshops. 2) The teaching 
instruction was concerned on the teaching principles and having a systematic 
teaching approach. 3) The university had supported teaching  and music 
activities; and had  promoted and given support  to the exchange of music 
performances, students, and instructors, in both national and international 
competitions . 
 
Keywords: Music, Music Education, Ethnomusicology  
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

135 

Introduction 
Since 1996, the kingdom of Cambodia has had an intention to 

become one of the ASEAN members However, due to concern about  internal 
political conflict, the membership proposal was postponed until 30th April 1999 
when Cambodia was finally accepted as the tenth and final member of 
ASEAN. According to the early history of Cambodia, it only displayed the 
conflict in internal affairs and disputes. These caused both very poor 
economic results and poor cultural development especially for Cambodian 
music which became less important during this period. 

In the past, the Kingdom of Cambodia had progressed in art and 
culture, particularly, in music which was seen as a national heritage. There 
were many orchestras playing in different occasions, for example, in religious 
ceremonies, in state ceremonies. Unfortunately, I could not find more evidence 
about the origin of Cambodian music. At the present, although Cambodia has 
been in a state of conflict throughout its history, the various branches of art are 
still continually revived.  As art and music played an important role in national 
culture, the Cambodian government has established new art and culture 
educational institutes including a Secondary School of Fine Arts and the Royal 
University of Fine Arts. Moreover, private organizations also take part in 
promoting and encouraging young generations to learn about Cambodian 
national art and culture.  

The art and culture teaching management in the Kingdom of 
Cambodia is thus supported by both government and private organizations. 
However, with the political conflict situation, social condition, and many other 
national problems, these have become factors influencing the educational 
readiness. As a consequence of the impact of these factors, the revision of art 
has been set in a rigid form. As a result, the institutes have an important role in 
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reviving, conserving, and inheriting the national art and culture for the younger 
generations.   

Due to the changes of the society in the Kingdom of Cambodia, the 
researcher decided to study the Ethnomusicology in institutes based on the 
social tradition and norm, and to study the administrative system in learning 
and teaching music in institutes.  
The educational system includes teaching methods and the teaching 
development framework in terms of art and culture, which could be applied to 
the southeastern Asian countries or within the ASEAN educational systems.  
 
Purposes of the study 
 1. To study the educational administration background and 
administrative structure of music teaching at the Royal University of Fine Arts, 
the Kingdom of Cambodia. 
 2. To study the music teaching process at the Royal University of Fine 
Arts, the Kingdom of Cambodia. 
 
Scope of the study 
 The scope of this research is specified into several areas  
  1. Content 
   The researcher aimed to study about the educational 
administration background, the administrative structure of music teaching and 
the music teaching process at the Royal University of Fine Arts, the Kingdom 
of Cambodia.  
  2. Location 

      The researcher employed the purposive sampling technique to 
select samples in this study. The capital city of the Kingdom of Cambodia, 
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Phanom Penh, was selected as the location of the study. The institutes are 
supported and managed by the Ministry of Culture and Fine Arts, the Kingdom 
of Cambodia. The main policy of the Institute is to inspire Cambodian art and 
culture to the younger generation in Cambodia. Moreover, traditional art and 
culture education is also provided for all by the Cambodians by Royal 
University of Fine Arts.  
  3. Research Methodology 

   The research employed qualitative research method to 
investigate and analyze data in the study. The data was collected and 
analyzed from documents and a field study including a survey, observation, 
and interviews.  
  4. Research Duration 

   The duration of this study was from October 2012 to February 
2014. 
 
Research method 
 In this research, the researcher employed Ethnomusicology 
Qualitative method. The data was collected from documents and field study 
including a survey, observation and interviews. Then, the data was analyzed 
and presented in descriptive analysis. The research was performed in three 
processes: research preparation, field data collection, the data organization 
and analysis. 
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Population and sample 
 1. Population 
    The population in this study was those concerning music 
teaching administration at the Royal University of Fine Arts, the Kingdom of 
Cambodia 
 2. Samples 
  The sample group was selected with a purposive sampling 
technique from those who were able to provide information about the 
educational issues. The samples were divided into three groups as follows: 
   2.1 Group of enlightened persons (Key Informants) who 
provided information about the ethnic music, administrative structure of music 
teaching, and the music teaching process at the Royal University of Fine Arts, 
Kingdom of Cambodia which consists of an executive who is the deputy chief 
of department 
  2.2 Group of teaching-learning informants. They are the group 
who provided information about the operations, and the achievements of 
music teaching methods. It consists of instructors, learners, and the related 
staff in the learning-teaching process  
       2.3 A group of liaison and miscellaneous informants. They are 
those who provided information about the promotion of music activities, 
general information and the overall music learning-teaching management at 
the Royal University of Fine Arts. It consists of Alumni, parents, and guests. 
 3. Research tools 
   The researcher used the concept of Chonpairoj, M. (2009 : 383-
397) to guide the creation of the research tools including; 
  3.1 Preliminary survey (Basic Survey) to obtain the basic 
information about the area of research information available in the National 
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Association, at the Royal University of Fine Arts, the Kingdom of Cambodia. By 
document research from educational institutions both public and private, 
government books, meeting minutes, research theses, study and research of 
video and the internet by collecting and sorting the contents. 
  3.2 Structured interview to interview the participants from all 
three groups: key informants, teaching-learning informants, and liaison and 
miscellaneous informants to find out about the educational administration 
background, administrating the structure of music teaching, and the teaching 
management process. 
  3.3 Observation, observing the teaching process in various 
situations and writing field notes to record the details of the real environment 
and conditions. 
 4. Data collection. 
  The research data were collected by using a survey to obtain 
additional related information about the important aspects and persons related 
to the research area. The researcher also used a structured interview to 
investigate Cambodian’s general history, geography, economy, political 
status, and education administration background, administrative structure of 
music teaching, and the music teaching process. The non-participant 
interview observation method was also employed to collect data about the 
teaching process in classrooms at the Royal University of Fine Arts, the 
Kingdom of Cambodia. The details of the data collection are as follows: 
  4.1 Data collection from documents. Data was collected from 
document, research, or from those who have studied about the issues of 
ethnic music, including the history, performance that exhibited knowledge 
about traditional culture, the concept and theory of aesthetics, the sociology, 
anthropology and culture, including the content of the study area. By 
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collecting document research from educational institutions, public and private, 
government books, meeting minutes, research theses, study and research of 
videos and the Internet by collecting and sorting them. 
  4.2 Data from the field using in-depth interviews, non-participant 
and participant observation.  
   5. Data analysis. 
    The researcher analyzed the documents and data from the 
following sources: 
    5.1 data collected from documents to study the system and 
category according to the research plan. 
    5.2 data collected from the field survey, preliminary 
observation, and inept interviews. 
    The data were validated for their validity, the trustworthiness 
with triangulation and expert validation. 
 
Findings:  
  There were two research purposes of the educational administration 
at the Royal University of Fine Arts, the Kingdom of Cambodia. 
  1. To study the educational administration background and 
administration structure of music teaching at the Royal University of Fine Arts, 
the Kingdom of Cambodia. 
  2. To study the music teaching process at the Royal University of 
Fine Arts, the Kingdom of Cambodia by employing a qualitative research 
method to investigate and analyze data from documents and a field study 
including survey, observation, and interview material, and presenting the 
finding with descriptive analysis technique. The finding of the study was as 
follows: 
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  1. The primary purposes of studying the educational administration 
background at the Royal University of Fine Arts, the Kingdom of Cambodia is 
to focus on the main function of the art and culture institutes including art and 
culture research in the Kingdom of Cambodia. The main function is to take a 
prominent role in teaching and fostering the young generation and producing 
professional artists, architects and archeologist as these people can take a 
further role in conserving and developing the unique and valuable art and 
culture of the Kingdom of Cambodia. This also leads the quality of education 
and human resource to a higher level.  
  In the administrative  structure of music teaching at the Royal 
University of Fine Arts, the Kingdom of Cambodia, the researcher found that 
the  structure is divided into five sections in educational system management 
within the faculty:.  

1.1 The Administration section  
     The assistant rector and dean of the faculty at the university 
take the role and responsibility in administrating the music institute and 
performing other related duties in order to achieve the goal in producing high-
quality students. This is beneficial to the society and to the art and culture of 
Cambodia. 

1.2 The Administrative support section  
    There are many divisions supporting the administration work 
including the Office of the President, the office of music department, Human 
Resource Section, Financial Section, Student Affair Section, and etc.  
   1.3   Teaching management section 
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    The music education is divided into departments such as the 
department of Cambodian music, the department of western music, and the 
department of singing. 

1.4 Research-relate section 
    The educational research and development division of the 
university has been established for supporting the music section 
    The university music bands are supported including the 
music band of the Royal University of Fine Arts and the Performance Art 
Center or Music Performance Center, which is a cooperation between the 
Royal University of Fine Arts, the Kingdom of Cambodia and the Ministry of 
Culture and Fine Arts, the Kingdom of Cambodia. As a result, the Cambodian 
art and culture are encouraged to exhibit and perform on various occasions in 
order to conserve the national music. 
  2. According to the music teaching process at the Royal University 
of Fine Arts, the Kingdom of Cambodia, the research shows that the teaching 
management is divided into three main sections: 
 Section 1: The music teaching elements 
   1) Educational administration 
    The purpose of the policy and teaching plan in music 
teaching is to focus on producing high-quality students to become experts in 
music. This institute is the center of every branch of national music and arts 
where conservation, inheritance, revival, and promotion of a sense of 
developing the national art and culture to fulfill the community demand. 
Therefore, to create an effective teaching plan following this policy, the 
university management board intends to supply and manage the budget from 
both government and private organizations to support the educational media 
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including musical instruments, teaching instruments, and an education 
building construction plan in order to provide enough facilities to the students. 
These are basic foundations of education management bringing the most 
educational benefit to the students. 
   2) Human resource 
    There are four types of experts in music in the institute. 
    2.1) Music experts 
     There are experts who have graduated with bachelor 
degrees master degrees and doctoral degrees from both domestic and 
foreign universities. 
    2.2) Specific field experts 
     There are many well-known experts in the music field 
such as artists, retired artists and teachers who are famous artists.  
    2.3) Alumni 
     The high-quality alumni who have performed great 
achievement in school will be selected as special instructors after graduating. 
    2.4) Volunteer teachers 
     There are some volunteer teachers in the music faculty. 
Most of them are from Korea and Thailand. 
   According to the educational administration, the teachers with 
master degrees and doctoral degrees teach the first year to the fourth year 
students. Furthermore, the teachers who haven’t graduated with a the master’s  
degree are is required to have at least five years’ experience in teaching or 
produce  successful work in musical fields. 
   3) Budget 
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    The budget from the government is given to develop the 
university. The budget is mainly supported by the Ministry of Culture and Fine 
Arts, which is an important organization that supports art and culture activities 
in the university where a large amount of budget is required to manage all the 
educational facilities and instruments. 
   4) Curriculum 
    The Bachelor degree curriculum of the music faculty of the 
Royal University of Fine Arts, the Kingdom of Cambodia, takes four years to 
graduate with 147 credits in total.  
   5) Teaching equipment and media 
    5.1) The musical instruments 
     Music instruments, which are the major teaching 
materials, are not enough to provide in classrooms. Despite the lack of budget 
to buy new instruments, two types of instruments: Cambodian instruments and 
international instruments are too old and damaged, which becomes an 
obstacle in teaching and studying.  
    5.2) Textbook 
     According to the observation and interviews, the 
researcher found that the textbooks about music theory were originally 
imported from other countries, and these   are used in the music theory 
courses, in order to press on new knowledge and vision in the music field, new 
international texts must be obtained. 
    5.3) Library 
     Referring to the observations and interviews, the director 
of the library has indicated that there aren’t many book in music provided for 
the students. The university tries to supply and manage the budget to 
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purchase more books and textbooks for the students to effectively do the 
further research.  
    5.4) Learning facility 
     The university has provided four music classrooms 
including an international music room, a Cambodian music room, a music 
performance hall, and a music classroom. 
 
  Section 2 : Instruction process 
   Referring to the teaching process, the teachers normally explain 
the music background for improving prior knowledge to the students before 
practicing with the musical instruments. The teaching method is to allow the 
students to listen and perform after the teachers’ line-by-line. In the end, the 
students are asked to perform the instruments altogether. For the teaching 
technique, the teachers will frequently give advice and feedback to the 
students individually as well as encourage them to practice in an extra time. 
This creates the driver of motivation for the students to have more interest and 
enthusiasm to regularly practice playing the musical instruments.  
   According to the learning evaluation, the students are tested and 
evaluated for their skills based on the purposes of the courses. In the music 
theory course, the students are tested with a written examination where 
examination results given as grades accordingly to the standard criterion of 
the educational level of the university. The students must pass all the tests with 
the minimum percentage score of 70 percent. If the students fail the criterion, 
they have one more chance to retake the tests. However, if the students fail 
the retaken test, they have to register for the course again next semester. By 
the end of the semester, the students are obligated to create and perform a 
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musical performance in the music hall. Their performances are judged and 
scored based on the components of music in terms of art mastery. The 
evaluation is considered as a quality guarantee of the Bachelor degree 
students.  
  Section 3 : The university activities and achievement 
   The Royal University of Fine Art, the Kingdom of Cambodia, has 
become one of the important collaborating networks of the arts and culture 
collaboration in the Mekong River regions project, which is coordinated in 
terms of art and culture activities by four countries. The exhibition and 
performances are officially arranged twice a year to enhance and exchange of 
music, art and culture knowledge of both students and teachers at an 
international level. 
 
Discussion 
  According to the study, the discussion is divided into three issues. 
   The first issue is the educational administration background. The 
main purpose of the university is to create the image of the institution as the 
center of art and culture education as well as the main source of Cambodian 
art and culture research. They also intend to promote the art and culture 
education and produce high quality graduated students. In other words, it is 
the way to product human resource to raise and conserve the unique and 
valuable Cambodian art and culture to the national and international level.  
   The research purpose is correlated with the Diffusionism theory 
which had 3 schools; British School, German School, and American School. 
The concept of Linton and Sontaya Phol-Sri. (2003 : 164-170) concluded that 
the “cultural borrowing” and “cultural receiving” from another societies derived 
from the cultural diffusion spreading into the group A and expanded its 
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influence to group B, and C respectively. When the members of group B and 
C, initially, borrowed the culture of group A, consequently, they had received it 
as their own culture. This situation showed the cultural diffusion transferred 
from one community to another community. It was consistent to the research of 
Odden & Busch. (1998 : Abstract) proposed that it should focus on the goal of 
the state and the school district benchmarking; it captured the educational 
change in order to improve the level of learning of students and collect the 
ability of teachers in order to adjust the curriculum and teaching. So, the good 
curriculum should be flexible; it was accord to the research of Sinlarut, P. 
(2003 : 1-7), which mentioned the educational management and the 
educational change of Vietnam were the consequences from the development 
of the country in all areas because they were very necessary to develop the 
capacity of their citizens in order to respond to the development of country. 
Therefore, the factor of educational change was important and had the 
supporting factors as follows; 1.) the vision of the executive – showing the 
importance of human development, 2.) the new thinking style–changing of the 
concept of country development and changing the goal for a new form of 
education management, 3.) accelerating the development of all education 
levels and participating in an educational program, 4.) freedom,                    
5.) responding to the advantages, and 6.) Empowering the educational 
change between government and private sectors, 7.) making intention 
between the citizens and the president in term of education, 8.) having the 
patriotism. and the research of Vannatham, N. (2016, Jan-June), In 
management, the factors of being excellent in Luk Thung band in secondary 
school in Thailand are that administrators should have worked systematically, 
planned and set a goal well, distributed tasks distinctively, and had leadership 
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in problem solving, decision making, following-ups, observation and giving 
supports. In teaching activities, teachers must have determination, willing to 
sacrifice, knowledge about music, ability to determine the level of difficulty of 
the music that suits for the students. In casting, the performers who have a 
talent in music would get privilege to be in the band. Others who are 
interested in music would be recruited. Students were taught by 
demonstrating both individually and in groups. Senior students help junior 
students and also partners help other partners. Students would have studied 
how to play musical instruments, how to sing, and how to listen to music; all 
from the beginning, and also practiced creative thinking. Teaching materials 
used were exercises, musical software, original songs, adapted music sheets, 
and purchased songs. During the academic year, students might get a 
scholarship or have a field trip. There still had punishment based on the rules 
from time to time. There were staff or experts, who observed, gave some 
advice, evaluated the performance of the band, and reported to the 
administrators every time after the show finished.  
   The second issue is administrating structure of music teaching. 
The organization is divided into five sections. 
   1. The Administration section  
    The assistant rector and dean of faculties in the university 
take the role responsibilities in administrating the music institutes and 
performing other related duties in order to achieve the goal in producing high-
quality students. It is beneficial to the society and to the art and culture of 
Cambodia. 
   2. The Administrative support section  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

149 

    There are many divisions supporting the administration work 
including the Office of the President, the office of music department, Human 
Resource Section, Financial Section, Student Affair Section, and etc.  
   3. Teaching management section 
    The music education is divided into departments such as the 
department of Cambodian music, the department of western music, and the 
department of singing. 
   4. Research section 
    The educational research and development division of the 
university is established  
   5. Music support section 
    The university music bands are supported including music 
band of Royal University of Fine Arts and Performance Art Center or Music 
Performance Center, which is a cooperation between Royal University of Fine 
Arts, the Kingdom of Cambodia and the Ministry of Culture and Fine Arts, the 
King of Cambodia. As a result, the Cambodian art and culture are encouraged 
to exhibit and perform in various occasions in order to conserve the national 
music. 
   The Organizational Structure in Learning and Teaching Process 
of Royal University of Fine Arts, Kingdom of Cambodia is a management 
structure that emphasized on the appropriate organization in order to build the 
flexible of the management of university that was consistent to consistent the 
core pattern of Administration proposed by Luther Gulick, the POSDCORB, 
Chalekian, P (2013) which can be classified as the management theory which 
can be classified as 7 functions of management: 1) Planning, 2) Organization, 
3) Staffing, 4) Directing, 5) Coordination, 6) Reporting, and 7) Budgeting. Also, 
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this was consistent to Saratana, W. (2003: 107) he mentioned the 
organizational management was the duty of the executive officers that should 
be examined by themselves in order to be sure when after the situation had 
changed, the organization chart stayed still with the same goal to achieve. At 
the present, the organizational structure that can support the environmental 
change, it could be flexible, have a flat organization, build an coordination with 
the another departments to collect the expert officers because they could 
create the integrated process which cause the rapidity, the efficiency, and the 
quality of job which was consistent to Suagon, N. (2001 : 183-191) the 
objective of the research was to study the administrative partnership of the 
school board in initiating the school charter as well as the effectiveness of the 
administrative partnership. The results came from the three factors: 1) the 
members should be so closely intimated that their behavior can be 
distinctively seen. Besides, their respected, trusted and participation for an 
equal decision making can be negotiation for the final decision, 2) the 
academic cooperator has to encourage the interaction of the school board, 3) 
the appropriate time consuming and continuous working process should be 
needed to create the cooperative commitment for the effectiveness of the 
administrative partnership among the members of the school board. In the 
article of Bumrungsri, V. (2015, July-December) found that, Management 
methods of Luk Tung Musical Bands have been used the 4 Managements 
model. 1.) Man- the owner of the bands recruited members by job 
qualification. 2.) Money- the owner of the bands tried to find the budget 3.) 
Materials- the owner of the bands provided the musical instruments, materials 
related to the performance. 4) Management- the owner of the bands 
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coordinated scheduled the events, communicated to the customers etc. Some 
owners of the bands delegated their works to their bands’ members. 
   The third issue is the teaching management process at the Royal 
University of Fine Art, the Kingdom of Cambodia. This is divided in to three 
sections. 
   1. The necessary elements in music teaching 
   2. The teaching process such as teaching principle, teaching 
technique, and learning evaluation.  
   3. Achievement, performance and learning activities. 
    This research findings agreed with the behavioral learning 
theories of Ivan P. Pavlov, John B. Watson and Burrhus F. Skinner (cited in 
Sutjit, N. 1998 : 81-82) referring to the theory, it indicated that the teachers 
should use positive reinforcement which could stimulate learners with different 
types of award when the learners achieve the goal. Furthermore, the teachers 
also need to give the prior concern on the capacity of the learners as if the 
difficult level of the lesson is beyond the learners’ capacity, they were likely not 
to respond to the stimulus or reinforcement. Once the learners achieved the 
tasks, they will be awarded with positive reinforcement. Nevertheless, they 
should regularly practice to keep their skills sharp. The teachers should also 
occasionally give the learners advice and stimulus. Without it, the learners 
might not respond to the stimulus or become weary of the study. This was 
consistent to the research of Teamyuan, T. (2005 : 134-136) entitled “a 
Development of an Effective instructional Model for Bachelor’s Degree 
Program in Higher Education Institutes under the Jurisdiction of Fine Arts 
Department”. The purpose of this study was to develop the effective 
instructional model for Bachelor’s degree program in higher education 
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institutes under the jurisdiction of Fine Arts Department. The results indicated 
that the effective instructional model consisted of six components including 1) 
curriculum: development, evaluation, and management, 2) faculty members: 
recruitment, job description, performance evaluation, and faculty 
development, 3) instruction: lesson plans, course syllabus, teaching schedule, 
teaching assignment, teaching methods, and remedial teaching, 4) students: 
admission, student development, quality of the graduates, 5.) measurement 
and evaluation: regulations and responsibility, 6.) facilities: buildings, library, 
instructional materials, and nursing rooms. Also, the research of  Voravanich, 
U. (2015, Jan-June) found that the key successful indicators engaged in 
maintaining effective band management and upholding current prominent 
achievements comprised of: 1) Efficient planning and organization – well 
corresponding to the objectives; 2) Clear division of assignments – Managers 
in charge of singers, notes/songs, musicians, instruments/installation; 3) 
Bands staffing – Band Manager, singers, musicians, musical equipment and 
coordinators; 4) Rehearsal schedules – under the full supervision of the Band 
Manager; 5) Coordination of equipment – timely notification of performing 
rosters and preparation of adequate musical instruments; 6) Public Relations – 
ensuring wide media coverage (TV, radio, brochures/ advertisements); 7) 
Honorarium – moderate rate and in good proportion of the band scale. The 
successful result of seamless operation during the entire concerts and the 
continued work flows is the clear indication of the proper application and full 
utilization of the Ethnomusicology and POSDCORB Theory that includes: 
Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and 
Budgeting in the Thai popular bands. 
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Suggestions  
 The interesting issues and the future research suggestions. 
  1. According to the study, this research was only limited to music 
education of the undergraduate level in the institution. However, this research 
finding can be adapted to the teaching development. In addition, the related 
institutions and organizations can also apply and integrate this study with their 
teaching administration and seriously collaborate in educational planning. 
  2. The comparison of the relay process of traditional Cambodian 
instruments and other national instruments research 

  3. The research on music teaching management in an international 
university 
  4. The research on the curriculum of the Asian native music club in 
the foreign universities  
 Suggestions for the next research 
  1. Studying the music and culture of ethnic groups and other related 
music in ASEAN countries. 
  2. Studying inheritance and development of ethnic music in 
Kingdom of Cambodia. 
  3. Evaluating the music teaching process in the university and other 
institutions of the state in education such as colleges and universities.  
 
 
 
 
  
References 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

154 

Bumrungsri, V. (2015). The management of Luk Tung musical band in 

Thailand. Institute of Culture and Arts Journal, 17 (1), 1-16. 
Chalek, P. (2013). POSDCORB: Core Pattern of Administration. Proceedings 

of the 20th Conference on Pattern Languages of Programs, PLoP13 
(December 2013), 20 pages. 

Chonpairot, M. (2008). Conservation and revitalization and development of 
cultural identity and  traditions of the Kula ethnic in Isan. 
(Unpublished doctoral thesis),  Mahasarakham Univesity, Thailand  

Linton and Ponsri, P. (2004). Theory and community development (in Thai). 
(2nd ed.).  Bangkok: Odeon Store. 

Odden, A., & Busch, C. (1998). Funding school for high performance 

management: Strategic for improving the use of school resource. San 
Francisco CA:  Jossey  Bass. 

Saruttha, W. (2003). Educational management principles theories functions 

topics and review. Bangkok: Thipwisut. 
Sinalrut, P. (1997). The report of Educational Change of Viet Nam. Bangkok: 

Office of  the National Education Commission. 
Suagon, N. (2001). A study of administrative partnership for school board with  
participatory action research: A case study of school charter creation. 

(Unpublished doctoral thesis), Srinakharinwirot University, Thailand. 
Sutjit, N. (1998). Psychology of music education (In Thai). Bangkok: 

Chulalongkorn  University printing.  
Teamyuan, T. (2005). A development of an effective instructional model for 

bachelor’s degree program in higher education institutes under the 
Jurisdiction of Fine Arts Department. (Unpublished doctoral thesis), 
Srinakarinwirot University,Thailand. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

155 

Vannatham, N. (2016). The way to be excellence of secondary school Luk 

Thung band in Thailand. Institute of Culture and Arts Journal, 17 (2), 
153-163. 

Voravanich, U. (2015). The Management of Thai Popular Big Bands in 
Thailand case study of Kasemsri, Keetasil and Supaporn popular big 
band. Institute of Culture and Arts Journal, 16(2), 32-40.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

156 

การผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค 
ของจังหวดัภเูก็ต 

Production of souvenirs 'Chang Ko' for the local Economy Development  
of Phuket 

ยทุธพงษ์  ต้นประดู่1  วิศนี  ศิลตระกลู2 อญัชล ี จนัทรโภ3 
     Yuthapong Tonpradu1 Virasine sintakun2 Anchalee Chantapho3 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยเร่ือง การผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
จุลภาคของจังหวัดภูเ ก็ต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์  3 ประการ  
คือ 1) เพื่อศึกษาประวตัิความเป็นมาของเฉ่งก๋อเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋าจังหวดัภเูก็ต 2) เพื่อศึกษา
รูปแบบและแนวทางการพฒันาเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋าจงัหวดัภเูก็ต 3) เพื่อการพฒันา
และสร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋า เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจระดบั
จลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต ขอบเขตของพืน้ที่วิจยัคือ ยา่นเมืองเก่าภเูก็ต อ าเภอเมือง จงัหวดั
ภเูก็ต  โดยร่วมกบักองทนุพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ตและโรงเรียนเทศบาลเมือง จงัหวดั
ภเูก็ต  การศกึษาข้อมลูการวิจยัแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนตามวตัถปุระสงค์ วิธีด าเนินการวิจยั
ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสนทนากลุม่ย่อยการประชุม
เชิงปฏิบตัิการ โดยผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบด้วย ครูภมูิปัญญาแห่งชาติ ครูภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
กรรมการสมาคมบาบ๋าเพอรานากัน กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
กรรมการชมุชนยา่นเมืองเก่าภเูก็ต กรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ต และ
อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ
เฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของจังหวัดภูเก็ต  
พร้อมทัง้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการบรรยายอยา่งละเอียด 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประวัติความเป็นมาของเฉ่งก๋อ “เป็นการผสมผสาน
วฒันธรรมด้านการแต่งกายของชาวจีนและชาวพืน้เมืองภูเก็ต ส่วนมากนิยมสวมใส่ในพิธี
วิวาห์และการต้อนรับบคุคลส าคญัและพิธีการส าคญัตา่งๆ เร่ิมปรากฏสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จกัรี” เฉ่งก๋อมีสว่นประกอบส าคญัจ านวน  
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3 อย่าง ประกอบด้วย  1) หงส์ 2) ผีเสือ้ และ 3) ดอกไม้ไหว  โดยผู้สวมใสเ่ฉ่งก๋อเป็นผู้
ประดิษฐ์ขึน้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดศีรษะของตน ทัง้นีเ้ป็นการฝึกสมาธิ การ
ควบคมุอารมณ์และการเข้าใจความหมายของสว่นประกอบต่างๆ ของเฉ่งก๋อ 2) แนวทางการ
พฒันาคือ การพฒันาบนพืน้ฐานการอนรัุกษ์โดยการรักษารูปทรงเดิมแต่ใช้วสัดุเลียนแบบ
เช่น ดิน้ทอง ดิน้เงิน เพชรเทียม และปีกแมลงทบั 3) ผลจากการพฒันารูปแบบเฉ่งก๋อ 
พบวา่ สามารถประดิษฐ์สนิค้าที่ระลกึ เพื่อการจ าหนา่ยแก่นกัทอ่งเที่ยว เป็นการสร้างรายได้
แก่ชุมชนท้องถ่ิน และสิ่งส าคัญเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศจีนซึ่งเป็น
มหาอ านาจของโลกประกอบกบัจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอนัดบัที่ 1 ของจงัหวดั
ภูเก็ต ส่งผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต โดยข้อเสนอแนะเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจระดับจุลภาคของจังหวดัภูเก็ตคือ ควรขยายผลสู่การพฒันาสินค้าที่ระลึก
รูปแบบ เช่น กระเช้าดอกไม้ เคร่ืองตกแต่งตามสถานที่ราชการและหน่วยงานเอกชน 
ทัง้นีเ้พื่อการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งยัง่ยืน 
 
ค าส าคัญ : สนิค้าที่ระลกึ เฉ่งก๋อ การพฒันา เศรษฐกิจระดบัจลุภาค  
 
ABSTRACT 
  This research aimed to:  1) study the history of 'Chang Ko' in the Wedding 
Ceremony of bride BABA Local borns in Phuket 2) investigate the style and its 
development 'Chang Ko' in the Wedding Ceremony of bride BABA Local 
borns in Phuket 3) to examine the development and ceative style of 'Chang 
Ko' in the Wedding Ceremony of bride BABA Local borns in Phuket  to promote the 
local - economy Development of Phuket. The area of study was  Phuket Old Town 
Muang Direct. The methodology of this research included three stages. The 
key methods for data collection were the study of documents, observation, 
interviews, three focus group discussions and workshops with stakeholders;  
informants included casual informants and general informants, committees of Baba - 
Paranakan Association, Phuket Culture board committees, Phuket Old Town 
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Community committees, Thai Women’s Empowerment Fund of Phuket Province 
committees, and Performance Arts Program teachers. Data analysis was 
presented descriptively.   
 The research findings showed that:  1)   'Chang Ko' was a Cultural 
ornament mixed between the Chinese immigrants and Local  borns Phuket. 
Most people wore this ornament in the Wedding Ceremony and the important 
events of formalities. It was originated at the beginning of King Rama III’s reign 
of Chakri Dynasty. There were three significant components of the Chang Ko: 
1) swans 2) butterflies and 3) flowers  The wearers wore it as a means to help 
them for  meditation, temperance if they understood the meaning of 'Chang 
Ko' 2) Guidelines for the Development of Chang Ko must be based on 
Conservation 3) The Results of the Development model revealed that it can be 
made as a souvenir for travelers which could generate income for local 
communities.  And this ornament could  enhance the relationship with China    
Suggestions to improve the Local Phuket Economy is thecollaboration with the 
other organizations to produce other souvenirs which could help the economy 
development , and sustainable community.  
 
 
ค าน า 
 ประเทศไทยมีอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินที่สามารถน าเสนอเร่ืองราวเชิงประวตัิศาสตร์
ผ่านบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินแก่นักท่องเที่ยว  สอดคล้องกับการก าหนดทิศทางการ
พฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 เป็นการสร้าง
ภมูิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อการพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยืน โดยการน าต้นทุน
ด้านวัฒนธรรมของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกือ้กูลกับหน่วยงาน
ท้องถ่ินต่างๆ พร้อมทัง้เสริมสร้างเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์มีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาและสง่เสริมวฒันธรรมของไทยให้มีมลูค่าสงูขึน้ 
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โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถน าวัฒนธรรมต่างๆ ผนวกกับความรู้และความคิด
สร้างสรรค์สง่ผลให้ธุรกิจเอสเอ็มอีขยายผลเป็นธุรกิจสตาร์ทอพั สง่ผลสูก่ารพฒันาภาคสว่น
ต่างๆ ที่ส าคญัด้านการบริการและการท่องเที่ยว ทัง้นีเ้พื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน  ปัจจุบันการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจมีความรุนแรงสงูขึน้ รัฐบาลให้
ความส าคญักบัครีเอทีฟในการขบัเคลือ่นไทยแลนด์ 4.0 เพราะประเทศมีศกัยภาพอย่าง
สมบรูณ์ (สวุิทย์  เมษินทรีย์,  2559 : 4) สอดคล้องกบัแนวคิดด้านการสนบัสนนุสตาร์ท
อพัในภมูิภาคเอเซียแปซิฟิกซึ่งมีความหลากหลายของวฒันธรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ 
สามารถปรับตามสภาพบริบทของตนอย่างเหมาะสม โดยการกระจายการลงทุนใน
ประเภทธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นการสร้างสมัพันธภาพที่ระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเซียแปซิกฟิก (มณีรัตน์  อนุโลมสมบตัิ,  2559 : 9) องค์การบริหารจังหวดัภูเก็ต
ต้องการให้จังหวดัภเูก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดบั Premium World Class น ามาซึ่ง
รายได้ของประชาชน โดย 1) การสนบัสนนุการยกระดบัมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 2) การสนบัสนนุให้มีการผลิตบคุลากร
เพื่อรองรับการทอ่งเที่ยวและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 3) การสง่เสริมให้มีการพฒันาบคุลากร
ด้านการท่องเที่ยวในภูเก็ตทุกประเภทอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษากบัผู้ประกอบการ 4) การสง่เสริมสนบัสนนุการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
ด้านวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณีของจงัหวดัภเูก็ต 5) การสร้างแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ใน
เชิงพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนกัท่องเที่ยวคุณภาพ (องค์การบริหารส่วนจังหวดัภูเก็ต.    
2555 : สถานีโทรทศัน์ สทท.11 จงัหวดัภเูก็ต.) 
 สภาพปัญหาในปัจจบุนัของงานวิจยัเร่ืองการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของจงัหวดัภูเก็ต นัน้ พบว่าอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้จ านวนมากแก่จังหวดัภูเก็ตแต่เป็นการกระจุกตวัเฉพาะบางพืน้ที่  ปัญหา
ดงักลา่วอาจเกิดจาก 1) ขาดการพฒันาสิ่งดึงดดูด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ต  2) 
ขาดการพฒันาตลาดการท่องเที่ยวเชิงบรูณาการและ 3) ขาดการพฒันากลไกการจดัการ
การทอ่งเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ต  ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาแนวทาง
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ในการแก้ไขปัญหาดงักลา่วเพื่อกระจายผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึง  ด้วยการบริหารจดัการ
เชิงบรูณาการกบัภาคสว่นต่างๆ  เพื่อเพิ่มจุดขายแก่นกัท่องเที่ยวสอดคล้องกบังานวิจัย
ฉบบันีค้ือ ความได้เปรียบของต้นทนุทางวฒันธรรมที่มีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น เคร่ืองประดบัในพิธี
วิวาห์ของกลุ่มชนบาบ๋า  โดยมีเอกลักษณ์ส าคัญ เช่น เฉ่งก๋อ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เกิด
มลูคา่เพิ่มและประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมด้านการแต่งกายของท้องถ่ิน อีกทัง้สร้างเป็นแหลง่
รายได้ของประชาชนในท้องถ่ิน  โดยการประสานความร่วมมือกับกลุ่มกองทุนพฒันา
บทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ตและโรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต  ซึ่งเป็นการน าแนวคิดใหม่มา
ปรับใช้กับการท างานด้านวฒันธรรมบนฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้การ
จัดการท่องเที่ยวของท้องถ่ินมั่นคงและยัง่ยืนบนพืน้ฐานวฒันธรรม  (เทิดชาย ช่วยบ ารุง.   
2552 : 31) บริเวณยา่นเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ตนัน้ ได้สัง่สม ภูมิปัญญามาหลาย
ช่วงอายุและจุดแข็งของจังหวัดภูเก็ต คือ การเป็นจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลกและ
เป็นจดุเช่ือมโยงด้านสายการบินพาณิชย์  ฉะนัน้การเผยแพร่รูปแบบเคร่ืองแตง่กายของกลุม่
ชนบาบ๋า ซึ่งเป็นมรดกวฒันธรรมประจ าถ่ินควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น การน าวฒันธรรมท้องถ่ินต่างๆ มาสร้างสรรค์
เป็นสินค้าที่ลึก ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนมากให้ความสนใจ  โดยเฉพาะ
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนซึง่มีรูปแบบการแตง่กายในพิธีวิวาห์คล้ายคลงึกนั  จดัได้ว่าเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์และเป็นผลเชิงบวกด้านจิตวิทยาระหว่างประเทศ  อีกทัง้นกัท่องเที่ยว
ชาวจีนเป็นก าลงัซือ้ขนาดใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งสามารถบูรณาการด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยสามารถผลิตสินค้าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมท้องถ่ินอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ในระดบัจุลภาค
ของจงัหวดัภเูก็ต  
 ส าหรับงานวิจยัฉบบันีเ้ป็นการสง่เสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เป็นการ
น าลกัษณะเด่นของท้องถ่ินคือ เคร่ืองแต่งกายในพิธีวิวาห์ของกลุ่มชนบาบ๋ามาบริหาร
จดัการร่วมกบักองทนุพฒันาบทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ตและโรงเรียนเทศบาลเมืองจงัหวดั
ภูเก็ต  ทัง้นีเ้พื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสมัผัสความหลากหลายของ
วฒันธรรมประจ าท้องถ่ิน   สาระส าคัญดังกล่าวข้างต้นพบว่า การผลิตสินค้าที่ระลึก 
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“เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของจังหวดัภูเก็ต   ยงัไม่มีกระบวนการ
ประดิษฐ์เฉ่งก๋ออย่างชดัเจนโดยผู้วิจยัสามารถประยุกต์รูปแบบการประดิษฐ์เฉ่งก๋อซึ่ง
เป็นแนวทางการอนรัุกษ์  พฒันา และสร้างสรรค์วฒันธรรมท้องถ่ินได้เป็นอยา่งดี  ดงันัน้ 
ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะวิจยัเร่ืองการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบั
จลุภาคของจงัหวดัภเูก็ตตอ่ไป 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
    การวิจยัเร่ือง การผลติสนิค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาค
ของจังหวดัภเูก็ต นัน้  ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม  เพื่อการศึกษา 1) ประวตัิความเป็นมาของเฉ่งก๋อ
เจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋าจังหวดัภูเก็ต 2) รูปแบบและแนวทางการพฒันาเฉ่งก๋อของเจ้าสาว
กลุ่มชนบาบ๋าจังหวดัภเูก็ต 3) เพื่อการพฒันาและสร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาว
กลุ่มชนบาบ๋า เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของจังหวดัภูเก็ต  โดยผู้ วิจัยได้
ก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัไว้ตามล าดบั ดงันี ้
  
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
 1.1 ด้านเนือ้หาการวิจยั  
 1.2 วิธีการวิจยั  
 1.3 ด้านระยะเวลาการวิจยั   
 1.4 ด้านพืน้ท่ีการวิจยั 
 1.5 ด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2.3 การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
 2.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั 
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สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัเร่ืองการผลติสนิค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาค
ของจงัหวดัภเูก็ต  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาประวตัิ
ความเป็นมาของเฉ่งก๋อเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋าจงัหวดัภเูก็ต 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋าจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อการพัฒนาและ
สร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋า เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของ
จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งผู้ วิจัยได้เลือกพืน้ที่วิจัยย่านเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดภู เก็ต และ
ก าหนดขัน้ตอนการวิจัย ตามวตัถุประสงค์ การวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร การสงัเกต 
การสมัภาษณ์ การสนทนากลุม่ และประชมุเชิงปฏิบตัิการ โดยน าเสนอผลการวิจยัตาม
ขัน้ตอนการวิจยั ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดงันี ้
  
 1. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
 2. สรุปผล 
 3. อภิปรายผล  
 4. ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผล 
 ผลการวิจยัเร่ืองการผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบั
จลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต  ได้ข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัสรุปได้ดงันี  ้
 1. ประวตัิความเป็นมาของเฉ่งก๋อเจ้าสาวกลุม่ชนบาบา๋จงัหวดัภเูก็ต 
 ผลการศกึษาประวตัิความเป็นมาของเฉ่งก๋อเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋าพบว่า เป็น
เคร่ืองประดบัส าคญัใช้ประกอบบนศีรษะของเจ้าสาวบาบ๋าและพิธีกรรมส าคญัต่างๆ 
เฉ่งก๋อมีสว่นประกอบส าคญัจ านวน  3 อยา่ง ประกอบด้วย   
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ภาพที่ 1 หงส์ ประดิษฐ์จากเส้นดิน้สทีองและสเีงิน 
ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู่ (5 ตลุาคม 2559) 

 
 1) หงส์ หมายถึง สตัว์มงคลแทนสญัญะเพศหญิง ที่มีความสง่างาม ความหยิ่ง
ผยอง และเป็นพญานกที่มีความยิ่งใหญ่ในผืนแผน่ดิน  

 
 

ภาพที่ 2 ผีเสือ้ ประดิษฐ์จากเส้นดิน้สทีองและสเีงิน 
ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู ่(5 ตลุาคม 2559) 
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 2) ผีเสือ้ หมายถึง สตัว์มงคลขนาดเลก็แทนสญัญะเพศชาย ที่มีความสวยงาม 
ความเป็นอิสระ เป็นตวัแทนของการผสมพนัธุ์หรือตวัแทนแหง่การสบืพงศ์วงศ์ตระกลู  

 
ภาพที่ 3 ดอกไม้ไหว ประดิษฐ์จากเส้นดิน้สีทองและมกุเทียม 

ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู่ (5 ตลุาคม 2559) 
 3) ดอกไม้ไหว หมายถึง สิง่สวยงามที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ มีสสีนัสวยงาม กลิ่น
หอมยัว่ยวนบุรุษเพศแทนสญัญะเพศหญิง เป็นตวัแทนของการแพร่ขยายพนัธุ์หรือการ
เจริญพนัธุ์  
 
 ผู้สวมใสเ่ฉ่งก๋อเป็นผู้ประดิษฐ์ขึน้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัขนาดศีรษะของ
ตน ทัง้นีเ้ป็นการฝึกสมาธิ การควบคมุอารมณ์และการเข้าใจความหมายของส่วนประกอบ
ตา่งๆ ของเฉ่งก๋อ ซึง่พบมากในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าภเูก็ต 
อ าเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต แต่ปัจจุบนัสามารถพบเคร่ืองประดบัเฉ่งก๋อได้ยาก เพราะนิยม
สวมใสเ่ฉพาะพิธีวิวาห์ของกลุม่ชนบาบา๋ ซึง่จดัเฉพาะสปัดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนมิถนุายน 
เนื่องจาก 1) เป็นพิธีวิวาห์ที่มีองค์ประกอบด้านต่างๆ มากและเป็นพิธีกรรมซึ่งต้องจัดใน
สถานที่เฉพาะ 2) ผู้ประกอบพิธีวิวาห์ชราภาพและขาดการส่งความรู้ด้านเคร่ืองประดับ
ระหว่างรุ่น ประกอบกับกระแสวฒันธรรมต่างชาติได้มีอิทธิพลครอบน าวฒันธรรมไทย 
สง่ผลให้รูปแบบเคร่ืองแตง่กายตา่งๆ และที่ส าคญั “เฉ่งก๋อ” จางหายไปจากสงัคมบริบท
สงัคมภเูก็ต 
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 2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋า
จงัหวดัภเูก็ต จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าเฉ่งก๋อแบบโบราณสว่นใหญ่มีลกัษณะเรียบง่าย
โดยการน าสิง่ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ เช่น ดอกมะลิ ดอกพดุ มาร้อยเป็นพวงมาลยัเพื่อการ
ประดบัศีรษะเป็นฐานของเฉ่งก๋อ จากข้อมลูพบวา่เฉ่งก๋อแบบโบราณสว่นใหญ่ ประกอบด้วย
ดอกไม้ไหวมากกวา่ในสมยัปัจจบุนั  สง่ผลให้ศีรษะของเจ้าสาวบาบา๋สมยัโบราณมีรูปทรงสงู
และสง่างาม แต่จากการวิเคราะห์พบว่า เฉ่งก๋อขาดความสมดุลโดยเน้นความยิ่งใหญ่
อลงัการ สง่ผลให้ขาดความสวยงามและไม่สามารถปรับใช้ในสภาพสงัคม ณ ปัจจุบนัได้อย่าง
เหมาะสม จากผลการศึกษาสามารถจ าแนกรูปแบบของเฉ่งก๋อสมยัโบราณได้จ านวน 7 
ประเภท  
 จากการศกึษาสรุปวา่ ลกัษณะของเฉ่งก๋อแบบโบราณสว่นใหญ่มีฐานที่ประดบัด้วย
มกุสขีาว รวมทัง้เส้นทองและเส้นเงินวางเป็นฐานด้านในและมีการวางกลีบดอกชัน้เดียว ซึ่งจะมี
รูปแบบของโครงสร้างฐานคล้ายคลงึกนั  สว่นที่แตกตา่งกนัจะเป็นลกัษณะของกลีบดอกซึ่งบาง
ลกัษณะปลายกลบีดอกแหลมและบางลกัษณะปลายกลบีดอกกลมมน 
เฉ่งก๋อแบบสมยัใหม ่
 จากการศึกษาผู้วิจยัพบว่าลกัษณะเฉ่งก๋อแบบสมยัใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ โดยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่ทัง้นีย้งัรักษาเอกลกัษณ์รูปแบบลกัษณะความเป็นเฉ่งก๋อ 
ทัง้นีแ้ตกต่างไปตามประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบคุคล  
 การพฒันารูปแบบเฉ่งก๋อจากอดีตถึงปัจจุบนัมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปไม่
มากคือ  มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านขนาดที่เหมาะสมกว่าสมยัโบราณ รวมทัง้
วสัดอุุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ซึ่งมีราคาย่อมเยา  ทัง้นีผู้้ วิจยัสามารถจ าแนกเฉ่งก๋อได้ 
ทัง้หมด 22 รูปแบบ  
 จากสาระส าคญัดงักลา่ว พบว่า รูปแบบเฉ่งก๋อสมยัปัจจุบนั สว่นมากลกัษณะ
ของดอกไม้ไหว มีลกัษณะแบบเรียวยาวปลายแหลม ประดิษฐ์โครงและฐานเฉ่งก๋อด้วย
โครงลวดตะข่าย โดยมีการน าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันมาทดแทนเพื่อ
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ประโยชน์ในการใช้งานในอนาคตมากขึน้ กลา่วคือ ในยคุปัจจบุนัมีใช้วสัดเุทียมซึง่สามารถ
ประดบัทดแทนของจริงมากขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความทนทานและง่ายตอ่การบ ารุงรักษา 
 3. เพื่อการพฒันาและสร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋า เพื่อ
การพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต  
 จากการศกึษาผู้วิจยัพบวา่ลกัษณะเฉ่งก๋อแบบสร้างสรรค์  
 

      
 

ภาพที่ 4 เฉ่งก๋อ ประดษิฐ์จากเส้นดิน้สทีองและมกุเทียม 
ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู ่(5 ตลุาคม 2559) 
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ภาพที่ 5 เฉ่งก๋อ ประดษิฐ์จากเส้นดิน้สทีอง สเีงิน ปีกแมลงทบัและมกุเทยีม 

ที่มา : ยทุธพงษ์  ต้นประดู ่(5 ตลุาคม 2559) 
 
 ผู้ประดิษฐ์นิยมใช้โครงลวดและผ้าดิบ อีกทัง้กลบีดอกไม้ไหวจะประดิษฐ์จากดิน้ทอง 
ดิน้เงิน ปีกแมลงทบั และไข่มกุ ซึ่งสามารถขยบัไหวได้  ในสมยัต่อมามีการพฒันามากขึน้
เป็นล าดบัส่งผลให้เฉ่งก๋อมีรูปแบบหลากหลายยิ่งขึน้  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบนพืน้ฐาน
ของการอนรัุกษ์คือ มีการรักษารูปแบบเดิมไว้โดยปรับเปลีย่นเฉพาะดอกไม้ไหวและวสัดุ
ในการประดิษฐ์เทา่นัน้ โดยการศกึษาวิวฒันาการเฉ่งก๋อจากอดีตถึงปัจจุบนั พบว่าการ
ประดิษฐ์เฉ่งก๋อนัน้ได้รับความนิยมตามยคุสมยัและกระแสคลื่นวฒันธรรมต่างชาติที่ถาโถม
เข้าสู่ประเทศไทย สง่ผลให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่มีสว่นได้เสียได้เห็น
ความส าคญั และมีแนวทางด้านการอนรัุกษ์ ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่วฒันธรรมของกลุ่มชน
บาบ๋า ทัง้นีไ้ด้รับความร่วมมือจากครูภูมิปัญญา นกัวิชาการ นักศึกษา และประชาชนใน
ท้องถ่ิน ในการเป็นสื่อกลางด้านการรักษาวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยร่วมกันศึกษาวิจัยและ
ประชุมปฏิบตัิการเร่ือง การผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาค
ของจังหวัดภูเก็ต โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต เป็น
หนว่ยงานหลกัในการด าเนินกิจกรรม ทัง้นีเ้พื่อการอนรัุกษ์และประชาสมัพนัธ์วฒันธรรม
ท้องถ่ิน  
 ปัญหาที่เกิดขึน้ในการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบั
จุลภาคของจังหวดัภูเก็ต  พบว่าพิธีวิวาห์บาบ๋าจงัหวดัูเก็ตมีช่วงระยะเวลาการจดัปีละ 1 
ครัง้ ซึง่เป็นพิธีการสมรสที่แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่ชน ซึ่งปัจจุบนัสามารถหาชม
ได้ยาก โดยการเข้าร่วมพิธีวิวาห์จะอนุญาตแก่เฉพาะญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทของตนเอง
เทา่นัน้  แตจ่งัหวดัภเูก็ตเป็นเมืองทอ่งเที่ยวระดบัโลกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งของกลุม่
นกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มีก าลงัซือ้สงู โดยกลุ่มชนบาบ๋า
และชาวจีนมีรูปแบบพิธีวิวาห์คล้ายกนั  โดยหลงัจากการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” นัน้ 
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สามารถพฒันาเศรษฐกิจระดบัจุลภาคของจังหวดัภเูก็ตได้ และประการส าคญัเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งชาติมหาอ านาจสง่ผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัภเูก็ต  
 
อภปิรายผล 
 จากข้อค้นพบในการวิจัย 3 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยมี
ประเด็นอภิปราย ดงันี ้
 ด้านความต้องการในการผลติสนิค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาค
ของจงัหวดัภเูก็ต จากผลการวิจยัพบว่า มีวตัถปุระสงค์ส าคญัคือการพฒันาบนพืน้ฐานของ
การอนรัุกษ์ต้องการให้นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยและชาวตา่งชาติมีความรู้และตระหนกัในด้าน
ประวตัิความเป็นมาและรูปแบบเคร่ืองแตง่กายของกลุม่ชนบาบา๋ ซึง่เป็นแนวทางส าคญั
ในการน าเสนออตัลกัษณ์ส าคญัของกลุ่มชนบาบ๋าแก่นกัท่องเที่ยวคือ ด้านเคร่ืองแต่ง
กายที่สะท้อนเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ มาณพ  มานะแซม 
(2556 : 3 - 7) ในการศึกษาพฒันาการและบริบทที่เก่ียวข้องของงานาฏกรรมล้านนา เพื่อ
สร้างนาฏกรรมล้านนาและเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การพฒันา
ด้านการแสดงสามารถน ารากเหง้าด้านต่างๆ ของท้องถ่ินมาสร้างสรรค์สู่การแสดงช่วย
กระตุ้นให้สงัคมเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินและสามารถเป็นแรง
บันดาลใจต่อการพัฒนาสร้างสรรค์งานนาฏกรรมที่มีคุณค่าส่งผลถึงการกระตุ้ น
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในส่วนต่างๆ ฉะนัน้การน าวฒันธรรมท้องถ่ินด้านต่างๆ มา
พฒันาและสร้างสรรค์เป็นการสร้างคุณค่าและการเผยแพร่วฒันธรรมของกลุ่มชนบาบ๋า เพื่อ
เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมด้านตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถสง่ผลตอ่เศรษฐกิจจลุภาคได้ 
 ประเด็นข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ระดบัจุลภาคของจังหวดัภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่าจากการสนทนากลุม่ในสว่นต่างๆ มี
ความเห็นตรงกันว่าควรที่จะมีการพฒันาบนพืน้ฐานของการอนุรักษ์คือ การพฒันาที่
แสดงให้ทราบถึงรากเหง้าของวฒันธรรมนัน้ๆ ไม่ให้กลืนหายไปกบัการพฒันาทัง้หมด 
ควรสะท้อนความเป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่ชนบาบ๋า เพื่อการเผยแพร่วฒันธรรมของกลุม่
ชนบาบ๋าให้เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มนกัท่องเที่ยว โดยมีข้อเสนอแนะในการพฒันาสินค้าที่
ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ ระดบัจุลภาคของจงัหวดัภูเก็ต และใช้หลกัในการ
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พฒันาด้านการออกแบบต่างๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนกุูล โรจนสขุสมบรูณ์ 
(2549 : 31 - 35) ได้ศึกษาเร่ืองแนวคิดทฤษฏีการฟ้อนล้านนาแบบใหม่ ซึ่งผลการวิจยั
พบว่า การน าวฒันธรรมท้องถ่ินมาพฒันา ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมโดย
สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึน้และแสดงให้เห็นว่า
การแสดงมีบทบาทและความส าคญัในการพฒันาสงัคมด้านต่างๆ ซึ่งสามารถต่อยอด
อย่างไม่มีที่สิน้สดุอีกทัง้สามารถสร้างมูลค่าในมิติด้านต่างๆ ได้ โดยเฉพาะด้านเคร่ือง
แต่งกายในการแสดงสามารถประยุกต์ขึน้ใหม่โดยพฒันาให้สอดคล้องความต้องการ
ของนกัทอ่งเที่ยวและบคุคลในท้องถ่ิน ทัง้นีเ้ป็นการผสมผสานเพื่อเป็นแนวทางด้านการ
พฒันาบนพืน้ฐานของการอนรัุกษ์ 
 จากสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจระดับจุลภาคของจังหวัดภูเก็ต ผู้ เก่ียวข้องในภาคส่วนต่างๆ จึงสะท้อนความ
ต้องการให้มีการพัฒนาให้ดีขึน้  โดยการน าพิธีวิวาห์และองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งเป็นอัต
ลกัษณ์ที่โดดเดน่ของกลุม่ชนบาบา๋และมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ส าคญัหลายประเภท เชน่ ด้าน
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต และรูปแบบการแตง่กาย พบมากบริเวณย่านเมืองเก่าภเูก็ต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต ซึ่งสามารถสมัผสัได้ โดยนกัท่องเที่ยวสามารถเข้าใจอตัลกัษณ์ส าคญัของ
กลุม่ชนบาบ๋าได้ทนัที ข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ระดับจุลภาคของจังหวัดภูเก็ต สามารถน าวัสดุอุปกรณ์มาประยุกต์ให้มีลักษณะคล้าย
ของเดิมและมีความหรูหราเหมาะสมกบัการผลิตสินค้าที่ระลึก ซึ่งเป็นการเผยแพร่อตั
ลกัษณ์ที่โดดเดน่และสามารถพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของจงัหวดัภเูก็ตเป็นอยา่งดี 
 3. ผลการพฒันาและสร้างสรรค์รูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุม่ชนบาบ๋า เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต  
   3.1 ผลการสงัเคราะห์เอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกบักลุม่ชน
บาบ๋าและรูปแบบเฉ่งก๋อของเจ้าสาวกลุ่มชนบาบ๋าจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ วิจัยสามารถ
จ าแนกรูปแบบเฉ่งก๋อเป็น 3 ยุค คือ 1) เฉ่งก๋อแบบโบราณ 2) เฉ่งก๋อแบบสมยัใหม ่ 
3) เฉ่งก๋อแบบสร้างสรรค์ โดยใช้แนวทางการพัฒนาบนพืน้ฐานการอนุรักษ์ และ
เหมาะสมกบัรูปแบบสนิค้าที่ระลกึ ทัง้นีก้ารพฒันาด้านตา่งๆ บนพืน้ฐานการอนรัุกษ์  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

170 

  3.2 ผลการสนทนากลุม่เพื่อการพฒันาและประเมินความเหมาะสมของการ
ผลติสนิค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ”เพื่อพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต 
 ผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เก่ียวข้อง
เห็นด้วยในเชิงหลกัการออกแบบตามแนวคิดนี ้และเห็นว่าสามารถน ามาปรับใช้ได้เป็น
อย่างดี โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาและต่อยอดสู่การน าไปใช้เพื่อการสร้างความ
ยั่งยืนด้านการน าวัฒนธรรมท้องถ่ินมาปรับใช้เพื่อการสร้างมูลค่าทางเ ศรษฐกิจ 
ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุม่ทัง้สองประเด็นสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
  1. การออกแบบเพิ่มเติมหรือการประยกุต์ควรค านึงถึงเอกลกัษณ์ของกลุม่
ชนบาบ๋าจงัหวดัภเูก็ตโดยการสะท้อนผ่านการผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” และร่วมกับ
กองทนุเศรษฐกิจภายในท้องถ่ินเพื่อการผลติเคร่ืองแตง่กายโดยการใช้วสัดทุ้องถ่ินทีห่ลงัจาก
การประดิษฐ์แล้วมีความคล้ายกบัของเก่าในอดีตเพื่อการอนรัุกษ์ สว่นการพฒันาควรรักษา
รากเหง้าเดิมเพื่อให้นกัท่องเที่ยวมีความสนใจและไปเยี่ยมชมแหลง่ต้นก าเนิดของอารยะธรรม
กลุม่ชนบาบา๋ บริเวณยา่นเมืองเก่าภเูก็ต อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 
  2. การออกแบบลกัษณะส่วนประกอบของเคร่ืองแต่งกายบางประเภทใน
พิธีวิวาห์บาบ๋าสามารถพฒันาเป็นสินค้าที่ระลึกได้ เช่น เฉ่งก๋อ ตุ๊กตาเจ้าบ่าวเจ้าสาว
กลุม่ชนบาบ๋า ฯลฯ ทัง้นีเ้มื่องานวิจยัเสร็จสมบูรณ์ต้องน ามาต่อยอดด้านธุรกิจไม่ควรให้
เป็นงานวิจยัที่ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ควรน าเสนอผ่านเทคโนโลยีสนเทศ และถ่ายทอดสู่
สถานศกึษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม 
 จากผลการวิจัยในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชน
บาบา๋สามารถเผยแพร่ผา่นรูปแบบสนิค้าที่ระลกึตา่งๆ ซึง่เป็นสือ่ด้านการแสดงที่สามารถ
เข้าใจได้ง่ายและเผยแพร่ได้รวดเร็ว ฉะนัน้จึง เป็นหน้าที่ของผู้ วิจัยและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องต้องน าไปปฏิบตัิเพื่อการเผยแพร่สูส่าธารณชนอยา่งกว้างขวาง และสิง่ส าคญัต้อง
หาวิธีการขยายผลให้แพร่หลายและยั่งยืนด้วยกระบวนการพฒันาและสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อการสร้างเอกลกัษณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของ
จงัหวดัภเูก็ตอยา่งแท้จริงและขยายผล เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนและตอ่เนื่องในโอกาส
ตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองการผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
จลุภาคของจงัหวดัภเูก็ต ครัง้นีม้ีข้อมลูหลายสว่นท่ีจะได้น าเสนอผู้ เก่ียวข้องน าไปใช้และ
เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และในการวิจยัตอ่ไปโดยจะเสนอตามล าดบั 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ หน่วยงานองค์กรและบคุคลที่เก่ียวข้องสามารถน าผล
วิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ ดงันี ้
 1.1 หนว่ยงานทางด้านวฒันธรรม ได้แก่ กระทรวงวฒันธรรม ส านกัวฒันธรรมจงัหวดั 
สถาบนัอุดมศึกษา สามารถใช้เป็นข้อมลูในการเผยแพร่งานด้านเอกลกัษณ์วฒันธรรมของ
จงัหวดัภูเก็ตทัง้ในส่วนที่เป็นบทความเผยแพร่และสินค้าที่ระลึกเพื่อเป็นแนวทางในการ
วิจยัเพื่อการตอ่ยอดและขยายผลการวิจยัลกัษณะนี ้
 1.2 กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้เป็นการแสดงส าหรับการสาน
สมัพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจประเทศจีน และประเทศที่มีกลุม่ชนบาบ๋าอาศยัอยู่ เช่น 
ประเทศบริเวณแหลมมลายู เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ออสเตรเลยี 
 1.3 ภาคประชาสังคมในจังหวัดภูเก็ต เช่น องค์กรด้านเศรษฐกิจ กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจงัหวดัภเูก็ต ร้านตดัเย็บเคร่ืองแตง่กายในท้องถ่ิน ร้านอาหารท้องถ่ินในจงัหวดั
ภเูก็ตสามารถสร้างรายได้ระดบัจลุภาคเพิ่มขึน้ สง่ผลตอ่การช าระภาษีนิติบคุคลและภาษี
รายได้บคุคลธรรมดา 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ระลกึ “เฉ่งก๋อ” 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคของจังหวัดภูเก็ต จากข้อสังเกตของผู้ วิจัยและ
ข้อเสนอแนะในการสนทนากลุม่ มีข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัตอ่ไปดงันี ้
 2.1 ควรวิจยัปฏิบตัิการโดยให้สถานศึกษามีสว่นร่วมในการขยายผลด้านการ
พฒันารูปแบบท่ีหลากหลายโดยใช้ต้นทนุด้านต่างๆ ทางวฒันธรรมที่หน่วยงานของตน
สามารถจดัหาได้ อีกทัง้เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึน้ 
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 2.2 ควรวิจยัพฒันารูปแบบสินค้าที่ระลกึของกลุม่ชนอื่นในจังหวดัภเูก็ต เช่น 
กลุม่ชนชาวเล แตอ่าจผสมผสานรูปแบบผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ประเภทอื่นตอ่ไป 
 2.3 ควรน าดนตรีพืน้เมืองผสมผสานกบัดนตรีสากลตะวนัตกในรูปแบบสนิค้าที่ระลกึ เพื่อ
การสร้างมลูคา่เพิ่ม 
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การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมเพื่อก าหนดมาตรฐานท่าร าพืน้ฐาน  
และสร้างสรรค์กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช 

A Participatory Action Research to Determine Standard Dance Postures  
and to Create Song Lyrics for  Korat Songs 

 
เรขา อินทรก าแหง 1 

Rekha Intarakamhaeng1 
 
บทคดัย่อ 
การวิจยัในครัง้นีจ้ัดท าขึน้เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานท่าร าพืน้ฐานของเพลง
โคราช จดัท าขึน้ภายใต้ การมีสว่นร่วม โดยสร้างสรรค์ในรูปแบบของการประพนัธ์กลอน
เพลงที่อธิบายช่ือท่าร า ลกัษณะความหมายของการใช้ ท่าร าที่ถูกต้อง พร้อมกับน า  
ท่าร าพืน้ฐานที่ได้มาตรฐานมาประยุกต์ร่วมกับกลอนเพลง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างและไม่เป็นทางการ ด าเนินงานวิจัยด้วยกิจกรรมกลุ่ม   
การวิพากษ์ร่วมกับผู้ ทรงคุณวุฒิจากสมาคมเพลงโคราช เพื่อสร้างการยอมรับใน  
การตอ่ยอดภมูิปัญญาร่วมกนั  

ผลการวิจัยพบว่า ท่าร าที่เป็นพืน้ฐานในการน าไปใช้ประกอบเพลงโคราช  
มีท่าร าที่ เ ป็นมาตรฐานส าหรับประกอบการแสดงตามความหมายของค าร้อง  
ที่เหมาะสมในเพลงแต่ละประเภท ได้แก่ ท่าร าพืน้ฐาน จ านวน 7 ท่า ประกอบด้วย ท่า
เตรียม 1 ท่า คือ ท่าโอ่  และท่าร าที่สื่อความหมาย 6 ท่า คือ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าล่อ 
หรือท่าย่างสามขุม 2) ท่าช้างเทียมแม่ 3) ท่าปลาไหลพนัพวง 4) ท่าจก 5) ท่า
ประจญับาน และ 6) ทา่ปักหลกั 
การศึกษาในครัง้นีย้ังพบว่า ลกัษณะการแสดงเพลงโคราชมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น  

 

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ  
รองผู้อ านวยการส านกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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หรือกลุม่ผู้ ฟังใหม่และเหมาะสมกบัยคุสมยัเพิ่มขึน้ แต่ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์และแสดง
ถึงความเป็นตวัตน ด้วยการใช้ภาษาที่เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน การเล่นค าในกลอน
เพลงที่สละสลวย การเร่ิมต้นเพลงด้วยการส่งเสียง “โอ่” หรือ การส่งเสียงร้อง  
“ชัย....ชัย ยะ... ชะ ชิ ชยั”  ในการส่งสญัญาณการโต้ตอบของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
ดังนัน้การส่งเสริมเพลงโคราชให้คงอยู่  จึงควรให้ความส าคัญทัง้ในแง่มุมของ  
การอนรัุกษ์และการพฒันาควบคู่กนั   ดงัเช่น  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กบัหมอเพลง
รุ่นใหม ่  กิจกรรมสร้างการยอมรับและสืบสานร่วมกนักบัหมอเพลงโคราชของงานวิจยั
ในครัง้นี ้ นับเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการรักษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ดัง้เดิมสามารถน าไปใช้และเผยแพร่ได้อยา่งถกูต้องตอ่ไปในอนาคต   

 
ค าส าคัญ : เพลงโคราช,  ทา่ร าพืน้ฐาน,  มาตรฐานทา่ร า,  กลอนเพลง 
 
ABSTRACT 

This research was constructed with the participation of Korat song 
performers to investigate knowledge in the standard of dance postures of 
Korat songs. Lyric composition which explained dance postures, meaning of 
how to accurately apply the postures, and applying of standard dance posture 
to lyrics were created. The data was collected by an informal non-structured 
interview. The research was on-going by group activities, and cooperative 
critics with experts from Korat Song Society to create mutual acceptance in 
accumulating the wisdom. 

It was found in the research results that the dance postures that were 
standard postures used in Korat Song were the standard dance postures to 
perform according to the appropriate meaning in each genre. Those postures 
included 7 standard postures, 1 make-ready posture which was “O” Posture 
and 6 meaningful posture; namely, 1) Rau (waiting), Yong (walk quietly), Lau 
(tricking), or Yang Sam Khum (strutting) Posture, 2) Chang Tiam Mae 
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(Elephant) Posture, 3) Pla Lai Pun Puang (twisting eel) Posture, 4) Jok 
(delving) Posture, 5) Pra Jan Baan (Tackling) Posture, and 6) Pak Lak (Firm 
Standing). 

It was also found that the performance of Korat Song has been 
developed and adapted to be variety show to reach to the target groups that 
were teenagers or new audiences and to fit to modern age. However, the 
performance preserved and presented its identity through the local language, 
beautiful puns with words, beginning the song with projection of “O” or the 
singing of  “Chai … Chai .. ya … Cha Chi Chai”  to send signal of the respond 
between male and female performers. Hence, as to support the existence of 
Korat Song, attention should be paid on both preservation and development 
such as in the activity to promote knowledge to new performers. The activity to 
create acceptance and inheriting together with Korat Song performers in this 
research was one campaign to push forward to preservation of original 
wisdom that can be accurately applied and promoted in the future to come. 

 
Keywords : Korat Song, Standard Dance Posture,  Standard of Dance Posture, 
lyrics   
 
บทน า 

เพลงโคราช  ศิลปะการแสดงพืน้บ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันครราชสีมา  
ฃที่สบืสานเป็นมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมอนัมีค่า ด้วยเอกลกัษณ์ภมูิปัญญาด้าน
ภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ไทโคราชจึงเป็นการแสดงพืน้บ้านประจ าถ่ินในลกัษณะของ
เพลงปฎิพากย์ที่ไม่มีดนตรีประกอบการขบัร้องเหมือนเพลงพืน้บ้านในภาคอื่นๆ แต่มี
ความสนกุสนานด้วยภาษาที่คมคายลลีาการร้องและการร าที่กระทบใจชาวโคราชมาแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั (ส านกัศิลปะและวฒันธรรม,  2555 : 17) การแสดงเพลงโคราชจึง
เป็นเคร่ืองบ่งชีแ้สดงความเป็นอยู่ลกัษณะอุปนิสยัตลอดถึงประเพณีและวัฒนธรรม 
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เพราะเนือ้หาของเพลงได้สะท้อนสภาพชีวิต คติความเช่ือ และสภาพสงัคมในขณะนัน้ ๆ 
ฉะนัน้เพลงโคราชจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจ าชาติ ที่มีค่าสูงยิ่งที่แสดง
เอกลกัษณ์ วฒันธรรม ภาษา ความเป็นตวัตนและเชิดหน้าชูตาของชาวโคราช เมื่อชาว
โคราชช่วยกนัอนรัุกษ์เพลงโคราชให้คงอยูคู่เ่มืองโคราชแล้วนัน้ ยอ่มหมายถึง ชาวโคราช
สามารถรักษาวฒันธรรมที่แสดงถึงความเป็นตวัตนของคนโคราชไว้ได้ตลอดไป (ส านกั
ศิลปะและวฒันธรรม,  2555 : 19) ปัจจบุนัหมอเพลงโคราชและครูเพลงมีอยู่จ านวนไม่
มากนกั  แต่ด้วยความรักความศรัทธาและหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดมา
ตลอดชีวิต  จึงได้ร่วมกนัจดัตัง้สมาคมเพลงโคราชเพื่ออนรัุกษ์ ปกป้อง ถ่ายทอดและสืบ
สานภูมิปัญญานีใ้ห้คงอยู่ด้วยการเผยแพร่ องค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ กระทัง่
ได้รับการขึน้ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมภายใต้แผนการด าเนินงานตาม
โครงการปกป้องคุ้มครองมรดกวฒันธรรมที่จบัต้องไม่ได้ของกระทรวงวฒันธรรมตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2552-2553 สาขาศิลปะการแสดงประเภทเพลงร้องพืน้บ้าน  
เพลงโคราช มีรูปแบบการแสดงที่เป็นลกัษณะเฉพาะ จึงมีข้อก าหนดขนบธรรมเนียมใน
การแสดงที่หลากหลายมิติ เช่น ภาษา การเรียนรู้ฉนัทลกัษณ์เพลงโคราช ลกัษณะการ
ขบัร้องและการแสดง การฝึกท่าร าและการน าไปใช้ถกูต้องตามความหมายของกลอน
เพลง  ซึง่อาจจะยากตอ่การเรียนรู้และท าความเข้าใจ การสืบทอดองค์ความรู้ดัง้เดิมจึง
มีอยูเ่พียงน้อยนิด ถึงแม้จะมีหมอเพลงเยาวชนรุ่มใหม่ที่มีการฝึกหดัแพร่หลายยิ่งขึน้แต่
ก็เป็นเพียงการฝึกร้องและร าเพื่อประกอบเป็นธุรกิจ  ผู้ แสดงอาจไม่ รู้ ช่ือท่าร า 
ความหมาย  และไม่ทราบถึงข้อก าหนดในการน ามาใช้ที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านีห้ากมิให้
ความส าคญัในการสบืทอดและรักษามาตรฐานองค์ความรู้เดิมให้คงอยู ่ภมูิปัญญาทาง
วฒันธรรมที่แสดงถึงความเป็นตวัตนก็อาจเลอืนหายไปพร้อมกบัความเปลีย่นแปลงและ
คา่นิยมตามยคุสมยั (บญุสม สงัข์สขุ  และสมาคมเพลงโคราช, 2557 : สมัภาษณ์) การ
ผลกัดนัเพื่อสง่เสริมและอนรัุกษ์จึงได้เกิดขึน้ด้วยความร่วมมือจากหลากหลายหนว่ยงาน
ทัง้ในรูปแบบของการศกึษาวิจยั  โครงการฝึกอบรม การสร้างหมอเพลงรุ่นใหม่ การเผยแพร่
ความรู้ในสถานศึกษา ตลอดจนการพฒันาสื่อเทคโนโลยี  การสร้างสรรค์และปรับปรุง
รูปแบบการแสดง เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
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กว้างขวางยิ่งขึน้  โดยค านึงถึงการรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาดัง้เดิม  เพราะสิ่งเหล่านีล้้วน
เป็นเอกลกัษณ์และภมูิปัญญาทางวฒันธรรมอนัทรงคณุค่าที่คู่ควรต่อการสง่เสริมและ
อนรัุกษ์ให้คงอยูแ่นวทางการด าเนินงานเพื่อให้การสง่เสริมและอนรัุกษ์ประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ได้นัน้ ควรได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ผู้ด าเนินงานจะต้อง
มีความเข้าใจในวิถีทางวฒันธรรม ค่านิยม ประเพณี ทศันคติ เพื่อให้การกระตุ้นความ
สนใจของคนในท้องถ่ินได้เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยความสมัครใจ  
การด าเนินงานนัน้ก็จะบรรลถุึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่เก่ียวกับวิถีชีวิตทางสงัคม 
กระบวนการที่สอดคล้องกบัการท างานเช่นนี ้คือ การมีสว่นร่วม (ณรงค์ กุลนิเทศ และ
คณะ,  2557 : 7) ซึ่งการมีสว่นร่วมนัน้เป็นกระบวนการท างานที่เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่น
เก่ียวข้อง และมีความรู้ในวฒันธรรมท้องถ่ินนัน้ ๆ ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตัง้แตก่ระบวนการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  การลงมือปฏิบตัิหรือการด าเนินกิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์  และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล (Chapin, 1997 : 
317) ดงันัน้การด าเนินงานแบบมีสว่นร่วมจึงน ามาซึ่งประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา การสร้างฉันทามติ ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ เกิดความใกล้ชิดภายในชุมชน  พัฒนาความเช่ียวชาญและ
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสนใจทัง้ภายในและภายนอกท้องถ่ิน (อรทยั ก๊กผล, 
2552 : 26 – 28) 

ทัง้นีเ้พื่อให้ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินยงัคงอยู่ รักษาไว้ซึ่งเอกลกัษณ์มรดกภูมิ
ปัญญาที่ได้ถ่ายทอดกนัมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ วิจยัจึงเกิดแนวคิดภายใต้ความเข้มแข็งใน
การมีสว่นร่วมของท้องถ่ิน น ามาซึง่การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพื่อศึกษาองค์
ความรู้และร่วมก าหนดมาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานเพลงโคราช สร้างการยอมรับและตอ่ยอด
ภมูิปัญญาร่วมกนัด้วยการสร้างสรรค์กลอนเพลงที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการอธิบายช่ือท่าร า 
ลกัษณะความหมายของท่าร าที่น าไปใช้อย่างถูกต้อง ผลการศึกษาและสร้างสรรค์ใน
ครัง้นีจ้ะเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญา ขยายฐานความรู้ได้อย่าง
กว้างขวาง ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมลูในการเรียนรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ต่องานด้าน
การสง่เสริมและอนรัุกษ์ เพื่อให้การสบืสานภมูิปัญญาอนัทรงคณุคา่นีไ้ด้คงอยูส่บืไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาและก าหนดมาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานเพลงโคราช 
 2. เพื่อสร้างสรรค์กลอนเพลงทา่ร าพืน้ฐานเพลงโคราชส าหรับการสง่เสริมและ
อนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี  ้ได้ศึกษาเนือ้หาเก่ียวกับมาตรฐานของท่าร าพืน้ฐาน
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช จ านวน 7 ท่า ประกอบด้วย ท่าเตรียม 1 ท่า คือ  
ทา่โอ ่และทา่ร าที่สือ่ความหมาย 6 ท่า คือ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าลอ่ หรือ ท่าย่างสามขมุ 
2) ท่าช้างเทียมแม่ 3) ท่าปลาไหลพนัพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจญับาน และ 6) ท่า
ปักหลกั โดยน าองค์ความรู้จากการศกึษามาเป็นข้อมลูในการสร้างสรรค์กลอนเพลงที่มี
เนือ้หาเก่ียวกบัการอธิบายช่ือท่าร าและการสื่อความหมายจ านวน 6 ท่าร า เพื่อใช้เป็น
สว่นหนึง่ของการสง่เสริมและอนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 
 
วิธีการวจิัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพหมอเพลงโคราชในเขต

พืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
ผู้ ทรงคุณวุฒิที่เป็นครูเพลงและเป็นผู้ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มอาชีพเพลงโคราช 
จ านวน 10 ทา่น  และคณะกรรมการสมาคมเพลงโคราชจ านวน 50 ทา่น 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้ วิจัยเลือกใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ดงันี ้

1. การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมและไม่มี
สว่นร่วม ผู้ วิจยัใช้การสมัภาษณ์และการสงัเกตควบคู่ไปกับขณะด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมสร้างการยอมรับและการเผยแพร่ความรู้ร่วมกนั ซึง่เป็นการพดูคยุซกัถามข้อมลู
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ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกบัการฟังค าสนทนาของผู้อื่นโดยผู้วิจยัไม่ต้องตัง้ค าถาม
เอง  

2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ใช้สมัภาษณ์เพื่อการรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้อง
ในประเด็นส าคญั เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความถกูต้องโดยก าหนดตวัผู้ ให้
ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงวฒุิซึ่งเป็นครูเพลงและเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ จากกลุม่อาชีพหมอ
เพลงโคราช  

การด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีไ้ด้ด าเนินงานตัง้แต่การศึกษาศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง วาง
แผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ เ ก่ียวข้อง ด้วยการจัดการประชุมชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ในการด าเนินโครงการวิจยั จดักิจกรรมเสวนาร่วมกบัผู้ทรงวฒุิและสมาคม
เพลงโคราชในการรวบรวมข้อมลูมาตรฐานท่าร าพืน้ฐานที่ใช้ในการแสดงเพลงโคราช 
จากนัน้จึงสรุปเป็นโครงร่างในประเด็น ช่ือท่าร าพืน้ฐาน ความหมาย และการน าไปใช้ 
เพื่อเก็บข้อมลูเชิงลกึจากผู้ เช่ียวชาญด้วยกระบวนการกลุม่อีกครัง้หนึง่  

เมื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงลกึเสร็จสิน้ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
และน ามาด าเนินกิจกรรมเสวนาเพื่อตรวจสอบข้อมลู พร้อมกบัสร้างการยอมรับร่วมกนั
เก่ียวกบัมาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช ในด้านความหมาย
ของท่าร าและการน าไปใช้ที่ถูกต้อง ร่วมกับ ผู้ ทรงวุฒิและสมาคมเพลงโคราช 
นอกจากนีเ้พื่อให้การศกึษาได้เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันา การสง่เสริมและการอนรัุกษ์ 
จึงด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสรรค์กลอนเพลงที่มี
เนือ้หาเก่ียวกับการอธิบายลกัษณะท่าร าพืน้ฐานของเพลงโคราชที่ได้จากการด าเนิน
งานวิจยัและทดลองใช้ร่วมกบัสมาคมเพลงโคราชในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบั
หมอเพลงรุ่นใหม ่ 

หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิน้ผู้ วิจัย ผู้ ทรงวุฒิ และสมาคมเพลงโคราช
ด าเนินกิจกรรมกลุม่เพื่ออภิปรายผลร่วมกนั และปรับปรุง แก้ไขกลอนเพลงที่สามารถ
อธิบายทา่ร าพืน้ฐานให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ และด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอีกครัง้หนึ่งเพื่อ
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างการยอมรับให้แพร่หลายยิ่งขึน้ โดยจัดกิจกรรม
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ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดิน
ศิลปินแห่งชาติภาคอีสาน “สอนศิลป์ ถ่ินกวี ขบักล่อมดนตรีพืน้บ้าน ร่วมสานงาน
ศิลปวฒันธรรม” ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร จงัหวดันครราชสมีา 

เมื่อขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิน้ ผู้วิจยัได้ด าเนินกิจกรรมกลุม่ร่วมกับ  
ผู้ ทรงวุฒิ และสมาคมเพลงโคราช เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากการด าเนิน
งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการใช้ผลงานสร้างสรรค์เพื่อ
สง่เสริมและการอนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช จากนัน้จึงวิเคราะห์ผลและ
สรุปผล ข้อมลูแบบพรรณาวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  

 
ผลการศึกษา 

ผลการด าเนินงานวิจยัด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมระหวา่งผู้วิจยั ผู้ทรงคณุวฒุิ
ที่เป็นครูเพลง เป็นผู้ ได้รับการยอมรับจากกลุม่อาชีพเพลงโคราช จ านวน 10 ท่าน และ
คณะกรรมการสมาคมเพลงโคราชจ านวน 50 ทา่น ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการศกึษาตาม
วตัถปุระสงค์โดยแบง่เป็น 2 ประเด็น ดงันี ้ 
 1. มาตรฐานท่าร าพืน้ฐานเพลงโคราช 

ผลการศึกษา พบว่า ท่าร าที่ใช้ประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช
นัน้  มีช่ือเรียกที่เหมือนกันหรือ คล้ายคลงึกันและแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละบุคคล 
ซึง่อาจเกิดจากส าเนียงของภาษา การเรียกผิดเพีย้นตอ่กนัมา เรียกตามความเข้าใจหรือ
เรียกช่ือจากการมองเห็นลักษณะท่าทางการร าของหมอเพลง แต่ทั ง้นีท้่าร าที่เรียก
แตกต่างกนันัน้ล้วนมีความหมายและลกัษณะการน าไปใช้ในบริบทเดียวกัน ซึ่งขึน้อยู่
กบักลอนเพลงในแต่ละประเภท โดยยึดหลกัและข้อก าหนดในการน ามาใช้ เช่น ใช้สื่อ
ความหมาย ร าเพื่อประกอบท านอง เพลง ข้อก าหนดเฉพาะของการน ามาใช้ 
ลกัษณะเฉพาะของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เป็นต้น 
 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล  ส รุปได้ว่ า  ท่าร าพื น้ฐานส าหรับใ ช้ประกอบ
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช มีท่าร าที่ใช้เร่ิมต้นหรือการเตรียมความพร้อมก่อน
เร่ิมท าการแสดง และทา่ร าที่ก าหนดด้วยความหมายในการน าไปใช้ประกอบกลอนเพลง
ในแตล่ะประเภท รวมจ านวน 7 ทา่  ประกอบด้วย ทา่เตรียม 1 ทา่ ได้แก่ ทา่โอ ่และท่าร า
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ที่สือ่ความหมายจ านวน 6 ท่า ได้แก่ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าลอ่ หรือ ท่าย่างสามขมุ 2) ท่า
ช้างเทียมแม ่3) ทา่ปลาไหลพนัพวง 4) ทา่จก 5) ท่าประจญับาน และ 6) ท่าปักหลกั ท่า
ร าพืน้ฐานทัง้ 7 ทา่ ดงักลา่วนี ้มีมาตรฐานในด้านความหมายและการน าไปใช้ ดงันี ้ 
 1.1 ทา่เตรียม 1 ทา่ ได้แก่ “ท่าโอ่” คือ ท่าเตรียมหรือท่าเร่ิมต้นประกอบการว่า
เพลงเพื่อฟังระดบัเสียง การเทียบเสียงของตวัเอง นอกจากนี ้“ท่าโอ่” ยงัเป็นท่าส าหรับ
การฝึกลกูคอ  ด้วยวิธีการสดูลมหายใจให้เต็มปอด แล้วค่อยปลอ่ยตามเสียง ค าว่า “โอ้ 
โอ่” ทีละน้อย ท าเช่นนีบ้่อย ๆ หรือพยายามฮัมค าว่า “โอ้ โอ่” บางครัง้คนส่วนใหญ่จะ
เรียกว่า “ท่าป้องหู” ตามลกัษณะกิริยาที่พบเห็นด้วยการท ามืออยู่ในลกัษณะป้องห ู 
“ทา่โอ”่ นี ้ยงัช่วยท าให้เกิดสมาธิก่อนการวา่เพลง ซึง่จะใช้เพียงท่อนขึน้ของเพลงเท่านัน้ 
สว่นใหญ่จะใช้กบัการขึน้เพลงในกลอนแรกและไม่นิยมหรือไม่ใช้ท่าร าประกอบการเดิน 
โดยผู้ ว่าเพลงจะยืนอยู่กบัที่ ฉะนัน้ฝ่ายไหน “โอ่” อีกฝ่ายก็จะยืนรอ หรือใช้เสียง ชัย ยะ 
ชะ ชิ ชัย ประสานให้ เมื่อเข้าท่อนเดินกลอนก็จะใช้มือร าในท่าต่าง ๆ ตามปกติ ทัง้นี ้
การใช้  “ทา่โอ”่ ในการเข้าคู ่เมื่อจบทอ่นขึน้ก่อนเดินกลอน  สว่นใหญ่ฝ่ายหญิงจะหนัตวั
มาทางซ้ายเพื่อให้ฝ่ายชายเข้ามาซ้อนด้านหลงั และใช้ท่าร าอื่น ๆ ตามกลอนเพลงปกติ  
โดยสว่นใหญ่จะใช้ทา่ช้างเทียมแมเ่ป็นทา่ร าเบือ้งต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ท่าโอ่ฝ่ายชาย          ท่าโอ่ฝ่ายหญิง 

ลกัษณะการเขา้คูฝ่่ายชายและฝ่ายหญิง 
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 1.2 ทา่ร าที่สือ่ความหมาย ได้แก่ 1) ทา่รอ ท่าย่อง ท่าลอ่ หรือ ท่าย่างสาม
ขมุ 2) ท่าช้างเทียมแม 3) ท่าปลาไหลพนัพวง 4) ท่าจก 5) ท่าประจญับาน และ 6) ท่า
ปักหลกั ทา่ร าพืน้ฐานเหลา่นีเ้ป็นทา่หลกัที่ก าหนดด้วยความหมายในการใช้ร าประกอบ
กลอนเพลงตามบริบทที่แตกต่างกัน โดยมีมาตรฐานตามลกัษณะของการร าและการ
น าไปใช้ตามข้อก าหนดดงันี ้

 1.2.1 ทา่รอ ทา่ยอ่ง ทา่ลอ่ หรือ ทา่ยา่งสามขมุ เป็นลกัษณะการใช้ทา่
ร าเพื่อรอเข้าจังหวะท่อนเดินกลอนหรือใช้ร าหลงัจากตบมือกลางท่อนไปจนจบกลอน
เพลงเช่นเดียวกนั โดยส่วนใหญ่ท่าร านีท้ัง้ชายและหญิงจะมีลกัษณะที่คล้ายคลงึกัน 
ฝ่ายชายนิยมเรียกวา่ทา่ร ารอ เพราะร ารอขณะที่ฝ่ายหญิงเดินกลอน หรือ ร าย่อง ร าลอ่ 
ตามกิริยาทา่ทางการก้าวเท้าแบบยอ่งเข้าหาฝ่ายหญิง หรือการร าหลอกลอ่ฝ่ายหญิง ใน
บางครัง้อาจเรียกว่า ท่าย่างสามขุม ซึ่งเรียกตามลกัษณะการก้าวเท้าร่วมกบัอารมณ์
ของท่าร าที่แสดงออกด้วยความขึงขัง ดุดนั ทะมดัทะแมง เท่านัน้ เช่น  เมื่อใช้ท่าร าใน
กลอนเพลงรบ หรือกลอนเพลงที่มีเนือ้หาต่อสู้   โต้ตอบกนั เป็นต้น ส่วนฝ่ายหญิงนิยม
เรียกว่า ท่ารอหรือท่าล่อ ลกัษณะการร าเข้าคู่นัน้ ผู้ ร าจะขยบัเท้าไปด้านข้างซ้ายหรือ
ขวาตามถนดัของแตล่ะคน ทัง้นีฝ่้ายหญิงต้องดกูารร าของฝ่ายชาย โดยเมื่อฝ่ายชายร า
เข้าข้างหน้า ฝ่ายหญิงก็จะร าถอยหลงั ถ้าฝ่ายชายร าเข้าข้างหลงัฝ่ายหญิงก็จะเดินหน้า 
การก้าวเดินในแต่ละครัง้จะย่อยืด 1 ครัง้ พร้อมกับยกมือร าขึน้ลงสลบักันไป โดย
เคลื่อนที่ตามกันและท าท่าร าเช่นนีจ้นถึงท่อนเดินกลอนแล้วค่อยช้าลงในท่อนตบมือ
กลางกลอน จากนัน้จึงร าช้าลงรอไปจนกลอนเพลง 

  นอกจากนีก้ารร าท่าย่อง   ยงัสามารถน ามาใช้ในการร าช่วงใกล้จบ
กลอนร า ทัง้ชายและหญิงจะท าท่าเดินย่องสลบักันไปมาแล้วแต่ว่าใครจะว่ากลอน 
ตอนจบ ทัง้นีส้ว่นใหญ่จะเป็นฝ่ายหญิงวา่กลอนจบเพราะฝ่ายชายจะเป็น ผู้ประกาศเลกิ
งานและขอบคณุคนที่มาชม แตก็่มิได้มีการก าหนดไว้ว่าใครจะเป็นผู้ว่ากลอนจบไว้เป็น
ที่แนช่ดั 

 
 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

183 

 
 
 
 
 
 
 

   1.2.2  ท่าช้างเทียมแม่ เป็นลกัษณะการใช้ท่าร าประกอบการแสดง 
ขณะที่ฝ่ายหญิงว่าท่อนขึน้กลอน ท่อนเข้ากลอน ท่อนเดินกลอน หรือใช้ร าหลงัจากตบ
มือกลางกลอนไปจนจบกลอนเพลง ซึ่งเป็นท่าร าพืน้ฐานใช้ร าประกอบกบัเพลงจงัหวะ
ช้าและใช้แค่ช่วงเดินกลอนของกลอนเพลงเท่านัน้ การร าเข้าคู่ขณะท าการแสดง ฝ่าย
ชายจะเดินมาอยูด้่านหลงัของฝ่ายหญิง โดยใช้เท้าหลงัก้าวขึน้ประมาณคร่ึงก้าว แล้วน า
เท้าอีกข้างตามมาชิดแล้วยอ่-ยืด 1 ครัง้ ทัง้นีใ้ห้สงัเกตที่ฝ่ายหญิงยกแขนข้างไหนให้ชาย
ยกแขนทางเดียวกนัโดยให้ปลายนิว้จรดกนั ท าท่าร าเช่นเดียวกันจนถึงท่อนเดินกลอน
เพลง แล้วจึงก้าวเดินขึน้สามก้าวถอยหลงัสองก้าว ฝ่ายชายจะควงมาอยู่ด้านหน้าฝ่ายหญิง  
ทัง้นีเ้มื่อก้าว ยอ่ – ยืด – ยกแขน เดินหน้าแล้วถอยหลงัพร้อมๆ กนัจะดสูวยงามยิ่งขึน้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    ท่าชา้งเทียมแม่ฝ่ายชาย      ท่าชา้งเทียมแม่
ฝ่ายหญิง 

ลกัษณะการเขา้คูฝ่่ายชายและ
ฝ่ายหญิง 

ท่ารอ ท่ายอ่ง ท่าล่อ หรือ ท่ายา่งสามขมุ 
ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 

 ลกัษณะการเขา้คู่ฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง 
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  1.2.3 ท่าปลาไหลพันพวง เป็นท่าร าประกอบการแสดงที่ใ ช้สื่อ
ความหมายในด้านความรักใคร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ขณะที่ฝ่ายหญิงว่ากลอนหรือกระทู้
เพลง ในจังหวะเพลงเดินกลอนที่มีท านองช้า ๆ เมื่อขึน้กลอนฝ่ายหญิงจะหนัหน้าหา
ฝ่ายชาย พอเข้าทอ่นเดินกลอนเพลงฝ่ายหญิงจะหนัตวัด้านขวา ฝ่ายชายจะรีบก้าวเข้า
มาซ้อนด้านหลงั และแขนจะอยู่ในต าแหน่งเดียวกบัฝ่ายหญิง โดยทัง้ฝ่ายชายจะสอด
มือเข้าใต้ข้อมือฝ่ายหญิง ในลกัษณะเก่ียวพนักนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2.4 ท่าจก หรือ ท่าจ๊ก เป็นท่าร าที่เรียกตามกิริยาท่าทางของมือ 
การออกส าเนียงในภาษาโคราชออกเสียง “จก” เป็น “จ๊ก” ซึ่งเป็นท่าร าประกอบการ
แสดงที่ใช้สื่อความหมายในการหยอกล้อ  เกีย้วพาราสีระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
โดยส่วนใหญ่จะใช้กับเพลงเร็ว เช่น เพลงรบ เพลงตลก สนกุสนาน เป็นการร าที่ฝ่าย
หญิงต้องใช้ไหวพริบในการหลบหลีกเพราะฝ่ายชายจะเป็นผู้ ร ารุกเข้าหา ท าให้คนดูมี
ความตื่นเต้น  สนกุสนานในการชม ลกัษณะของท่าทางการร านัน้ ฝ่ายชายจะพยายาม
ใช้มือที่ท าท่าทางในลกัษณะงองุ้ มเพื่อทิ่มลงหรือเพื่อจับถูกเนือ้ต้องตวัของฝ่ายหญิง 
ดงันัน้ฝ่ายหญิงจึงต้องพยายามปัดป้องมือของฝ่ายชายออกให้พ้นตัว ทัง้นีท้่าจกจะ

ท่าปลาไหลพนัพวง 
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ประกอบไปด้วย ท่าจกบน จกล่าง และจกหลงั การรุกและการหลบหลีกจะเดินเป็น
ลกัษณะเป็นวง โดยฝ่ายชายจะเดินอ้อมตวัฝ่ายหญิง ท าทา่ร าเช่นนีจ้นจบกระทู้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1.2.5 ทา่ร าประจญับาน เป็นทา่ร าที่ใช้กบัเพลงเปรียบ เพลงรบ หรือ

ประชนั หรือใช้สือ่ความหมายของกลอนเพลงในลกัษณะการเปรียบเทียบวา่ใครเก่งกว่า
กัน  การโต้ตอบกันและกัน การใช้ฝีปาก ใช้สายตาในการเยาะเย้ย เป็นท่าร าที่ใช้ใน
เพลงที่มีจงัหวะเร็ว ลกัษณะของการร าเข้าคูน่ัน้ ฝ่ายชายจะเป็นผู้ร ารุกเข้าหา ฝ่ายหญิง
ก้าวร าถอยหลบหลกี ฝ่ามือของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะปะทะกนั โดยฝ่ายหญิงจะเป็น
ผู้ผลกัออก และเดินถอยวนเป็นวงจนจบทอ่นเดินกลอนหรือกระทู้ เพลง ทัง้นีใ้ห้เท้าที่ก้าว
มาด้านหน้าตรงกบัแขนที่ยกขึน้ด้านบนและเท้าหลงัจะตรงกบัแขนที่เหยียดลงด้านข้าง
ล าตวั 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าจกบน                              ท่าจกล่าง                              ท่าจกหลงั 

ท่าประจญับาน 
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  1.2.6 ทา่ปักหลกั เป็นทา่ร าที่มีลกัษณะท่าทางเช่นเดียวกนักบัท่าร า
ลอ่หรือร ารอ  พียงแต่ฝ่ายชายจะไม่มีการเดินรุกเข้าหาฝ่ายหญิง และไม่ใช้กับจงัหวะ
เพลงเร็ว ท่าร านีใ้ช้ร าในช่วงก่อนกลอนจะจบของทุกเพลง หรือหลงัจากตบมือกลาง
กลอนไปจนจบกลอนเพลง เพราะเนื่องจากการเดินกลอนจะมีจังหวะช้าลง ดงันัน้ผู้
แสดงจะใช้ทา่ปักหลกัในทกุท้ายกลอนเพลง สว่นใหญ่จะเดินเคลื่อนย้ายสลบัที่เล็กน้อย 
ในบางคูอ่าจจะยืนร าอยูก่บัท่ี ขยบัตวัเพียงซ้ายขวาตามจงัหวะเทา่นัน้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.  กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราชต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 
 กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช ด าเนินด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์ การน าไปใช้  การแก้ไขปรับปรุง และน าไปสูก่ารเผยแพร่เพื่อเป็น
สว่นหนึง่ในการศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช  ผู้วิจยัสรุปผลการศกึษาดงันี ้ 
 2.1 กลอนเพลงทา่ร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช 
 การสร้างสรรค์กลอนเพลงทา่ร าพืน้ฐานเพลงโคราช ได้จดัท าขึน้เพียงจ านวน 6 
ทา่ร า เนื่องจาก “ทา่โอ”่ นิยมใช้เป็นทา่เตรียมหรือการเร่ิมต้น  รวมถึงเป็นท่าใช้ในการฝึก
ลกูคอ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใช้ “ทา่โอ”่ เป็นทา่เร่ิมต้นส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการร า
ประกอบกลอนเพลงที่ได้สร้างสรรค์ขึน้ โดยมีรายละเอียดของกลอนเพลงดงันี ้
 
 

ท่าปักหลกั 
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 2.1.1 ทา่รอ ทา่ยอ่ง ทา่ลอ่ หรือ ทา่ยา่งสามขมุ 
    “ ร าเพลงโคราชมนัมีหลายท่าลอง แต่ก่อนอื่นต้องท่าย่อง ดอก

นางาม.. เอย..หรือเขาเรียกว่าท่าลอ่ พอหญิงตัง้ท่าร้อง ผู้ชายก็ต้องตัง้ท่ารอ ร าวนขวา
ซ้ายอยูไ่ปมายอ่ตามจงัหวะไมม่ีทา่หลู่ 

     ยกแขนร าท ากระถัด เหมือนข้าวฟัดตอนกระไท ปากก็ว่าชะชิ
ชาย รอเขาจะเข้ากระทู้  เขาจะเข้ากระทู้  ลองดพู่อหนุ่มกระเทินตอนเขาร้องกลอนเกร่ิน 
คือ  กะ ทา่ … 

     เสร็จร าล่อผู้ ชายก็เข้า สลบัเอาไม่แขนก็ขา เรียกว่าตัง้ ท่ารอ
จงัหวะจะเข้าคู่นัน้ก็คือใช้ตอนแขนเขาเกร่ิน เป็นสารเป็นแก่น แล้วร ากางแขนกางมือ 
เหมือนไก่โอกรอ เข้าปอ้ตวัเมียท าปีกกางกาง มา .... ” 

 2.1.2  ทา่ช้างเทียมแม ่  
   “ อยากให้ดงูาม เราต้องร าเทียมมัง่ ต่อไปคือท่าช้าง ดอกนา

งาม…เอย…เทียมแม่ ใช้ตอนเขาเดินเข้ากระทู้  แต่เราต้องรู้กระแท้ ชายเข้าเยือ้งๆเคียง
ทางหลงั ร าซ้อนข้าง เทียมๆ มา 

   ทัง้สาวหนุม่เผชิญนัน้ พี่ก็หนัเผชิญน้อง ก้าวสามถอยสอง แล้ว
หนัหวัเวิ่นเผชิญหน้า เวิ่นเผชิญหน้า ชะชิชะเชิญนาง ใครอยากคลอ่งก็ลองตัง้ ท่า เชิญ 
นี ้…. 

   ผู้หญิงยกแขนไหน   ผู้ชายก็ให้ยกแขนนัน้  ปลายนิว้จรดจด
กันท าแขนอ่อนแขนนวย  ร าแต่ละก้าวย่อเข่าหนึ่งครัง้ ชายควงออกข้าง ยงังามด้วย 
เหมือนกะลกูช้าง  เทียมข้างแมเ่ดิน  ด ู งดงาม ดี ....” 

 2.1.3  ทา่ปลาไหลพนัพวง   
 “ เหมือนเครือเถาวัลย์ที่ขึน้พันไผ่ ต่อไปท่าปลาไหล ดอกนา

งาม…เอย…พนัพวง หนัหน้าเข้าร าคู่ ปักหลกัอยู่ อย่าร าควง คือต้องท าไปตามคนเฒ่า 
ไปตามเผา่พนัธุ์พงศ์ 
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    ถ้าฝึกบ่อยๆ จะพลอยเป็นไว เหมือนพลอยใส่ ท าเป็นแหวน 
มือสะบดักระหวดัแขน เกีย้วพนักนัเป็นวง พนักนัเป็นวงชะนูสง่เป็นว่าว  เสียงวิหคนก
กาเหวา่ เป็น เหวียว…. 

   เขาใช้ร ายามเดินกระทู้  มือพนักันด ูคือแตงกะถั่ว เป็นการร า
ปอ้ง ชายถกูต้องตวั เอาจนเวที กระเทือนกระท้อน 

   จากล่างขึน้บน จากบนลงล่าง  เสียงปากก็ดัง  ว่าเป็นกลอน  
เหมือนพวงปลาไหล  เขาร้องใสก่นั  หนนุพนั  จน..เป็น..เกลยีว….” 

 2.1.4  ทา่จก  
 “ ถ้าอยากรู้แจ้งทกุทา่จดั ที่ถกูใจผู้ใจผู้ชายชาติ ดอกนางาม…เอย…คือท่าจ๊ก

ใช้เมื่อตอนเดินกลอนกระทู้  เหมือนงวัตวัผู้  ดือ้เชือกกระทก ผู้ชายร าควง หมายล้วงสตรี
ถ้าผิดจะมีแตท่า่แจ้ง 

  ผู้หญิงไมใ่ห้ผู้ชายบกุ เป็นตวัอกุตวัอาจ มือหนึ่งปิดมือหนึ่งปัด 
ปกปอ้งของตวัเองป้องของตวัเอง เขารุกเร่งเดี๋ยวตวัอ่วม แต่พาตวัอ่วมตวั อ า…. ถกูใจ
ผู้ชายทัง้หลายแหล ่

 ผู้ หญิงต้องแก้  เห ง่ือไหลหลั่ง จ๊กบนจ๊กล่างต้องระวัง ลีลาลวดลายมี
หลากหลาย 

 ผู้หญิงกันไว้ให้ดีครัน   ส่วนผู้ชายนัน้   ก็จ๊กดีคกั   ใครจ๊กโดนของ   เขาจริง
แล้วคณุ   ต้องเกิดคดี ความ... ” 

 2.1.5  ทา่ประจญับาน  
   “ เหมือนของเคยแบก  ก็ยงัประจญับา่  ตอ่ไปก็คือทา่  ดอกนา

งาม…เอย…ประจัญบาล  ถ้าใครเก่งต้องรบก่อน ใช้ว่าตอนเพลงรบกัน  เหมือนดวง
น้อยลอยร่วง  เพราะโดนดวงจนัทร์เบียด 

 เหมือนเชือกตรึงขงึโค  เลยยุง่ปันโซข่งึขา ต้องยื่นหน้ายื่นตา  ถมงึทึงขึงเคียดทึ
งขงึเคียด  เหมือนโกรธเกลยีดขงึขม่  ไก่ตอนก่อนจะต้ม มดั  ขงึ ขา … 

 ฝ่ายชายจะรุกท าร่ามรุ่ม  เหมือนปลกูมะรุมอร่ามราก  ฝ่ายหญิงจะถอยผลกั
ตามเนือ้หาอยา่ร ่าไร 
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 ยกนิว้ชีห้น้า  วา่ตามเนือ้เพลง  จบกลอนก็บรรเลง  ประจญักนัใหม ่ ท่าทางรบ
สูล่งกลูงมงึ คือเคียด  กนั  มา…” 

 2.1.6  ทา่ปักหลกั   
 “ หมอเพลงเลน่ดี ต้องฝึกฝีปากหลาย ตอ่ไปทา่สดุท้ายดอกนางาม…เอย…คือ

ทา่ปักหลกัใช้เมื่อตอน ก่อนกลอนจะจบ เหมือนถึงค ารบ กลอนเพลงจะจากแตจ่ะต้องได้
ใช้ทกุๆกลอนไมใ่ช้หลอกหลอนฝีปากลอ่ 

  พอตบมือหรือผ่านถ้าไม่พบัมนัก็พวั ยกแขนซ้ายขวา  ย่อเข่า
เบาๆก็พอ  เขา่เบาๆก็พอ ลลีาลอ่เองก็พา พฤกษาถ้าไมป่่า มนั ก็ พง… 

 พอกลอนเพลงไปจากไวจะช้า ต้องร ากรงหน้า  มนัยงัจะชวัร์จะยกขาย้ายจาก
ซ้ายไปขวา แล้วแต่หญิงนัน้ จะหนัจะฉาก เหมือนท่าร าลอ่แต่ก็ไม่บกุเหมือนเชือกที่ผูก  
ไว้ปลายหลกั  ร าเหยาะร าหยอด  ตลอดปลายเลยจนสดุ ปลาย ลง…” 

 2.2  การสง่เสริมและอนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 
 ผลการสงัเคราะห์ข้อมลูจากกิจกรรมกลุม่ของกระบวนการวิจยัตอ่การเป็นสว่น

หนึ่ง ในงานส่ง เสริมและอนุรัก ษ์ศิลปะการแสดงพื น้ บ้านเพลงโคราช พบว่า 
กระบวนการวิจยัเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูจากปราชญ์และผู้มีความรู้เฉพาะด้าน จนกระทัง่
น าข้อมลูที่ได้นัน้มาสูก่ารพฒันาสร้างสรรค์กลอนเพลง  ซึง่เป็นการด าเนินงานโดยการมี
สว่นร่วมกับผู้ เก่ียวข้องในการส่งเสริมและอนรัุกษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช
เป็นหลกั  ดงันัน้การด าเนินงานด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมนี ้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดการพฒันา เรียนรู้ สร้างแนวทางการส่งเสริมและอนรัุกษ์ได้ตรงตามความต้องการ
ของชมุชนหรือกลุม่คนซึง่มีสว่นเก่ียวข้องในศิลปวฒันธรรมนัน้ ๆ นอกจากนีย้งัเป็นสว่น
หนึ่งของการกระตุ้นให้ชุมชมหรือกลุ่มคนได้ตระหนกัถึงคุณค่า เกิดการร่วมแรงร่วมใจ 
ความสามคัคี การด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั รวมถึงการสร้างความ
เข้าใจอนัดีและลดช่องว่าระหวา่งหนว่ยงานกบัตวับคุคล เป็นต้น   

การสร้างสรรค์กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช จากการ 
มีส่วนร่วมกับบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นัน้  ๆ จะเป็นตัวอย่างของแนวทาง 
ในการต่อยอดองค์ความรู้และเป็นการด าเนินงานที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน สิ่งเหลา่นี ้
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จะน ามาซึ่งประโยชน์อย่างต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 
การเป็นส่วนหนึ่งในงานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช ทัง้นี ้
การด าเนินงานของสมาคมเพลงโคราชมีพนัธกิจหลกัในการส่งเสริม การอนรัุกษ์ และ
การเผยแพร่ความรู้  การน ากลอนเพลงเพื่อใช้เป็นสว่นหนึ่งในงานสง่เสริมและเผยแพร่
ความรู้โดยสมาคมเพลงโคราช  จึงมีความส าคัญต่อการสร้างหมอเพลงรุ่นใหม่  
การถ่ายทอดความรู้  และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งหมอเพลงอาชีพ ทัง้ด้าน
ภาษา  การท่องจ ากลอนเพลง  วิธีการขับร้อง  ช่ือท่าร าและความหมายของท่าร า  
ต่อการน าไปใช้ที่เหมาะสมและการฝึกปฏิบตัิท่าร า รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกบักลอนเพลงในบริบทที่มีความหมายแตกต่างกนัได้อย่างถกูต้องต่อไป
ในอนาคต   

 
สรุปผลและอภปิรายผล 
1.  มาตรฐานท่าร าพืน้ฐานเพลงโคราช 

 จากการศกึษา พบวา่ ทา่ร าพืน้ฐานประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลง
โคราช มีลกัษณะการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลงึกนัหรือเหมือนกนัในบางท่าร า แต่เรียกช่ือ
แตกตา่งกนัออกไป เช่น ทา่รอ ทา่ย่อง ทา่ลอ่ ทา่ยา่งสามขมุ ทา่ยอ่ เป็นต้น ทัง้นีอ้าจเกิด
จากส าเนียงของภาษา การเรียกเพีย้นต่อกันมา การเรียกตามความเข้าใจ  หรือเรียก
จากการมองเห็นลกัษณะท่าทางการร าของหมอเพลง   แต่ช่ือท่าร าที่เรียกแตกต่างกัน
นัน้ล้วนมีความหมายและลกัษณะการน าไปใช้โดยขึน้อยูก่บับริบทต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อ
ความหมาย การร า เพื่ อประกอบท านองเพลง ข้อก าหนดของการน ามาใ ช้ 
ลกัษณะเฉพาะของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  เป็นต้น ดงันัน้ท่าร าพืน้ฐานส าหรับการร า
ประกอบการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราชจึงเป็นท่าหลักที่นิยมใช้สืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจบุนั  ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ  เพียงพิมล  กองวารี  (2556 : 59-60) กลา่วว่า 
ท่าร าเพลงโคราชถึงใช้ร าเฉพาะบางเพลงแต่ก็เป็นท่าพืน้ฐานของท่าร าทุกท่า  ซึ่ ง
สามารถดดัแปลงจากท่าพืน้ฐานและร าต่อเนื่องกันได้ทุกท่า  ทัง้นีก้ารร าที่แตกต่างกัน
นัน้อาจขึน้อยูก่บับคุลกิและลกัษณะของหมอเพลงโคราชแตล่ะคน   ทา่ร าพืน้ฐานจึงเป็น
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ท่าหลกัๆ  เท่านัน้  เช่น  ท่ายืนโอ่  ท่าย่อง  ท่าประจัญบาน  ท่าช้างเทียมแม่  ท่าปลา
ไหลพนัพวง  ทา่จ๊ก    
 นอกจากนี ้ ทา่ร าพืน้ฐานหรือทา่ร าหลกัที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงโคราช  มี
ลกัษณะการแบง่ประเภทท่ีแตกตา่งกนัออกไป   เช่น   แบ่งตามลกัษณะการใช้ในกลอน
เพลงช้าและเพลงเร็ว  การใช้ทา่ร าระหว่างการร้อง  ท่าร าตีบท   ท่าร าแบบดัง้เดิม  เป็น
ต้น   ฉะนัน้การศึกษาในครัง้นี  ้ จึงได้สังเคราะห์ท่าร าต่างๆ  เพื่อหาข้อก าหนดเป็น
มาตรฐานในการน าไปใช้ให้เหมาะสมกบัความหมายของกลอนเพลงแต่ละประเภทและ
เป็นไปตามก าหนดที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  ซึ่งสรุปได้ว่า  ท่าร าพืน้ฐานที่เป็น
มาตรฐานส าหรับประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช  มีจ านวน  7 ท่า 
ประกอบด้วย  ท่าเตรียม 1 ท่า  ได้แก่  ท่าโอ่  และท่าร าที่สื่อความหมายจ าวน  6  ท่า  
ได้แก่  1) ทา่รอ ทา่ยอ่ง ทา่ลอ่ หรือ ท่าย่างสามขมุ  2) ท่าช้างเทียมแม่  3) ท่าปลาไหล
พนัพวง  4) ท่าจก  5) ท่าประจญับาน  และ  6) ท่าปักหลกั   ท่าร าเหลา่นีม้ีช่ือเรียกท่า
ร าและข้อก าหนดในการน าไปใช้ที่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  ศภุรัตน์  ทองพานิชย์  
(2555 : 299)  ท าการศึกษา  เร่ือง  เพลงโคราช : การสร้างมาตรฐานศิลปะการแสดง
พืน้บ้าน จังหวดันครราชสีมา  พบว่า  เอกลกัษณ์การแสดงเพลงโคราชประกอบด้วย
มาตรฐานด้านผู้ แสดง  มาตรฐานด้านบทกลอนเพลงและภาษาที่ใช้ในการแสดง 
มาตรฐานด้านการแตง่กาย มาตรฐานด้านเวที  แสง  สเีสยีง  มาตรฐานด้านจารีต  และ
มาตรฐานด้านท่าร า  คือ  หมอเพลงต้องใช้ท่าร าแบบดัง้เดิมประกอบการแสดง  ได้แก่  
ท่าช้างเทียมแม่  ท่าย่อง  ท่าจก  ท่าปลาไหลพนัพวง  ท่าประจัญบาน  ซึ่งเป็นการใช้
ทา่ทางให้ตรงกบัความหมายของบทร้อง  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ  
รัตติกร  ศรีชยัชนะ และสภุาวดี  โพธิเวชกลุ  (2558 : 142)  ท าการศกึษา  เร่ือง  กระบวน
ทา่ร าในเพลงโคราช  พบวา่  รูปแบบการแสดงเพลงโคราชมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุ
สมยัและตามความต้องการของผู้ชม  การใช้ทา่ร าประกอบการแสดงมี  7  ท่า  โดยแบ่ง
ออกเป็นท่าร าหลกั 4 ท่า  ได้แก่  ท่าช้างเทียมแม่  ท่าจ๊ก  ท่าย่อง  ท่าปลาไหลพนัพวง  
ทา่ร ารับระหวา่งร้องจ านวน  3  ทา่  ได้แก่  ทา่ปักหลกั ทา่ประจญับาน  และท่าย่างสาม
ขมุ  นอกจากนีย้งัมีทา่ร าตีบทและการเคลือ่นท่ีประกอบอยูใ่นกระบวนทา่ร าเพลงโคราช   
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 สรุปได้วา่   มาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานท่ีใช้ประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลง
โคราช  อาจมีช่ือเรียกและการแบง่ประเภทของทา่ร าพืน้ฐานที่แตกต่างกนัไปตามบริบท
ของเนือ้หานัน้ๆ  เช่น  แบ่งตามจงัหวะช้าหรือเร็วของกลอนเพลง   ท่าร าตีบท  ท่าร ารับ
ขณะขบัร้อง  ทา่ร าหลกัแบบดัง้เดิม  ทา่เตรียม  หรือใช้ตามความหมายของกลอนเพลง 
สิ่งเหล่านีถ้ึงแม้จะแตกต่างกันในการเรียกช่ือและแบ่งประเภท  แต่ในทางปฏิบัติได้
ยดึถือเป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยการน าท่าร ามาใช้จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมใน
ความหมายของกลอนเพลงและข้อก าหนดซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามความเข้าใจ
เช่นเดียวกนัมาจนถึงปัจจบุนั  ฉะนัน้แล้วมาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานส าหรับศิลปะการแสดง
พืน้บ้านเพลงโคราชตามการสื่อความหมายดงัเช่นการศึกษาในครัง้นี ้ เป็นการก าหนด
มาตรฐานทา่ร าพืน้ฐานท่ีสามารถน ามาใช้ได้อย่างถกูต้อง รวมถึงเป็นการยอมรับที่เกิด
จากการปฏิบตัิสบืตอ่กนัมาจนถึงปัจจบุนั  
 
2.  กลอนเพลงท่าร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราชต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลงโคราช 

 ปัจจุบันเพลงโคราชมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงที่
หลากหลายเพื่อให้เกิดการปรับตวัไปกบัวิถีเศรษฐกิจ  ความเจริญทางเทคโนโลยี  เพื่อ
รักษาภมูิปัญญานีใ้ห้คงอยู่  การด าเนินงานด้านการสง่เสริมและการอนุรักษ์   จึงควร
ด าเนินควบคู่ไปพร้อมกับการพฒันาหรือการสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมต่อบริบท
ความเปลีย่นแปลงและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย  การสร้างสรรค์กลอนเพลงท่า
ร าพืน้ฐานเพลงโคราชจึงได้ด าเนินตามกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมโดยรักษา
เอกลกัษณ์ทางด้านภาษา  วิธีการขับร้อง  ข้อก าหนดที่ยึดถือปฏิบัติ  ท่าร า  รวมถึง
ความรู้จากภมูิปัญญาดัง้เดิมเพื่อใช้เป็นสื่อในการสง่เสริมและอนรัุกษ์  กลอนเพลงที่ได้
สร้างสรรค์ขึน้นี ้มีเนือ้หาถึงการอธิบายช่ือท่าร า  ลกัษณะของความหมายและการ
น าไปใช้จ านวน 6 ท่า  ได้แก่ 1) ท่ารอ ท่าย่อง ท่าลอ่  หรือ ท่าย่างสามขมุ 2) ท่าช้าง
เทียมแม ่3) ทา่ปลาไหลพนัพวง 4) ทา่จก 5) ทา่ประจญับาน และ 6)ท่าปักหลกั และใช้ 
“ทา่โอ”่   เป็นทา่เร่ิมต้นส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมท าการแสดง ดงันัน้กลอน
เพลงจึงเกิดจากการพฒันาเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของยคุสมยัและยงัคง
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รักษาเอกลกัษณ์ภมูิปัญญาเดิมให้คงอยู ่ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  หนึง่หทยั  ขอ
ผลกลาง  (2554 : O-224)  ท าการศึกษาเร่ือง  วิถีเพลงโคราช : มิติและพลวตัรของ
ความเปลีย่นแปลง  พบวา่  การด ารงอยูข่องเพลงโคราชมีทัง้มิติของความเปลี่ยนแปลง  
ได้แก่  มิติทางสนุทรียะของบทเพลง  การไหว้ครู  การแต่งกาย  ขนบของการแสดง แต่
ยงัไมม่ีมิติใดที่สญูหายเป็นเพียงการปรับรูปแบบและเนือ้หาเพื่อความอยู่รอดของเพลง
โคราช  สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย  รวมถึงการปรับบทบาทหน้าที่จากการเป็นสือ่เพื่อ
ความบนัเทิงและการความเป็นวฒันธรรม เพิ่มบทบาทของการเป็นสื่อเพื่อท าหน้าที่ใน
การประชาสมัพนัธ์และการให้ความรู้  สิง่เหลา่นีเ้ป็นการปรับตวัเพื่อให้เข้าสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปและเพื่อให้การสืบทอดศิลปวฒันธรรมอันเป็นเอกลกัษณ์ของจังหวดัยังคง
ด ารงอยูต่อ่ไป    
 กลอนเพลงทา่ร าพืน้ฐานส าหรับเพลงโคราชในมิติด้านการสง่เสริมและอนรัุกษ์  
มีกระบวนการด าเนินงานแบบมีสว่นร่วมระหวา่งผู้วิจยั  ปราชญ์  ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน 
และผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการสง่เสริมและอนรัุกษ์เพลงโคราช   ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดการพฒันา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ได้ตรง
ตามความต้องการของชมุชนหรือกลุม่คนซึง่มีสว่นเก่ียวข้องในศิลปวฒันธรรมนัน้ๆ เป็น
ส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินตระหนกัถึงคุณค่า  เกิดการร่วมแรงร่วมใจ  
ความสามคัคี  การสร้างความเข้าใจอนัดี  ลดช่องว่าระหว่างหน่วยงานกับตวับุคคล  
เกิดการยอมรับร่วมกัน  และก่อเกิดความส าเร็จอย่างยั่งยืน  ดงันัน้กลอนเพลงท่าร า
พืน้ฐานส าหรับเพลงโคราช จึงเป็นผลงานทัง้ด้านการอนรัุกษ์ความเป็นมาตรฐานจาก
ภูมิปัญญาดัง้เดิมควบคู่ไปกับการพฒันา  ส่งเสริมการเผยแพร่  การถ่ายทอดความรู้
ให้แก่หมอเพลงรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยรักษาภูมิปัญญาดัง้เดิมสามารถน าไปใช้
และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องต่อไปในอนาคต ทัง้นีก้ระบวนการด าเนินงานเพื่อการ
สง่เสริมและอนุรักษ์ สอดคล้องกับแนวคิดขอบเขตข่ายงานวฒันธรรมของ  กระทรวง
วฒันธรรม (2552 : 19-24) และการอนรัุกษ์เพลงพืน้บ้านของสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ (ม.ป.ป.) ที่กลา่วถึง แนวทางการด าเนินงานด้านวฒันธรรมและการอนรัุกษ์  
ประกอบด้วย  1)การส ารวจศึกษาและวิจยั 2)การอนุรักษ์  3)การฟืน้ฟูวฒันธรรม  4)
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การพัฒนาวัฒนธรรม  5)การถ่ายทอดวัฒนธรรม 6)การส่งเสริมเอตทัคคะทาง
วัฒนธรรม 7)การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  และ8)ยกย่องเชิดชู นอกจากนีย้ังมีความ
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ  เบญจพร  เจ๊กกนัทึก (2557 : ง)  ท าการศึกษาเร่ือง 
แนวทางการอนุรักษ์และฟืน้ฟูภูมิปัญญาการแสดงเพลงโคราชแบบดัง้เดิมของจงัหวดั
นครราชสมีา พบวา่  แนวทางการอนรัุกษ์และฟืน้ฟคูวรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีสว่น
เก่ียวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นครูเพลงและคณะหมอเพลงโคราช  ประชาชนในพืน้ที่  องค์กร
เอกชน  รวมถึงหนว่ยงานจากรัฐ ควรมีการสร้างทศันคติที่ถกูต้องเพื่อให้คนในท้องถ่ินได้
ตะหนกัถึงความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ินอนัมีค่าให้อยู่สืบไป และ กิติศกัดิ์  กปัโก  
(2557 : 4)  ศกึษาเร่ือง  กระบวนการสื่อสารเพื่อการอนรัุกษ์เพลงพืน้บ้าน : กรณีศึกษา
เพลงโคราชประยุกต์  พบว่า  แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลง
โคราชควรใช้ช่องทางที่หลากหลาย ชักชวนให้เยาวชนเกิดความรัก  ความรู้ในภาษา
โคราช  รวมถึงมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยต้องมีการพฒันาใน 
5 ด้าน  คือ  การเผยแพร่  การสืบทอด  บคุลากร  สถานที่แสดง  รวมทัง้การพฒันาให้
เกิดความนิยมและเห็นคณุคา่ของเพลงโคราช 
สรุปได้ว่า  การด าเนินงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเพลง
โคราช  ควรให้ความส าคญัทัง้ในแง่มมุของการศกึษา  ค้นคว้า  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริม  อนุรักษ์  และการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของยุคสมัยและ
รสนิยมของผู้ ฟังรุ่นใหม่  ทัง้นีก้ระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ควรเปิดโอกาสให้ผู้มี
สว่นเก่ียวข้องในมิติตา่ง ๆ เช่น หมอเพลงโคราช สมาคมเพลงโคราช หน่วยงานราชการ  
สถานศกึษาและชมุชนในท้องถ่ิน ได้มีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมตัง้แต่กระบวนการ
วางแผนจนกระทัง้การติดตามผล สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของชมุชนได้อยา่งแท้จริง และช่วยสร้างความเข้มแข็งในการสง่เสริมและ
อนรัุกษ์โดยชมุชนได้อยา่งยืนตอ่ไปในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะ 
จากกระบวนการศึกษาดังกล่าว ผู้ วิจัยพบประเด็นส าคัญในการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะโดยสรุปดงันี ้
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1.  ข้อเสนอแนะด้านการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ ใช้ผลงานควรเป็นมีความรู้ความเข้าใจ

พืน้ฐานเก่ียวกบัเพลงโคราช และควรมีความเข้าใจถึงความหมายของภาษา
โคราชที่ปรากกฎในผลงานวิจยัชิน้นีเ้สยีก่อน 

  
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรมีงานวิจัยด้านการส่งเสริมให้ศิลปินเพลงโคราชมีช่องทางในการ
ถ่ายทอดเพลงโคราชมากขึน้ 
  2.2 ควรมีงานวิจัยด้านการพัฒนาสื่อ  หรือการสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนเพิ่มยิ่งขึน้ ตลอดจนการจัดท า
หลกัสตูรท้องถ่ินการบรูณาการในวิชาตา่ง ๆ เก่ียวกบัศิลปะการแสดงพืน้บ้าน
เพลงโคราช  เช่น  ภาษา  ประวตัิศาสตร์  ศิลปวฒันธรรม ดนตรี นาฏศิลป์  
เป็นต้น  ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการสง่เสริมและการอนรัุกษ์ได้อยา่งแพร่หลายยิ่งขึน้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง 

THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND 
STAFF’S WORK EFFICIENCY AT ONE OF COMMERCIAL BANKS 

 
ศศิวมิล ภิวฒัน์2 

Sasiwimon Piwat1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ านวน 151 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่น ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีค่าเท่ากับ 0.95 
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิ
สหพนัธ์เพียร์สนั และคา่สมัประสทิธ์ิสหพนัธ์ถดถอยพหคุณู 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน และด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.260 และ 0.120 ตามล าดับ ค่า
สหสมัพนัธ์ถดถอยพหคุณูของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน กบัด้านการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานและด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เท่ากบั 0.630 โดยที่ตวัพยากรณ์ทัง้ 
2 ตวัสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่ ได้ร้อยละ 39.70 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้นี ้ผู้บริหารควรให้ความส าคญัในด้าน

                                                 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงานและด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผลของ
การปฏิบตัิงานเกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน ธนาคารพาณิชย์ 
 
Abstract 
 This research aimed  to study of the human resource management. 
the staff’s work efficiency and to study the relationship between human 
resource management and staffs’ work efficiency at one   commercial bank. 
The sample group of this study were 151 people. Data was collected by 
questionnaires with the reliability of 0.95 and 0.87.The statistics used for 
analyzing the collected data were means, standard deviation, multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis. 
 The study found that: the level of human resource management as an 
overview and in each aspect was at high level. The level of the staff’s work 
efficiency was at high level.  The evaluation of the operation and the 
compensation and benefits had a positive relationship and effect on the staff’s 
work efficiency at the level of  0.260 and 0.120.  Multiple regression analysis of 
the staff’s work efficiency with evaluation of the operation and compensation 
and benefits was 0.630.  The two predictors can predict the staff’s work 
efficiency of a commercial bank's at 39.70 percent. Suggestions in this 
research were that the manager should focus on the evaluation of the 
performance and the compensation and benefits  which could affect the 
results of operations with greater effectiveness. 
 
Keywords: Human Resource Management, Work efficiency, Commercial 
Banks 
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บทน า 
           ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุนแรงและซบัซ้อนมากขึน้ท าให้หลาย ๆ 
ปัญหา ขยายตวักลายเป็นปัญหาทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัโลก เช่น ปัญหาวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านการเมือง ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้าน
พลงังาน ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ฯลฯ  ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลท าให้
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งพยายามที่จะเสริมสร้างศกัยภาพของตนเองในทกุ ๆ ด้าน
เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั ไมว่า่จะเป็นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์
ในห้างสรรพสินค้า แหลง่ชุมชน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ท าให้องค์กรต่างก็ต้อง
หาทางรับมือกบัการเปลีย่นแปลงเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม
ได้ (สนุนัทา มิ่งเจริญพร,2556)   
             จากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึน้ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ก็ได้ควบรวม
กิจการและปรับโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2554 เพื่อสามารถ
ตอบสนองการให้บริการทางการเงินครบวงจรและขยายช่องทางการให้บริการ
ครอบคลมุลกูค้าเปา้หมายทัว่ประเทศไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์
ในห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมชน  และปัจจุบันธนาคารผู้ ร่ วมถือหุ้ นที่ได้เข้ามาเป็น
พนัธมิตรร่วมถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ จ านวนสดัสว่น 48.99% มากว่า 5-6 ปี
นัน้  ก็ได้ออกมาชีแ้จงแผนการขายหุ้นทัง้หมด เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนกลยทุธ์และนโยบาย
ในการด าเนินธุรกิจในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ท าให้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วนัน้ สง่ผล
ต่อโครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารองค์กรรวมถึงความรู้สกึของพนกังานภายในองค์กร 
ปัญหาเหลา่นีท้ าให้ผู้บริหารจะต้องบริหารการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ภายในองค์กร และ
มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ ของการบริหาร “คน” ในองค์กรด้วยเช่น 
การสรรหาและการคดัเลือก การจัดฝึกอบรมพนกังาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
การบริหารคา่ตอบแทน การบริหารทรัพยากรมนษุย์จึงเป็นบทบาทส าคญัต่อการพฒันา
องค์กรทัง้หมด เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
และเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพการท างานและคณุภาพชีวิตในการท างานมากขึน้ (ชลนิศา 
พรหมเผือก, 2554)  
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 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาที่กลา่วมาทัง้หมดข้างต้น  ท าให้
ผู้วิจยัเลง็เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ว่ามีสว่น
ส าคญัที่จะช่วยผลกัองค์การและท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดียิ่งขึน้ จึงได้
ท าการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อให้องค์กรสามารถน าผลการวิจยั
ครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์และปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารทรัพยากรมนษุย์และสร้างแรงจูงใจ
ให้พนกังานปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้องค์การบรรลสุูว่ตัถปุระสงค์และ
เปา้หมายที่องค์การต้องการตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ของธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 2. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 3.  เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ทัง้หมด จ านวน 151 คน (ข้อมูลสถิติพนกังาน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง, 2558)  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตวัแปรอิสระ คือ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสรรหา 
ด้านการคดัเลอืก ด้านการฝึกอบรมและพฒันา ด้านการประเมินผลปฏิบตัิงานและด้าน
คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ 

 ตวัแปรตาม คือ ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคณุภาพ ด้าน
ปริมาณ ด้านเวลางานและด้านคา่ใช้จ่าย 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เค ร่ื องมือที่ ใ ช้ ในการ เ ก็บ ข้อมูลการวิ จัยค รั ้งนี  ้ เ ป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึน้จากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจยัต่างๆ และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งเนือ้หาครอบคลมุตามวตัถุประสงค์ โดยผู้ วิจัยได้ออกแบบให้
แบบสอบถามมีแบง่ 4 ตอน คือ 

 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นค าถามเลือกตอบเพื่อถามข้อมูล เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ระยะเวลาในการท างาน อตัราเงินเดือน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ  
 ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามจะแบ่งตามการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 5 ด้าน ได้แก่การสรรหา การคดัเลือก 
การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ด้านละ 4 ข้อ เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 20 ข้อ ใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (1961) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั โดย
ก าหนดคา่คะแนน ดงันี ้
         คะแนน 5    หมายถึง   มากที่สดุ 
         คะแนน 4    หมายถึง   มาก 
         คะแนน 3    หมายถึง   ปานกลาง  
         คะแนน 2    หมายถึง   น้อย 
         คะแนน 1    หมายถึง   น้อยที่สดุ 
  ส าหรับแบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั ใช้เกณฑ์การ
แปลผลในการแบง่ระดบัคะแนนเฉลีย่ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) ดงันี ้
               คา่เฉลีย่ 4.21 – 5.00  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์มากที่สดุ 
       คา่เฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์มาก 
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       คา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ปานกลาง 
       คา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์น้อย 
       คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์น้อยที่สดุ 
 ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามจะแบ่งตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพงาน 
ปริมาณงาน เวลาและคา่ใช้จ่าย ด้านละ 4 ข้อ เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 16 ข้อ 
ใช้แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (1961) แบ่งระดบัการวดั
เป็น 5 ระดบั โดยก าหนดคา่คะแนน ดงันี ้
          คะแนน 5    หมายถึง   มากที่สดุ 
          คะแนน 4    หมายถึง   มาก 
          คะแนน 3    หมายถึง   ปานกลาง  
          คะแนน 2    หมายถึง   น้อย 
          คะแนน 1    หมายถึง   น้อยที่สดุ 
 ส าหรับแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating scale) 5 ระดบั ใช้เกณฑ์การแปล
ผลในการแบง่ระดบัคะแนนเฉลีย่ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) ดงันี ้
 คา่เฉลีย่ 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานมากที่สดุ 
 คา่เฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานมาก 
 คา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานปานกลาง 
 คา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานน้อย 
 คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานน้อยที่สดุ 
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 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท างานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ เป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาแนวคิด และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
สร้างแบบเคร่ืองมือวิจยั 
 2. สร้างเคร่ืองมือ โดยการวิเคราะห์เนือ้หาให้ครอบคลมุวตัถุประสงค์ในด้านข้อมูล
พืน้ฐานของพนกังาน การบริหารทรัพยากรมนษุย์ และประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
แล้วน าไปสร้างเป็นแบบสอบถาม 
 3. น าเคร่ืองมือที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง
เหมาะสม และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ความบกพร่อง 
 4. น าเคร่ืองมือวิจยัที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
 5. น าเคร่ืองมือวิจยัที่ผา่นการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปท าการทดลอง (try Out) กบัพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จ านวน 30 คน โดย
ใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบราค ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เท่ากับ 0.95 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.573- 0.743 ส่วนด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานเท่ากับ 0.87 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.451- 
0.645 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของพนกังาน ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
              2. วิเคราะห์ระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ด้วย
คา่เฉลีย่ ( ) และคา่สว่นเบี่ยงเบน มาตรฐาน( ) 
              3. วิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์
แหง่หนึง่ ด้วยคา่เฉลีย่ ( ) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) 
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              4. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคาร พาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหพนัธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
              5. วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนษุย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหพันธ์ถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 1. ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30-
39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระยะเวลาในการท างาน 7-10 ปี อตัรา
เงินเดือน 25,001-35,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ พบวา่ ภาพรวมและรายด้านมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสรรหา ด้านการฝึกอบรมและพฒันาค่าตอบแทนและ
สทิธิประโยชน์ ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และด้านการคดัเลอืก ดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของ
ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ โดยรวม  

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์     
ระดับความคดิเห็นต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. ด้านการสรรหา 
2. ด้านการฝึกอบรมและพฒันา 
3. ด้านคา่ตอบแทนและสทิธิ
ประโยชน์ 
4. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 
5. ด้านการคดัเลอืก 

4.069 
4.038 
3.964 

 
3.964 

 
3.897 

0.612 
0.643 
0.583 

 
0.555 

 
0.590 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.986 0.517 มาก 

 
 3. ผลการวิเคราะห์คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน ภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น
ราย ด้ าน  พบว่ า  ป ระสิ ท ธิภ าพกา รป ฏิบัติ ง านอยู่ ใ น ร ะดับม ากที่ สุ ด  คื อ  
ด้านคา่ใช้จ่าย สว่นประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดับมาก โดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่
จากมากไปน้อย คือ ด้านเวลา ด้านคณุภาพและด้านปริมาณ ดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ โดยรวม 

 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     ระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
1. ด้านคา่ใช้จา่ย 
2. ด้านเวลา 
3. ด้านคณุภาพ 
4. ด้านปริมาณ 

4.207 
4.201 
4.119 
4.111 

0.407 
0.347 
0.414 
0.394 

มากที่สดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.156 0.324 มาก 

  
 4. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่า ด้านการสรรหา ด้านการคดัเลือก 
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้าน
คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน เชิงบวก 
ดงัตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนษุย์กบัประสทิธิภาพ 
 การปฏิบตัิงานประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่ง

หนึง่ 
 

ตัวแปร (X1) (X2) (X3) (X4 ) (X5) (Y) 
ด้านการสรรหา 
(X1) 

- 0.795 0.655 0.682 0.606 0.447 

ด้านการคดัเลอืก
บคุลากร (X2) 

 - 0.627 0.717 0.646 0.438 

ด้านการฝึกอบรม
และการพฒันา 
(X3) 

  - 0.665 0.714 0.478 

ด้านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน (X4) 

   - 0.786 0.616 

ด้านคา่ตอบแทน
และสทิธิ
ประโยชน์ (X5) 

    - 0.567 

ประสทิธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน (Y) 

     - 
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ตารางที่  4 ค่าน า้หนักความส าคญัของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
 ปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  ในภาพรวมแบบ 
 Stepwise  
 

 B Std. 
Error 

Beta t VIF 

ค่าคงที่ 
ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (X4) 
ด้านค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ (X5) 

2.651 
0.260 
0.120 

 
0.25588 
0.25302 

 
0.466 
0.216 

17.194 
4.325 
2.093 

 
2.616 
2.616 

R = 0.630 
R2= 0.397 
SEest = 0.258 
F-Value = 48.805 
*p<0.05  
       จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การทดสอบ Multicollinearity พบว่า ค่า VIF ของ
ตวัแปรการบริหารทรัพยากรมนษุย์ทัง้ 2 ตวัแปร มีค่า 2.616  ซึ่งน้อยกว่า 10  แสดงว่าไม่มี
ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันสูงเกินไปและค่าน า้หนัก
ความส าคัญของการพยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่งผลทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.260 และ 0.120 ตามล าดับ โดยด้านการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน สง่ผลทางบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานสงูสดุ และด้าน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่งผลทางบวกในระดบัท่ีต ่าลงมา ค่าสหสมัพนัธ์ถดถอย
พหคุูณของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน กบัด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และด้าน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เท่ากับ  0.630 โดยที่ตัวพยากรณ์ทัง้ 2 ตัว สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 
39.70  มีคา่ความคลาดเคลือ่นในการพยากรณ์ 25.80 
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 สามารถเขียนสมการท านายในรูปคะแนนดิบ ได้ดงันี ้
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 2.651 + 0.260 (ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน) + 0.120 
(ด้านคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z (ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน) = 0.466 (Z ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน) 
+ 0.216 (Zคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์)  
 
สรุปและอภปิรายผล 
    1. จากผลการวิเคราะห์ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสาขา
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (ปิยาพร ห้องแซง, 2555) และสอดคล้องกับ การบริหารทรัพยากร
มนษุย์ของโรงพยาบาลทกัษิณ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบว่า การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (สชิุตา มณีรัตน์, 2558) 
    2. จากผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานสาขา ในเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ณัฐนัย กิจ
เกษมสวสัดิ์, 2554) และสอดคล้องกบั ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานสว่น
ราชการภูมิภาคระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า 
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (วิยะดา ขาวมี, 2558) 
    3. จากผลการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า ด้าน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน เนื่องจากธนาคารมี กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คุณสมบัติของพนักงาน ตามเ ง่ือนไขของลักษณะงานที่ว่าจ้าง เพื่อใช้ผลจาก  
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การปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการเพิ่มค่าตอบแทนหรือการเลื่อนต าแหน่ง โดย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานต้องมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งและสายงาน  
มีความยุติธรรมเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพนักงานมีการรั บรู้ถึงผล 
การปฏิบัติงานนัน้เพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
สอดคล้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี  1 พบว่า ด้าน 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน สง่ผลบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และสามารถ
พยากรณ์ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานได้ เนื่องจากการก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงาน
ให้พนกังานทุกคนทราบแล้ว องค์กรจะมีการประเมินโดยหวัหน้างานและให้พนกังาน  
มีส่วนร่วมในการก าหนดการประเมินผลการปฏิบตัิงานร่วมกนัโดยอยู่บนพืน้ฐานของ
ความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีความยตุิธรรม 
ปราศจากอคติ เที่ยงตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพื่อประสิทธิภาพในทางปฏิบตัิ
ให้ความเป็นธรรมโดยทัว่กนั (อนสัฟีญา ศรีแสง, 2558) และสอดคล้องกบั กระบวนการ
ในการประเมินผลการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระท าหลังจากได้มีการคัดเลือก
พนักงานเข้ามาท างาน และได้มีการให้ท างานไประยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดแล้ว  
ซึ่งผู้ บริหารจะต้องคอยติดตามเป็นระยะ ๆ ว่าผลงานที่ปรากฏออกมาและเมื่อท า 
การประเมินผลแล้ว ก็จะมีการเสริมหรือแก้ปัญหาให้พนักงานมีประสิทธิภาพต่อไป 
(วิเชียร วิทยอดุม, 2557) 
    4. จากผลการวิเคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  พบว่า  
ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกและสง่ผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงาน เนื่องจากรางวลัทัง้หมดที่พนักงานจะได้รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน  
ซึง่ประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน โบนสั สิ่งจูงใจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ เป็นรางวลัหรือ
สว่นเพิ่มที่พนกังานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจ้างงานและต าแหน่งภายในองค์การ เช่น 
การประกันชีวิตและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล แผนการศึกษา รวมถึงบริการต่าง ๆ  
ที่องค์การให้กบัพนกังานเพื่อเป็นการตอบแทนการท างาน สอดคล้องกบั วตัถปุระสงค์
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ในการให้ค่าตอบแทนขององค์การ คือ การให้สิ่งจูงใจในการปฏิบตัิงาน ตามทฤษฎีความ
เท่าเทียมกัน (Equity Theory) บุคคลจะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างแรง 
พยายามในการปฏิบตัิงานกบัผลลพัธ์ที่ได้ของตนเองกบับคุคลอื่น ว่ามีความเท่าเทียม
กนัหรือไม ่ถ้าบคุคลอื่นได้อตัราสว่นผลตอบแทนที่สงูกว่า ก็อาจที่จะก่อให้เกิดความไม่
สบายใจขึน้แก่บุคลากร และอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานขึน้ได้ ดังนัน้การ
ก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งยตุิธรรมจะสร้างความพอใจให้แก่บคุลากร และปอ้งกนัปัญหา
ที่จะสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ (ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท์, 
2556) และสอดคล้องกับ ประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การซึ่งได้แก่ 
ประสิทธิภาพของการผลิตและภาวะการตลาด มีอิทธิพลต่อการก าหนดอัตรา
คา่ตอบแทนขององค์การ (ดวงรัตน์ ธรรมสโรช, 2556) 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  จากผลการวิจัยพบว่า  การประเมินผล 
การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานเชิงบวกอยู่ในระดบัสงู ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญั 
ดงันี ้
 1.1 ด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน จากผลการวิจยัพบว่า การประเมินผล
การปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงูและสง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
มากกว่าค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญัเป็นล าดบั
แรก เพราะการที่มีความยตุิธรรมและชดัเจนในการประเมินผลการปฏิบตัิงานนัน้สง่ผล
ตอ่ความรู้สกึของพนกังานของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง มากกว่าการจ่ายค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ องค์กรจึงต้องใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบโดยตรงและ
เข้มงวด ซึ่งเป็นการประเมินผลโดยเทียบกับมาตรฐานของงานที่ก าหนดไว้ และมีการ
ก าหนดงานที่ต้องการทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพไว้อย่างชัดเจน และควรมีการแจ้ง
หลกัเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน เพื่อแสดงถึงความยตุิธรรมใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน รวมถึงควรแจ้งผลการประเมินครัง้ที่ผ่านมา



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

213 

ให้พนักงานทราบ เพื่อที่พนักงานจะได้น าผลการประเมินนัน้ไปปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองในการปฏิบตัิงานเพื่อให้ผลของการปฏิบตัิงานเกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 
 1.2 ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จากผลการวิจยัพบว่า ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่สูงและส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานในระดบัที่ต ่าลงมาจากด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญเช่นกัน โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น  ๆ รวมทัง้
สวสัดิการของธนาคารให้อยู่ในอตัราที่ช่วยให้พนกังานด ารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม
ใกล้เคียงกับลกัษณะงานที่ท าอยู่ หรือในระดบัเดียวกันกับชัน้ฐานะที่เขาด ารงชีพอยู ่
และท าให้พนกังานเกิดความพอใจในสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นผลให้พนกังานรู้สกึว่า
ผู้บริหารมีความยตุิธรรมและเพื่อกระตุ้นให้พนกังานพฒันาการปฏิบตัิงานให้ดีขึน้ท าให้
เกิดผลการปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้อีกด้วย  
  
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป  
  1. ควรศึกษาถึงการบริหารค่าตอบแทนที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
 2. ควรศึกษาถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานของธนาคาร
พาณิชย์แหง่หนึง่ 
 3. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
พนกังานธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 
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การบูรณาการ บ้าน โรงเรียน มัสยดิ ในการป้องกนัปัญหายาเสพตดิ 
ของเยาวชนมุสลิม จังหวดัภเูก็ต 

Integration among  Homes, Schools, and Mosques to Prevent the Drug 
Problems among Young Muslims in Phuket Province 

 
สนัติ เกาะกาว ี

Sunti  Kohkawee 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) ศึกษาการด าเนินการป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคใน 
การป้องกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวดัภเูก็ต 3) เพื่อเสนอรูปแบบการ 
บูรณาการบ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม
จงัหวดัภเูก็ต ใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) ศึกษาเอกสาร 
ก า รสัมภาษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ส า คัญป ร ะกอบ ด้ ว ย  ผู้ น า ท้ อ ง ถ่ิ น   
ผู้น าท้องที่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และโต๊ะอีหม่าม จัดสมัมนาวิชาการ  และวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อจดัท าร่างรูปแบบการบรูณาการบ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายา
เสพติดของเยาวชน จงัหวดัภูเก็ต” และจดัสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
โดยผู้ทรงคณุวฒุิ  เพื่อยืนยนัร่างรูปแบบ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 การด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวดัภูเก็ตใน
ปัจจุบนั  ผู้น าท้องที่ มุ่งเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกนั การด าเนินการปลาย
เหตุ ไม่มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจน ไม่มีบ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ไมม่ีการบรูณาการท่ีชดัเจน ผู้บริหารสถานศกึษามองปัญหาในมมุมอง
คอ่นข้างแคบ และข้อมลูเร่ืองยาเสพติดไมเ่ป็นระบบ ขาดการมีสว่นร่วมของมสัยิด 
 ปัญหา อุปสรรคในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ภาครัฐให้ความส าคัญของปัญหา แยกส่วนการป้องกัน ผู้ น าท้องถ่ิน     
ผู้น าท้องที่เกิดความขดัแย้งกนั  เป็นอปุสรรคในการด าเนินงาน ไม่ประสบความส าเร็จ 
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ชุมชนไม่กล้าเข้ามาเก่ียวข้องด าเนินการ เพราะไม่ปลอดภยัชีวิตตวัเอง พ่อแม่เลีย้งลกู
ผิดทาง โต๊ะอีหม่ามเน้นเร่ืองพิธีกรรมมากกว่ามองปัญหาชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มองปัญหาที่ปลายเหต ุไมจ่ดัเก็บข้อมลูนกัเรียนที่ติดยาในอดีต 
 รูปแบบการบูรณาการบ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนมสุลิม จงัหวดัภเูก็ต เรียกว่า BAROM model  มีรายละเอียดดงันี ้B แทน
ค าวา่ Brainstorming หมายถึง การรวมพลงัความคิด ประสบการณ์และองค์ความรู้ของ
ผู้มีบทบาท อ านาจหน้าที่ของ บ้าน โรงเรียน มัสยิด และเครือข่าย เพื่อค้นหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา A แทนค าว่า  Antibody หมายถึง การผนึกก าลงัในการปลูกฝัง 
เช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้ และจิตวิญญาณที่บ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการสร้าง
ความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เยาวชน R แทนค าว่า Responsibility  หมายถึง การ
เสริมสร้างความรับผิดชอบ ตอ่ผู้มีบทบาท อ านาจหน้าที่ของ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในวิถี
ชีวิตของเยาวชน O แทนค าว่า Organizing หมายถึง การสร้างองค์กรแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)  คือองค์กรที่มีองค์ประกอบของการให้ความส าคญักบัผู้ รับบริการ 
ผู้ รับบริการจะต้องมีภาวะผู้น า มีเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร มีธรรมาภิบาล การใช้
องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง การสร้างคุณภาพบุคลากรและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงกระบวนการในการด าเนินการบริหารที่ริเร่ิมจากผู้บริหารระดบัสงู มีการสร้าง
องค์กรและทีมงาน มีเคร่ืองมือคุณภาพ ให้ความรู้แก่บุคลากร ติดตาม ประเมินผล 
ทบทวนการ ให้รางวัลผู้ประสบผลส าเร็จและการเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ประสบ
ผลส าเร็จขององค์กร เพื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน M แทนค าว่า  
Management  หมายถึง การบริหารจดัการตามแนวคิดทฤษฎีการบรูณาการ   ทฤษฎี
ความขดัแย้งและการบริหารจดัการรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม กบับริบทตามภมูิศาสตร์ 
ภมูิสงัคมในการแก้ไขปัญหา 
 
ค าส าคัญ : การบรูณาการ  การปอ้งกนัปัญหายาเสพติด  เยาวชนมสุลมิ 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research were: 1) to study the current ways to 
prevent the drug use problems among young Muslims in Phuket province;  
2) to investigate problems that have occurred; and 3) to propose a model to 
prevent the drug use problems among young Muslims in Phuket Province.  
This was a qualitative research.  The research instrument s included document 
analysis and an in-depth interview.  The main informants included leaders of 
the community, school directors, as well as Imams.  A focus group discussion 
was organized to confirm a model to prevent drug problems which was 
created by the researcher. 
 The study revealed : 
 Currently, the community leaders used a suppression strategy to 
prevent  drug problems among young Muslims in Phuket Province.  However, 
the strategy was found unclear and ineffective.   Schools worked separately 
and solved the problems in a limited way.  No system for disseminating drug 
information was found.  The most important factor is that there was no 
integration among the young people’s homes, schools, and mosques. 
 The problems found was that the government focused on the drug 
problems, but neglected the prevention of the problems. There was an interest 
conflict among the community leaders. Most of the community residents were 
afraid to become involved in drug problems.  Many of the parents spoiled their 
children, while a lot of Imams focused only at the religious rites.  The schools 
were not taking this problems seriously. There was no history of the risk 
students found in the schools. 
 The researcher proposed a model called BAROM to encourage the 
integration among the students’ homes, schools, and mosques to prevent the 
drug problems. “B” comes from Brainstorming to collect concepts and 
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guidelines from experts to prevent the drug problems; “ A” comes from 
Antibody which refers to integration among the children’s homes, schools and 
mosques to build an awareness among the young people about drug  
disadvantages;  “R “comes from Responsibility which refers to encouraging  
parents, teachers, and Imams to realize their roles in preventing  the young 
Muslims from becoming involved in drugs; “O” comes from Organizing which 
means the establishment of a one stop service center in the community to 
prevent the drug problems; “M” comes from Management which means the 
usage of  management principles for the drug problem  based on the theory of 
integration and integration  and the community context. 
 
Key Words:  Integration, Prevention of Drug Abuse, Young Muslims 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่นบัวนัจะทวีความรุนแรง
มากขึน้ ลกุลามแผข่ยายเข้าไปในชมุชน และโรงเรียน ท าลายอนาคตเยาวชนของชาติ มี
ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครองและ
ความมั่นคงของประเทศ ภัยของยาเสพติดจึงเป็นภัยร้ายแรงที่ท าลายชาติ ท าลาย
แผ่นดิน ทัง้ๆ ที่มีกฎหมายควบคมุ ปราบปรามและรณรงค์แก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ มา
โดยตลอด แตก่ลบัมีจ านวนผู้ เสพเพิ่มมากขึน้ 
 ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่คนสว่นใหญ่มกัจะมุง่ความสนใจไปท่ีกลุม่ผู้ผลิต
ผู้ ค้าและผู้ เสพยาเสพติด โดยเฉพาะผู้ เสพยาเสพติดที่เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ เสียหาย
โดยตรงจึงท าให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา ครู ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนสือ่มวลชนตา่งก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีสว่นร่วมในการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถกูต้องแก่เด็กและเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีงาม หา่งไกลจากยาเสพติด ซึง่ต้องระมดัระวงัทัง้
ในเร่ืองของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟ้นเนือ้หา ข้อความที่เข้าถึงเยาวชนได้ตรงจุด 
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ทัง้นีเ้พราะเด็กและเยาวชนนัน้จะมีลกัษณะพิเศษ เช่น ไม่ชอบให้ใครว่ากล่าวตกัเตือน
ตรงๆ โดยเฉพาะผู้ ใหญ่ แต่จะรับข่าวสารข้อมูลได้มากขึน้ถ้าเยาวชนด้วยกันเป็นผู้ ให้
ข่าวสารข้อมูลนัน้ หรือตนเองเป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร (กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2552) ปัญหายาเสพติดจึงมิใช่ปัญหาเฉพาะของคนใดคน
หนึง่ หรือสงัคมหนึง่เทา่นัน้แตเ่ป็นปัญหาของทกุคนในสงัคมทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ต้อง
ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบนัปัญหายาเสพติดมี
ความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ
สงัคมในยคุที่มีการพฒันา และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนได้
เข้ามาร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอยู่หลายหน่วยงานก็ตาม แต่การแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสงัคมกลบัมีปริมาณที่เพิ่มมากขึน้ โดยกลุ่มประชากรที่ติดยา
เสพติดสว่นใหญ่จะเป็นกลุม่เด็กและเยาวชน (สวุจันา ตรีรส, 2553 : 2) 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน คงไม่สามารถที่จะผลกัความ
รับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขไปให้สถาบันครอบครัว หรือ
สถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ เพราะสถาบนัทางสงัคมอื่น ๆ ก็มีสว่นท่ีท าให้เด็กและเยาวชน
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดงักล่าวเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ส าคญัคือ เมื่อเกิดปัญหาขึน้
มาแล้วสถาบนัตา่ง ๆ ได้ท าอะไรเพื่อช่วยบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนกนับ้าง จากแนวคิด
บวร ซึง่เป็นแนวคิดในการรวมตวักนัของ บ้าน วดั โรงเรียน ที่จะเข้ามามีสว่นร่วมปอ้งกนั
และแก้ไขพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน เพราไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกัน แก้ไข หรือพฒันาก็ไม่สามารถท าได้เพียงล าพงัโดยสถาบนัหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเท่านัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ เช่น สถาบนัในสงัคม ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรต่าง ๆ เป็น
ต้น เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา ตลอดจนร่วมปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั โดยเฉพาะในเร่ืองของปัญหายาเสพ
ติด เพราะเด็กและเยาวชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญทางโครงสร้างขงสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่
ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัว (บ้าน) สภาบนัทางศาสนา 
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(วดั) และสถาบนัการศกึษา (โรงเรียน) ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างศรัทธาและปลกูฝัง
ให้คนหยัง่ลึกใน “ศีลธรรมพืน้ฐาน” คือ “การเคารพในศกัดิ์ศรี คุณค่า สิทธิและหน้าท่ี
ของความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกนั” ยึดมัน่ในคณุความดีทัง้ต่อตนเองและผู้อื่น ส านึก
ใน “คณุธรรม” มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นด้วยความซือ้สตัย์
สจุริต ความไมโ่ลภและมีเบียดเบียนผู้อื่น ความเมตตาความรู้ รัก สามคัคี ความรักชาติ
และท าประโยชน์เพื่อสว่นรวม และมี “ความเพียร” คือความอดทนขยนัหมัน่เพียร มีสติ 
ปัญญาและรอบคอบ อนัจะท าให้ด าเนินวิถีชีวิตอยา่งมีความสขุ การรู้จกัประมาณตน มี
เหตุผลและรอบคอบระมดัระวงั น าไปสู่ “สงัคมแห่งศีลธรรมความดี” ที่มีความสมดุล
ระหวา่ง “โลกวตัถ”ุ กบั “วิญญาณ” เพราะคน เป็นทนุสงัคมที่ส าคญัที่สดุ และมีบทบาท
เป็นทัง้ผู้สร้างการพฒันาและผู้ ได้รับผลจากการพฒันา จึงเป็นต้องพฒันาศกัยภาพคน
ในทกุมิติ ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเร่ิมจากการเสริมสร้าง “สขุภาวะ”
ของประชาชนให้มีสขุภาพแข็งแรงและมีพฤติกรรมสขุภาพที่ดีให้สามารถดแูลตนเองได้ 
และมีก าลงัท าประโยชน์ตอ่สว่นรวม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ, 2550) 
 จงัหวดัภเูก็ต เป็นจงัหวดัเมืองทอ่งเที่ยว ที่ติดอนัดบัโลกที่มีผู้คนหลากหลายทัง้
นกัท่องเที่ยวและผู้ประกอบอาชีพหรือภารกิจที่มีทัง้ถกูกฎหมายและผิดกฎหมาย หนึ่ง
ในประเด็นที่ผิดกฎหมาย ยาเสพที่มีทุกชนิดที่น่าตกใจ บริเวณรอบนอกเมืองภูเก็ต มี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ด้านยาเสพติดที่มีความรุนแรงมากขึน้ และสถิติการ
จับกุมคดียาเสพติดมีเพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็น
อนาคตของชาติ ถือว่าเป็นกลุม่เสี่ยงต่อการยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดมากที่สดุ ดงันัน้ควร
ต้องสง่เสริมสถาบนัครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากสถาบนัครอบครัวเป็นปัจจยั
ส าคัญที่มีผลท าให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผล ใน
ขณะเดียวกนัสงัคมต้องการปรับเปลีย่นทศันคติตอ่ผู้ที่เคยติดยาเสพติดเพื่อให้โอกาสใน
การกลบัคืนสูส่งัคม และเมื่อบคุคลเหลา่นีม้ีที่ยืนอย่างมัน่คงในสงัคมแล้วก็จะเป็นการ
ปิดประตูที่ท าให้ไม่หวนกลบัไปสู่เส้นทางแห่งความมืดนัน้ได้อีก  (ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัภเูก็ต, 2555) 
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 ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบูรณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด 
ในการป้องกันปัญหา    ยาเสพติดของเยาวชน จังหวดัภูเก็ต โดยศึกษาสภาพทัว่ไป 
บทบาท สถานภาพของสถาบนับ้าน โรงเรียน และมสัยิด (บรม) ในการบรูณาการโดยใช้
พลงัศาสนา ด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ในการด าเนินงานป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงหรือหมดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม 
จงัหวดัภเูก็ต ในปัจจบุนั 
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชน
มสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต 
 3. เพื่อเสนอรูปแบบการบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษา การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนั
ปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต โดยก าหนดขอบเขตด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 ในการศึกษาครัง้วิจัยในนี  ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาครอบคลุมเนือ้หาเก่ียวกับการ
ด าเนินการป้องกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดัภเูก็ตในปัจจุบนั ศึกษา
ปัญหา อปุสรรคในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิจงัหวดัภเูก็ต และการ
สร้างรูปแบบการบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนั    ยาเสพติด เยาวชน
มสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต  
 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญและประชากร  
 การศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้วจิยั แบง่แยกตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู 
และวิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลู 3 ระยะ จึงแบง่ประชากรออกเป็น 3 กลุม่  
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 ระยะที ่1 การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้จดัได้ก าหนดผู้ ให้ข้อมลูโดยใช้วิธีการ เลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) จาก
ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key informants) รวมทัง้สิน้ 40 คนประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน นายก
องค์การบริหารสว่นต าบล รวมจ านวน 20 ท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 10 ทา่น ผู้น าศาสนา โต๊ะอีหมา่ม จ านวน 10 ทา่น 
ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ 3 ประเด็น แล้วน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึในประเด็นส าคญั ๆ  
 ระยะที ่2 จดัสมัมนาวิชาการ ในหวัข้อ การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ใน
การป้องกันปัญหา  ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวดัภูเก็ต ตามวตัถุประสงค์ 3 
ประเด็น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผู้ที่เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 85 ท่าน 
น ามาสรุปวิเคราะห์ สงัเคราะห์ประเด็นส าคญั ๆ จากข้อมลูการสมัมนาวิชาการ 
 ระยะที่ 3 ได้น าร่างรูปแบบการบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต มาด าเนินการจดั Focus Group จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ 6 ทา่น เพื่อเป็นการยืนยนัร่างรูปแบบให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
 3. ขอบเขตด้านเวลา  
 ระยะเวลาศกึษาวิจยั มกราคม 2557 - มีนาคม 2559  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดัภเูก็ต เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีขัน้ตอนและกระบวนการ ดงัรายละเอียดขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 
 ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้จดัได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโดยใช้วิธีการ เลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) จาก
ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key informants) รวมทัง้สิน้ 40 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ น าชุมชน 
ผู้ ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 20 ท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 10 ท่าน ผู้น าศาสนา โต๊ะอีหม่าม 
จ านวน 10 ทา่น 
 ระยะที่ 2 การจดัสมัมนาวิชาการ เพื่อเก็บข้อมลูโดย วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ 3 
ทา่น ผู้ เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 85 ทา่น  
 ระยะที่  3 จัดสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ด าเนินการวิพากย์ร่าง
รูปแบบการบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชน
มสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต เพื่อเป็นการยืนยนัและปรับปรุงข้อมลูให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นีใ้ช้เคร่ืองมือการวิจัยแบบ
สัมภาษณ์ โดยแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ (Main 
Question) ผู้วิจยัได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ปัญหาของ
ค าถามในการวิจยั ส าหรับการสมัภาษณ์ให้ครอบคลมุเนือ้หาตามที่ต้องการด าเนินการ 
เก็บข้อมูล ด้านการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภาพใต้บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยน 
แบบเป็นกันเอง ด้วยกรอบค าถามที่ครอบคลมุประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบ แนวคิดและ
วตัถปุระสงค์การวิจยั 
 
วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้จากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หาตามแนวคิดและ
ทฤษฎี เพื่อให้การน าเสนอเนือ้หาเกิดความสมบรูณ์และเข้าใจมากขึน้ โดยมี
กระบวนการวิเคราะห์ตามรายละเอียด ดงันี ้
 1. ผู้วิจยัจะน าข้อมลูทกุประเภทของข้อมลูที่รวบรวมได้จากเอกสารและข้อมลู
จากการสมัภาษณ์  เชิงลกึจากกลุม่ผู้ที่เก่ียวข้องและน ามาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ส าคญั คือ ความมีระเบียบในการวิเคราะห์ การตีความ การจัดแบ่งหมวดหมู่โดยอิง
หลักเกณฑ์จากแนวคิดทฤษฎีเป็นส าคัญน าเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิง
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พรรณนา (Descriptive Analysis) การสมัภาษณ์เชิงลกึและจัดสมัมนาวิชาการโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น และผู้ เข้าร่วมสมัมนา 85 ทา่น 
 2. น าผลจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ของการสมัภาษณ์เชิงลึก และน าผล
จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ของการสมัมนาวิชาการ มาด าเนินการร่างรูปแบบการบรู
ณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต 
 3. น า “ร่างรูปแบบการบรูณาการ บ้านโรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวดัภูเก็ต มาสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน 
เพื่อวิพากย์ยืนยนัร่างรูปแบบ การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต  
 4. สร้างรูปแบบบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนัปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนจงัหวดัภเูก็ต 
 
ผลการศึกษา 
 1. การด าเนินการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดัภเูก็ตใน
ปัจจบุนั มองวา่การติดยาเสพติดเกิดมาจากพฤติกรรมของทกุคนในครอบครัว และกลุม่
เพื่อน ทกุคนมองผู้ติดยาเสพติดเป็นเร่ืองเลวร้าย ต้องด าเนินคดีอย่างเดียว ผู้น าท้องถ่ิน
มุ่งเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกัน ปัญหายาเสพติดจึงไม่สิน้สดุ เพราะไม่ได้
ควบคมุตัง้แตต้่นเหต ุแตไ่ปด าเนินการปลายเหต ุการประสานความร่วมมือ ระหว่างรัฐ 
และประชาชนไม่มีรูปแบบ และแนวทางที่ชัดเจน บ้าน โรงเรียน มัสยิด ไม่ได้น ามา
ด าเนินการ แก้ปัญหายาเสพติด ไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาประสานความร่วมมือใน
ด้านการบูรณาการ พ่อแม่ หรือผู้ ปกครองไม่เคร่งครัดในเร่ืองของศาสนา ส่งผลให้
เยาวชนหนัมาเสพยาเสพติด หากพ่อ แม่ให้ความเข็มงวดเร่ือง ศาสนามากกว่านี เ้ด็กที่
จะติดยาเสพติดก็น้อยลง เพราะเยาวชนจะหันมาเข้ามัสยิด และท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกนั เยาวชนขาดความรักความเอาใจใส ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รับความรัก การดแูล
เอาใจใส่ที่ดีอย่างถูกวิธี เขาก็จะไม่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป ผู้บริหารสถานศึกษายงั
มองปัญหาเร่ืองยาเสพติดในมุมมองที่ค่อนข้างแคบ ถึงแม้จะจัดโครงการอบรมอะไร
ขึน้มา แตโ่ครงการจดัขึน้แล้วก็ไมไ่ด้หมายความวา่จะเกิดผลกบัตวับคุคลที่ติดยาเสพติด
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เพราะบคุคลที่ติดยาเสพติดไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ ข้อมลูยาเสพติดไมม่ีความชดัเจนไมม่ี
การจดัเก็บข้อมลูให้เป็นระบบ ไมว่า่จะทางต ารวจ กรมการปกครอง และโรงเรียน 
 2. ปัญหา อปุสรรคในการป้องกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดั
ภูเก็ต พบว่า ภาครัฐไม่ได้มองถึงความส าคญัในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และแยก
สว่นในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดยงัไม่มีการรวบรวมข้อมลูที่แน่ชัด  และไม่มี
คนรับผิดชอบในเร่ืองนี ้ผู้ น าชุมชนในทุกท้องถ่ิน เกิดความขัดแย้งกัน ไม่ว่าจะเลือก
ผู้ ใหญ่บ้าน เลือก อบต. หรือเลือกก านนัก็จะขดัแย้ง กนัทัง้หมดจึงเกิดอปุสรรคในการ
ด าเนินงาน เร่ือง การปอ้งกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ท าเพื่อได้ผลงาน และเพื่อ
วดัจ านวนโครงการ แต่ไม่หวงัผลลพัธ์ของความส าเร็จ และเมื่อยาเสพติดเยอะขึน้ก็จัด
โครงการอบรมอะไรขึน้มา แต่โครงการจดัขึน้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดผลกบัตวั
บคุคลที่ติดยาเสพติดเพราะบคุคลที่ติดยาเสพติดไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการประกอบกบัทาง
อ าเภอไม่มีงบประมาณในส่วนนีจ้ึงจ าเป็นจะต้องของบประมาณจาก อบต . ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัหลกัการ และชุมชนควรจะเน้นหลกัการบ าบดั แต่ในปัจจุบนัคนในชุมชน
ต่างคนต่างอยู่ ทางประชาชนไม่มีตัวชีว้ัดว่าจะรักษาความปลอดภัยได้ จึงไม่ได้
แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเลย การอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่ส่วนมากตามใจลกู ลกูจะเอา
อะไรก็ให้ บางครอบครัวไม่อบอุ่นท าให้เกิดปัญหาสงัคม รวมถึงพ่อ แม่ ขาดความรู้     
ในการเลีย้งดบูุตร ชาวมุสลิมภูเก็ตดัง้เดิมเป็นคนรวยมีที่ดิน มีเงินเยอะ จึงเป็นโอกาส   
ที่จะเปิดช่องทางท ามาหากินของคนค้ายาเสพติดที่เอาลูกไปเป็นเครือข่ายและอดีต
ผู้ชายจะติดสารเสพติดมากกว่าผู้หญิง แต่ปัจจุบนัร้อยละ 30 ผู้หญิงจะเร่ิมทวีคูณขึน้
เร่ือยๆ จนปริมาณเกือบเท่าเทียมกนักบัผู้ชายปัจจุบนัเยาวชนมองเร่ืองของศาสนาเป็น
เร่ืองของผู้สงูอาย ุปัจจบุนัโต๊ะอีหมา่ม เน้นหนกัเร่ืองพิธีกรรมไมไ่ด้มองปัญหารอบด้านที่
เกิดกับมุสลิมทกุคน (สปับุรุษ) และมองว่าปัญหาเร่ืองยาเสพติดไม่ได้เป็นหน้าที่หลกั
ของมสัยิด ผู้อ านวยการโรงเรียน มองการแก้ไขปัญหา เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
และทางโรงเรียนมองเร่ืองปัญหายาเสพติด เป็นเร่ืองไกลตวั เพราะไม่ใช่หน้าที่หลกั การ
ขายยาเสพติดได้พัฒนาไปมากกว่าการป้องกันแก้ไขแบบเดิม ๆ และประกอบด้วย
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โรงเรียนไมไ่ด้เก็บข้อมลูของนกัเรียนที่ติดยาในอดีตแล้วน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู
เพื่อเป็นอาวธุที่ใช้ในการปอ้งกนัตอ่ไป 

 3. รูปแบบการบรูณาการบ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต เรียกวา่ BAROM model  มีรายละเอียดดงันี ้    
 B แทนค าวา่ Brainstorming หมายถึง รวมพลงัความคิดทัง้กาย ใจ ทรัพย์สิน 
ด้วยความสมคัรใจ โดยมีจิตอาสาที่ก าหนดกรอบของการรวมพลงัทัง้สามสถาบนัละ 1 
คน น ามาบูรณาการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ ใน
ประเด็นปัญหาในอดีต ปัจจุบัน มาแก้ไขปัญหา ส่วนอนาคตน ามาป้องกันให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของปัญหา 
 A แทนค าวา่ Antibody หมายถึง ปลกูฝังจิตส านึกของเยาวชน เป็นหลกั ด้าน
คณุธรรม จริยธรรม ด้านจิตวิญญาณทัง้สามสถาบนั น ามาผนึกประสานภมูิคุ้มกนัเช่น
กตญัญ ูเห็นใจผู้อื่น การเสยีสละพฒันาความรู้ สร้างทศันคติเก่ียวกบัสารเสพติด เรียนรู้
ด้านเทคนิคการปฏิเสธสิง่ที่ไมด่ีจากเพื่อน 
 R แทนค าว่า Responsibility หมายถึง สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่มี
บทบาทของเยาวชนต่อ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์และเคารพผู้น าศาสนา สร้างความรับผิดชอบ
ต่อผู้น าชุมชนด้วยรูปแบบเดียวกนั สร้างความปรองดองในบทบาทอ านาจหน้าที่ไปใน
ทิศทางเดียวกนั สร้างธรรมะ ความจริง ธรรมชาติให้เยาวชนรู้จกัหน้าที่ของตนเอง 
 O แทนค าว่า Organizing หมายถึง สร้างองค์กรแบบเบ็ดเสร็จ หลกัส าคญั
ต้องมีกิจกรรมต่อเนื่อง ต้องน าผู้มีบารมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ 
ศรัทธา ต้องเช่ือฟัง ผู้บงัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด องค์ประกอบขององค์กรต้องมีเจ้าภาพ
ที่ชดัเจนและมีเครือขา่ยร่วมกนับรูณาการให้งานบรรลเุปา้หมาย 
 M แทนค าวา่ Management หมายถึง การบริหาร การจดัการเน้นกิจกรรมด้วย
การบรูณาการในการสร้างพลงั อ านาจ บารมีขององค์กร โดยการบริหารการจดัการท่ีน า
ทฤษฎีการบรูณาการ ทฤษฎีการขดัแย้ง แนวคิดในการสร้างเครือข่ายมาผสมประสาน
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ด้วยกระบวนการ POLC ในการบริหารให้บรรลเุป้าหมายตาม
วตัถปุระสงค์ที่วางไว้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 1. การด าเนินการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต ใน
ปัจจุบนั จากการวิจยัพบว่า การด าเนินการป้องกนัของภาครัฐเน้นราชการเป็นหลกัใน
การด าเนินงานปอ้งกนัสว่นภาคประชาชนเป็นเปา้หมายรอง ด้านการท างานภารกิจหรือ
กิจกรรม โดยแยกสว่นภารกิจหรือกิจกรรมตามหนว่ยราชการ เช่น การป้องกนัปัญหายา
เสพติดด้านการปราบปรามให้หนว่ยงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ การบ าบดัรักษาให้หน่วยงาน
สาธารณะสุขโดยไม่มีการประสานงานร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างท าไม่ว่าสถาบันบ้าน 
สถาบนัโรงเรียน และสถาบนัมสัยิดในการด าเนินงานการป้องกันไม่ได้มองถึงองค์รวม
ของการท างานทกุภาคสว่น ไมม่ีรูปแบบ ไม่มีแนวทางที่จะด าเนินการป้องกนัปัญหายา
เสพติดให้เป็นเอกภาพได้ ในการด าเนินงานการป้องกนัให้หน่วยงานที่ไม่เข้าใจ เข้าถึง
ของปัญหา มาด าเนินการปอ้งกนัปัญหา อยากตอ่ความส าเร็จทัง้ ๆ ที่ต้นเหตขุองปัญหา
อยู่ที่สถาบันบ้านเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2545) ได้กลา่วถึง ด้านนโยบาย
ของรัฐบาลตา่ง ๆ ที่ผา่นมา มุง่เน้นด้านการปราบปราม มากกว่าการป้องกนั มุ่งเน้นให้
ราชการเป็นผู้ ลงไปด าเนินการเป็นหลัก รัฐบาลที่ผ่านมามองปัญหายาเสพติดเป็น
ลกัษณะแยกสว่น ทัง้ด้านการปอ้งกนั การปราบปรามการบ าบดัรักษาและฟืน้ฟู และยงั
กลา่วถึง ด้านการบริหารจดัการ คือการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิที่ผ่านมา เนื่องจาก
นโยบายมองปัญหาแยกสว่น การด าเนินงานจึงท าแบบแยกสว่น ต่างคนต่างท า ขาด
เอกภาพในการด าเนินการ ไม่มีหน่วยงานหลกัในการรวมหรือบูรณาการ ไม่มีแผนรวม 
จึงขาดการเดินไปสู่เป้าหมายและทิศทางเทียวกนั ต่างคนจึงต่างท าตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่ตนมี โดยไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนีย้งัขาด
ดชันีชีว้ดัความส าเร็จที่ชดัเจน ขาดการติดตามประเมินผล และขาดรูปแบบแนวทางใน
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน การสนบัสนนุการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของภาครัฐเป็นไปอยา่งไมต่อ่เนื่อง และบางครัง้ไมส่อดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาของพืน้ที่ที่มีความหลากหลาย การสนบัสนุนก็ไม่ได้มาจากความต้องการของ
ชมุชนอยา่งแท้จริง เพราะขาดการประสานระหว่างภาครัฐกบัประชาชน และการบงัคบั
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ใช้กฎหมายยงัไมม่ีประสทิธิภาพเพียงพอ เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทัง้ผู้น าชมุชนในบางพืน้ท่ี
เข้าไปเก่ียวข้องกบักระบวนการค้ายาเสพติด 
 การด าเนินการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดในสถานศกึษาให้ความส าคญัน้อย ซึ่ง
ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีบคุลิกในการเข้าถึงชุมชน สามารถบรูณาการสถาบนัโรงเรียนกับ
ชมุชนควบคู่กนักบัการบริหารจดัการป้องกนัปัญหายาเสพติดของสถาบนัมสัยิดมีน้อย
มาก ซึ่งไปให้น า้หนักที่ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 33-34) กลา่วถึง การ
ปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของกระทรวงศกึษาธิการ ถือเป็นหน้าที่ส าคญัที่โรงเรียนจะต้อง
จดัการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างจิตส านกึ ทศันะชีวิต และภมูิต้านทานยา
เสพติดและอบายมุขและจัดระบบดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง โดยสร้างเครือข่ายแนะแนว
ภายในโรงเรียน และให้สถานศึกษาน าศาสนาธรรมสูเ่ด็กเยาวชน เพื่อเป็นหลกัในการ
ด ารงชีวิตด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบนัศาสนา และโรงเรียนนอกจากการสัง่สอน
อบรม ศาสนา และท าการเทศนา ประจ าวนัศกุร์ เร่ืองความกลวั เกรงในพระเจ้า จะเน้น
เร่ืองพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับแนวคิดของ สภุทัรา ลบล ่าเลิศ (2542 : 110) 
กลา่ววา่ ศาสนายงัเป็นสถาบนัท่ีมีสว่นสมัพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของมนษุย์แล้วเป็นสว่น
ส าคญัตอ่การช่วยยกระดบัพืน้ฐานของจิตใจให้สงูขึน้ ไมว่า่จะอยูใ่นศาสนาใดก็ตาม 
 2. ปัญหา อปุสรรคในการป้องกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดั
ภูเก็ต จากการวิจัยพบว่า ภาครัฐจะมองปัญหาระดับชาติแต่การกระท าเป็นปัญหา
ระดบัท้องถ่ิน กระบวนการท างานแยกสว่น เนื่องจากการท างานของภาครัฐตัง้แต่ระดบั
สัง่การถึงระดบัการปฏิบตัิการยงัขาดการประสานเช่ือมโยง หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
หนว่ยงานท่ีมีผลกระทบ ตอ่ปัญหายาเสพติดและยงัขาดเจ้าภาพหลกั ของสถาบนับ้าน 
สถาบนัโรงเรียน และสถาบนัมสัยิด ในการบรูณาการปัญหาและอปุสรรคในการป้องกนั
แก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวดัภูเก็ตในชุมชนไม่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชดัเจน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาปัญหาการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  (2545) ได้กลา่วว่า การบริหารจดัการโดย การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่ผ่านมา มองปัญหาแยกส่วน การด าเนินงานจึงท าแบบแยกส่วน      
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ตา่งคนตา่งท า ขาดเอกภาพในการด าเนินการ ไมม่ีหนว่ยงานหลกัในการรวมหรือบรูณา
การ ไม่มีแผนรวม จึงขาดการเดินไปสูเ่ป้าหมายและทิศทางเทียวกนั ต่างคนจึงต่างท า
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่ตนมี โดยไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากนีย้งัขาดดชันีชีว้ดัความส าเร็จที่ชดัเจน ขาดการติดตามประเมินผล และขาด
รูปแบบแนวทางในการด าเนินงานในด้านตา่ง ๆ ที่ชดัเจน 
 จากสงัคมปัจจบุนัด้วยเศรษฐกิจ เป็นตวัแปรที่ท าให้ครอบครัวยากจน ต้องทิง้
ลกูให้กบัผู้สงูอายดุแูล ลกู ๆ ขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจ จึงเปลี่ยนพฤติกรรมไปคบ
เพื่อน ๆ จึงหาทางออกด้วยการติดยา และค้ายาในที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
UNODCCP (2002: 15) กลา่วว่า กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา นกัวิจยัพยายามหาค าตอบว่า 
เหตใุดบคุคลกลุม่หนึง่จึงใช้ยาเสพติด ในขณะท่ีอีกกลุม่หนึง่ไมใ่ช้ยาเสพติด โดยปัจจยัที่
เพิ่มโอกาสให้บคุคลเร่ิมใช้ยาเสพติดเรียกว่า ปัจจยัเสี่ยง (Risk factors) ในทางกลบักนั
ปัจจัยที่จะป้องกันบุคคลนั่นจากการใช้ยาเสพติดเรียกว่า ภูมิคุ้ มกัน (Protective  
factors)โดยบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงจ านวนมากกว่าภูมิคุ้มกัน ก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้ยา
เสพติดมากกวา่ โดยระดบับคุคลจะมีลกัษณะทางจิตยา เช่น มีการเห็นคณุค่าในตนเอง
ต ่าการปกปอ้งสทิธ์ิตนเอง  พฤติกรรมก้าวร้าว และมีทกัษะการเข้าสงัคมต ่า มีความเช่ือ
ที่ผิด ระดับครอบครัว คือไม่มีครอบครัว การถูกทอดทิง้ในวัยเด็ก  การเลีย้งดูที่ไม่
เหมาะสม ความสมัพนัธ์ในครอบครัวเป็นปัญหา ขาดความผกูพนักบัพ่อแม่ บรรยากาศ
ภายในบ้านวุน่วาย และมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทัง้ทางร่างกาย วาจา หรือลว่ง
ละเมิดทางเพศ ส่วนระดบัระดบัโรงเรียนและชุมชนนัน้จะไม่ได้รับการศึกษา  มีปัญหา
การเรียน คบเพื่อนที่เก่ียวข้องกบัยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าว หนุหนัพลนัแลน่ เป็น
เด็กเร่ร่อน ไมม่ีที่อยูเ่ป็นหลกัแหลง่ ชมุชนมีคา่นิยมสนบัสนนุการใช้ยาเสพติดและอยู่ใน
แหลง่ที่หายาเสพติดได้ง่าย 
 3. รูปแบบการบรูณาการบ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต จากผลการวิจยัพบวา่  ในการปอ้งกนัปัญหายาเพสติด
ของเยาวชนมสุลิมจงัหวดัภเูก็ต ต้องบรูณาการของ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการผนวก
การประสานปัญหาร่วมเครือข่ายทกุภาคส่วนที่มีสว่นได้สว่นเสียร่วมกนั สอดคล้องกับ
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เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศกัดิ์ (2546) กล่าวว่า การบูรณาการก็คือการผนวกการประสาน 
การเติมเต็มการเช่ือมโยง การรวมกัน ร่วมกัน เป็นต้น ทฤษฎีการบูรณาการในทาง
การเมือง มุง่ที่จะท าให้องค์การระหวา่งประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึง่ 
โดยมีประเทศสมาชิกเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของ
ทฤษฎีบูรณาการนีอ้าจจะเทียบได้กับแนวความคิดเกไมน์ชาฟ ของสังคมวิทยา 
หมายถึง ลกัษณะสงัคมที่เน้นความส าคญัของการท่ีสมาชิกในสงัคมมีความใกล้ชิดสนทิ
สนมเป็นกนัเอง เน้นความเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและคา่นิยมของชมุชน 
 รูปแบบการบูรณาการ บ้านโรงเรียน มสัยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต เรียกวา่  BAROM Model มีรายละเอียด  
 

 
 

 B แทนค าวา่ Brainstorming หมายถึง รวมพลงัความคิดทัง้กาย ใจ ทรัพย์สิน 
ด้วยความสมคัรใจ โดยมีจิตอาสาที่ก าหนดกรอบของการรวมพลงัทัง้สามสถาบนัละ  1 
คน  น ามาบูรณาการมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประมวลปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ ใน
ประเด็นปัญหาในอดีต ปัจจุบัน มาแก้ไขปัญหา ส่วนอนาคตน ามาป้องกันให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ ประดินนัท์ อปุรมยั (2550) กลา่วว่า 
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เทคนิคการระดมสมองและการแก้ไขปัญหา การระดมสมอง (Brainstorming) คือ 
เคร่ืองมือในการหาแนวคิดที่เหมาะสมในการสร้างผลงานใหม่ หรือเคร่ืองมือในการ
แก้ไขปัญหาที่ยงัไมเ่คยมีต้นแบบมาก่อนการระดมสมองกบัการแก้ไขปัญหา ระบปัุญหา
ที่แท้จริง สาเหตทุี่แท้จริง แสวงหาทางเลือก เลือกทางเลือก ปฏิบตัิและพิจารณาผลคือ 
การประเมินผลเพื่อการพิจารณาผล เช่นเดียวกับ วิโรจน์ ช านาญการ (2549 ) ศึกษา 
การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ใน
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู พบวา่ ผู้น าชุมชนสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยู่ในระดบัมาก และมีความเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน และองค์กรต่าง ๆ นัน้สามารถด าเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดที่ผา่นมาในปี 2545-2548 นัน้ ท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ลดลง 
 A แทนค าวา่ Antibody หมายถึง ปลกูฝังจิตส านึกของเยาวชน เป็นหลกั ด้าน
คณุธรรม จริยธรรม ด้านจิตวิญญาณทัง้สามสถาบนั น ามาผนึกประสานภมูิคุ้มกนัเช่น
กตญัญ ูเห็นใจผู้อื่น การเสยีสละพฒันาความรู้ สร้างทศันคติเก่ียวกบัสารเสพติด เรียนรู้
ด้านเทคนิคการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีจากเพื่อน สอดคล้องกับ ขวญัหทยั ยิม้ละมยั (2556) 
ศึกษา รูปแบบการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในสถานศึกษาสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา พบวา่ รูปแบบการบริหารกิจกรรมเสริมสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาที่
สร้างขึน้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และปัจจัยการสร้างความส าเร็จ ได้แก่              
1) คณะกรรมการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติด 2) กิจกรรมการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติด 3) กระบวนการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด และปัจจัยการ
สร้างความส าเร็จในการจงูใจบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา มีความเหมาะสมและ
ผู้บริหารสถานศกึษา และครูที่ปฏิบตัิงานเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาไปใช้มีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก  
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 R แทนค าว่า Responsibility หมายถึง สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่          
มีบทบาทของเยาวชนต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และเคารพผู้ น าศาสนา สร้างความ
รับผิดชอบต่อผู้น าชุมชนด้วยรูปแบบเดียวกนั สร้างความปรองดองในบทบาทอ านาจ
หน้าที่ไปในทิศทางเดียวกนั สร้างธรรมะ ความจริง ธรรมชาติให้เยาวชนรู้จกัหน้าที่ของ
ตนเอง สอดคล้องกบั มนทกานต์ โสมกลู (2549) ศกึษา บทบาทและศกัยภาพของชมุชน
ในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า บทบาทในแต่ละหน้าที่ที่ได้รับเลือกตัง้
มา ไม่ว่าจะเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านสมาชิกองค์การบริหาร
สว่นต าบลประจาหมูบ้่าน ประธานกองทนุตา่ง ๆ ในหมูบ้่าน ผู้ประสานพลงัแผ่นดินของ
หมู่บ้าน รวมถึงบทบาทของประชาชนทั่วไป ประชาชนทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต้อง
ช่วยกนั ร่วมมือกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลที่
เกิดขึน้ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ประชาชนสว่นใหญ่ต้องการท าให้ชุมชนห่างไกลยาเสพ
ติด ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ การท าบุญหมู่บ้าน
ประจ าปีการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน มีการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าและต่อเนื่อง การจดัตัง้ศนูย์สาธิตในชุมชน มีองค์กร
น าที่มีความเข้มแข็งน าพาหมูบ้่านผา่นพ้นวิกฤติตา่ง ๆ ได้  
 O แทนค าว่า Organizing หมายถึง สร้างองค์กรแบบเบ็ดเสร็จ หลกัส าคญั
ต้องมีกิจกรรมต่อเนื่อง ต้องน าผู้มีบารมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ 
ศรัทธา ต้องเช่ือฟัง ผู้บงัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด องค์ประกอบขององค์ต้องมีเจ้าภาพที่
ชดัเจนและมีเครือขา่ยร่วมกนับรูณาการให้งานบรรลเุปา้หมาย สอดคล้องกบั บณัฑิตตา  
จินดาทอง (2555) ศึกษา กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา พบว่า  องค์ประกอบของกลยทุธ์ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาจะต้องมี
การบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม การจดัการความรู้ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ส านึกความ
รับผิดชอบ และ การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ซึ่งแนวทางด าเนินการตามกลยทุธ์ใน
การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด นัน้ในเร่ืองการมีสว่นร่วมทกุกิจกรรม จะต้องหา
บคุคลเข้ามาร่วมกิจกรรมต้องคดักรองคนที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่าง
การด าเนินงาน และสอดคล้องกบันชุนาถ   ศรีเผด็จและคณะ (2551) ศึกษา  เครือข่าย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

235 

ชมุชนด้านยาเสพติดกบัการปอ้งกนัการกระท าผิดซ า้ของ  ผู้ พ้นโทษคดียาเสพติด พบว่า 
บทบาทของเครือขา่ยชมุชนด้านยาเสพติดกบัการป้องกนัการกระท าผิดซ า้ผู้ พ้นโทษคดี
ยาเสพติดเป็นบทบาทที่เกิดขึน้จากการท าบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความ
ร่วมมือด้านสงัคมสงเคราะห์ และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมี
หนว่ยงานภาครัฐ ผู้น าชมุชน ชาวบ้าน ร่วมเป็นเครือขา่ย นอกจากนีเ้ครือขา่ยชมุชนด้าน
ยาเสพติดมีแนวทางในการดูแล ป้องกนัการกระท าผิดซ า้ของผู้ ต้องขงัคดียาเสพติดใน
ด้านจิตใจ ด้านข้อมลูขา่วสาร ด้านวตัถสุิง่ของด้วย 
 M แทนค าวา่ Management หมายถึง การบริหาร การจดัการเน้นกิจกรรมด้วย
การบรูณาการในการสร้างพลงั อ านาจ บารมีขององค์กร โดยการบริหารการจดัการท่ีน า
ทฤษฎีการบรูณาการ ทฤษฎีการขดัแย้ง แนวคิดในการสร้างเครือข่ายมาผสมประสาน
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ด้วยกระบวนการ POLC  ในการบริหารให้บรรลเุป้าหมายตาม
วตัถปุระสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกบัทฤษฎีของ ดาร์ฟ  (Dalf, 2006) กลา่วว่า คนที่เป็น
ผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าที่ส าคญัอยู ่4 ประการ คือ 1) การวางแผน  ประกอบด้วย การ
ก าหนดขอบเขตของธุรกิจ ตัง้เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อให้
สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 2) การจัดองค์การ 
ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกบัแผนงาน เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลวุตัถปุระสงค์
และเปา้หมายที่ก าหนด 3) การชีน้ า (Leading) ประกอบด้วยเนือ้หา 2 เร่ืองส าคญั คือ 
ภาวะผู้ น า (Leadership) ซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาตัวผู้ บริหารเอง และการจูงใจ 
(Motivation) ซึ่งเก่ียวกบัการชกัจูง หรือการกระตุ้นให้ผู้อื่นท างานได้เต็มที่ตามความรู้
ความสามารถ และ4)การควบคมุองค์กร (Controlling) เป็นการควบคมุองค์กรให้การ
ด าเนินงานต่างๆภายในองค์กร เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวงัหรือมาตรฐานที่
ก าหนด  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยท าให้ทราบถึงการป้องกัน ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ๆ และ
ควรน าไปปฏิบัติ และวางแผนแก้ไขสามารถน าผลการวิจัยที่ได้น าไปปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์สงัคมตอ่ไป 
 ด้านนโยบาย 
 1. รัฐควรต้องมุง่เน้นการปอ้งกนัเพื่อลดงบประมาณที่มากกวา่การปราบปราม 
ในการด าเนินการปัญหายาเสพติดให้ประชาชนมองความส าคญั โดยภาครัฐเป็นเพียงพี่
เลีย้งให้การสนบัสนนุ 
 2. ภาครัฐควรมองการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปองค์รวมในด้านการป้องกนั 
ปราบปราม บ าบดัรักษา และการฟืน้ฟใูนจุดเดียว ต าแหน่งเดียว พืน้ที่เดียว เร่ิมจุดเล็ก
คอ่ยขยายไปจดุใหญ่ 
 ด้านบริหารจัดการ 
 3. ภาครัฐควรน านโยบายเร่ืองแผนการบรูณาการของชุมชนระดบัหมู่บ้าน ถึง
ระดบัจงัหวดัด้วยการบริหารเบ็ดเสร็จครบวงจร   
 4.ภาครัฐควรจดัตัง้ศนูย์ระดบัหมูบ้่าน ระดบัต าบล  ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
เช่ือมโยงการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค รูปแบบ ไปในทิศทางเดียวกนั โดยก าหนดมี
เจ้าภาพหลกั ระดบัต่าง ๆ รวมเป็นคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ท าการแก้ไขยาเสพติด
ระดบัจงัหวดั 
 5. ภาครัฐควรกระตุ้นหรือส่งเสริม ผู้น าท้องถ่ิน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าทาง
ศาสนา ให้มีความรับผิดชอบ ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ บทบาทให้เกิดประโยชน์
ตอ่ชมุชนสงูสดุ  
 6. ชุมชนควรผลกัดัน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดั เป็นแกนน าใน   การสร้างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะเอาชนะ
ยาเสพติดทกุรูปแบบของชมุชน 
 7. ภาครัฐควรส่งเสริมให้องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ขององค์กรอิสระในการช่วยแก้ไขปัญหาในชมุชน  
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 8.ภาครัฐควรสร้างความปรองดอง ความสามคัคีของคนในชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้ทกุภาคสว่นเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ควรศึกษาประเด็นการวิจัยเก่ียวกับเร่ือง ลกัษณะ หรือบริบท ของครอบครัว  
ที่สร้างภูมิคุ้มกัน และภูมิต้านทานยาเสพติด รวมถึงรูปแบบของครอบครัว โรงเรียน 
มสัยิด ที่ท่ีสร้างภมูิคุ้มกนั และภมูิต้านทานยาเสพติดอีกด้วย 
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ความสามารถในการคิดอเนกนัยจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 
Students’ Divergent Thinking Learning Ability by Using Open-Ended Problems 

 
อนวุตัร จิรวฒันพาณิช1 

Anuwat Jirawattanapanit 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอเนกนัยของ
นักเรียนและศึกษาขัน้ตอนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาปลายเปิด โดยกลุม่เปา้หมายเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่
สาอ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหมจ่ านวน 20 คนเคร่ืองมือการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยการใช้ปัญหาปลายเปิด แบบวดัการคิดอเนกนยัแบบสงัเกตการแบบบนัทึกการ
เรียนรู้วีดิทศัน์และบนัทกึเสยีง 
 จากการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอเนกนัยเร่ิมจากการคิดคล่อง 
ความคิดยืดหยุ่นแล้วจึงเกิดความคิดริเร่ิม ดังนัน้ปัญหาปลายเปิดช่วยพัฒนาเพิ่ม
ความสามารถในการคิดอเนกนยัให้สงูขึน้ ขัน้ตอนการเรียนรู้ 5 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้ท าความ
เข้าใจกบัปัญหา 2) ขัน้การสงัเกต 3) ขัน้การเช่ือมโยงความรู้ 4) ขัน้การแก้ปัญหา 5) ขัน้
การเปรียบเทียบวิธีการ ตรวจค าตอบและเลอืกวิธีการแก้ปัญหา 
 
ค าส าคัญ : การคิดอเนกนยั ปัญหาปลายเปิด การแก้ปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

1 อาจารย์หลกัสตูรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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Abstract 
The purpose of this study was to study the students’ divergent 

thinking ability  and their  learning ability processes by using open-ended 
problems. The target group was 20 Prathom Suksa 6 at Ban Maesa School, 
Mae Rim District, Chiang Mai Province. The research instruments were 
learning plans using open-ended problems, the Divergent Thinking Test, 
observation forms, student’s journal writing and video & tape recordings. 
 The research findings showed that the students’divergent thinking ability 
started from thinking skills, flexible thinking, then thinking idea could happen. 
Hence, open-ended problems as tools to improve the students’ higher 
divergent thinking ability and learning model consisted of 5 stages : 1) making the 
students understanding of the problems, 2) observation, 3) connection of knowledge, 
4) solving the problems, 5) to compare, method checking the answers, and 
selected solution methods. 
 
Keyword : divergent thinking, open-ended problems, Problem-solving 
 
บทน า 

หลกัสตูรวิชาคณิตศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ก าหนด
สาระที่เป็นองค์ความรู้ประกอบด้วย จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็นและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แต่
จากการจดัการเรียนการสอนในประเทศไทยที่ผา่นมายงัไมเ่กิดการพฒันา การคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์เท่าที่ควรดงัจะเห็นได้จากรายงานการวิจัยของสนุีย์ คล้ายนิล, (2547) 
และอารี พนัธ์มณี, (2537) พบว่านกัเรียนไทยขาดการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการ
แก้ปัญหา และไม่สามารถเขียนตอบอธิบายวิธีการคิดยาวๆ และการคิดวิเคราะห์และ
สะท้อนความคิดของตน รวมทัง้กระบวนการจัด การเรียนรู้ปัจจุบันยังไม่ส่งเสริมให้
นกัเรียนคิดหลากหลาย  
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ทกัษะหนึ่งที่ส าคญัในการศึกษาคณิตศาสตร์คือทกัษะการแก้ปัญหาซึ่งเป็น
หวัใจของคณิตศาสตร์ดงันัน้ การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงต้อง
มุ่งพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาควบคู่กันไปแนวทางในการพัฒนาให้ผู้ เ รียนมี
ความสามารถในด้านการแก้ปัญหานัน้ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2544 : 9 - 12) ได้เสนอว่า
ผู้ เรียนจะแก้ปัญหาได้ดี ถ้าได้เรียนรู้ทกัษะการแก้ปัญหาที่หลากหลายมีโอกาสได้แก้ปัญหา
ด้วยตนเองใช้ความคิดของตนเองซึ่งสอดคล้องกบั Guilford J.P. (1959 : 1061) ที่ว่า
เคร่ืองมือส าคญัยิ่งที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอนัซบัซ้อนคือการคิดอย่างหลากหลาย 
ดงันัน้นกัเรียนควรได้รับการเอาใจใสแ่ละสง่เสริมการคิดอยา่งหลากหลาย 

การสอนให้นกัเรียนเกิดการคิดที่หลากหลายจะไมบ่รรลผุลส าเร็จ หากครูผู้สอน
สว่นใหญ่ยงัเน้นและยึดตนเองเป็นศนูย์กลางในการจดัการเรียนรู้และยงัใช้วิธีการสอน
แบบยึดรูปแบบวิธีการและยึดกฎเกณฑ์ ในการสอน ซึ่งไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดที่หลากหลาย (ชิรวฒัน์ นิจเนตร, 2528 : 2) ส่งผลให้นกัเรียนแก้ปัญหาด้วย
วิธีการตามที่ครูยกตวัอยา่งไมห่ลากหลาย นกัเรียนจึงไมส่ามารถแก้ปัญหาในระดบัที่ยาก
และซบัซ้อนได้ ดงันัน้ถ้าครูผู้สอนสามารถสง่เสริมให้นกัเรียนได้ใช้วิธีการที่หลากหลายใน
การแก้ปัญหาโดยกระตุ้นให้คิดนอกกรอบ หาแนวทางใหม่ๆ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สง่เสริมและกระตุ้นให้นกัเรียนคิดหาวิธีการอื่นหลายๆ วิธี จะช่วยให้นกัเรียนไม่ยึดติดกบั
วิธีใดวิธีหนึง่และมีความยืดหยุน่ในการคิดแก้ปัญหาซึง่นา่จะเป็นการจดัการเรียนรู้ทีช่ว่ย
พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาให้กบันกัเรียนได้ 

การสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการคิดที่หลากหลายเป็นการสอนให้นกัเรียนเกิดการ
คิดอเนกนัย ซึ่งคนที่มีความคิดอเนกนัยจัดเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งหมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่ใช้ในการแก้ปัญหาเป็นการคิดที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ใหม่ๆ 
เป็นความสามารถของบุคคลที่จะประยุกต์ใช้กับงานหลายๆ ชนิด ซึ่งประกอบด้วย 
ความคลอ่งในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และความคิด
ริเร่ิม (Originality) (ล้วน สายยศ และองัคณาสายยศ, 2541: 48 - 52) ซึ่งสอดคล้องกบั 
Anderson and others กลา่วว่าการคิดแบบอเนกนยัเป็นกระบวนการคิดในลกัษณะ
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ไม่หยดุนิ่ง (Dynamics) เป็นการคิดขัน้ต้นในการแก้ปัญหาก่อนที่ผู้ตอบจะใช้การคิด
แบบอเนกนยัเพื่อเลอืกค าตอบที่ดีที่สดุ 

วิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการคิดอเนกนยั คือ การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาปลายเปิด Nohda, N. (2000 : 1) ที่อธิบายถึงลกัษณะของปัญหาปลายเปิด
ว่าเป็นสถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์จนสามารถประมวล
ความรู้ทัง้หมดที ่เรียนเพื ่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหามีทัง้ ค าตอบที ่หลากหลาย 
มีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลายและสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาอื่นได้ซึ่ง
สอดคล้องกบัTorrance, E.P. (1973 : 102) กลา่ววา่ลกัษณะของปัญหาปลายเปิดเป็นปัญหา
ที่พัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลาย เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดแนวคิดที่
หลากหลาย กระตุ้นให้นกัเรียนอยากตอบค าถามอยากมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมีความคิดรวบยอดที่ถกูต้อง 

ปัญหาที่พบคือเมื่อผู้วิจัยให้นกัเรียนลองท ากิจกรรมที่ให้คิดได้อย่างหลากหลาย 
เช่น ให้นกัเรียนจดักลุม่ของรูปสีเ่หลีย่มและบอกเหตผุล พบวา่นกัเรียนมีแนวคิดในการจดักลุม่
ไม่หลากหลาย โดยให้เหตุผลในการจดักลุ่มจ าแนกตามด้านหรือมุมของรูปสี่เหลี่ยมเท่านัน้ 
ไม่มีแนวคิดอื่น เช่น การจ าแนกตามด้านขนานหรือเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี ่ยมเลย 
นอกจากนีเ้มื่อให้นกัเรียนตัง้ค าถามจากรูปสี่เหลี่ยม นกัเรียนไม่สามารถตัง้ค าถาม 
ได้หลากหลาย สว่นใหญ่ตัง้ค าถามได้เพียงเก่ียวกบัด้านของรูปสี่เหลี่ยมเท่านัน้ ไม่สามารถ
ตัง้ค าถามที่ซบัซ้อนได้ และเมื่อให้นกัเรียนลองแก้ปัญหาเก่ียวกบัการหาพืน้ที่ของรูปสีเ่หลีย่ม 
โดยให้แสดงวิธีการหาพืน้ท่ีให้หลากหลายวิธีที่สุด พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
แสดงวิธีการหาพืน้ที่ได้ หรือแสดงวิธีคิดได้เพียงวิธีเดียวตามที่ครูเคยแสดงให้ดูเท่านัน้
จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า การจัดการเรียนรู้ของครูที่ผ่านมาเน้นแต่การบรรยาย 
แสดงตวัอย่างให้นกัเรียนดูและให้นกัเรียนหาค าตอบเท่านัน้ไม่ค่อยเน้นให้นกัเรียนคิด
และคิดให้หลากหลาย เมื่อนกัเรียนไม่ค่อยได้รับการฝึกฝนให้คิดหลากหลาย ท าให้
ขาดความมั่นใจในการหาค าตอบด้วยตวัเอง เพราะไม่มัน่ใจในการคิดวิธีการอื่นๆ  
ที่ตา่งจากวิธีการท่ีครูสอน 
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แนวทางแก้ไขนัน้ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงทางเลือกส าหรับการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในชัน้เรียนเพื่อสนบัสนนุให้นกัเรียนเกิดการคิดอเนกนยั ได้แก่ การใช้
ปัญหาปลายเปิด (Open - Ended Problems) (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ และคณะ, 2547) 
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ให้นกัเรียนได้คิดและเอือ้ให้คิดได้อย่างหลากหลายวิธี หลากหลาย
ค าตอบ และจัดบรรยากาศในการเรียนรู้เน้นให้นกัเรียนคิดอย่างหลากหลาย ให้เรียนรู้
แนวคิดหลายๆ แนวคิดจากเพื่อนๆ ร่วมชัน้เรียนซึ่งน่าจะช่วยให้นักเรียนเกิดมโนมติ  
ที่ถูกต้องด้วย โดยลักษณะปัญหาปลายเปิดที่ใช้  จะเน้นให้นักเรียนได้คิดอย่าง
หลากหลาย เช่น ได้จดักลุม่ ตัง้ค าถามและแก้ปัญหา 

จากที่กล่าวมาจะพบว่าปัญหาปลายเปิดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสง่เสริมการคิด
อเนกนยัทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาความสามารถในการคิดอเนก
นยัจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นกัเรียน 
ได้พฒันาการคิดแบบอเนกนยัตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดอเนกนัยของนักเรียนที่ เรียนจาก 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 

2. เพื่อศึกษาขัน้ตอนการเรียนรู้ของนกัเรียนที่ได้จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาปลายเปิด 

วิธีการวจิัย 
 กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 คนโรงเรียนบ้านแม่สา 
อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่ 
 เนือ้หาในการวิจัย 

1. การศกึษาความสามารถในการคิดอเนกนยัทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 
ความคลอ่งในการคิด (Fluency) ความยืดหยุน่ในการคิด (Flexibility) และความคิดริเร่ิม (Originality)  

2. ศกึษาขัน้ตอนการเรียนรู้ของนกัเรียนในการจดักลุม่ การตัง้ค าถามและการแก้ปัญหา 
 3. เนือ้หาระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาปลายเปิด จ านวน 3 หนว่ย16 แผน รวม 

17 ชัว่โมง ดงัตาราง 1  
ตาราง 1 หนว่ยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 
 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมง 

รูปสี่เหลี่ยม 

1. การจดักลุม่รูปสีเ่หลีย่ม 2 

2. ตัง้ค าถามจากรูปสีเ่หลีย่ม 1 

3. เส้นรอบรูปและพืน้ท่ีของรูปสีเ่หลีย่มมมุฉาก 1 

4. เส้นรอบรูปและพืน้ท่ีของรูปสีเ่หลีย่มด้านขนาน 1 

5. การหาพืน้ท่ีของรูปสีเ่หลีย่มทีม่ีเส้นทแยงมมุตดักนั
เป็นมมุฉากและไมเ่ป็นมมุฉาก 

1 

6. การแก้ปัญหาเก่ียวกบัรูปสีเ่หลีย่ม 1 

รูปวงกลม 

1. การจดักลุม่รูปวงกลม 1 

2. ตัง้ค าถามจากรูปวงกลม 1 

3. เส้นรอบวงของรูปวงกลม 1 

4. พืน้ท่ีของรูปวงกลม 1 

5. การแก้ปัญหาเก่ียวกบัรูปวงกลม 1 

รูปเรขาคณิต 
สามมิต ิ

1. การจดักลุม่รูปเรขาคณิตสามมิติ 1 

2. การตัง้ค าถามจากรูปเรขาคณิตสามมติิ 1 

3. พืน้ท่ีผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติ 1 

4. ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 1 

5. การแก้ปัญหาเก่ียวกบัรูปเรขาคณิตสามมิติ 1 

รวม 16 แผน 17 ชั่วโมง 
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2. แบบวดัการคิดอเนกนยัประกอบด้วยปัญหาปลายเปิดจ านวน 4 หวัข้อ ได้แก่ 1) การ
จดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติ 2) การตัง้ค าถาม 3) การสร้างรูปพืน้ที่ 2 ตาราง
เซนติเมตร และ 4) แก้ปัญหาเก่ียวกบัพืน้ท่ี ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 ปัญหาปลายเปิดในแบบวดัการคิดอเนกนยั 
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3. แบบสงัเกตการณ์ 
4. บนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน  
5. บนัทกึวีดีทศัน์และเสยีง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจยัประสานงานขอความร่วมมือโรงเรียนในการด าเนินการทดลอง 
2. ปรับพืน้ฐานสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ เรียน 
3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาปลายเปิด 

โดยระหว่างนีผู้้ วิจัยได้บนัทึกและสงัเกตการคิดอเนกนยั โดยบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน ได้แก่ แนวคิดอเนกนัย การตอบค าถาม การร่วมมือในการท ากิจกรรม  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบนัทึกวีดีทศัน์และเสียง หลงัจากการสอนในแต่ละ
ชัว่โมงจะให้นกัเรียนบนัทึกการเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลงัจากนัน้  
ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม  

4. เมื่อสอนครบตามแผนจะด าเนินการสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบวดัการคิด
อเนกนยั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยสถิติที่ใช้ในการหาคณุภาพของแบบวดั
การคิดอเนกนยั ได้แก่ ค่า IOC ค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก 
(กิตติพร ปัญญาภิญโญผล, 2544) 

1.1 หาคา่ IOC โดยใช้สตูรดงันี ้
R

IOC  =    
N

  

1.2 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) หาโดยใช้สูตรการหาสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค ใช้หาความเช่ือมัน่ของแบบวดัการคิดอเนก
นยัและข้อสอบแบบอตันยั  
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานซึง่คะแนนที่ได้ ได้มาจากแบบวดัการคิดอเนกนยั  

3.  วิเคราะห์การคิดอเนกนัยตามกรอบแนวคิดของ Derek Haylock ได้แก่  
ด้านการคิดคลอ่ง การคิดยืดหยุน่ และการคิดริเร่ิม ซึง่ได้จากแบบสงัเกตการณ์คิดอเนกนยั 
บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน บันทึกวีดีทัศน์และเสียง และผลงานของนักเรียน  
โดยใช้เกณฑ์การประเมินของครอพเลย์ (Cropley, 1970 อ้างถึงใน อารี พนัธ์มณี, 2537)  
ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคดิอเนกนยั 
 
การคิด
อเนกนัย 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การคิดคลอ่ง 

จดักลุม่และ
ตัง้ค าถามได้ 

1-5 กลุม่ 

จดักลุม่และ
ตัง้ค าถามได้ 
6-10 กลุม่ 

จดักลุม่และ
ตัง้ค าถามได้ 
11-15 กลุม่ 

จดักลุม่และ
ตัง้ค าถามได้ 
16-20 กลุม่ 

จดักลุม่และตัง้
ค าถามได้ 

ตัง้แต ่20 กลุม่
ขึน้ไป 

การคิดยืดหยุน่ 
จดัประเภท

ได้  
1-2 ประเภท 

จดัประเภท
ได้  

3-4 ประเภท 

จดัประเภท
ได้  

5-6 ประเภท 

จดัประเภท
ได้  

7-8 ประเภท 

จดัประเภทได้  
ตัง้แต ่9 

ประเภทขึน้ไป 

การคิดริเร่ิม 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไม่
เกิน 12% 
จ านวน 1 
กลุม่ 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไม่
เกิน 12% 
จ านวน 2 
กลุม่ 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไม่
เกิน 12% 
จ านวน 3 
กลุม่ 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไม่
เกิน 12% 
จ านวน 4 
กลุม่ 

สดัสว่นของ
ความถ่ีไมเ่กิน 
12% จ านวน 5 
กลุม่ขึน้ไป 

 
4. วิเคราะห์ขัน้ตอนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาปลายเปิดซึ่งได้จากแบบสงัเกตการณ์ บนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน บนัทึกวีดี
ทศัน์และเสยีง และผลงานของนกัเรียน 
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ผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 ความสามารถในการคิดอเนกนัยของนักเรียน 

 1. ความสามารถในการคิดอเนกนยัจาก ปัญหา “การจดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติ” 
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียนทัง้หมดจากนัน้ได้จ าแนกเกณฑ์ออกเป็น

เกณฑ์และนบัจ านวนนกัเรียนที่ใช้เกณฑ์ตา่ง ๆ  ในการจดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ดงัตาราง 4 
 

ตาราง 4 จ านวนนกัเรียนที่จดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติโดยใช้เกณฑ์ตา่ง ๆ  
 

ล าดับ เกณฑ์การจัดกลุ่ม 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อย
ละ 

1 แบง่ตามประเภท
จ านวนเหลีย่ม 

1. A,C,E,F  รูปสีเ่หลีย่ม 
2. D,I          รูปสามเหลีย่ม 
3. K,H       รูปห้าเหลีย่ม 
4. L,G       รูปหลายเหลีย่ม 
5. B,J       รูปไมม่ีเหลีย่ม 

12 
12 
6 
5 
11 

60 
60 
30 
25 
55 

2 แบง่ตามลกัษณะ
ของมมุ 

1. A,F       รูปสีเ่หลีย่มมมุฉาก 
2. C,D,I       รูปท่ีมีมมุแหลม 

12 
3 

60 
15 

  3. C,G,H,K,L รูปท่ีมีมมุปา้น 
4. B,J       รูปท่ีไมม่ีมมุ 

2 
10 

10 
50 

3 แบง่ตามจ านวน
ด้าน 

1. A,C,E,F  มีด้าน 4 ด้าน 
2. D,I       มีด้าน 3 ด้าน 
3. K,H       มีด้าน 5 ด้าน 
4. B,J       ด้านโค้ง 

3 
1 
1 
1 

15 
5 
5 
5 

4 แบง่ตามด้าน
คูข่นาน 

1. A,E,F      มีด้านขนานกนัสองคู ่ 1 5 

5 แบง่ตามเส้น
ทแยงมมุ 

1.G,H,K,L มีเส้นทแยงมมุ
มากกวา่สองเส้น 

1 5 
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 จากการจัดกลุ่มรูปเรขาคณิต 2 มิติ นกัเรียนจะมีความคิดคล่องโดยใช้เกณฑ์ 
ได้แก่ แบ่งตามประเภทจ านวนเหลี่ยม แบ่งตามลกัษณะของมุม ส่วนความคิดยืดหยุ่น 
โดยใช้เกณฑ์ ได้แก่ แบ่งตามจ านวนด้าน แบ่งตามด้านคู่ขนาน และแบ่งตามเส้นทแยงมมุ 
ความคิดริเร่ิมโดยใช้เกณฑ์ ได้แก่ แบง่ตามด้านคูข่นาน และแบง่ตามเส้นทแยงมมุ 

2. ความสามารถในการคิดอเนกนยัจาก ปัญหา “การตัง้ค าถาม” 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียนทัง้หมด จากนัน้ได้จ าแนกเกณฑ์

และนบัจ านวนนกัเรียนที่ตัง้ค าถาม ดงันี ้
 

ตาราง 5 จ านวนนกัเรียนที่ตัง้ค าถามจากสิง่ที่ก าหนดให้ 
 

ล าดับ ประเภทของค าถาม 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อย
ละ 

1 ค าถามเก่ียวกบัราคา 17 85 
2 ค าถามเก่ียวกบัการเปรียบเทียบราคา 6 30 
3 ค าถามเก่ียวกบัปริมาตร 6 55 
4 ค าถามเก่ียวกบัการเปรียบเทียบปริมาตร 10 50 
5 ค าถามเก่ียวกบัจ านวนกลอ่ง 8 40 
6 ค าถามเก่ียวกบัการเปรียบเทียบจ านวนกลอ่ง 0 0 
7 ค าถามเก่ียวกบัการเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั 2 10 
8 ค าถามที่ถามความสมัพนัธ์กนัตัง้แตส่องอยา่งขึน้ไป 4 20 
9 ค าถามที่มคีวามซบัซ้อน 1 5 

 
 จากการตัง้ค าถามจากสิ่งที่ก าหนดให้ นกัเรียนจะมีความคิดคลอ่งได้แก่ ค าถาม

เก่ียวกับการเปรียบเทียบปริมาตร ค าถามเก่ียวกับปริมาตร ค าถามเก่ียวกับราคา  
ส่วนความคิดยืดหยุ่นได้แก่ ค าถามเก่ียวกับจ านวนกลอ่ง ค าถามเกี่ยวกบัการ
เปรียบเทียบราคา ค าถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวนั  ค าถามที่ถาม
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ความสมัพนัธ์กนัตัง้แต่สองอย่างขึน้ไป และค าถามที่มีความซบัซ้อน  และความคิดริเร่ิม 
ได้แก่ ค าถามเก่ียวกบัการเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั และค าถามที่มีความซบัซ้อน 

3. ความสามารถในการคิดอเนกนยัจาก ปัญหา “สร้างรูปพืน้ท่ี 2 ตาราง
เซนตเิมตร” 

ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนทัง้หมด จากนัน้นับจ านวนค าตอบ 
ของนกัเรียนและสร้างตารางจ าแนกค าตอบแล้วค านวณหาคา่ร้อยละ ดงัตาราง 6 
 

ตาราง 6 จ านวนนกัเรียนที่สร้างรูปท่ีมีพืน้ท่ี 2 ตารางเซนติเมตร  
 

ล าดับ รูปพืน้ที่ 2 ตารางเซนติเมตร 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

1 

 

18 90 

2 

 

11 55 

3 

 

10 50 

4 

 

10 50 

5 

 

6 30 

6 

 

6 30 
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ตาราง 6 (ตอ่)  
 

ล าดับ รูปพืน้ที่ 2 ตารางเซนติเมตร 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

7 

 

6 30 

8 

 

3 15 

9 

 

2 10 

10 

 

1 5 

11 

 

1 5 

12 

 

1 5 

13 

 

1 5 

14 

 

1 5 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ล าดับ รูปพืน้ที่ 2 ตารางเซนติเมตร 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

15 

 

1 5 

16 

 

1 5 

 

จากการสร้างรูปท่ีมีพืน้ท่ี 2 ตารางเซนติเมตร นกัเรียนจะมคีวามคดิคลอ่ง 
ได้แก่  

     
ความคิดยืดหยุน่ได้แก่  

     
และความคิดริเร่ิม ได้แก่  
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4. การหาพืน้ท่ีสว่นท่ีแรเงา 
การหาพืน้ที่สว่นที่แรเงาของรูปที่ก าหนดให้ จากรูป เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรัุสยาว

ด้านละ 10 เซนติเมตร พืน้ที่ส่วนที่แรเงามีพืน้ที่เท่ากับก่ีตารางเซนติเมตร นักเรียน
ด าเนินการ ดงันี ้

วิธีที่ 1 พืน้ท่ีทัง้หมด ลบด้วยพืน้ที่ท่ีไมแ่รเงา 
 จะได้ (1010)-(210)-(210)+(22)=100-20-20+4 = 64 ตารางเซนติเมตร  
 วิธีที่ 2 พืน้ท่ีทัง้หมด ลบด้วยพืน้ที่ท่ีไมแ่รเงา 
 จะได้ (1010)-(210)-(24)-(24)=100-20-8-8 = 64 ตารางเซนติเมตร 
 

วิธีที่ 3 จดักลุม่รูปสีเ่หลีย่ม 
 2[(410)-(24)] = 2[40-8] = 2[32] = 64 ตารางเซนตเิมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีที่ 4 แบง่เป็นรูปยอ่ยๆ จ านวน 2 ชิน้ 
 (48)+(48) = 32+32  = 64 ตารางเซนติเมตร  
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 วิธีที่ 5 แบง่เป็นรูปยอ่ยๆ จ านวน 4 ชิน้ 
  (44) 4  = 16 4  = 64 ตารางเซนติเมตร   
 
 
 
 
  
 วิธีที่ 6 น าแตล่ะชิน้มาตอ่เป็นรูปเดียว 
 8 8   = 64 ตารางเซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 ขัน้ตอนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิด 

 ผู้วิจยัน าเสนอขัน้ตอนการเรียนรู้ของนกัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้ตามกรอบ
แนวคิดการคิดอเนกนยัด้านคณิตศาสตร์ของ Derek Haylock ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านคือ 
การจดักลุม่ การตัง้ค าถามและการแก้ปัญหา ดงันี ้

1. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการจัดกลุ่ม (Redefinition)  
1.1 ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา เมื่อนกัเรียนได้รับปัญหาปลายเปิดโดย

จดักลุม่จากสิง่ที่ก าหนด ให้นกัเรียนจะร่วมกนัวิเคราะห์ และท าความเข้าใจปัญหาปลายเปิด
โดยสมาชิกในกลุม่จะช่วยกนัอธิบายปัญหาด้วยค าพูดเป็นภาษาท้องถิ่นและภาษาพูด

8 ซ.ม. 

4 ซ.ม. 

4 ซ.ม. จ านวน 4 รูป 

8 ซ.ม. 
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ที่ไม่เ ป็นทางการ เมื ่อ เข้าใจปัญหาแล้วนกัเรียนจะแบ่งหน้าที ่ในการรับผิดชอบ 
เนื่องจากเป็นการจัดกลุ่มหน่วยแรกทุกกลุ่มจะใช้เวลานานมากในการท าความเข้าใจ
ปัญหา นกัเรียนจะมีข้อสงสยัและมีค าถามถามครูบ่อยครัง้ให้ครูอธิบายและยกตวัอย่าง
หรือวิธีการให้ดู และส่วนใหญ่จะมีข้อสงสยัเก่ียวกับค าว่าหลากหลาย ซึ่งมักจะถามว่า 
หลากหลายแปลวา่อะไรและต้องท าอยา่งไรจึงเรียกวา่หลากหลาย  

1.2 ขัน้สังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เมื่อนกัเรียนเข้าใจเป้าหมายและ
จุดประสงค์ของปัญหา นักเรียนจะหยิบจับสื่อแล้วสงัเกตสื่อ หรือมีปฏิสมัพันธ์กับสื่อ 
ได้แก่ การพบั การหมุน การพลิกไปมา การขีดเส้นทบัลงไป การน าสื่อสองอย่างมา
เปรียบเทียบ เป็นต้น ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนส าคญัยิ่งที่ช่วยให้นกัเรียนได้ส ารวจค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ ดงันัน้ การจัดกลุ่มจึงเป็นการฝึกทกัษะการสงัเกตและทกัษะการเช่ือมโยง ซึ่งเป็น
ทกัษะทีส่ าคญัในการเรียนคณิตศาสตร์หรืออาจกลา่วได้ว่า การจดักลุม่เป็นประตเูปิดโลก
แหง่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดงันัน้หากนกัเรียนได้ฝึกการจดักลุม่บอ่ยๆ จะเป็นการฝึกทกัษะ
การสงัเกตและทกัษะการเช่ือมโยงให้กบันกัเรียน  

1.3 ขัน้หาความสัมพันธ์ร่วมกัน จากการปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อและสงัเกต
ลกัษณะต่างๆ นักเรียนจะค้นพบความสมัพันธ์ที่คล้ายคลึงกันและเห็นความสมัพันธ์ที่
แตกต่างกนัของสื่อแต่ละชิน้ ซึ่งได้จากการน าสื่อแต่ละชิน้มาเปรียบเทียบกนัแล้วสงัเกต
หาลกัษณะต่างๆ ที่เป็นจุดเด่นของสือ่แต่ละชิน้ โดยนกัเรียนจะเลือกเหตุผลในการจัด
กลุ่มจากความสมัพันธ์ร่วมกัน แล้วพยายามหาสื่อที่มีลกัษณะร่วมกัน จากการจัด
กลุ่มในหน่วยที่ 1 นกัเรียนจะพบความสมัพนัธ์ร่วมกนัน้อย จึงสง่ผลให้คะแนนการคิด
คล่อง การคิดยืดหยุ่นและคิดริเ ร่ิมออกมาน้อย แต่ในหน่วยที่ 2และ3 นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึน้ส่งผลให้การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่นและคิดริเร่ิมในการจัดกลุ่ม
เพิ่มขึน้ตามล าดบั 

1.4 ขัน้การจัดกลุ่มให้ได้หลากหลาย เป็นขัน้ตอนที่ต่อเนื่องจากการหา
ความสมัพนัธ์ร่วมกัน เมื่อนกัเรียนสามารถจัดกลุ่มได้และให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม 
นกัเรียนจะคิดต่อไปว่าจะต้องจัดกลุ่มให้ได้จ านวนมาก ต้องหาเหตผุลหรือจดักลุม่ให้
ต่างจากกลุม่อื่นๆ แทนที่นกัเรียนจะมองในมมุกว้างหรือภาพรวม นกัเรียนจะมองลกึลง
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ในรายละเอียดมากขึน้เพื่อจะหาเหตุผลในการจดักลุ่มให้ได้มากที่สดุ แต่มีนกัเรียนบางคน
ทราบดีว่าจ านวนปริมาณการจดักลุม่ที่ท าได้มีผลกบัคะแนนที่จะได้รับ ดงันัน้เพื่อให้ได้
จ านวนการจดักลุม่และคะแนนมากที่สดุ นักเรียนจึงสร้างค าตอบที่มีจ านวนสมาชิก
ในกลุ่มน้อยๆ เพื่อจะได้ปริมาณจ านวนค าตอบมาก  

1.5 ขัน้ตรวจสอบความสัมพันธ์ เมื่อนกัเรียนได้จดักลุม่ในแต่ละครัง้สมาชิกใน
กลุม่จะมีการตรวจสอบหรือตรวจทานผลการจดักลุม่ที่ได้ว่าถกูต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และมี
การตรวจสอบข้อความ ภาษาที่ใช้ถกูต้องเหมาะสมหรือไม่ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 
หากพบข้อผิดพลาด นกัเรียนจะช่วยกนัแก้ไขเพิ่มเติมให้ถกูต้อง  

2. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการตัง้ค าถาม (Problem-posing)  
 2.1 ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา เมื่อนกัเรียนได้รับปัญหาปลายเปิด

โดยให้ตัง้ค าถามจากสิ่งที่ก าหนดให้ นกัเรียนจะร่วมกันวิเคราะห์และพยายามท า
ความเข้าใจปัญหาให้ทะลปุรุโปร่งเหมือนกันกบัการจัดกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะ
ช่วยกันอธิบายปัญหาด้วยภาษาหรือค าพูดเป็นภาษาท้องถ่ินและภาษาพูดที่ไม่เป็น
ทางการ เมื่อเข้าใจปัญหาแล้วนักเรียนในกลุ่มจะช่วยกันหรือแบ่งหน้าที่ในการ
รับผิดชอบ  

 2.2 ขัน้สังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เมื่อนกัเรียนเข้าใจเป้าหมายและ
จดุประสงค์ของปัญหา นกัเรียนจะมีการหยิบจบัสื่อขึน้มาแล้วสงัเกตสื่อ มีปฏิสมัพนัธ์กบั
สื่อ การให้นกัเรียนตัง้ค าถามเป็นการขยายความรู้จากการจัดกลุ่ม นักเรียนจะต้อง
สงัเกตแล้วตัง้ค าถาม จึงเป็นการฝึกทักษะการสงัเกตและทกัษะการเช่ือมโยงอีกครัง้
ดงันัน้ การตัง้ค าถามเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แน่นขึน้ ฝึกการคาดเดาในการตัง้ค าถาม
และเป็นการเพิ่มประสบการณ์เมื ่อเจอค าถามในรูปแบบต่างๆ ซึ ่งนกัเรียนสามารถ
เข้าใจค าถามได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ดงันัน้หากนกัเรียนได้ฝึกการตัง้ค าถาม
บ่อยๆ เป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนกัเรียนได้เจอค าถามที่หลากหลายและแปลก
ใหม ่ 

2.3 ขัน้หาความสัมพันธ์ร่วมกัน หลงัจากนกัเรียนได้ปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ
และสังเกตลักษณะต่างๆ แล้วนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ที่คล้ายกัน และเห็น
ความสมัพันธ์ที่แตกต่างกันของสื่อหรืออุปกรณ์แต่ละชิน้ ซึ่งนักเรียนสงัเกตหาลกัษณะ
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ต่างๆ ท่ีเป็นจุดเด่นของสื่อแต่ละชิน้ โดยนักเรียนจะเลือกแนวทางในการตัง้ค าถามจาก
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัง่ายๆ ก่อนหลงัจากนัน้จะสร้างค าถามที่มีความยากขึน้และมคีวาม
ซบัซ้อนมากขึน้ จากการสงัเกตยงัพบว่าการตัง้ค าถามในหน่วยที่1 นกัเรียนจะสร้าง
ค าถามได้น้อยไม่หลากหลาย จึงสง่ผลให้คะแนนการคิดคลอ่ง การคิดยืดหยุ่นและคิด
ริเร่ิมน้อย แต่ในหน่วยที่ 2 และ 3 มีพฒันาการที่ดีขึน้สง่ผลให้การคิดคล่อง การคิด
ยืดหยุ่นและคิดริเร่ิมในการตัง้ค าถามเพิ่มขึน้ตามล าดบัและค าถามที่นกัเรียนตัง้ครอบคลมุ
รายละเอียดทกุด้านและซบัซ้อนขึน้ 

2.4 ขัน้การตัง้ค าถามให้ได้หลากหลาย เป็นขัน้ตอนท่ีต่อเนื่องกบัการหา
ความสมัพนัธ์ร่วมกนั เมื่อนกัเรียนสามารถตัง้ค าถามได้และเห็นแนวทางในการตัง้ค าถาม 
นกัเรียนจะคิดตอ่ไปวา่จะต้องตัง้ค าถามให้ได้จ านวนมาก ต้องหาแนวคิดหรือตัง้ค าถาม
ให้ต่างจากกลุม่อื่นๆ แทนที่นกัเรียนจะมองในมมุกว้างหรือภาพรวม นกัเรียนจะมองลกึ
ลงในรายละเอียดมากขึน้เพื่อจะหาแนวทางในการตัง้ค าถามให้ได้มากที่สดุ ดงันัน้เพื่อให้
ได้จ านวนการตัง้ค าถามและคะแนนมากที่สดุ นกัเรียนจึงสร้างค าถามง่ายๆ เพื่อจะได้
ปริมาณจ านวนค าตอบมาก  

2.5 ขัน้ตรวจสอบความสัมพันธ์ เมื่อนกัเรียนได้ตัง้ค าถามในแต่ละครัง้ 
นกัเรียนในกลุม่จะมีการตรวจสอบหรือตรวจทานผลการตัง้ค าถามที่ได้ว่าถกูต้องหรือไม่ 
ครบถ้วนหรือไม่ และมีการตรวจสอบข้อความภาษาที่ใช้ว่าถูกต้องเหมาะสม สามารถ
อ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ หากพบ นกัเรียนจะช่วยกนัแก้ไขเพิ่มเติมให้ถกูต้อง  

 
3. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา (Problem-solving)  
 3.1 ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา นกัเรียนจะท าความเข้าใจปัญหาโดย

การอ่านค าสัง่หลายๆรอบและร่วมกันระดมความคิด ขัน้ตอนนีค้ าสัง่หรือตัวค าถามมี
ความส าคญัในการสื่อสารให้เข้าใจเป้าหมายในการท ากิจกรรม ดังนัน้  ตัวค าสัง่ที่ใช้
ต้องมีความชัดเจน นักเรียนสามารถเข้าใจและตีความได้ถูกต้อง จากการจัดการ
เรียนรู้ในหน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนจะมีค าถามและข้อ
สงสยัค่อนข้างมาก ผู้วิจัยคิดว่าสาเหตทุี่ท าให้นกัเรียนมีข้อสงสยัคือนกัเรียนไม่เคยชิน
ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองซึง่โดยปกติแล้วครูจะอธิบายวิธีการและสาธิตให้นกัเรียนดู
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แล้วปฏิบตัิตาม ดงันัน้เมื่อแก้ปัญหาในหนว่ยแรกนกัเรียนต้องอา่นและวิเคราะห์ปัญหาเองจึง
เป็นอปุสรรคในการแก้ปัญหา แต่เมื่อเคยชินนกัเรียนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจเป้าหมาย
ของปัญหาได้ซึ่งเห็นได้จากผลการจดักิจกรรมในหน่วยที่ 2 และ3 นกัเรียนสามารถท า
ความเข้าใจปัญหาได้อยา่งรวดเร็วมากขึน้ 

3.2 ขัน้การสังเกต นกัเรียนจะสงัเกตและมีปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อ นกัเรียนจะ
หยิบจบัสือ่ แล้วสงัเกตความสมัพนัธ์ตา่ง  ๆค้นหาจดุเด่นต่างๆ ที่สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
ปัญหา ซึ่งทกัษะการสงัเกตและการเช่ือมโยงเหล่านีเ้ป็นผลจากการจัดกลุ่มและการตัง้
ค าถามในกิจกรรมของแต่ละหน่วย ดงันัน้ทักษะเหล่านีเ้ป็นสิ่งช่วยให้นกัเรียนค้นพบ
ความสมัพันธ์และก าหนดเป้าหมายได้ง่ายขึน้ เมื่อเข้าใจปัญหาแล้วนักเรียนจะสร้าง
ยุทธวิธีการแก้ปัญหาขึน้หลายๆ วิธี ได้แก่ การวาดภาพจ าลอง การสร้างอุปกรณ์จ าลองที่
คล้ายกบัสือ่จริง หรือจินตนาการสร้างภาพในสมอง เป็นต้น ซึ่งวิธีเหล่านีเ้ป็นการฝึกฝน
ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคญัในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
นกัเรียนจะได้เห็นยทุธวิธีที่หลากหลาย แตกตา่งกนัหลายๆ วิธีและได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ ใน
กลุม่และชัน้เรียน 

3.3 ขัน้การเชื่อมโยงความรู้จากการจัดกลุ่มและการตัง้ค าถาม เมื่อนกัเรียน
ใช้ทกัษะในการสงัเกตแล้วนัน้ นกัเรียนจะค้นพบสมบตัิและความสมัพนัธ์ต่างๆ หลายอย่าง
ที่ซ้อนอยู่ในตวัสื่อและปัญหา ซึ่งนกัเรียนจะประมวลความรู้ที่ได้จากการจัดกลุ่มและ
การตัง้ค าถาม เช่น การแก้ปัญหาเกี่ยวก ับพื น้ที ่รูปสี ่เหลี ่ยมที ่ม ีด้านขนานกัน 
นักเรียนจะทราบทนัทีว ่ารูปสี ่เหลี ่ยมที ่เกี ่ยวข้อง เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูป
สีเ่หลีย่มด้านขนาน รูปสีเ่หลี่ยมคางหม ูซึ่งรูปเหลา่นีส้ามารถน าความสมัพนัธ์เก่ียวกบัด้าน
คู่ขนานช่วยในการหาพืน้ท่ีได้ หรือการหาพืน้ที่รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุม นกัเรียน
เข้าใจและรู้จกัเก่ียวกับเส้นทแยงมมุ ซึ่งความรู้เหลา่นีไ้ด้มาจากการเช่ือมโยงความรู้จาก
การจัดกลุ่มและการตัง้ค าถามนัน้เอง รวมทัง้นกัเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้จากหน่วย
การเรียนรู้อื ่นๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา เช่น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพืน้ที่ผิวและ
ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิตินกัเรียนจะน าความรู้ที่ได้จากการจดักลุม่รูปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลมมาช่วยในการแก้ปัญหา 
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3.4 ขัน้การแก้ปัญหา ขัน้ตอนนีน้กัเรียนจะแก้ปัญหาโดยใช้ยทุธวิธีหลาย  ๆวิธี 
และมีวิ ธีการแก้ปัญหาหลายๆ ว ิธ ี ซึ ่งท กัษะเหล ่านี  ้ เก ิดจากการสงั เกต และ  
การเชื่อมโยงที่ได้ฝึกฝนมา ซึ่งช่วยให้นกัเรียนเห็นวิธี การแก้ปัญหาได้หลายๆ วิธี หรือ
ช่วยให้นกัเรียนเห็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วส าหรับการแก้ปัญหา นกัเรียนแต่ละคนใน
กลุ่มจะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วน าเสนอแนวทางให้กับกลุ่ม กลุ่มมีการ
อภิปรายและพิจารณาวิธีการนัน้ เมื่อมีเพื่อนในกลุม่ไม่เข้าใจถึงวิธีการที่เสนอไปนกัเรียนจะ
มีการอธิบายภายในกลุ่มให้ทุกคนเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดของตนดงันัน้นกัเรียนจะค้นหา
วิธีการต่างๆ ให้ได้หลายวิธีเพื่อใช้ส าหรับเลือกวิธีการที่ดี และเหมาะสมมากที่สุด
  

3.5 ขัน้การเปรียบเทียบวิธีการ ตรวจค าตอบและเลือกวธีิการแก้ปัญหา  
 หลังจากที่นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ 

วิธีการนัน้ มีการตรวจสอบค าตอบกนัเองภายในกลุม่และภายในชัน้เรียน เนื่องจากแตล่ะคน 
หรือแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการแก้ปัญหาหลากหลาย แตกต่างกัน แต่ค าตอบที่ได้ต้องตรงกัน 
ดงันัน้ นกัเรียนจะด าเนินการตรวจสอบค าตอบของตนเองกับเพื่อนๆ และอภิปรายถึง
ค าตอบที่ได้ย้อนกลบัไปยงัวิธีการที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหานัน้ถูกต้องและเหมาะสม
หรือไม ่หรือในแต่ละวิธีการจะได้ค าตอบเหมือนกนัหรือไม่ ซึ่งนกัเรียนจะมีการอภิปราย
เปรียบเทียบวิธีการที่ได้มาวิธีใดที่ง่ายที่สดุและรวดเร็วที่สดุ ซึ่งแต่ละคนจะให้เหตผุลถึง
วิธีการแก้ปัญหาของตนเอง และสดุท้ายสมาชิกในกลุม่จะพิจารณา เปรียบเทียบแล้ว
ตดัสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สดุส าหรับกลุม่ตนเองเพื่อจะน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
  
สรุปและอภปิรายผล 

1. การจดักลุม่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ความคิดคลอ่ง ได้แก่ แบ่งตามประเภท
จ านวนเหลี่ยม แบ่งตามลกัษณะของมุม ความคิดยืดหยุ่นได้แก่ แบ่งตามจ านวนด้าน 
แบ่งตามด้านคู่ขนาน และแบ่งตามเส้นทแยงมมุ และความคิดริเร่ิม ได้แก่ แบ่งตามด้าน
คูข่นาน และแบง่ตามเส้นทแยงมมุ 

2. การตัง้ค าถามจากสิง่ที่ก าหนดให้ ความคิดคลอ่งได้แก่ ค าถามเก่ียวกบัการ
เปรียบเทียบปริมาตร ค าถามเก่ียวกบัปริมาตร ค าถามเก่ียวกบัราคา ความคิดยืดหยุ่น
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ได้แก่ ค าถามเก่ียวกับจ านวนกล่อง ค าถามเก่ียวกับการเปรียบเทียบราคา ค าถาม
เก่ียวกบัการเช่ือมโยงในชีวิตประจ าวนั ค าถามที่ถามความสมัพนัธ์กนัตัง้แต่สองอย่างขึน้
ไป ค าถามที่มีความซบัซ้อน และความคิดริเร่ิม ได้แก่ ค าถามเก่ียวกบัการเช่ือมโยงในชีวิต 
ประจ าวนั และค าถามที่มีความซบัซ้อน 

3. การสร้างรูปท่ีมีพืน้ท่ี 2 ตารางเซนติเมตร นกัเรียนจะมคีวามคดิคลอ่ง ได้แก่  

     
ความคิดยืดหยุน่ ได้แก่  

     
และความคิดริเร่ิม ได้แก่  

    

  
 

4. การหาพืน้ท่ีส่วนที่แรเงาของรูปที่ก าหนดให้ นกัเรียนสามารถคิดวิธีการได้
ทัง้หมด 6 วิธี ซึง่นกัเรียนสว่นใหญ่จะใช้วิธีการ วิธีที่ 1 พืน้ท่ีทัง้หมด ลบด้วยพืน้ที่ท่ีไมแ่รเงา 

จากการปฏิบัติการวิจัย ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อเนกนยัหลงัเรียน 3 ด้านได้แก่ ความคิดคลอ่ง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเร่ิม 
โดยจ าแนกตามองค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนัยด้านคณิตศาสตร์ของ 
Derek Haylock ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านคือ การตัง้ค าถาม การจดักลุม่ใหม่ และการ
แก้ปัญหา พบว่า  ลกัษณะของการพฒันาความสามารถในการคิดอเนกนยัเร่ิมจากการคิด
คล่อง ความคิดยืดหยุ่นแล้วจึงเกิดความคิดริเร่ิม รวมทัง้การจดัการเรียนรู้โดยใช้
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ปัญหาปลายเปิดโดยให้นกัเรียนได้จดักลุม่ใหม่  ให้นกัเรียนตัง้ค าถาม และแก้ปัญหาได้
อยา่งหลากหลายวิธี ช่วยพฒันาและเพิ่มความสามารถในการคิดอเนกนยัให้กบันกัเรียน
ให้สงูขึน้ เนื่องจากการให้นกัเรียนได้ปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อและได้ลองผิดลองถูก ทดลอง
ด้วยตนเอง นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์และค้นพบความรู้ต่างๆ ซึ่งนกัเรียน
จะจัดกลุ่มรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมและรูปเรขาคณิตสามมิติให้ได้หลายๆ แบบ ให้ได้
จ านวนมากไว้ก่อน หลงัจากนัน้จะวิเคราะห์เหตุผลในการจัดกลุ่มที่แตกต่างออกไป มี
ความซับซ้อนมากขึน้ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความคิดยืดหยุ่นมากขึน้ ดงันัน้ช่วงนีจ้ึง
ต้องให้เวลากับนกัเรียนพอสมควรให้นกัเรียนคิดหาความสมัพนัธ์อื่นๆ และหลงัจาก
นัน้นกัเรียนสามารถก้าวข้ามไปสู่การคิดสิ่งแปลกๆ ที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ หรือแนวคิดที่
แปลกใหมซ่ึง่เรียกวา่ความคิดริเร่ิม  

 จากการวิจยัยงัพบวา่ ขัน้ตอนการเรียนรู้ของนกัเรียนที่ได้จากการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาปลายเปิด คือ  

1. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการจัดกลุ่ม (Redefinition) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา ขัน้สังเกตและการปฏิสัมพันธ์กับสื่อ ขัน้หา
ความสมัพนัธ์ร่วมกนั ขัน้การจดักลุม่ให้ได้หลากหลาย และขัน้ตรวจสอบความสมัพนัธ์  

2. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการตัง้ค าถาม (Problem - posing) ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจกับปัญหา ขัน้สงัเกตและการปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ ขัน้หา
ความสมัพนัธ์ร่วมกนั ขัน้การตัง้ค าถามให้ได้หลากหลาย ขัน้ตรวจสอบความสมัพนัธ์  

3. ขัน้ตอนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา (Problem - solving) ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา ขัน้การสงัเกต ขัน้การเช่ือมโยงความรู้จากการ
จดักลุม่และการตัง้ค าถาม ขัน้การแก้ปัญหา และขัน้การเปรียบเทียบวิธีการ ตรวจค าตอบ
และเลอืกวิธีการแก้ปัญหา  

จากการว ิจ ัยพบว ่า  น ัก เ รียนส ่วนใหญ่จะมีข้อสงสยั เ กี ่ยวก ับค าว ่า
หลากหลาย ซึ่งมักจะถามว่า หลากหลายแปลว่าอะไรและต้องท าอย่างไรจึงเรียกว่า
หลากหลาย ผู้วิจยัวิเคราะห์วา่ สาเหตทุี่นกัเรียนถามนา่จะมาจากการที่นกัเรียนยงัยึดติด
กบัการเรียนรู้แบบเดิมไม่เคยชินกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด แต่หลงัจาก
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หน่วยที่ 2 และ 3 พบว่านกัเรียนมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัวิธีการและค าถามน้อยลงมาก
หรือไม่มีเลยในหน่วยที่ 3 และนักเรียนสามารถท าความเข้าใจปัญหาได้ดีขึน้ และเข้าใจ
เป้าหมายในการจัดกลุ่ม โดยนักเรียนจะเลือกเหตุผลในการจัดกลุ่มจากความสมัพันธ์
ร่วมกนั แล้วพยายามหาสื่อที่มีลกัษณะร่วมกนั จากการจดักลุม่ในหน่วยที่ 1 นกัเรียนจะ
พบความสมัพนัธ์ร่วมกนัน้อย จึงส่งผลให้คะแนนการคิดคลอ่ง การคิดยืดหยุ่นและคิด
ริเร่ิมออกมาน้อย แตใ่นหนว่ยที่ 2 และ 3 นกัเรียนมีพฒันาการที่ดีขึน้สง่ผลให้การคิดคลอ่ง 
การคิดยืดหยุน่และคิดริเร่ิมในการจดักลุม่เพิ่มขึน้ตามล าดบั 
 จากการวิจยัยงัพบว่า ทกัษะการแก้ปัญหาของนกัเรียนมีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชดั ซึง่พิจารณาได้จากการมีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ยทุธวิธี
ในการแก้ปัญหา และนกัเรียนใช้ช่วงระยะเวลาส าหรับแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึน้ นักเรียน
ย ังมีการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที ่ง ่ายและรวดเร็วสามารถอธิบายกระบวนการ
แก้ปัญหาได้คลอ่งแคลว่และชดัเจน สามารถอธิบายเหตผุลและอ้างเหตผุลจากองค์ความรู้ที่
เคยเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมา ท าให้นกัเรียนสามารถอธิบายชีแ้จงแสดงความ
เข้าใจหรือความคิดเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างหลากหลาย
โดยการใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ การอธิบายล าดบัขัน้ตอน การ
ท างานตามระดบัความสามารถและความถนดัของแต่ละบคุคล ด้วยเหตนุีผู้้ เรียนจึง
เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ มีการแลกเปลี ่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ เรียน
ด้วยกันและจากที่ผู้ เรียนแต่ละคนหาค าตอบของตนเองแล้วน ามาอภิปรายร่วมกัน 
ผู้ เ รียนจึงเรียนรู้แนวคิดอื่นๆ ที่ได้จากเพื่อนร่วมชัน้ ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
วิธีการท่ีแตกตา่งจากแนวคิดของตนเองเห็นมมุมองหลากหลาย 

ทกัษะการสงัเกตต่างๆ นกัเรียนจะได้รับจากการจัดกลุ่มและตัง้ค าถามจาก
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมและรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งนกัเรียนเกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับ
สมบัติ ความสมัพนัธ์ต่างๆ ที่มีลกัษณะร่วมกนัของสื่อแต่ละชนิดและนกัเรียนมีความ
เคยชินกบัแนวค าถามที่หลากหลาย ช่วยให้นกัเรียนเกิดทกัษะการสงัเกตที่ดีและมีความ
มั่นใจในการสงัเกตสื่อส าหรับการแก้ปัญหา รวมทัง้การสร้างสื่อและออกแบบสื่อให้
เหมาะสมกับปัญหาปลายเปิดเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสังเกตได้ง่าย นักเรียน
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สามารถสมัผสั จบัต้องสือ่ได้ จะช่วยให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อได้ดีและครอบคลุม
ทุกด้านสามารถเห็นความสมัพนัธ์ในหลายมมุมองและหลากหลายช่วยในการตัง้
ค าถามที่แตกตา่งและหลากหลาย 

อภปิรายผล ผู้วิจยัมีประเด็นการอภิปรายผล ดงันี ้
1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนยั

ของ Haylock (1997) เป็นการให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาปลายเปิดในการจดักลุม่ใหม ่
การตัง้ค าถามและการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อให้นกัเรียนทกุคนสามารถเรียนคณิตศาสตร์
ในแนวทางที่ตอบสนองความสามารถระดบัการคิดและการเรียนรู้ของนกัเรียน  ซึ่งวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบนีช้่วยเพิ่มคุณภาพของกระบวนการการเรียนรู้ของนกัเรียนได้คิด
อยา่งหลากหลาย ดงันัน้ครูผู้สอนจะต้องคาดการณ์แนวคิดของนกัเรียนและพยายามท า
ความเข้าใจแนวคิดของนกั เรียนให้มากที ่ส ดุ  แล้วจะต้อง ท า ให้แนวค ิดทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนขึน้ไปอยู ่ในระดบัที ่ส งูขึน้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
แลกเปลีย่นประสบการณ์กบันกัเรียนคนอื่นๆ หรือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัครู รวมทัง้
ครูผู้สอนจะต้องสนบัสนุนให้นกัเรียนจัดการกระบวนการคิดเพื่อขยายและต่อยอดไปสู่
องค์ความรู้ใหมท่ี่สงูขึน้ โดยมุ่งเน้นที่จะเปิดใจเปิดแนวคิดที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
มากกว่าการสอนเนือ้หาให้ครบซึ่งสอดคล้องกบั Haddon and Lytton (1960 : 171 - 
180) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการสอนและการพฒันาความสามารถในการคิดอเนกนยั
กับเด็กระดับชัน้ประถมศึกษา อายุ 11 – 12 ปี จากโรงเรียนที่มีการสอนแบบยึด
เนือ้หาวิชาเป็นศนูย์กลาง และโรงเรียนที่มีการสอนแบบยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลางผล
ปรากฏว่าเด็กที่มาจากโรงเรียนที่มีการสอนแบบยึด เนือ้หาวิชาเป็นศูนย์กลางมี 
ความสามารถในการคิดอเนกนยัต ่ากว่าเด็กที่มาจากโรงเรียนที่มีการสอนแบบยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐฐากร ถนอมตน (2536) 
ได้ศึกษาผลของการใช้ปัญหาปลายเปิดแบบเร้าที ่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนอนุบาล ชัน้นกัเรียนเล็กของโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร  พบว่าการ
พฒันาทางความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเร่ิมความคิดคลอ่งแคลว่ ความคิดยืดหยุ่น
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และความคิดละเอียดลออของนกัเรียนอนบุาลที่ได้รับการจดัประสบการณ์โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิดแบบเร้าหลงัการทดลองสงูขึน้  

2. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถ
น าเสนอแนวคิด วิธีการของตนเองในการจดักลุม่ใหม่ ตัง้ค าถามและแก้ปัญหาเก่ียวกบัรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยเมื่อนกัเรียนได้จดักลุม่
และตัง้ค าถามจากรูปเรขาคณิตจากสิ่งที่ก าหนดให้นักเ รียนจะสังเกต และพบ
ความสมัพนัธ์ตา่งๆ แล้วน ามาเช่ือมโยงกนั พยายามค้นหาความสมัพนัธ์ต่างๆ ที่ซ้อนอยู่
ให้ได้หลายๆ แบบหลายประเภทและคิดวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Sawada (อ้างใน ไมตรี อินประสิทธ์ิ, 2546) ที่กลา่วว่านกัเรียนจะต้องมี
อิสระในการคิดโดยจะสงัเกตและพบความสมัพนัธ์จากสื่อแล้วน ามาเช่ือมโยงเป็น
ความรู้ ดงันัน้ครูต้องจดัเตรียมสื่อและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ สามารถ
ตอบสนองและสนับสนุนแนวคิดได้อย่างดี เพราะว่ามีค าตอบ แนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาได้หลายวิธีแตกต่างกนัไป ซึ่งนกัเรียนแต่ละคนมีโอกาสที่จะหาค าตอบหรือ
วิธีการของตนเองได้โดยไม่เหมือนใคร ส่งผลให้นักเรียนเกิดอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาแบบอื่นๆ และนักเรียนยังสามารถเปรียบเทียบและอภิปราย
แลกเปลี ่ยนความคิด เห็นและว ิธีการของแต ่ละคนซึ ่งสอดคล้องก ับ แนวค ิด 
Huntsberger (1976 : 185 - 191) ได้ศกึษาความสามารถในการคิดอเนกนยัของเด็กใน
ระดบัประถมศกึษา โดยใช้เกมและไม้บล็อกที่มีลกัษณะแตกต่างกันพบว่า กลุ่มที่ได้รับ
การสอนด้วยเกมและไม้บล็อกที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ความสามารถในการคิดอเนก
นยัสงูกวา่กลุม่ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีเดิม 

3. นกัเรียนมีโอกาสมากขึน้ในการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ความรู้และ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ของตนเอง เนื่องจากการจดักลุม่ได้หลากหลาย ตัง้ค าถาม
หลายๆ อยา่งและแก้ปัญหาได้หลายวิธีการนัน้นกัเรียนสามารถเลือกวิธีการที่ชอบและ
ช่วยให้หาค าตอบได้ถกูต้องและรวดเร็ว รวมทัง้เป็นค าตอบเฉพาะของตนเองที่ไม่
เหมือนใคร  
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4. นกัเรียนทกุคนสามารถตอบสนองต่อปัญหาตามวิธีการของตนเอง เนื่องจาก
ในห้องเรียนมีนกัเรียนหลายคน หลายประเภททัง้เก่ง ปานกางและอ่อน ดัง้นัน้ปัญหา
ปลายเปิดจึงมีความส าคญัมากในการช่วยให้นกัเรียนแต่ละคนเข้าใจในกิจกรรมในชัน้
เรียน สามารถเข้าใจบทเรียนได้ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของฐิติมา อุ่นใจ (2538 : 115) 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอเนกนยัของนกัเรียนที่ได้รับประสบการณ์การเรียน
แบบร่วมมือกบัประสบการณ์ตามแผนปกติ พบว่า เด็กที่ได้รับประสบการณ์การเรียนแบบ
ร่วมมือมีความสามารถในการคิดอเนกนยัสงูกวา่เด็กที่ได้รับประสบการณ์ตามแผนปกติอย่างมี
นยัส าคญั และเด็กทัง้สองกลุม่มีพฒันาการของการคิดอเนกนยัเพิ่มขึน้แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั 

5. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่ให้นกัเรียนได้จดักลุม่ใหม่ ได้ตัง้
ค าถาม และแก้ปัญหาอยา่งหลากหลายนัน้ สามารถสนบัสนนุให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์
เก่ียวกบัการให้เหตุผล เนื่องจากมีการอธิบายเหตุผลในการจดักลุม่และการตัง้ค าถามให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทัง้มีการเปรียบเทียบและอภิปรายในชัน้เรียน นกัเรียนถกู
กระตุ้นให้เป็นคนที่สามารถให้เหตผุลเกี่ยวกบัค าตอบและวิธีการที่ได้มา เพื่ออธิบาย
ให้กับนกัเรียนคนอื่นๆ ให้เข้าใจเหมือนตนเองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมประสงค์ 
ชยัโฉม (2533 : 130) เปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาแบบอเนกนยัของนกัเรียนและการ
ให้เหตผุล ที่ได้รับการจดัประสบการณ์แบบระดมพลงัสมองและแบบปกติ กลุม่ทดลอง
ได้รับการจดัประสบการณ์แบบระดมพลงัสมอง กลุม่ควบคมุได้รับการจดัประสบการณ์
แบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มทดลองมีการพฒันาในการคิดแก้ปัญหาแบบ
อเนกนยัสงูและการให้เหตผุลและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบอเนกนยั
ของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 

6. นกัเรียนได้รับประสบการณ์ที่มีคณุค่าที่สามารถค้นพบและการยอมรับการ
ตรวจสอบจากเพื่อนในกลุม่และเพื่อนร่วมชัน้เรียน โดยทุกคนจะมีค าตอบหรือแนวคิด
วิธีการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน แล้วได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ ซึ่งมีการตรวจสอบ
ด้วยกนัเองวา่ถกูต้องหรือตรงกบัของตนเองหรือไม ่ 
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7. การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดตามกรอบแนวคิดการคิดอเนกนยั
ของ Haylock  (1997) เป็นการให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากปัญหาปลายเปิดในการจดักลุม่ใหม ่
การตัง้ค าถามและการแก้ปัญหาที่หลากหลายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนซึง่สอคล้องกบัแนวคิดของ Haylock (1987a) และสรัุชน์ อินทสงัข์ (2547 : 
201) ความสามารถในการคิดอเนกนัยด้านคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์โดย ยพุิน พิพิธกุล (2539 : 294 - 295) ได้อธิบายไว้ว่า
ลกัษณะของนกัเรียนที่มีความคิดอเนกนยัสงู มกัเป็นคนที่มีความจ าดี เรียนรู้ได้ไว 
อยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้น มองเห็นความสมัพนัธ์ ระหว่างความรู้ใหม่และ
ความรู้เดิมที่มีอยู ่มองเห็นสว่นตา่งๆ ที่แตกตา่งกนั รู้จกัเปรียบเทียบ แยกแยะ สงัเกตแบบ
รูป หาข้อสรุปได้ และแสดงได้ทัง้การตอบปากเปลา่และการเขียน ในประเด็นนี ้Haylock (1997) 
ให้ค าอธิบายไว้ท านองเดียวกนัวา่โดยทัว่ไปนกัเรียนที่มีความคิดอเนกนยัต ่ามกัเป็นนกัเรียนทีม่ี
ความรู้และทกัษะด้าน คณิตศาสตร์น้อยซึ่งไม่เพียงพอที่จะช่วยให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ 
แยกแยะความแตกต ่างและไม ่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทาง
คณิตศาสตร์ต ่าไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน างานวิจัยไปใช้ 
1. ผู้ที่สนใจน าปัญหาปลายเปิดไปใช้ในการการเรียนการสอนต้องมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของครูเพื่อป้องกนัการแทรกแซงแนวคิดของนกัเรียนและ
สามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการคิดอเนกนยัได้อยา่งแท้จริง 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิด ควรให้นักเรียน
ได้รับอิสระในการคิดและท ากิจกรรม และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้วิธีการคิดของเขา
เองที่เขารู้สึกมั่นใจ ซึ่งครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการอธิบายมาเป็นผู้ที่คอยสงัเกต
วิธีการของนกัเรียนและท าความเข้าใจแนวคิดของนกัเรียนให้มากที่สดุ 

3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดนัน้ เมื่อนกัเรียน
ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ผิดแปลก หรือไม่เก่ียวข้อง ครูต้องไม่ต าหนิ ดุด่า  
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แตค่วรชมเชยและชีแ้นะให้พยายามต่อไปเพื่อเป็นการให้ก าลงัใจนกัเรียนและกล้าคิดใน
สิง่ที่แปลกใหมอ่อกมาตลอด 

4. ครูต้องให้ความสนใจกบัค าตอบทกุค าตอบที่นกัเรียนน าเสนอ และไมค่วร
ตดัสนิวา่เป็นค าตอบที่ไมด่ีและควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนอธิบายแนวคิดของตนเอง
เพิ่มเติม 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
1. ควรศกึษาแนวทางการใช้ปัญหาปลายเปิดในการพฒันาการคดิอเนกนยัใน

ระดบัชัน้อื่นๆ เพื่อให้นกัเรียนมีการพฒันาการคดิอเนกนยัอยา่งตอ่เนื่อง 
2. ควรมีการศกึษาบทบาทของครูที่สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการคิดอเนกนยัในการ

จดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิด 
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ตัวแบบการน าหลักธรรมาภบิาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง 
ในจังหวัดท่องเที่ยวอนัดามนั 

A Model Applying the Good Governance Principles to Administer  
Muang Municipalities in the Andaman Touristic Provinces 

 
ถาวร วงศ์แฝด, วราภรณ์  เทพสมัฤทธ์ิพร 

Tavorn  Wongfad,  Waraporn  Thepsamritporn  
บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
เทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามันในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรค 
การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั  
3) สร้างตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจงัหวดั
ท่องเที่ยวอนัดามนั ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา 
จากเอกสาร (Documentary Study) และการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth Interview) 
จากผู้ ให้ข้อมูลหลกั จ านวน 14 คน น าข้อมูลที่ได้มาจัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 9 คนที่เก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัธรรมาภิบาลในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั 
แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์น าไปสูก่ารสร้างตวัแบบ การน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัด
ทอ่งเที่ยวอนัดามนัในปัจจุบนั ด้านหลกันิติธรรม การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎระเบียบ
การมอบหมายงาน หลกัคุณธรรม ใช้หลกัความเสมอภาค มีการกระจายการพฒันา
อย่างทัว่ถึง หลกัความโปร่งใส ได้จัดตัง้ผู้น าชุมชนมาเป็นคณะกรรมการในการจดัท า
แผนพฒันา มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา หลกัการมีสว่นร่วม เปิดโอกาสให้บคุลากรมี
สว่นรับรู้การวางแผนการปฏิบตัิงาน หลกัความรับผิดชอบใสใ่จต่อปัญหาอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม หลกัความคุ้มค่า จัดสรรใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม มีคณุภาพ  
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 2. ปัญหาอปุสรรคการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั หลกันิติธรรม ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลายฉบบั 
เลอืกปฏิบตัิในการบงัคบัใช้กฎหมาย หลกัคณุธรรม นกับริหารเห็นแก่ประโยชน์สว่นตวั 
ไม่มีจิตส านึกในการปกครองท้องถ่ิน หลักความโปร่งใส ขาดความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบกฎหมายไม่รัดกุม หลกัการมีส่วนร่วม ขาดการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบควบคุมการติดตามผล หลกัความรับผิดชอบ ขาดความรับผิดชอบร่วมกัน  
ไม่ รู้บทบาทหน้าที่  ขาดจิตอาสา หลักความคุ้ มค่า ใช้งบประมาณไม่คุ้ มค่าขาด  
การประเมินผล 
 3. ตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดั
ท่องเที่ยวอนัดามนั เรียกว่า PTF Model ดงันี ้ P แทนค าว่า Procedure หมายถึง 
กระบวนการพฒันาตวัแบบ ธรรมาภิบาล ได้แก่ พฒันาความรู้ สูก่ารสร้างธรรมาภิบาล
บริหารงานแบบมีสว่นร่วม และจิตร่วมอาสาพฒันาธรรมาภิบาล T แทนค าว่า Tactic 
หมายถึง ยุทธวิธีการพฒันาธรรมาภิบาล ได้แก่ใช้สื่อเผยแพร่ธรรมาภิบาลทกุช่องทาง 
การประเมินตนเอง จดัประชมุ เชิงปฏิบตัิ ปฏิญญาธรรมาภิบาล และดงูานศกึษาองค์กร
ที่มีธรรมาภิบาลที่ดีที่สดุ F แทนค าว่า Factor หมายถึง ปัจจยัความส าเร็จของการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถ่ินพนกังานองค์กรเทศบาล 
วฒันธรรมองค์กรขององค์กรเทศบาล วฒันธรรมทางสงัคมระบบการตรวจสอบถ่วงดลุ 
และเทคโนโลยีสือ่สาร 
 
ค าส าคัญ : ตวัแบบ, หลกัธรรมาภิบาล, การบริหารเทศบาล 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were : 1) to study the application of the 
good governance principles to administer the Muang Municipalities in the 
Andaman touristic provinces in the present day, 2) to look for the problems 
that occurred, and 3) to create a model in order to use the good governance 
principles to administer the Muang Municipalities.  The research employed a 
qualitative methodology. There were two steps as follows : 1) studying the 
current situation and problems that occurred by using document analysis 
technique, using an in-depth interview technique to obtain guidelines in order 
to apply the good governance principles to the administration of the Muang 
Municipalities by interviewing 14 experts, and organizing a focus group 
discussion among 9 experts ; 2) creating a model from the obtained 
information to be used in administering the provinces in the Andaman region. 
 Research results revealed : 
 1. In terms of using the good governance principles to administer the 
Muang Municipalities in the present day, it was found as follows : Law 
Principle :  most Municipalities operated their work by adhering to the law 
principles both in assigning work to their personnel and issuing regulations 
and laws ; Ethics Principle : the Municipalities employed the equity principle 
for the community development ; no bias in the organization was found; 
Transparency Principle:  the leaders of the community were selected to be 
members of the committee for the development plan ; Participation Principle : 
the Municipalities provided opportunities for the community to participate in 
planning, evaluating, as well as giving opinions in solving community problems 
; Accountability Principle : both the administrators and personnel in the 
Municipalities were accountable for the community problems ; Value of Money 
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Principle : the Municipalities could manage the community resources 
efficiently and respond to the needs of the community. 
 2.The problems and obstacles that the Municipalities faced in 
applying the good governance principles were as follows : Law Principle : the 
users lacked true knowledge and understanding in some regulations, and 
some people were treated unfairly ; Ethics Principle : some local politicians 
were found unethical, and focused on their own interests ; Transparency 
Principle : there were some mistakes found in the personnel management, 
regulation enforcement, and public assessment ; Participation Principle : most 
local people lacked the awareness of sharing responsibilities in evaluating and 
participating in the community activities ; Value of Money : many Municipalities 
spent their budget inefficiently, and did not focus on the quality of work 
 3. The researcher created a model to propose to the Muang 
Municipalities in order to use as guidelines in administering their 
municipalities, which is called a PTF Model. P-Procedure: the procedure of 
using the knowledge of the good governance in administering by using the 
participation system; T – Tactic: various tactics should be used including mass 
media, self-evaluation, focus group, and benchmarking other organizations; F- 
Factor:  the factors affecting the success of the model included the leadership 
skills of the administrators, organizational culture, social culture, checks and 
balances system, as well as communication technology. 
 
Key Words :  A Model, The main good governance, The municipal administration 
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บทน า 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
จดัท าขึน้ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกบัสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อม ท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วและสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่าน
มา ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 - 10 สงัคมไทยได้อญัเชิญหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว
ชมุชน สงัคม จนถึงระดบัประเทศ ซึง่ได้มีสว่นเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัและช่วยให้สงัคมไทย
สามารถยืนหยดัอยูไ่ด้อย่างมัน่คงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ทัง้ในระดบัชุมชน 
ระดบัภาค และระดบัประเทศในทกุขัน้ตอนของแผนฯ อยา่งกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อ
ร่วมกนัก าหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทัง้ร่วมจดัท ารายละเอียด
ยทุธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู ่“สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลง” (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สงัคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ให้บงัเกิดผลในทางปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม ภายใต้หลกัการ
พฒันาพืน้ที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทกุภาคสว่นในสงัคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันาเพื่อประโยชน์สขุที่ยัง่ยืนของสงัคมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2555) ในสงัคมที่
ยั่งยืน ซึ่งมีกลยุทธ์ย่อย 7 ประการ คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นสว่นหนึ่งของวิธีการด าเนินชีวิตในสงัคมไทย 2) 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ
ประเทศ 3) สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลเน้นการบริการแทน
การก ากบัควบคมุ และท างานร่วมกบัหุ้นสว่นการพฒันา 4) การกระจายอ านาจและการ
บริหารจดัการประเทศสูภ่มูิภาคท้องถ่ินและชุมชนเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง 5) สง่เสริมภาคธุรกิจ
เอกชนให้เกิดความเข้มแข็งสจุริตและมีธรรมาภิบาล 6) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ
และขัน้ตอน กระบวนการเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความสมดุลในการ
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จัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนา 7) การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อ
สนบัสนนุการบริหารจดัการ ประเทศสูด่ลุยภาพและความยัง่ยืน 
 จากแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว สรุปได้ว่า 
แนวทางที่รัฐ มุ่งเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของประเทศและแนว
ทางการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสงัคมยังเป็นปัญหาส าคญัในทุก
องค์กร เทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามันเป็นหน่วยงานปกครองท้องถ่ิน
รูปแบบหนึง่ที่มีบทบาทส าคญัในการพฒันาเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั เพื่อมุ่งสู่
การบริหารจดัการที่ดีสูอ่งค์กรเทศบาลและประชาชนโดยรวมตามรูปแบบของหลกัธรร
มาภิบาล ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจยั เร่ืองตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั เพื่อจะได้แสวงหาตวัแบบ
การการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดา
มนั มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการเทศบาลและการบริการประชาชนในเขตพืน้ที่
ให้มีธรรมาภิบาลและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองใน
จงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนัในปัจจบุนั 
 2.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
เทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั  
 3.เพื่อสร้างตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง 
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
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วิธีการวิจัย 
ผู้วิจยัใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อศกึษาตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้

ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั เก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญั ประกอบด้วย ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยว
อนัดามนั ใช้วิธีเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) ทัง้นีเ้พื่อให้ได้ผู้ ให้
ข้อมูลส าคัญที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ผู้ วิจัยต้องการ และสามารถให้
ข้อมลูที่มีคณุภาพ ครอบคลมุขอบเขตเนือ้หาของการวิจยั ประกอบด้วย 3 กลุม่ ดงันี ้
 กลุ่มผู้ บริหารเทศบาลฯ จ านวน 4 คน ผู้ ปฏิบัติงานด้านหลกัธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั จ านวน 3 คน ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั จ านวน 
4 คน ประชาชนผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในเทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั จ านวน 
3 คน รวม 14 คน และผู้ ร่วมสนทนากลุม่ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดั
ทอ่งเที่ยวอนัดามนั จ านวน 3 คน ข้าราชการระดบัหวัหน้างานในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดา
มนั จ านวน 3 คน ผู้ทรงคณุวฒุิที่เก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัธรรมาภิบาล จ านวน 3 คน 
รวม 9 คน รวมผู้ให้ข้อมลูส าคญั จ านวน 23 คน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 

การวิจยัเชิงคณุภาพนีใ้ช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth Interviews) จาก
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง โดยให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้บรรยากาศการ
สนทนาแลกเปลี่ยนแบบเป็นกันเองด้วยค าถามหลกัที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตาม
กรอบแนวคิดและวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้ 

การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) โดยการศึกษาและวิเคราะห์
เอกสารที่เก่ียวข้องกับบริบทในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบตัิงานของหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารหลกัธรรมาภิบาล 
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การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth Interview) ถือได้วา่เป็นข้อมลูเชิงลกึที่ผู้วิจยั
จดัเก็บไปเก็บข้อมลูจากผู้ ให้ข้อมลูส าคญั จากเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดา
มนัจ านวน 14 คน เพื่อให้ได้ข้อมลูด้านการน าหลกัธรรมาภิบาล ทัง้ 6 หลกั มาใช้ในการ
บริหารเทศบาลเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่มีต่อบพุปัจจัยและผลที่มีต่อการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่มีตอ่ปัจจยัและผลที่มีตอ่การปฏิบตัิงาน 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนากลุ่มโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 9 คน ผู้วิจยัด าเนินการสนทนาข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ที่ผ่านการ
วิเคราะห์สงัเคราะห์ และจดัโครงสร้างข้อมลูเสร็จแล้วน าไปสูก่ระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ให้ได้ข้อมลูที่ตรงตามวตัถปุระสงค์และครอบคลมุมาก
ยิ่งขึน้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In - depth 
Interview) และการสนทนากลุม่ มาท าการวิเคราะห์แยกแยะตามเนือ้หาจดัหมวดหมู่
ตามวตัถุประสงค์ และประเด็นที่สมัภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงน ามา
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หาตามหลกัตรรกะเทียบเคียง ตามแนวคิดและทฤษฎี เพื่อให้การ
น าเสนอเนือ้หาเกิดความสมบรูณ์และเข้าใจชดัเจนเป็นรูปธรรม เห็นประโยชน์จากการ
วิเคราะห์ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ตามรายละเอียด ดงันี ้
 1. จดักลุม่ข้อมลู ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูที่รวบรวมมาได้ 
 2. เรียบเรียง จัดล าดับตามเนือ้หาที่ ต้องการวิจัยและจัดข้อมูลตาม
วตัถปุระสงค์ตามประเด็นท่ีสมัภาษณ์เพื่อการวิเคราะห์ 
 3. วิเคราะห์ข้อมลู ท าโดยการสงัเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้หลกัการน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั โดยประยกุต์ใช้
ข้อมลูที่รวบรวมมาได้ผนวกรวมเข้ากบัแนวคิดและหลกัการในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
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การเรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 1. จดัระเบียบข้อค้นพบ สรุปผลการศกึษาวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ในการน าผลการวิจยัไปใช้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ หรือในการท าวิจยัอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
 2. ผู้วิจยัน าเสนอข้อมลูโดยใช้วิธีการรายงานเชิงพรรณนา น าเสนอตวัแบบการ
น าหลกั ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั ให้เป็น
องค์กรที่มีประสทิธิภาพในด้านการบริหารด้านหลกัธรรมาภิบาลท่ีชดัเจน 
 
ผลการศึกษา 
 1. การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัด
ทอ่งเที่ยวอนัดามนัปัจจบุนั 

1.1 หลกันิติธรรม การปฏิบตัิงานของเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนั
ดามนัเป็นไปตามกฎระเบียบการมอบหมายงานแก่บุคลากรมีความชัดเจนการออก
กฎระเบียบเป็นปัจจุบันการแจ้งกฎระเบียบให้ประชาชนรับทราบเสมอการลงโทษ
บุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเทศบาลได้ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงาน
ภายใต้กฎหมายกฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเป็นธรรม ภายใต้การยอมรับและปฏิบตัิตามของ
ประชาชนโดยมุ่งหวงัให้เกิดความเป็นธรรมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลกั  
 1.2 หลักคุณธรรม เทศบาลได้มีการบริหารโดยใช้หลักความเสมอภาค  
มีการกระจาย การพฒันาอย่างทัว่ถึง ไม่มีการเลือกปฏิบตัิภายในองค์กร การมีความ
ซื่อสตัย์ต่อตนเอง การปฏิบัติตนมีความเท่าเทียมกันแก่ทุกคน การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บคุลากร การปลกูจิตส านึกด้านคณุธรรมให้แก่ทุกคน การสอดแทรก
ศีลธรรมในงานบริการเสมอเทศบาลได้การยึดถือในความถูกต้องดีงามและได้น า
หลกัการบริหารคนระบบคณุธรรม มาใช้กบัเทศบาล   

1.3 หลกัความโปร่งใส เทศบาลได้จดัตัง้ผู้น าชุมชนมาเป็นคณะกรรมการ
ในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลและในเร่ืองของการจดัซือ้จดัจ้าง กระบวนการท างาน
ของเทศบาลนัน้สว่นใหญ่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมลูข่าวสาร
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ตา่ง ๆ สามารถถ่ายโอนได้อยา่งเป็นอิสระ ประชาชนสามารถเข้าถึง และรับทราบข้อมลู
ข่าวสารสาธารณะของทางเทศบาลได้ตามที่กฎหมายบญัญัติ การรับบรรจุพนกังาน
เป็นไปตามขัน้ตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันการจัดให้มีการ
ตรวจสอบงานการจดัท ารายงานเสนอแก่สาธารณชนการสนบัสนนุบคุลากรเป็นไปด้วย
ความสจุริต 

1.4 หลกัการมีสว่นร่วม เทศบาลได้ใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วมเป็น
การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา เพื่อให้เกิดความคิดริ เร่ิม
สร้างสรรค์ และมีพลังในการท างานร่วมกัน ปัญหาการบริหารงาน สนับสนุนให้
ประชาชนรวมทัง้เจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงานมีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจอย่าง
เทา่เทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นการมีสว่นร่วมโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิม
และการท างานท่ีสอดประสานกนั 

1.5 หลกัความรับผิดชอบ การตดัสนิใจใด ๆ ของเทศบาล ภาคเอกชนและ
ประชาชนมีพนัธะความรับผิดชอบในสว่นที่ตนเองกระท าต่อสาธารณชนหรือผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียกับหน่วยงานนัน้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้บริหารใส่ใจต่อปัญหา
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ผลของการปฏิบัติหน้าที่สามารถตรวจสอบความ
ถกูต้องได้และสร้างความพงึพอใจตอ่ทกุฝ่ายได้ 

1.6 หลกัความคุ้มคา่ เทศบาลได้จดัสรรใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า
และเหมาะสม มีคณุภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคน
ในชมุชนเขตเทศบาลเทศบาลได้ตัง้งบประมาณเพื่อท ากิจกรรม และอบรมผู้น าชมุชนแต่
ละชุมชนเพื่อหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การบริหารการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สว่นรวม 

2.ปัญหาอปุสรรคการน าหลกัธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
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 2.1 ปัญหาอปุสรรคการบริหารงานตามหลกันิติธรรม บคุลากรขาดความรู้ใน
เร่ืองข้อกฎหมายในการปฏิบตัิงานไม่รู้อ านาจที่แท้จริงของตวัเอง ปัญหาด้านอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร ประกอบด้วยปัญหาย่อย 2 ประการ ได้แก่ (1) ปัญหาการมีอ านาจ
หน้าที่ไม่เหมาะสม และ (2) ปัญหาความไม่ชัดเจนในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถ่ิน 
 2.2 ปัญหาการบริหารตามระบบคุณธรรมพบว่าผู้บริหารและบุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจในหลกัคณุธรรม มีการให้ความดีความชอบกบับคุคลใกล้ชิดใช้ระบบ
อปุถมัภ์เข้ามาใช้ท าให้ระบบคณุธรรมขาดหายไป 
 2.3 ปัญหาอปุสรรคการบริหารงานตามหลกัความโปร่งใส ข้อมลูขา่วสารในแต่
ละครัง้ประชาชนก็ยงัรับรู้ไมท่ัว่ถึง ขาดการปฏิบตัิที่แท้จริง ขาดการประชาสมัพนัธ์ ขาด
การให้ความสนใจในการตรวจสอบอย่างจริงจังข้อมูลบางอย่างไม่ได้เปิดเผยอย่าง
แพร่หลายประชาชนไมไ่ด้รับข้อมลูบางเร่ืองเท่าที่ควร 
 2.4 ปัญหาหลกัของการมีสว่นร่วมเกิดจากประชาชนและบคุลากร ขาดความรู้
ความเข้าใจ ไม่เข้าใจหลกัการที่แท้จริงของการเข้ามามีสว่นร่วม ประชาชนในท้องถ่ิน
สว่นมากยงัไมก่ล้าแสดงออกและยงัไม่ชอบที่จะร่วมกลุม่เพื่อประโยชน์ท้องถ่ินการร่วม
ประชาคมยงัมีผู้ เข้าร่วมน้อยประชาชนส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมเก่ียวกับการบริหารงาน
ท้องถ่ินการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมรับรู้เสนอความคิดร่วมตดัสินใจนัน้ในทาง
ปฏิบตัิเจ้าหน้าที่ของรัฐยงัคงเป็นแกนหลกัในกิจกรรมนัน้ ๆอยู่เสมอประชาชนสว่นมาก
ไม่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรเท่าใดนกั เพราะจะท าให้ขาดรายได้เพื่อหา
เลีย้งชีพในแตล่ะวนั 
 2.5 ปัญหาอุปสรรคการบริหารงานตามหลกัความรับผิดชอบ ในการบริหาร
เทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั บคุลากรในองค์กรขาดความรับผิดชอบ ไม่รู้
หน้าที่ของตนเอง ก้าวก่ายงานผู้อื่น ไม่มีการศึกษา ไม่เอาใจใส่ในงาน แบ่งพรรคแบ่ง
พวก ไมม่ีความสามคัคีในกลุม่ประชาชนในท้องถ่ินละเลยตอ่การรับผิดชอบในตวัเองท า
ให้ท้องถ่ินของตวัเองขาดแคลนบคุลากร 
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2.6 ปัญหา อุปสรรคการบริหารงานตามหลกัความคุ้มค่าในการบริหาร
เทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั มีข้อจ ากดัในเร่ืองของบคุลากร บคุลากรขาด
ความรับผิดชอบ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม่เพียงพอไม่ค านึงหลกัความคุ้มค่ามากนกัแต่จะ
ค านึงเฉพาะความต้องการของประชาชนการด าเนินโครงการบางอย่างไม่ได้ค านึงถึง
ความคุ้มคา่เทา่ที่ควร 

3.แนวทางสร้างตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารเทศบาลเมืองใน
จงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
 3.1 การบริหารตามหลกันิติธรรมการมีกฎหมายที่เข้มแข็ง เป็นหลกัการบริหาร
ที่น าพาองค์กรเพื่อป้องกันการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ การมี
ระบบกฎหมายที่ดีจะสง่เสริมการปกครองตามหลกันิติธรรม ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
หลกันิติธรรมตวับทกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ ควรมีการฝึกอบรมและการศึกษาเลา่
เรียนเพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎ ระเบียบตา่ง ๆ 
 3.2  การบริหารงานภายใต้หลักคุณธรรม เป็นเร่ืองที่ผู้ บริหารต้องให้
ความส าคัญในการขับเคลื่อนระบบนีภ้ายในองค์กรที่ส าคัญตัวผู้ บริหารเองต้องมี
คณุธรรมในระดบัท่ีสงูมากถึงจะท าให้องค์กรเป็นองค์กรแหง่คณุธรรม 
 3.3 เรียนรู้จากการลงมือท าจริง (Learning by Doing) พฒันาการเรียนรู้ 
ภายใต้หลกัเรียนรู้จากการลงมือท าจริง จะท าให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์เกิดความเช่ียวชาญจากประสบการจริงย่อมสร้างความ
รับผิดชอบและคณุธรรมขึน้อยา่งตอ่เนื่องและอยา่งมีจิตส านกึที่อยากจะท า 
 3.4 การบริหารเทศบาลด้วยความโปร่งใส ภายใต้การบริหารด้วยความโปร่งใส
เป็นการตดัสนิใจและการด าเนินการตา่ง ๆ อยูบ่นกฎระเบียบชดัเจน การด าเนินงานของ
เทศบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นัน้ สาธารณชนสามารถรับทราบ และมีความมัน่ใจได้
ว่าการด าเนินงานของเทศบาลนัน้มาจากความตัง้ใจในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลผุล
ตามเปา้หมายของนโยบาย 
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 3.5 การบริหารเทศบาลตามหลกัการมีสว่นร่วม การมีสว่นร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้กบัประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในการตดัสินใจด าเนิน
นโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วนร่วมจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสยัในกระบวนการ
ด าเนินงานของรัฐได้เป็นอยา่งดี 
 3.6 การสร้างส านกึความเป็นเจ้าของท้องถ่ิน ในการด าเนินการโครงการตา่ง ๆ 
นัน้ ถ้าประชาชนไม่ให้ความสนใจและร่วมมือกบัเทศบาล โครงการก็จะไม่มีทางส าเร็จ
ได้ หรือไม่อาจท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมโดยสามญัส านกึกบัเทศบาล 
 3.7 การบริหารเทศบาลตามหลกัความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การบริหารงาน
ภายใต้หลกัความรับผิดชอบนัน้บุคลากรในองค์กร ควรมีลกัษณะการครองตนและ
ประพฤติปฏิบตัิถกูต้องเหมาะสมตามหลกัคณุธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 
มีการท างานซื่อสตัย์สจุริตมีสจัจะยืนยนัในหลกัการธ ารงความถกูต้องอทุิศตน เพื่อผดงุ
ความยตุิธรรมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะของท้องถ่ิน 
 3.8 การบริหารเทศบาลตามหลกัความคุ้มค่า การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามันจะต้องพยายามปฏิรูปการ
บริหารจดัการให้ถกูต้องตามหลกัเหตผุลและหน้าที่มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานและยกระดบัความช านาญของ
องค์กรให้มีความทนัสมยัมีการประเมินด้านหลกัธรรมาภิบาลเทศบาลทกุปี 
 3.9 ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ของผู้น า  ภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลควรมี
อ านาจบารมีในการสร้างการยอมรับศรัทธาจากประชาชนในท้องถ่ินของผู้บริหาร
ท้องถ่ินด้วยการมีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเป็นนกับริหารที่ดีอย่างมือ
อาชีพภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถ่ินในที่นีมุ้่งเน้นทัง้ความเป็นคนดีและคนเก่งของ
ผู้บริหารเทศบาล รวมทัง้มีสมรรถนะนกับริหารในการท างานมาตรฐานสงูอยา่งมืออาชีพ
ด้วย 
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อภปิรายผลการวิจัย 
1. การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัด

ทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
 ผลการวิจยัตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั พบว่า การด าเนินงานการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดั
ท่องเที่ยวอนัดามนั ครอบคลมุธรรมาภิบาล 6 หลกั ประกอบด้วย หลกันิติธรรม หลกั
คณุธรรม หลกัโปร่งใส หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า 
ซึ่งสอดคล้องต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และภิชญาภา สนิทพจน์ (2552 : 2) ที่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้หลกัทศธรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยัที่ ประกอบด้วย หลกัการเดิม 6 ประการ ประกอบด้วย หลกันิติธรรม
หลกัคุณธรรม หลกัโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ
คุ้มค่า และได้เพิ่มหลกัการจัดการสมยัใหม่อีก 4 หลกัการ ประกอบด้วย หลกัพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์หลกัองค์การแห่งการเรียนรู้หลกัการบริหารจดัการและหลกัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องกบัความเป็นไทย รัฐธรรมนญู และกระแสโลกยคุ
ปัจจุบนั (ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสงัคมที่ดี พ.ศ. 2542) ระบวุา่ ธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ หลกันิติ
ธรรมหลกั คุณธรรมหลกัโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกั
ความคุ้มค่า สอดคล้องกบัแนวคิด มอนตากู (Montagu, 1984 : 574) นิยามว่า การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองสว่นท้องถ่ินได้มีการ
เลือกตัง้โดยอิสระเพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองสว่นท้องถ่ิน มีอ านาจอิสระ
พร้อมความรับผิดชอบซึง่ตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคมุของหน่วยการ
บริหารราชการสว่นกลางหรือภมูิภาค แตท่ัง้นีห้นว่ยการปกครองสว่นท้องถ่ิน ยงัต้องอยู่
ภายใต้บทบงัคบัว่าด้วยอ านาจสงูสดุของประเทศไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่าง
ใด 
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2. ปัญหา อปุสรรคการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง
ในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน มีประเด็นปัญหาเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือตัวผู้บริหาร
เทศบาลเป็นปัญหาหลกัที่สง่ผลตอ่การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาล
เมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนั กลา่วคือ ถ้าได้ผู้บริหารเทศบาลที่มีธรรมาภิบาลก็จะ
ท าให้การบริหารองค์การสูค่วามส าเร็จ ถ้าได้ผู้บริหารเทศบาลที่ไร้ธรรมาภิบาลก็ยากที่
จะท าให้การบริหารองค์กรสู่ความส าเร็จได้ สอดคล้องกับบริงค์เกอร์ฮอบ์ และอซีฟา 
(Brinerhoff & Azfar, 2006 : 2) กลา่วว่า “การกระจายอ านาจเป็นการจดัสรรอ านาจ
หน้าที่และภาระรับผิดชอบระหวา่งสว่นกลางและปริมณฑล” และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ธพร พร้อมเพียรพนัธ์ (2552) ได้ศกึษาเร่ืองการบริหารจดัการเมืองพทัยาในอนาคต 
พบวา่ปัญหาที่ส าคญัคือเจ้าหน้าที่สว่นท้องถ่ินบางสว่นของเมืองพทัยาปฏิบตัหิน้าทีส่ว่น
ท้องถ่ินอยา่งไมส่จุริตและไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนปัญหาอีกประการเป็น
ปัญหาหลกันิติธรรมที่มองกฎหมายในแง่มมุที่ต่างกนัและการน ากฎหมายต่าง ๆ มาใช้
อยา่งไมม่ีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัธวชัชยั ธรรมรักษ์ (2549) ศึกษาเร่ืองยทุธศาสตร์
การบริหารการปกครองแบบพิเศษเมืองปริมณฑลศึกษา กรณีจังหวดัปทมุธานี พบว่า 
ปัญหาของเมืองที่มีความเจริญต้องมองปัญหาในภาพใหญ่ที่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง
กันกับพืน้ที่อื่นและใช้งบประมาณจ านวนมากเกินก าลังของท้องถ่ินเดียวจะท าได้
ปัจจุบนัการแก้ไขปัญหายงัติดอยู่กบัพืน้ที่ (Area Approach) ขาดการบรูณาการอย่าง
แท้จริง ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนยังไม่สามารถแก้ไขโดย
รูปแบบของการประชาคมอยา่งแท้จริง 

3. ตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดั
ทอ่งเที่ยวอนัดามนั 
 ตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวดั
ทอ่งเที่ยวอนัดามนัท่ีเรียกวา่ PTF Model พบวา่ มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัแนวคิด
การบริหารการเปลีย่นแปลงที่มุง่เน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมมีเทคนิคการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีและมีปัจจยัที่เกือ้หนนุความส าเร็จอย่างครบถ้วน ตวัแบบการน าหลกั
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ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอนัดามัน จึงตอบ
ค าถามที่วา่จะน าธรรมาภิบาลไปใช้ได้อยา่งไร 
 P แทนค าวา่ Procedure หมายถึง กระบวนการพฒันาตวัแบบการน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั ได้แก่ พฒันา
ความรู้ สูก่ารสร้างธรรมาภิบาล  บริหารงานแบบมีสว่นร่วม จิตร่วมอาสาพฒันาธรรมาภิ
บาลเพื่อการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนัสอดคล้องกบัแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559 : 11) ตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่ง
สร้างกระแสสงัคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทกุคนมีนิสยัใฝ่รู้รักการอ่านตัง้แต่
วยัเด็กและสง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคนต่างวยัควบคู่กบัการสง่เสริมให้องค์กรกลุม่
บคุคลชุมชนประชาชนและสื่อทกุประเภทเป็นแหลง่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงสง่เสริมการศกึษาทางเลือกที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนบัสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินนัน้ 
สมคิด เลศิไพฑรูย์และคณะ (2541) ศกึษาวิจยัเร่ืองการจดัการปกครองท้องถ่ินรูปแบบ
พิเศษศึกษากรณีจังหวดัภูเก็ต พบว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ท้องถ่ินที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการบริหารของภูเก็ตได้นัน้ สิ่งที่
ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นเบือ้งแรกคือการให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ของการปกครองท้องถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตพืน้ที่
ที่เป็นเขตชนบท เพื่อท่ีจะท าให้เกิดสงัคมที่เข้มแข็งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ที่จะถ่วงดลุอ านาจ รวมทัง้ท าให้ท้องถ่ินมีความเจริญอย่างเท่าเทียมกนัในทกุพืน้ ที่อนั
จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของการปกครองตนเองได้ในที่สุด 
นอกจากนัน้ยงัพบวา่ ความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนนัน้ มีความเอือ้ต่อการ
ปกครองตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทศันะในเร่ืองความสนใจในการเมืองท้องถ่ินความ
รับผิดชอบตอ่ชมุชนท้องถ่ินและการใช้หลกัเหตผุลของคนในชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
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การมีส านึกร่วมกนัของความเป็นชุมชน รวมทัง้ตระหนกัในหน้าที่ของตนเองในฐานะที่
เป็นสมาชิกของชมุชนท้องถ่ิน 
 T แทนค าว่า Tactic หมายถึง ยุทธวิธีการพฒันาธรรมาภิบาลการบริหาร
เทศบาลเมืองในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน ได้แก่ ใช้สื่อเผยแพร่ (ธรรมาภิบาลทุก
ช่องทาง) หันแลดูตัว (ประเมินตนเอง) จัดประชุมเชิงปฏิบัติปฏิญญาธรรมาภิบาล
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ดงูานศึกษาองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีที่สดุสอดคล้องกับ
แนวทางแก้ไขปัญหาจึงเสนอให้มีการฝึกอบรมและศึกษาเล่าเรียนการเผยแพร่ข้อมูล
ขา่วสารมีการเพิ่มการดงูานการประชมุเชิงปฏิบตัิการการมีปฏิญญาธรรมาภิบาลโดยให้
มหาวิทยาลยัร่วมมือกบักระทรวงมหาดไทยจดัโครงการ Good Governance Award 
ส าหรับเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองในจังหวดัท่องเที่ยวอันดามันก็สอดคล้องต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบคุคลด้วยการฝึกอบรมเชิงระบบโดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้แนวใหม ่5 ทฤษฎี เสนห์่ จุ้ยโต (2553 : 20 - 25) 
 F แทนค าวา่ Factor หมายถึง ปัจจยัความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั ได้แก่ ภาวะผู้น าของ
ผู้ บริหารท้องถ่ิน พนักงานองค์กรเทศบาล วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรเทศบาล 
วัฒนธรรมทางสงัคมระบบการตรวจสอบถ่วงดุล และเทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่ง
สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และแนวทางการจดัท ามาตรฐานของคณุธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนกังานและลกูจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสอดคล้องกบัสนชยั ใจเย็น (2549) 
ได้ศกึษาเร่ืองการบริหารเกาะสมยุรูปแบบเขตเมืองพิเศษพบวา่ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความช านาญในการบริหารและมีสภาเมืองเกาะสมยุเป็นสภานิติบญัญัติ ซึ่งมีลกัษณะ
คล้าย ๆ กบัคณะกรรมการในรูปบริษัทท่ีมีอ านาจหน้าที่สว่นใหญ่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ตราเทศบญัญัติและควบคุมการเงิน ซึ่งการบริหารเมืองแบบนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเน้น
ประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นหลกัและเน้นวิธีบริหารงานแบบธุรกิจเอกชนมีการ
จัดสรรและคัดเลือกผู้ บริหารที่มีความรู้ความเช่ียวชาญมีความเป็นมืออาชีพมา
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บริหารงานเมืองเกาะสมยุ ยิ่งไปกวา่นัน้การน าเอาการบริหารเมืองแบบสภาผู้จดัการมา
ใช้ยงัมุง่หวงัที่จะขจดับรรดาเจ้าหน้าที่ที่อาศยัอิทธิพลทางการเมืองหนนุหลงัให้หมดไป
จากเมืองเกาะสมุย รวมตลอดไปถึงขจัดการเล่นพรรคเล่นพวกและขจัดความขดัแย้ง
ระหวา่งสว่นตา่ง ๆ ในเทศบาลนีด้้วย สอดคล้องกบัแนวคิด วิท (Wit, 1967 : 101 - 103) 
นิยามว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ได้มีอ านาจการปกครองร่วมกันทัง้หมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถ่ินตาม
หลกัการท่ีวา่ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้ว รัฐบาลของท้องถ่ิน
จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อนัเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดย
ให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงาน
ภายในเขตอ านาจของตน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ  
 1. เทศบาลควรมีการศกึษาวิจยัและผลกัดนัให้น าตวัแบบการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัให้เหมาะสมเข้ากบั
ลกัษณะการบริหารงานเพื่อประชาชนในท้องถ่ิน ก าหนดลกัษณะของงานให้มีความ
ชดัเจนตามความช านาญของหน่วยงานแต่ละด้านและสอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน
ในปัจจุบนัที่มีความหลากหลายสลบัซบัซ้อน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ให้เกิดความช านาญและตอ่เนื่อง 
 2. การบริหารเทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนั ควรมีการปฏิรูปการ
วดัผล การด าเนินการเพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญั ท าให้ทราบว่าเทศบาลได้ด าเนินการตรง
ตามแผนการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เปา้ประสงค์และวิสยัทศัน์ขององค์กรสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบ และมีการพฒันางานตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการ
สร้างคณุคา่ให้กบัองค์กรและสร้างความเช่ือมัน่ความศรัทธาให้กบัประชาชน 
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 3.  เทศบาลเมืองในจงัหวดัทอ่งเที่ยวอนัดามนัควรจ าแนกกลุม่ผู้ รับบริการและ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจหลักของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งเน้นงานบริการ
ประชาชนให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ เสริมสร้างสมัพนัธภาพในรูปแบบใหม่ บนพืน้ฐาน
แหง่ความเช่ือถือและความไว้วางใจระหวา่งท้องถ่ินกบัประชาชน 
 4.  เทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัควรให้ความส าคญักบัการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กรและให้ความส าคญัด้านคณุภาพชีวิตของ
บคุลากร สร้างความสมดลุในชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวัเพื่อปอ้งกนัการถดถอยทัง้
ในเชิงประสทิธิผลและประสทิธิภาพขององค์กร 
 5.  เทศบาลเมืองในจงัหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัควรมีการก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อ
วดัผลการด าเนินการด้านหลกัธรรมาภิบาล ซึ่งท าให้องค์กรได้ทราบผลการด าเนินการ
ขององค์กรวา่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานและเป้าประสงค์ขององค์กรที่ก าหนด
ไว้หรือไม่เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาทบทวน วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการให้ดียิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการวิจยัติดตามประเมินผลการทดลองใช้ตวัแบบการน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามนัเพื่อประเมิน
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 2. ควรท าการวิจยัเชิงคณุภาพเร่ืองตวัแบบธรรมาภิบาลของจงัหวดัและอ าเภอ
สูค่วามเป็นเลศิ 
 3. ควรท าการวิจยัเชิงปริมาณเร่ืองการด าเนินงานของการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารเทศบาลเมืองในจังหวดัท่องเที่ยวอนัดามันตามหลกัทศธรรมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองพทัลุง จังหวดัพทัลุง 

 
ฐนิตา กสคิณุ 

                                                                                       Tanita Kasikun 
บทคดัย่อ  
 การวิจัยครัง้นี ม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการ  
ของผู้บริหารสถานศกึษา  ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  
จงัหวดัพทัลงุและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ จ าแนกตาม 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างาน โดยใช้แบบสอบถาม สอบถาม
จากข้าราชการครู จ านวน 159 คน ใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้  t-test และการทดสอบ F - test  
ที่ระดับนัยส าคัญ เท่ากับ .05 
 ผลการศกึษา พบวา่   
 1. ครูในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอาย ุ31-40 ปี มีการศกึษาระดบั ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างาน 5 - 10 ปี 
มีความคิดเห็นของครูในโรงเ รียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงที่มี  
ตอ่การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุลคล ครอบครัว 
องค์กรและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการชมุชน ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 
ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศกึษา ตามล าดบั  
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 2. ครูโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง ท่ีมีวุฒิทางการศึกษา
ตา่งกนัและมีประสบการณ์การท างานตา่งกนั มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ   จงัหวดัพทัลงุ แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนครูที่เพศต่างกนัและมีอายตุ่างกัน มีความคิดเห็นในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดเทศบาลเมืองพทัลงุ จังหวดัพทัลงุ 
ไมแ่ตกตา่งกนั  

 
ค าส าคัญ  : งานวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 

The research aimed to study the level of the academic affairs 

administration of the administrators from teachers’opinion in municipal schools , 

Patthalung Province and to compare the opinion of the teachers to the 

academic affairs administration in municipal schools , Patthalung Province 

distinguished by sex, age, level of education and experience. The samples 

were 159 teachers from municipal schools , Patthalung Province who teaching 

in 2015. The statistics used were Descriptive statistics, Frequency, 

Percentage, Mean, Standard Deviation and Inferential statistics, T-test , F-test. 

To compare the differences between the two and three independent variables. 

Testing the variability of the  independent variables separated more than 2 

groups and compare the pair average by Least Significant Difference ( LSD) 

at o.5 statistical significance 

The results of the study revealed as follows: 
 1. The level of the academic affairs administration of the administrators 

from teachers’opinion in municipal schools , Patthalung Province at high level 
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both overall and each issue was in high level . The result from the highest to 

the least were  the development of the learning resources , Promotion and 

support to individuals, families, organizations, academic departments and other 

education and the research to develop the qualification of education 

2. The result of teachers’ opinion to the academic affairs administration of the 

administrators from teachers’opinion in municipal schools, Patthalung Province 

distinguished by sex, age, level of education and experience found that the 

opinion of  teachers who had different sex and age were not different and the 

opinion of teachers who had different  level of education and experience were 

different at 0.5 statistical significance, the teachers of different gender and the 

teachers at age difference opinions in the academic administration of the 

municipal schools, Patthalung Province. 

 
Keywords : academic affairs, administrators 
 
บทน า 

การศึกษานับเป็นรากฐานส าคัญที่สุดในทุกประเทศ ยอมรับกันว่าเด็ก  
เป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุ ความรู้ ความสามารถ ของเด็ก จะเป็นตวัก าหนดอนาคต
ของประเทศได้เป็นอยา่งดี เด็กที่เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีการศึกษาดีย่อม ได้เปรียบ
ในการแขง่ขนัเสมอ ไมว่า่จะเป็นการแขง่ขนัด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านการเมืองและ 
เทคโนโลยี ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ 
การพฒันาประเทศ  คนที่ได้รับการพฒันาอย่างเหมาะสมจะเป็นก าลงัที่มีคณุภาพและ
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและประเทศชาติ นอกจากนีก้ารศกึษายงั
เป็นกลไกและกระบวนการส าคญัในการอบรม กลอ่มเกลาให้บคุลากรของชาติมี ความรู้ 
ความสามารถ ความชาญฉลาด เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมที่จะเป็นรากฐานของชีวิต  
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ให้ก้าวไปอยู ่ในสงัคมและโลกที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากความส าคัญของ การศึกษาดังกล่าว ทุกประเทศจึงต่างเร่งพัฒนาการศึกษา  
ให้มีมาตรฐาน และเกิดคุณภาพสูงสุดเพื่อให้ บุคลากรได้น าพาประเทศชาติให้เกิด 
ความแข็งแกร่งทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองอยา่ง ถาวรตลอดไป  
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่2) 
พ.ศ.2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดสาระส าคญัให้กระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ  
การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ สานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไป เพื่อพฒันาคนไทย
ให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยูร่่วมกบัสงัคมอย่างมีความสขุ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555 : 1)ดงันัน้การบริหารและการจดัการศึกษาในปัจจุบนัอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลกั ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 
การบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ ต้องทราบขอบข่ายและภารกิจการบริหารและ 
การจดัการสถานศึกษา 4 งาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ  
3) การบริหารงานบคุคล 4) การบริหารทัว่ไป ซึ่งงานวิชาการเป็นหวัใจส าคญัในการ 
จดัการศกึษาในระดบัสถานศกึษา การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวน การดาเนินงาน
เก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้  
ในจุดมุ่งหมายของการพฒันาผู้ เรียน (กระทรวงศึกษา, 2551 : 3) การบริหารงาน
วิชาการ ถือว่าเป็นหวัใจของการบริหารสถานศึกษา  ทัง้นีเ้พราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศกึษา คือ การจดัการศกึษา คณุภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ที่งาน
ด้านวิชาการ ซึง่จะประกอบด้วยงานด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน การจดั
บคุลากรที่เก่ียวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวดัและ
ประเมินผล ขัน้ตอนการดาเนินงานด้านวิชาการ จะมีขัน้การวางแผนด้านวิชาการ  
ขัน้การจดัและดาเนินการ และขัน้สง่เสริมและติดตามผลด้านวิชาการ (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2553 : 7) มีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการได้จ าแนกงาน 
ในการบริหารงานวิชาการออกเป็น 12 ด้าน คือ 1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา  
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2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4) การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 5) การพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี  
6)การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา  
9) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสง่เสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
อื่น และ12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  ในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดสรร
งบประมาณให้อย่างเพียงพอ สถานศึกษาในสงักัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จึงมี
ภารกิจการจดัการศกึษาท้องถ่ิน ในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นการจดัการศึกษา
ที่มุง่พฒันาและวางรากฐานชีวิต การเตรียมความพร้อมของเด็ก ทัง้ทางร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์บคุลกิภาพและสงัคม ให้ผู้ เรียนได้พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านคณุธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ให้สามารถค้นพบ
ความต้องการ ความสนใจ ความถนดัของตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพ ความสามารถ  
ในการประกอบการงานอาชีพและทกัษะทางสงัคม โดยให้ผู้ เรียนมีความรู้คู่คณุธรรม
และมีความส านึกในความเป็นไทย  ตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 – 2559 ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)พ.ศ. 2545 ดงันัน้ การบริหารงานวิชาการ จึงถือว่า 
มีความส าคญัในการจดัการศกึษาเพื่อเป็นไปตามที่ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 ก าหนดไว้ (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542) การศึกษา
เป็นสิ่งส าคญัยิ่ง บุคคลที่ได้รับการศึกษาย่อมที่จะด ารงตนอยู่ในสงัคมแห่งยุคสงัคม
ข่าวสารและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี หน่วยงานที่จัดการทางด้านการศึกษาซึ่งได้แก่
โรงเรียนโดยมีผู้น าใน สถานศึกษาได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารโรงเรียนซึ่ง
เป็นผู้น าองค์กร และเป็นผู้ที่มี หน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะครู 
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและองค์กรตา่งๆ ใน ชมุชนซึง่ผู้บริหารสถานศกึษาในฐานะ
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ที่เป็นผู้น าในการจดัการศึกษาจึงต้องอาศยัความเป็นผู้น า  รวบรวมพลงัต่างๆ มาช่วย 
ให้เกิดการพฒันาทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้บรรลผุลส าเร็จ 

การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีวตัถปุระสงค์ เพื่อให้เด็ก
ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับการบริการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ครบตามหลกัสูตร 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อพฒันาการด าเนินการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์เป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐก าหนดและตรงตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถ่ิน โดยมุ่งพฒันาให้เกิดความสมดลุทัง้ทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย สงัคม 
และ ความคิดคา่นิยม พฤติกรรม ซึง่เน้นวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ให้ผู้ เรียนเป็นส าคญัเทศบาลเมือง จงัหวดัพทัลงุได้ตระหนกัในวตัถปุระสงค์ดงักลา่วและ
เพื่อพฒันาคณุภาพทางการศึกษาของนกัเรียนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง  จึงก าหนด
วิสยัทศัน์ในการจดัการศกึษาไว้ในแผนพฒันาการศกึษาสามปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) 

จากที่กลา่วมา ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการถ้าผู้บริหารสามารถ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาโรงเ รียน นักเ รียนให้บรรลุ 
ตามเปา้หมายของการจดัการศึกษา นอกจากนีแ้ล้ว ผู้ที่มีสว่นส าคญัในการด าเนินงาน
วิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ ก็คือ ครู ซึ่งเป็นผู้ ที่จะต้อง 
น านโยบายมาปฏิบัติโดยตรง เป็นผู้ ที่จะเห็นถึงความสามารถของการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารมากที่สดุ เพื่อเป็นการศกึษาถึงการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ซึง่ผู้วิจยัได้มีความสนใจศกึษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา
ตามความคิดเห็นของครู สงักดัโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัพทัลงุ  ผลการศึกษานีจ้ะเป็น
ผลประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาและผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาในโรงเรียน 
เพื่ อ ใ ช้ เ ป็น ข้อมูล ในการพัฒนาการบ ริหารง านวิ ช าการของสถานศึกษา  
ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 
ค าถามในการวิจัย 
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1. ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู ของโรงเรียน สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ อยูใ่นระดบัใด 

2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอ่การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
และประสบการณ์การสอน มีความแตกตา่งหรือไม ่ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้ บ ริหารสถานศึกษา  
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ จ าแนกตาม 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างาน 
 
วิธีการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ครู ท่ีปฏิบตัิหน้าที่หลกัทางด้านการเรียน การสอน
และการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา สงักดัเทศบาล
เมืองพทัลงุ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 แห่ง รวมทัง้สิน้ 263 คน จ าแนกเป็นโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

 1. โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์  จ านวน      89 คน  
 2. โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภิมขุ  จ านวน      59 คน 
 3. โรงเรียนเทศบาลนิโครธาราม  จ านวน      49 คน 
 4. โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮัว่   จ านวน      34 คน 
 5. โรงเรียนเทศบาลวดันางลาด  จ านวน      32 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

   ผู้ วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือครูโรงเรียนเทศบาลสงักัดส านักงาน
เทศบาลเมืองพทัลงุที่ปฎิบตัิงานในปีการศึกษา 2558 และก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง
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โดยโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2541 : 303) ได้กลุม่
ตวัอย่าง จ านวน 159 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratfied Random Samling)  
โดยจ าแนกกลุม่ตวัอย่างตามลกัษณะของสถานศึกษา แล้วจึงเทียบบญัญัติไตรยางศ์  
ได้กลุม่ตวัอยา่งตามที่แสดงไว้ในตาราง และสุม่โดยวิธีจบัสลากได้กลุม่ตวัอยา่ง 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เนื่องจากผู้ วิจัยต้องการส ารวจข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของครู ฉะนัน้ 
ผู้ วิจัยจึงเลือกเคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี เ้ ป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซึ่งประกอบด้วยค าถามในประเด็นต่างๆ และผู้ วิจัยได้สร้างขึน้ 
โดยอาศยัแนวคิดที่ได้ศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ตอน   
ดงันี ้   
               ตอนที่ 1   เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check - 
List) เพียงค าตอบเดียว 
  ตอนที่  2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาบทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สงักัดเทศบาลเมืองพทัลงุ 
จงัหวดัพทัลงุ แบบมาตราสว่นประมาณค่า  (Rating  Scale) 5 ระดบั ตามวิธีการของ    
ลเิคิร์ด (Likert,1993 : 247) โดยเรียงการปฏิบตัิจากมากที่สดุ มาก  ปานกลาง น้อยและ
น้อยที่สดุ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ครูในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ มีความคิดเห็นมีต่อ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ การพฒันาแหลง่เรียนรู้ การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บลุคล ครอบครัว 
องค์กรและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการศกึษา ด้านการแนะแนวการศกึษา ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพฒันา
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หลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
ชมุชน ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอื่น ด้านการวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการวิจัยเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 
ตามล าดบั  
 2. ครูในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ที่มีระดบัทางการศกึษา
ตา่งกนัและมีประสบการณ์การท างานตา่งกนั มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ แตกต่างกนั ที่ระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ .05  ส่วนครูที่เพศต่างกันและมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น 
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จังหวดั
พทัลงุไมแ่ตกตา่งกนั  
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสงักัด
เทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มีการศึกษา
ระดบั ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างาน 5 - 10  ปี  ผู้วิจยัขอเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยั ดงันี ้

ความคิด เห็นของครูในโรง เ รียนสังกัด เทศบาลจังหวัดพัทลุงที่มีต่อ  
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.09 โดยมีความคิดเห็นล าดับแรกคือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในส่วนของผู้บริหาร  
มีการพฒันาแหลง่เรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รองลงมาคือการสง่เสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา  
ในส่วนของสถานศึกษาเปิดให้บุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา
มาร่วมในการพฒันาการศกึษา ด้านการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในส่วนของผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และผู้บริหารมีการสง่เสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัสือ่เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้านการแนะแนวการศกึษา ในสว่นของผู้บริหารจดัแนะแนววิชาชีพภายในสถานศึกษา
อยา่งตอ่เนื่อง ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ในสว่นของผู้บริหารวางแผนในการจดั
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กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครู ด้านการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา ในส่วน 
ของผู้บริหารสง่เสริมการจดัท าหลกัสตูรโดยการบรูณาการเนือ้หาสาระการเรียนรู้ทัง้ใน
กลุม่สาระเดียวกนัและระหวา่งกลุม่สาระ ด้านการนิเทศการศึกษา ในสว่นของผู้บริหาร
มีการประเมินผลการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารมีรูปแบบ วิธีการนิเทศ
ภายในที่หลากหลาย ด้านการสง่เสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน ในสว่นของผู้บริหาร 
มีการส ารวจข้อมลูพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการพฒันาชุมชน ด้านการพฒันาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในส่วนของผู้บริหารสร้างความตระหนกัให้กับบุคลากร
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการประสานความร่วมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ในส่วนของสถานศึกษามีการศึกษาถึง  
ความต้องการในการประสานความร่วมมือกบัสถานศกึษาอื่น ด้านการวดัผลประเมนิผล
และเทียบโอนผลการเรียน ในสว่นของผู้บริหารสง่เสริมสนบัสนนุให้ครูใช้วิธีการวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และด้านการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา ในสว่นของ
ผู้บริหารมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท าวิจัย  ซึ่งสอดคล้องกับที่ปัญญา 
แก้วกียรู และ สภุทัร พนัธ์พฒันกุล  (2547 : 17) กลา่วว่า ขอบข่ายของการด าเนินงาน
วิชาการในระดับสถานศึกษาประกอบด้วย การศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคม  
ภมูิปัญญาท้องถ่ินการพฒันาและการน าหลกัสตูรไปใช้ การจดัเตรียมการเรียนการสอน 
การจัดวสัดอุปุกรณ์ ประกอบการเรียนและสื่อการเรียนการสอน การสง่เสริมการเรียน 
การวัดผลและประเมินผลการด าเนินงานเก่ียวกับห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามผล การวางแผนและการก าหนดวิธีด าเนินงานด้านวิชาการ รวมถึงการประชุม
ทางวิชาการ สอดคล้องกบัผลการศึกษาของศิริพร เมฆวิทยา (2548 : 86-89) ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่   ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การพฒันา กระบวนการเรียนรู้ การวดัผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ การศึกษา การพฒันาสื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา 
การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ ทางวิชาการ 
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แก่ชมุชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและองค์กรอื่น 
และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของส าเริง แสงทัน  
(2548 : 61-63) ได้ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนช่วงชัน้   
ที่ 1 และ 2 ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่ การศึกษา
สระบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ครูวิชาการมีทรรศนะตอ่บทบาทการบริหารงานวิชาการ 
ของผู้บริหารโรงเรียนช่วงชัน้ที่ 1 และ 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสระบรีุ เขต 
2 อยู่ใน ระดับมาก ทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากสูงสดุไปหาต ่าสดุ ได้แก่  งานด้านการ
เรียนการสอน งานด้าน การวัดผลและประเมินผล งานด้านหลักสูตรและการน า
หลกัสตูรไปใช้ งานด้านนิเทศภายในงานด้านห้องสมดุ งานด้านการประชุมอบรมทาง
วิชาการ และงานด้านวสัดปุระกอบหลกัสตูรและ สือ่การเรียนการสอนฮารอป  (Harrop, 
1999 Online.) ได้ศกึษาการบริหารงานวิชาการในด้านการปรับปรุง หลกัสตูร  : ปัญหา
จากการปฏิบัติของโรงเรียนในเขตพืน้ที่ รัฐโรดไอร์แลนด์  พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่        
มีการวางแผนระยะยาวเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ บริหารมีการก ากับ ติดตาม 
การปรับปรุงหลกัสตูร อย่างสม่ําเสมอโดยครูมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงหลกัสตูรต้อง
ค านงึถึงความสอดคล้องของสาระหลกั ในหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรของโรงเรียน 
เนวิลล์  (Naville, 1999) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้านการประกนั คณุภาพ
และการวางแผนปรับปรุงในโรงเรียนประถมศกึษา 2 โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนของ
รัฐ อิลลินอยส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ พบว่า กิจกรรมที่ท าร่วมกันด้วย 
การประกันคุณภาพและการวางแผนที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ในด้านนความร่วมมือ
และเพิ่มความมัน่ใจในการวางแผน ปรับปรุงโรงเรียนอย่างเป็นระบบ   

เบอร์เทลเซน (Bertelsen,1999) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้าน  
การจดัการเรียนการสอน โดยศกึษาเร่ืองธรรมชาติการสอนของครูและการเรียนรู้หนงัสอื
ของนกัเรียน ที่ได้รับการศึกษาพิเศษ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
พบว่า การวางแผน จดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบับทบาทของครู จ านวนนกัเรียน
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และสถานการณ์ในการเรียน จะท าให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามความสามารถแต่ละบคุคล  
 2.  ครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ ที่มีการศึกษาต่างกัน
และมีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนครูที่เพศต่างกันและมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็น 
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จังหวดั
พัทลุงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ประเมินพฤติกรรมด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา แหง่ชาติผลการประเมินพบวา่ผู้บริหาร
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสามารถในการบริหารแตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ (2542 : 43) 
ได้ประเมิน ไมเ่คยผา่นพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารของผู้บริหารโรงเรียนสงักดังาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินพบว่า ผู้ บริหารที่มี
ประสบการณ์ การบริหารโรงเรียนที่ แตกต่างกันจะมีความสามารถในการบริหาร
โรงเรียนแตกตา่งกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.เพื่อให้เกิดการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ให้มากยิ่งขึน้ ผู้บริหารโรงเรียนควรควรปรับปรุงและ
เพิ่มเติม ดงันี ้ ควรให้ความส าคญักับด้านต่างๆ โดยควรส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้รับ 
การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้ก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
สง่เสริมให้ครูอาจารย์ใช้เทคนิค และวิธีสอนแบบใหม่และหลากหลายโดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั ควรจดัประชุมสมัมนา ครูอาจารย์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกนั เป็นพฒันากระบวนการเรียนการสอนของครู ประเมินจุดเด่นและจุดด้อยหรือ
ข้อจ ากดัของหลกัสตูร และการเรียนการสอน จดัแหลง่เรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน
หรือห้องสมดุให้ครู และผู้ เข้ารับการศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม นิเทศการสอน 
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โดยการช่วยเหลือ แนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน หรือ
ข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเคร่ืองมือ วัดและประเมินผล  
ให้ได้มาตรฐาน  จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการในด้านเทคนิคการออกข้อสอบการให้คะแนน  
การประเมินผล และการรายงานผล และวิเคราะห์ข้อสอบและจดัท าข้อสอบมาตรฐาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป  
          1.  ควรศกึษาสภาพปัญหา ความต้องการของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ในด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองพทัลงุ จังหวดัพทัลงุ 
เพื่อพฒันาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอยา่งตอ่เนื่อง  
          2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสทิธิภาพของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ    
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,ส านกังาน. (2542). เอกสารชุดการปฏิรูปการศึกษา : 

วาระแหง่ชาติ เลม่ที่ 1. กรุงเทพมหานคร : มปพ. 
ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒนากุล . ( 2545). การบริหารจัดการศึกษา 

ในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพืน้ที่การศึกษาเป็นฐาน. ชุดฝึกอบรม
ผู้บริหาร : ประมวลสาระ. กรุงเทพฯ : ส านกังานปฏิรูปการศกึษา 

ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ .(2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศนูย์สื่อเสริม
กรุงเทพ.   

ส าเริง แสนทนั. (2548).  บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ช่วงชัน้ที่ 1 และ 2 ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาสระบุรี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขา 
การบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ศิริพร เมฆวิทยา. (2548). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1. ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยับรูพา, 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

303 

ศึกษาธิการ,กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 

__________. (2555). คู่ มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหาร

รูปแบบนิติบุคคล.กรุงเทพฯ: องค์การรับสง่สนิค้าและพสัดภุณัฑ์.  
Bertelsen, Cynthia Diane. The nature of teaching and liteacy learning of 

primary special education children within an inclusive child-centered 
environment t: A qualitative case study.1999. (Online).Available : http: 
//wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/9900800. 7 Sep 2005. 

Harrop , Marcia Feole. Improving curriculum : Practices and problems that 
exist in local School settings. 1999. (Online).Available : http 
:/wwwlib.umi.com/dissertions/ fullcit/9920607. 7 Sep 2005. 

Naville,Lynn Bertion. Quality Assuance and Improvement Planning in two 
elementary Schools : Case studies in Illinois school reform. 1999. 
(Online).Available:http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/9924351. 
7 Sep 2005. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

304 

การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
 

The Study of  School  Administrators ’ Characteristics Affect on  21st  
Century Educational Management of Phang-nga Primary Education  

Service Area office 
 

ชยาภรณ์  จนัโท1 , หิรัญ ประสารการ2   
Chayapon Chantho , Hiran Prasarnkarn 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษาระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา และเพื่อวิเคราะห์
คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการจัดการในศตวรรษที่ 21  
ของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา  เก็บข้อมลูจาก
กลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นผู้บริหารสถานศกึษา และหวัหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จ านวน 226 คน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้เท่ากับ .988 และ .879 สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละคา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาจงัหวดัพงังาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาใน
แตล่ะคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในแตล่ะด้าน พบวา่ ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้าน
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ความรู้ความสามารถทางการบริหารรองลงมาคือ ด้านวิสยัทศัน์ และด้านภาวะผู้น าและ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ สว่นด้านท่ีต ่าที่สดุ คือ ด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

2. การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัพงังาในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละ
ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ   ด้านแถลงการณ์พนัธกิจ รองลงมาคือ ด้านหลกัสตูร 
สว่นด้านท่ีต ่าที่สดุ คือ ด้านการสอน 

3. คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์การจดัการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (Y) ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้ 4 ร่วมกนั
พยากรณ์การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 72.7  

 
ค าส าคัญ : คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศกึษา 
 
Abstract : 

The purposes of this research were to study: 1) characteristics of 
Phang-nga primary education service area office’s administrators, 2) the level 
of Phang-nga primary education service area office’s administrators’ 21st 
century educational management, and 3)the correlation of administrators’ 
characteristics and 21st century educational management of schools in Phang-
nga Primary Education Service Area office. 

The samples consisted of 226 peoples including administrators and 
head of academic affairs in the schools of Phang-nga primary education 
service area office. Sampling by stratified method. The research instrument is 
questionnaire with .988 and .789 974 reliability. The statistics employed to 
data analysis were percentage, means, standard deviations and Pearson 
correlation coefficient and stepwise multiple regression. 
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This research found that : 
1. The overview in administrators’ characteristics of Phang-nga 

primary education service area office was the high level. Considering  in each 
factor in administrators’ characteristics of Phang-nga primary education 
service area office were found the highest mean was the knowledge and 
ability in management , the second highest in mean were vision, leadership 
and academic leadership and the lowest in mean was the interpersonal 
relationship. 

2. The overview in 21st century educational management of Phang-
nga primary education service area office’s administrators was the high level. 
Considering  in each factor of 21st century educational management of Phang-
nga primary education service area office’s administrators were found the 
highest mean was the bulletin of mission, the second highest in mean was the 
curriculum and the lowest in mean was teaching. 

3. The administrators’ characteristics can predicted the 21st century 
educational management (Y) in 72.7%  

 
Keyword : Administrators’ characteristics, 21st century educational management 
 
บทน า 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  ที่ได้
มุง่เน้นการพฒันาคนให้มีคณุภาพเพื่อสร้างภมูิคุ้มกนัให้พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึน้โดยใช้การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
ขบัเคลือ่น (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2554 : 1-
3) จากนโยบายหลกัดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยเกิดการตื่นตวัในการจดัการศกึษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21ที่ ก าลัง เ กิดขึ น้ เ ป็นอย่า งมาก  โดยส านักงานเลขา ธิการสภาการศึกษา 
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กระทรวงศกึษาธิการ (2557 : ซ-ฌ) ได้ก าหนดเปา้ประสงค์ของการศึกษาไทย (Goal of 
Education)  ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์ไว้ว่า   "การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทย
ให้เป็นคนไทยที่มีศกัยภาพ กลอ่มเกลาให้เป็นคนท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความสขุ ช่วย
น าประเทศไปสู่ระดับการพัฒนา อย่างสมดุล ยั่งยืน พร้อมกับเป็นสงัคมที่อยู่ดีมีสุข 
(Well-Being Nation) " อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยเพื่อเตรียม
ความพร้อมสูศ่ตวรรษที่ 21 ไว้ ดงันี ้1) ปฏิรูประบบการผลิตครูและพฒันาศกัยภาพครู
ประจ าการ 2) ปฏิรูปการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) 
ปฏิรูประบบการประเมิน เน้นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 4) ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 
และบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และ 5) สร้าง
สงัคมแห่งปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้เพื่อสร้างมนษุย์ที่สมบรูณ์ ไมเ่น้นแตว่ิชาการ  

โดยแนวทางการพฒันาศึกษาดังกล่าวต้องสามารถตอบสนองกับความท้าทาย 
ทัง้ในระดับมหภาคและระดับปัจเจก ดังต่อไปนี ้ในระดับมหภาค 1) การยกระดับ
การศึกษาเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ สอดคล้องกบัการวางแผนก าลงัคน สง่เสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและหนนุเสริมการพฒันาทนุมนษุย์อย่างเป็นองค์รวมของประเทศ 
2) การสร้างสงัคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และ 
ในระดับปัจเจก คือ การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจิตที่พร้อม มีความแข็งแกร่ง  
ในสมรรถนะหลกัสอดรับศกัยภาพการเรียนรู้ของทกุคน นอกจากนีว้ิจารณ์ พานิช (2555 
: 19) ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในวงการการศึกษาของประเทศไทยระบไุว้ว่า การจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 นีจ้ะต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะ 3R x 7C ซึ่ง 3R  ได้แก่ 
Reading (อา่นออก), Writing (เขียนได้) และ Arithmetics (คิดเลขเป็น) สว่น 7C ได้แก่ 
Critical thinking & problem solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทกัษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม) Cross-cultural understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรม  
ตา่งกระบวนทศัน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทกัษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, information & media literacy 
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(ทกัษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ) Computing & ICT literacy 
(ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) Career & learning 
skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)นอกจากนีแ้ล้ว Bellanca, J. และ Brandt, R 
(2001 : 266-267) ยงัได้ระบไุว้อีกวา่ ประเด็นส าคญัในกรอบความคิดการจดัการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มี 5 ประการ คือ 1) แถลงการณ์พันธกิจ 2) หลักในการเรียนรู้  
3) หลกัสตูร 4) การประเมิน และ 5) การสอน  

จากที่กล่าวมาท าให้พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาท และ 
มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การจดัการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากถือได้ว่าผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้น าและผู้บริหารสงูสดุของสถานศึกษา  มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการดูแลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานทั่วไป 
รวมทัง้บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาอีกทัง้ยังเ ป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญ  
ในการก าหนดนโยบายที่ใช้ในการพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอีกด้วย นอกจากนี ้
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ (2554 : 28 ) ยงัได้ก าหนดให้มียทุธศาสตร์พฒันา
ระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและ
คณุลกัษณะของผู้บริหาร เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสุด ดังนัน้คุณลกัษณะของ
ผู้บริหารสถานศกึษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัที่สง่ผลต่อการพฒันาสถานศึกษา และ
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาเช่นเดียวกนั  
 เหตผุลทัง้หมดข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของคณุลกัษณะ 
ส าคัญของผู้บริหาร 5 ด้าน ที่ผู้วิจยัได้ศกึษา และวิเคราะห์จากงานวิจยัของนกัวิชาการ
หลายท่าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านวิสยัทศัน์ 2) ด้านความรู้ และความสามารถทาง 
การบริหาร 3) ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ 4) ด้านความรับผิดชอบ การอทุิศตนและ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการท างานและ 5) ด้านมนุษยสมัพันธ์ ซึ่งผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ และ
ประมวลคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจากนกัวิชาการหลายท่าน ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่สง่ผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อการจดัการศึกษาในศตวรรษ
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ที่ 21 ของสถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครัง้นีไ้ปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการพฒันาการจัดการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา และน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครัง้นีไ้ปใช้  
ให้เกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุกบัประเทศตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพงังา 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพงังา 
 3. เพื่อวิเคราะห์คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการ
จัดการในศตวรรษที่  21ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาพงังา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษา และหวัหน้า
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา 
จ านวนโรงเรียน 159 โรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 159คน 
หวัหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน จ านวน 159 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 318 คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และหวัหน้าฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา โดยผู้ วิจัยก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเปิดตารางการสุม่เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970 : 
608) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 226 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified random sampling) จ าแนกตามอ าเภอ โดยแต่ละอ าเภอใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย 
(Simple random sampling) 
 

http://www.takasila.org/classroom/dataupload/takasila/212/file/Randomsampling.docx
http://www.takasila.org/classroom/dataupload/takasila/212/file/Randomsampling.docx
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามองค์ประกอบ
คณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่การจดัการจดัการในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 
3 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศอายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน /
ประสบการณ์การบริหารสถานศกึษา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบคุณลกัษณะผู้บริหารสถานศึกษา  
มีลกัษณะเป็นมาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 อนัดบั ใช้สอบถามระดบั
ความคิดเห็น/ระดบัการปฏิบตัิของผู้บริหาร และหวัหน้าฝ่ายวิชาการ โดยมีคณุลกัษณะ 
5 ด้านได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านความรู้ และความสามารถทางการบริหาร  
3) ด้านภาวะผู้น า และความเป็นผู้น าทางวิชาการ 4) ด้านความรับผิดชอบ การอทุิศตน
และเป็นตวัอยา่งที่ดีในการท างาน และ 5) ด้านมนษุยสมัพนัธ์  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีลกัษณะเป็น 
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 อนัดบั ใช้สอบถามระดบัความคิดเห็น/
ระดับการปฏิบตัิของผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ซึ่งวดัได้จากองค์ประกอบ 5  
ด้าน ได้แก่ 1) แถลงการณ์พนัธกิจ 2) หลกัในการเรียนรู้  3) หลกัสตูร 4) การประเมิน 
และ 5) การสอน  
  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ข้อมลูแล้วน าเสนอข้อมลูตามล าดบัดงันี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศอาย ุ
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน/ประสบการณ์การบริหาร
สถานศกึษา โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี และคา่ร้อยละ  
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 2. วิเคราะห์ระดับคุณลกัษณะของผู้บริหารโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)พร้อมทัง้ตัดสินระดับในแต่ละด้านคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศกึษา และด้านการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21โดยเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์สมับูรณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทาง 
ของบญุชม ศรีสะอาด (2545 : 23-24) 

 3. วิเคราะห์ระดบัการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 โดยวิเคราะห์คา่เฉลี่ย ( x ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)พร้อมทัง้ตัดสินระดับในแต่ละด้านของการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์
สมับรูณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของบญุชม ศรีสะอาด (2545 : 23-24) 
 4. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  
แต่ละคุณลกัษณะกับภาพรวมของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยใช้หลักเกณฑ์แปลความหมายของค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2550 : 153) 
 5. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise multiple regression 
analysis) ระหว่างปัจจัยคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคุณลกัษณะกับ
ภาพรวมของการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2550 : 154)  
 
ผลการวิจัยและการอภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัเร่ือง “การศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อ
การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาพงังา” สรุปผล ได้ดงันี ้

1. คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวดัพังงาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา  
ในแต่ละคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ  
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ด้านความรู้ความสามารถทางการบริหารรองลงมาคือ ด้านวิสยัทศัน์ และด้านภาวะผู้น า
และความเป็นผู้น าทางวิชาการ สว่นด้านท่ีต ่าที่สดุ คือ ด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

2. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัพงังาในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละ
ด้าน พบวา่ คา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านแถลงการณ์พนัธกิจ รองลงมาคือ ด้านหลกัสตูร สว่น
ด้านท่ีต ่าที่สดุ คือ ด้านการสอน 

3. คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์การจดัการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (Y) ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้ 4 ร่วมกนั
พยากรณ์การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 72.7  

 
 อภปิรายผล 
 ผลการวิจยัเร่ือง “การศึกษาคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อ
การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาพงังา” ผู้วิจยัได้อภิปรายผลในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
 1. ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา จากผลการศึกษาที่พบว่า
ระดับคุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงาอยู่ในระดับมาก อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้กล่าวมานัน้เป็นคุณสมบัติที่ส าคญัส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แหง่ชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 53 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
และผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา หรือใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งในปัจจุบนัคุรุสภา (2555)  
ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ  
1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ  
3) มาตรฐานการปฏิบตัิตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  ซึ่งในด้านที่ 1 มาตรฐานความรู้
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และประสบการณ์วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี  ้ 1) มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ 
ในเร่ืองดังต่อไปนี  ้ไก้แก่ หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและ 
การวางแผนการศกึษา การบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการการเงินพสัดแุละ
อาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนกัเรียน การประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารการประชาสมัพนัธ์และ
ความสัมพันธ์ชุมชน และคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ บริหารสถานศึกษา  
2) ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
นอกจากนีผู้้ บริหารสถานศึกษายังต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า        5 ปี  หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบตัิการสอนและต้องมีประสบการณ์
ในต าแหนง่หวัหน้าหมวด  หรือหวัหน้าสาย หรือหวัหน้างาน  หรือต าแหน่งบริหารอื่น ๆ 
ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ในด้านที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มี 12 
มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษามาตรฐานที่ 2 ตดัสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยค านงึถึงผลที่จะเกิดขึน้กบัการพฒันาของบคุลากร ผู้ เรียน และชุมชนมาตรฐานที่ 3 
มุ่งมั่นพฒันาผู้ ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพมาตรฐานที่ 4 พัฒนา
แผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงมาตรฐานที่  5 พัฒนาและ 
ใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึน้เป็นล าดับมาตรฐานที่ 6 
ปฏิบตัิงานขององค์การโดยเน้นผลถาวรมาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบมาตรฐานที่ 8 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาตรฐานที่ 
9  ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและ 
ใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันามาตรฐานที่ 11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น า และมาตรฐานที่ 
12 สร้างโอกาสในการพฒันาได้ทกุสถานการณ์ และ ในด้านที่ 3 มาตรฐานการปฏิบตัิ
ตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จะประกอบไปด้วยจรรยาบรรณ 5 ด้าน ได้แก่  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ3) จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพและ 5) จรรยาบรรณต่อสงัคม จากข้อบงัคบั
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ด้านวิชาชีพข้างต้นดังกล่าวผู้ ศึกษาคาดว่า  ผู้ บริหารสถานศึกษามีปฏิบัติตน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพทัง้ 3 ด้าน ได้เป็นอยา่งดี และจากข้อมลูที่ได้ศกึษาพบวา่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากจะต้องมีประสบการณ์  
เป็นครูผู้ สอนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี อีกทัง้ใบประกอบวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษา 
ที่ออกโดยครุุสภามีอายเุพียง 5 ปี และหากผู้บริหารสถานศึกษาต้องการต่อใบประกอบ
วิชาชีพก็จะต้องพฒันาตนเองตามมาตรฐานทัง้ 3 มาตรฐานหลกัที่ครุุสภาได้ก าหนดไว้ 
จึงท าให้ผู้ บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความรู้ คุณลักษณะที่ดี มาตรฐานใน  
ด้านต่างๆ อยู่เสมอ จึงสง่ผลให้ระดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบั
มาก นอกจากนีผ้ลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
กับงานวิจัยของนกัวิชาการหลายท่าน ได้แก่ ประคอง รัศมีแก้ว (2551 : 192) จรูญ 
เคหา (2554 : 17) ตรึกจิต  บินต่วน (2556 : ก-ข) สธิุดา เลีย้งประยรู (2555 : ก-ข)  
วนัชัย  สตุรีศาสตร์ และคณะ (2554 : 95-96) สุนันทา พ่วงทอง (2554 : 67-68) 
ประสิทธ์ิ วิชโย, พระ (2552 : 70) ปิยพจน์ ตลุาชม (2549 : 78) สินสมทุร เหมนาค 
(2549 : 82) 
 2. ระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จากผลการศึกษาที่พบว่า  
การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพังงาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ ศึกษาคาดว่าอาจเป็นผล
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้ และพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
วิชาชีพ ผู้ บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อีกทัง้
ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เก่ียวกบัการสอนมาก่อน (ต้องเป็นครูผู้สอน
สอนมาอย่างน้อย 5 ปี) จึงท าให้เข้าใจบริบทของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงสามารถน าความรอบรู้ในเร่ือง  
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาประกอบการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของโรงเรียนที่สะท้อนได้จากค่าเฉลี่ยของระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ซึง่มีคา่เฉลี่ยจากมากที่สดุไปหาน้อยที่สดุ ดงันี ้ ด้านแถลงการณ์พนัธกิจ ด้านหลกัสตูร 
ด้านหลักในการเรียนรู้  ด้านการประเมินและด้านการสอน อีกทัง้ยังสะท้อนให้เห็น  
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จากผลการศึกษาค่าเฉลี่ยระดบัคณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังาในด้านความรู้ความสามารถทางการบริหารสงู
ที่สดุ รองลงมาคือด้านวิสยัทศัน์ และด้านภาวะผู้น าและความเป็นผู้น าทางตามล าดบั 
 นอกจากนีแ้ล้วส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสงักัดของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพังงา ยังได้ให้ความส าคัญ  
ตอ่การพฒันาครู ผู้บริหารสถานศกึษา และผู้ เรียน โดยได้ก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ระดบั
องค์การที่สอดคล้องต่อนโยบายการจัดการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา เช่น โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการพัฒนาครู และผู้ บริหาร
สถานศึกษา  โครงการพัฒนาครูต้นแบบ โครงการประชุมผู้ บริหารสถานศึกษา  
(เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพงังา, 2557) ซึง่จากที่กลา่วมาจะเห็นได้ว่าส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังาได้ให้ความใส่ใจ และเน้นเร่ืองการพฒันางาน 
ด้านวิชาการของโรงเรียน และมุ่งพัฒนาผู้ บริหารสถานศึกษา จึงส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีนโยบาย และเป้าหมายในการบริหารงาน หรือบริหารสถานศึกษาที่
ชดัเจน สามารถถ่ายทอดนโยบายไปยงัฝ่ายงานต่างๆ ในโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่
ต้องน านโยบายไปปฏิบตัิ โดยเฉพาะฝ่ายงานวิชาการที่ถือว่าเป็นหวัใจส าคญัของการ
จดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการพฒันาผู้ เรียน ให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้การจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังาอยู่
ในระดบัมาก ซึ่งผลการศึกษาในครัง้นีย้งัสอดคล้องกับงานวิจัยของ Krug (1993 : 
1935A) Eakin and Joyce (1997 : 39-A) Fair (2001 : 51) จรูญ  เคหา (2554 : 17)  
สภุพ สอนสระคแูละคณะ (2553 : 124-127) ประคอง รัศมีแก้ว (2551 : 192) ที่พบว่า 
คณุลกัษณะของผู้บริหารจะสง่ผลต่อการจดัการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการ
และคณุภาพนกัเรียน รวมไปถึงคณุภาพของโรงเรียนหรือสถานศกึษา 
 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา กับการจัดการศึกษาใน
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ศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา จากผลการศึกษาที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม พบว่า  
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับงาน
วิชาการซึ่งเป็นงานหลัก และเป็นหัวใจของสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักที่มุ่งเน้น  
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เ รียน อีกทัง้ เ ป็นงานที่สะท้อนความส าเ ร็จและ
ความสามารถของผู้ บริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามผู้ บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริม หรือสร้างพืน้ที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน และ
ผู้บริหาร เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อพฒันาความรู้ และสามารถน าประสบการณ์
จริงไปใช้ในการแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเมื่อพิจารณา
ความสมัพนัธ์คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษากบัการจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 พบว่า คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษาทกุด้าน จะมีความสมัพนัธ์ในทางบวก
กบัการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 ในด้านแถลงการณ์พนัธกิจ ด้านหลกัในการเรียนรู้ 
และด้านหลกัสตูร ผลการศกึษาดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ หากคณุลกัษณะของผู้บริหาร
สถานศกึษาเพิ่มขึน้ก็จะท าให้การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทัง้ 3 ด้านเพิ่มขึน้ด้วย
เช่นกนั ดงันัน้จากผลการศึกษาดงักลา่ว ผู้บริหารจึงต้องจ าเป็นอย่างยิ่งในการพฒันา
คุณลักษณะของตนเองในด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร ด้านวิสยัทัศน์  
ด้านภาวะผู้น าและความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านความรับผิดชอบการอทุิศตนและเป็น
ตวัอยา่งที่ดีในการท างานและด้านมนษุยสมัพนัธ์ เพื่อท่ีจะท าให้ระดบัการจดัการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเพิ่มขึน้ ทัง้นีผู้้ บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Tranformational Leadership) ให้มากกว่าการผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นกระบวนการที่ผู้น า 
มีอิทธิพลต่อผู้ ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ ร่วมงานและ  
ผู้ตามให้สงูขึน้กว่าความพยายามที่คาดหวงั พฒันาความสามารถของผู้ ร่วมงานและ 
ผู้ตามไปสู่ระดบัที่สงูขึน้และศกัยภาพมากขึน้ ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและ
วิสยัทัศน์ของทีมและขององค์การ  จูงใจให้ผู้ ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่า
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ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ นอกจากนีแ้ล้วผู้ บริหาร
สถานศึกษาอาจจะต้องสร้างให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาของตนให้กลายเป็นองค์การ
แหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) โดยใช้กระบวนการการจดัการความรู้เข้ามา
เป็นขัน้ตอนในการพัฒนาสถานศึกษาให้กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหาก
ผู้บริหารสถานศึกษาท าได้ก็จะสง่ผลดีในหลายด้าน เช่น ผลดีต่อการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ผลดีตอ่บคุลากรในโรงเรียนที่จะกลายเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ เป็นต้น 
ซึ่งหากสถานศึกษามีวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแล้วจะ
สง่ผลให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาเกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน มีคณุภาพ และสง่ผลให้
การจดัการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผลตอ่ผู้ เรียนอยา่งสงูสดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพงังาควรได้รับทราบถึงข้อมูล
จากการศึกษาในครัง้นีไ้ปใช้ประกอบการวางนโยบาย วางแผนในการพฒันาโรงเรียน 
และคณุภาพผู้ เรียนให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษางานวิจัยนีแ้ล้วน าข้อมูลไปปรับปรุง หรือ
พัฒนาคุณลักษณะของตนเอง และปรับปรุงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21  
ในสถานศกึษาของตนเอง ให้สอดคล้องกบับริบทที่สถานศกึษาตัง้อยู ่ 

3. คณุลกัษณะทัง้ 5 ด้าน ของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัระดบัการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในเชิงบวกเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
จ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาความรู้  เทคนิคการบริหาร ความสามารถทางวิชาการให้ทนัสมยั
อยูเ่สมอ ซึง่หากผู้บริหารสามารถพฒันา ปรับปรุงคณุลกัษณะทัง้ 5 รวมทัง้คณุลกัษณะ
อื่นๆ ที่ผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นให้ดีขึน้ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าการจัดการศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21 ในสถานศกึษายอ่มดีขึน้ตามมา 

4. ผู้ บริหารสถานศึกษา และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
ควรน า ข้อมูลจากผลการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนา หรือร่วมกันหาแนวทาง  
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน และพฒันาผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นที่มี
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คา่เฉลีย่ที่คอ่นข้างต ่า หรือประเด็นที่มีความสมัพนัธ์กบัผลการจดัการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 

 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัย หรือสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถานศกึษาที่มีผลตอ่การจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผู้ บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อ 
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เพื่อน ารูปแบบ 
ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัโรงเรียนที่มีจ านวนนกัเรียนแตกตา่งกนั 

3. ควรศึกษาแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะของผู้บริหาร และแนวทาง
ปรับปรุงการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อพฒันาผู้ เรียน 
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การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูในการส่งเสริมอาชีพ      
ของนักเรียนและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

The development of training curriculum for enriching teacher’s competency on 
students and the communitycarrees promotion through the school based 

management for local development  
  

เกียรตศิกัดิ์ สงัข์ด้วง1  สเุมธ งามกนก2 สมพงษ์ ปัน้หุน่3 

Kiattisak  Sankduang1  Sumet ngamkanok2  Sompong Punhoon 3 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและรับรอง
หลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู ในการส่งเสริมอาชีพของนกัเรียนและชุมชน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยจัดฝึกอบรมเป็นเวลา 20 ชั่วโมง     
ท าการติดตามหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน เพื่อรับทราบผลพฒันาการและความคงทน
ความรู้ ของกลุม่ตวัอยา่งได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทกัษะทางอาชีพ กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ 
พนักงานครูเทศบาลเมืองระนอง นักเรียน และชุมชน จ านวน 212 คน ได้มาโดย 
การเลือกแบบสมคัรใจ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ฉบบัได้แก่ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัเจตคติ และแบบประเมินทกัษะ  เคร่ืองมือทัง้ 3 ฉบบัมีความตรงเชิงเนือ้หา และ
ความเช่ือมั่นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์และการวิเคราะห์เนือ้หา  
 ผลการวิจัย  พบว่า  1 )  อา ชีพในท้อง ถ่ินที่ค รูมีความต้องการจ า เ ป็น 
ในการพฒันา คือการท าไขเ่ค็มดินขาวเจ้าบ้านน้อยอาหารท้องถ่ินพงุปลาอาหารท้องถ่ิน
ยาวเยอาหารท้องถ่ินหมี่ระนองขนมท้องถ่ินอาโปง้ลกูประคบสมนุไพร และสมดุพอเพียง 
2) หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล หลักการของหลักสูตร 

1นิสิตปริญญาเอกปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษาภาควิชาการบริหารการศกึษา 
มหาวิทยาลยับรูพา 
2ผศ.ดร.อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยับรูพา 
3ดร.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้หาสาระ กิจกรรม กระบวนการฝึกอบรม สื่อและ  
การวดัและประเมินผล โดยผลการประเมินหลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่า หลกัสตูร  
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง 3) หลกัสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์สามารถพฒันากลุม่ตวัอย่าง ด้านความรู้เก่ียวกบัการงานอาชีพและเจตคติ
ตอ่งานอาชีพสงูขึน้ทกุคน โดยมีคะแนนพฒันาการอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สดุ ส าหรับ
ด้านทักษะการปฏิบัติงานอาชีพ พบว่าอยู่ในระดับมาก หลังจากการติดตามผล  
การฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน คะแนนทัง้ 2 ส่วนลดลงเล็กน้อยแต่ยงัคงอยู่ใน
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากและ  
การรับรองหลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้โดยตอบสนองวตัถปุระสงค์
ตามที่ต้องการ และความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน 
 

ค าส าคัญ : หลกัสตูรฝึกอบรม/การสง่เสริมอาชีพ/โรงเรียนเป็นฐาน 
 
Abstract  
 The purposes of this study were to develop and certificate of training 
curriculum for enriching teacher’s competency on students and the community 
carrees promotion through the school based management for local 
development. The training was done in two stages, comprising of 20 hours 
workshop training and a follow-up for a period of one month to evaluate the 
results of the development and Knowledge durable of the sample concerning 
knowledge, attitude, and skills. The research instruments were test, 
questionnaire and observation form which all met the requirement of the 
qualities in terms of content validity and reliability. The sample was volunteers, 
consisted of 212 teachers and students in MuangRanong municipality schools 
and Community in MuangRanong. Frequency, percentages, means, standard 
deviation and content analysis were employed to analyze the data. 
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 The findings revealed as the followings: 1) the local teachers' eight 
careers development needs were knowledge of Salted Egg in Kaolin, Youth 
Tonrist Guide, Kang Pung-Pla, Yao-Yea, Hmee-Ranong, Apong, Herbal Ball 
and Bhobhiang notebook. 2) The training program aspects were; rationale and 
objectives, contents, activities, training process, training materials, and 
assessment and evaluation. The results of the evaluation by experts found that 
the course is appropriate and can be applied to practice. 3) The training 
program addressed appropriateness for utilization and met its criteria of 
effectiveness well.  The important performance knowledge of causes, attitude 
toward career and skills to practice were increased after the program finished. 
Also the satisfaction of sample was increased, from. All variables were slightly 
decreased from the posttest score and remain better than pretest 
score.Certified by experts which can be applied to meet the desired 
objectives.The needs of the student community. 
 
Keywords : TRAINING PROGRAM/CARREES PROMOTION THROUGH/ 
SCHOOL BASED MANAGEMENT 
 
บทน า 

 การจัดอันดับของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ หรือ 
International Institute for Management Development (IMD) ได้จัดท ารายงาน 
World Competitiveness Yearbook 2014  จดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั 
ของประเทศต่างๆ ทัว่โลกทัง้หมด 60 ประเทศ มีกลุม่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เข้าร่วมประเมิน 13 ประเทศ และเป็นประเทศในอาเซียน 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ผลการจัดอนัดับสมรรถนะด้านการศึกษา  
ที่เป็นปัจจัยย่อยในโครงสร้างพืน้ฐานไทย ได้อันดับที่ 54 ลดลงจากปีที่ 2014 ถึง 3 
อนัดบั และเป็นอนัดบัท่ี 4 ใน 5 ของประเทศอาเซียน เมื่อเปรียบเทียบในภมูิภาคเอเชีย
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แปซิฟิก ไทยอยูอ่นัดบัท่ี 11 ที่มีอนัดบัสงูกวา่ฟิลปิปินส์ และอินเดีย งบประมาณรายจ่าย
ด้านการศึกษาต่อหวัของไทยสงูกว่าปี 2013 ร้อยละ 11.90 และมีแนวโน้มสงูขึน้ทุกปี 
ในขณะท่ีการตอบสนองความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของระบบการศึกษา
ลดลงตัง้แต่ปี 2010 ในขณะที่ประเทศอาเซียนได้อนัดบัที่ดีขึน้ ถึงแม้รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อหวัสงูขึน้ทุกปี แต่การตอบสนองความสามารถ  
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของระบบการศึกษาลดลง (ภาณพุงศ์ พนมวนั.2557: 14 - 17) 
ซึ่งสอดคล้องกบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐานปีการศึกษา 2557 
พบว่า นักเรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และน าองค์ความรู้ไปใช้  
ได้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2558 : 1) ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาต่าง ๆ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนต ่ากว่าเกณฑ์  
ที่ก าหนด ทัง้ผลการทดสอบระดบัชาติ  (O-NET) ผลการสอบ PISA เป็นต้น ถึงแม้ว่า
สถานศกึษาจะใช้เวลาในการจดัการเรียนการสอนมากขึน้ สถานศึกษาบางแห่งใช้เวลา 
7 – 8 ชั่วโมงต่อวัน อดัแน่นเนือ้หาวิชาการมากกว่าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียน  
มีภาระงาน หรือการบ้านมาก หรือต้องเรียนพิเศษ ท าให้เด็กเกิดภาวะความเครียด  
เด็กคิดไมเ่ป็น วิเคราะห์และปฏิบตัิไมไ่ด้ รวมทัง้ขาดทกัษะชีวิต เป็นต้น 

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของไทย  
ยงัไม่สามารถประสบความส าเร็จ ผลสมัฤทธ์ิการเรียนกระจุกอยู่ท่ีเด็กเก่ง ซึ่งสาเหตุ
ประการส าคญัคงจะปฏิเสธไมไ่ด้วา่เกิดจากระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะการจดัการ
เรียนการสอนของครู ซึง่ครูก็ตกเป็นจ าเลยของสงัคม ครูเป็นบคุคลส าคญัในการพฒันา
กา รศึ กษา  ก า รพัฒนาค รู จึ ง จ า เ ป็ นอย่ า ง ยิ่ ง ใ น โ ลกยุค ปั จจุบันที่ ก ร ะแส  
แห่งความเปลี่ยนแปลง ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสารไหลบ่า
ข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ย่อมส่งผลต่อระบบ
การศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.2551: 1) ดงันัน้ 
ต้องมุ่งพฒันาและยกระดบัการแข่งขนัของประเทศ และให้ความส าคญัต่อการพฒันา
ศกัยภาพของมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัในการพฒันาการแข่งขนัของประเทศได้  
ครูเป็นบุคคลส าคัญในการพฒันาการศึกษา การพฒันาครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งในโลก 
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ยุคปัจจุบันที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
ย่อมสง่ผลต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้
รูปแบบการเรียนรู้และวิธีแสวงหาความรู้ ก าลงัปรับเปลี่ยนไปจากระบบการเรียนแบบ
ดัง้เดิม ท่ีมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สูน่กัเรียนเพียงฝ่ายเดียว ไปสูรู่ปแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ไปด้วยตนเองเพิ่มมากขึน้ 
ท่ามกลางสภาวะเช่นนี ้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งส าหรับครูในการจัดการองค์ความรู้ 
ให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
สมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  
หรือด าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ  
ขององ ค์ ก า รบ ริหา รกา ร ศึ กษา  ตั ง้ แต่ โ ร ง เ รี ยน  เ ขตพื น้ ที่ ก า รศึ กษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) ดังนัน้ต้องมุ่ง
พฒันาและยกระดบัการแขง่ขนัของประเทศ และให้ความส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพ
ของมนษุย์ที่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัในการพฒันาการแข่งขนัของประเทศได้ ตลอดจน
สง่เสริมให้ท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศให้เจริญอย่างมัน่คงและยัง่ยืน
ตอ่ไป 

 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินด้วยการจดัการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ท าให้ประชาชนในท้องถ่ินเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ (สวุรรณ พิณตานนท์ และ
กาญจนา วธันสนุทร, 2555 : 8) ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ  เป็นกลุ่มประสบการณ์ที่ว่าด้วยกระบวนการและการสร้าง
นิสยัในการท างาน  ฉะนัน้การจดัการเรียนการสอนให้บรรลเุป้าหมาย  จึงต้องให้ผู้ เรียน
ได้ปฏิบตัิจริงมากที่สดุ  เช่น พิจารณาเลือกสอนงาน ในแต่ละชัน้ตามสภาพและความ
ต้องการของท้องถ่ิน  ความในใจและความถนดัของผู้ เรียน ความพร้อมของครูโรงเรียน 
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ผู้ปกครองและสอนการปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัทฤษฎี และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้อยา่งแท้จริง 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงพัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู ในการส่งเสริมอาชีพของนกัเรียนและชุมชน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของ
พืน้ที่และท้องถ่ิน และรูปแบบหลกัสตูรที่สร้างขึน้สามารถน าไปใช้ในระดบัหน่วยงาน  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัด
การศกึษาได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู ในการสง่เสริมอาชีพ
ของนกัเรียนและชมุชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 

 2. เพื่อรับรองหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู ในการสง่เสริมอาชีพ
ของนกัเรียนและชมุชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู 
ในการส่งเสริมอาชีพของนักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ครูโรงเรียนเทศบาลวดัอปุนนัทาราม สงักดัเทศบาลเมืองระนอง เพื่อตอบสนอง
เจตนารมณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในการตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูร
ฉบับร่างโดยผู้ รอบรู้เฉพาะทาง (Subject Master of Specialist : SMS)  ส่วน
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมนัน้มีกระบวนการ 4 ขัน้ตอน 1) การศึกษาข้อมลู
พืน้ฐาน 2) การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรม และ  
4) การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม ซึ่งเป็นประเภทการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะเฉพาะเร่ือง 
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 2.  เนือ้หาที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นเนือ้หาที่ผู้ วิจัยสรุปได้จากการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ และการศกึษาความต้องการจ าเป็น แล้วน ามาก าหนดเป็นโครงร่างเนือ้หา
การฝึกอบรม  
 3.  ในการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ ขอบเขตของการศึกษาเป็น
ครูโรงเรียนเทศบาลวดัอุปนนัทาราม สงักัดเทศบาลเมืองระนอง เดือน พฤษภาคม – 
มิถนุายน 2559 
 4.การติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เป็นการจัดเตรียม 
เพื่อก าหนดข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็น และต้องการในการสร้างหลกัสตูร ดงันี ้1) ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันางานอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้อง ถ่ิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การสร้างหลักสูตรและการสอน  
2) สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อหารูปแบบการฝึกอบรม  
3) สมัภาษณ์ประชาชนในท้องถ่ินจังหวัดระนอง เพื่อให้ทราบถึงการประกอบอาชีพ  
ในท้องถ่ินจงัหวดัระนอง 4) ประเมินความต้องการจ าเป็น ในการเสริมสร้างศกัยภาพครู 
เพื่อน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหลกัสูตร และ 5) สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ประเมินความต้องการจ าเป็นและเอกสาร จากนัน้สรุปเพื่อก าหนดเป็นข้อมูลพืน้ฐาน  
ในการสร้างหลกัสตูรและการสอน  
 ขัน้ตอนที่  2 การสร้างหลักสูตร 1) การสร้างร่างหลักสูตรองค์ประกอบ 
ของหลักสูตร ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย เนือ้หากิจกรรม เทคนิคสื่อการวัดและ
ประเมินผลเนือ้หาสาระในแตล่ะองค์ประกอบของหลกัสตูร ด้านความรู้ ได้แก่ มีความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาการงานอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ในการพฒันาท้องถ่ินด้านทกัษะ ได้แก่ มีความสามารถในการน าอาชีพไปพฒันาให้กบั
นกัเรียนและชมุชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน และด้านเจตคติ ได้แก่ 
มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการงานอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน ในแตล่ะหนว่ยการเรียน ประกอบด้วยสว่นต่าง ๆ 
6 สว่น ดงันีจ้ดุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนือ้หาการฝึกอบรม กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม
สือ่ประกอบการฝึกอบรมและการประเมินผลกิจกรรรมการเรียนการสอนใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อ ได้แก่ เอกสารประกอบ และวัสดุ อุปกรณ์การวัดและ
ประเมินผล 2) การตรวจสอบร่างหลักสูตรน าไปตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ 
จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง  
ขององค์ประกอบของหลกัสตูร และเนือ้หาสาระในแตล่ะองค์ประกอบของหลกัสตูรและ 
3) การปรับปรุงร่างหลักสูตรก่อนน าไปทดลองใช้เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบร่างหลกัสตูรจากผู้ เช่ียวชาญมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับปรุงหลกัสตูร  
 ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อหาประสิทธิภาพ 1) ทดสอบวดัความรู้และ
เจตคติที่มีต่องานอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้หลกัสูตร 2) ทดลองใช้
หลกัสตูร ผู้ วิจัยจัดการฝึกอบรมตามหลกัสตูรที่พฒันาขึน้ด้วยตนเองและทีมวิทยากร  
จนครบกระบวนการของหลักสูตร มีการประเมินทักษะของกลุ่มทดลอง โดยใช้ 
แบบสังเกตทักษะการพัฒนางานอาชีพ 3)ทดสอบวัดความรู้ และวัดเจตคติที่มีต่อ 
การพฒันางานอาชีพ 4) การติดตามผลหลงัการทดลอง 
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขและรับรองหลกัสูตร ได้น าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ทัง้ในด้านโครงสร้างหลักสูตร และ
รายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบของหลกัสูตร และรับรองหลกัสตูรโดยการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาศกัยภาพครู  
 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครัง้นี ้
จ านวน 9 ฉบบั ได้แก่ 
 1.  แบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structure 
Interview) ประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไป และความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพครู 
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 2.  แบบสมัภาษณ์ประชาชนในจังหวดัระนองแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – 
Structure Interview) ประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไปของผู้ ให้สมัภาษณ์ และข้อมลูเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพในท้องถ่ินจงัหวดัระนอง 
 3.  แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นครูในการเสริมสร้างศักยภาพครู 
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 37 ข้อ 
 4.  แบบประเมินร่างหลกัสตูรซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
จ านวน 29 ข้อ 
 5.  แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับการพัฒนางานอาชีพไปพัฒนาให้กับ
นกัเรียนและชมุชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินจ านวน 80 ข้อ 
 6.  แบบวัดเจตคติที่มีต่อหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพครูด้าน 
การงานอาชีพให้กบันกัเรียนและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน
จ านวน 17 ข้อ 
 7.  แบบสังเกตทักษะการพัฒนาการงานอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินไปใช้จ านวน 13 ข้อ 
 8.  แบบประเมินความพงึพอใจในการฝึกอบรม เร่ือง การพฒันาการงานอาชีพ
ให้กบันกัเรียนและชมุชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินไปใช้จ านวน 10 ข้อ 
 9.  แบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structure 
Interview) ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และความคิดเห็นเก่ียวกับการให้การรับรอง
หลกัสตูรฝึกอบรม 
 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือทัง้ 9 ฉบบั ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

1. การหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องได้คา่ 

ดชันีความสอดคล้องอยูใ่นระดบัสงู ตัง้แต ่0.80 ถึง 1.00  
 2.  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ได้น าแบบทดสอบ 
ไปทดสอบกับพนักงานครูเทศบาลเมืองระนอง จ านวน 30 คน โดยน าแบบทดสอบ 
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ที่สร้างขึน้ จ านวน 96ข้อ ไปทดลองใช้ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง และเลือกข้อค าถามที่มีค่า
ความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าความยากง่ายอยู่
ในช่วง  .20 - .80  และค่าอ านาจจ าแนกมีค่ามากกว่า  .20)  ไ ว้  80 ข้อ  และ 
น าแบบทดสอบทัง้ฉบับไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20  
(KR-20) ได้คา่ความเช่ือมัน่ .91 
 3.การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดเจตคติที่ไปทดลองใช้กับพนักงานครู
เทศบาลเมืองระนอง จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง เพื่อหาคณุภาพของแบบวดั
เจตคติทัง้ฉบับโดยค านวณหาค่าความเช่ือมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  
ตามวิธีของครอนบาค ได้คา่ความเช่ือมัน่ .93 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 1, 2, 3 และ 4 ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
เพื่อหารูปแบบการฝึกอบรม ด าเนินการสมัภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในระหว่าง  
วนัท่ี 1 – 15กุมภาพนัธ์ 2559การสมัภาษณ์ประชาชนในท้องถ่ินจงัหวดัระนอง จ านวน 
100 คน ในระหว่างวันที่  17-29กุมภาพันธ์ 2559ประเมินความต้องการจ าเป็น  
โดยพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ซึ่งผู้ วิจัยคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระหวา่งวนัท่ี 1 – 3 มีนาคม 2559 จากนัน้
สรุปเพื่อก าหนดเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการสร้างหลกัสตูรและการสอน  
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร ผู้ วิจัยน าหลักการเสริมสร้างศักยภาพครู  
ด้านการงานอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน ที่ต้องพฒันาจากการวิจยัในขัน้ตอนที่ 1 มาพฒันาเป็นหลกัสตูร จากนัน้น าไป
ตรวจสอบเพื่อหาประสทิธิภาพจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  
 ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อหาประสิทธิภาพเป็นการน าหลกัสตูร 
ที่พฒันาแล้วมาทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในสถานการณ์จริง เพื่อประเมินประสทิธิภาพ
ของหลกัสูตร โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับครูผู้ปฏิบัติการสอนทัง้ 8 หน่วย 
หลงัจากนัน้ครูซึ่งผ่านการฝึกอบรมได้ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกับนกัเรียนและ
ชมุชน ผู้วิจยัด าเนินการฝึกอบรมในวนัท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 2559  
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 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขและรับรองหลกัสูตร ได้น าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูร และรับรองหลกัสตูรโดยการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพครู ด าเนินการสมัภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
ในระหวา่งวนัท่ี 15 – 30 กรกฎาคม 2559  
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) สถิติพืน้ฐาน  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร 
ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม ตัง้แต่  3.50 ขึน้ไป การพิจารณา 
ความสอดคล้องใช้ดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency) (พิสณ ุฟองศรี, 2551 
: 309 – 310) ถ้าดชันีความสอดคล้องมากกวา่หรือเทา่กบั 0.60 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้
การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัความรู้และวดัเจตคติของกลุม่ตวัอย่างก่อน
และหลงัการทดลองใช้หลกัสตูร โดยค านวณคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ ซึ่งผลที่ได้เป็น
การดูพฒันาการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม พิจารณาจากร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึน้
หรือลดลงจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบหลงัการฝึกอบรมกบัผลการทดสอบก่อน
การฝึกอบรมตามสตูร (ศิริชยั กาญจนวาส,ี 2556 : 266)  

         
   

   
      

  พิจารณาค่าเฉลี่ย ด้านทักษะงานอาชีพไปพัฒนา ไม่ต ่ ากว่า  3.50  
จากคะแนน 5 ระดับ ในระหว่างการฝึกอบรมพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
หลกัสตูรจากผู้ เรียน มีความพงึพอใจระดบัไมต่ ่ากวา่คา่เฉลีย่ 3.50  
 
ผลการศึกษา 
 1.  ผลการศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน โดยสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ได้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการฝึกอบรม คือ  
การฝึกอบรมในที่ท างาน (On-the-Job Training) และผลการสอบถามความต้องการ
จ าเป็น ได้อาชีพในท้องถ่ินที่ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันา จ านวน 8 อาชีพ 
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ได้แก่ ไข่เค็มดินขาว เจ้าบ้านน้อย อาหารท้องถ่ินแกงพุงปลา อาหารท้องถ่ินยาวเล 
อาหารท้องถ่ินหมี่ระนอง ขนมท้องถ่ินอาโป้ง ลูกประคบสมุนไพร และสมุดพอเพียง 
ตามล าดบั  
 2.  ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูที่พัฒนาขึน้ 
มีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ หลักการและเหตุผล หลักการของการฝึกอบรม
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมเนือ้หาการฝึกอบรมกิจกรรมการฝึกอบรม เทคนิค 
การฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมผู้ เช่ียวชาญ
ประเมินผลการตรวจสอบร่างหลักสูตรฝึกอบรม เห็นว่าองค์ประกอบของหลกัสูตร
ฝึกอบรมทกุประเด็นมีความเหมาะสมในระดบัมาก ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของร่างหลกัสตูรฝึกอบรม มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูใ่นระดบัสงู ตัง้แต ่0.80 ถึง 1.00 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  
 3.  ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อหาประสทิธิภาพ พบวา่ 
   3.1 กลุ่มตัวอย่างครู คะแนนพัฒนาการด้านความรู้เก่ียวกับการงาน
อาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน สงูกวา่เกณฑ์ 20% ขึน้ไป คือ 84.73 
% โดยหน่วยที่ 2 เจ้าบ้านน้อยได้คะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 87.50% หน่วยที่ 5 
อาหารท้องถ่ินหมี่ระนอง มีคะแนนพฒันาการน้อยที่สดุ คือ  82.35%  และในระหว่าง
การติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า มีคะแนนลดลงในภาพรวม 22 คะแนน 
จากคะแนนหลงัการฝึกอบรมทกุหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ยงัสงูกว่าก่อนการทดลองใช้
หลกัสตูรทกุหนว่ย คะแนนพฒันาการด้านเจตคติเก่ียวกบัความตระหนกัและเห็นคณุค่า
ของการงานอาชีพและใช้ 
โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้ ส าหรับการจดัการศกึษาตลอดชีวิตสงูกว่าเกณฑ์ 20% ขึน้ คือ 
84.56%  โดยหนว่ย 2 เจ้าบ้านน้อย มีคะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 90.91%  หน่วย
ที่ 6 ขนมท้องถ่ินอาโปง้ มีคะแนนพฒันาการน้อยที่สดุ คือ 79.24% และในระหว่างการ
ติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า  มีผลคะแนนลดลงในภาพรวม46 คะแนน 
จากคะแนนหลงัการฝึกอบรมทกุหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ยงัสงูกว่าก่อนการทดลองใช้
หลักสูตรทุกหน่วยคะแนนด้านทักษะการปฏิบัติงานอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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ในการพฒันาท้องถ่ินสงูกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 คือ 4.22โดยหน่วยที่ 8 สมดุพอเพียง 
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ  4.43 และหน่วยที่ 4 อาหารท้องถ่ินยาวเย มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สดุ คือ4.10 

   3.2 กลุ่มตวัอย่างนักเรียนและชุมชน คะแนนพัฒนาการด้านความรู้
เก่ียวกบัการงานอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน สงูกว่าเกณฑ์ 20% 
ขึน้ไป คือ 80.85โดยหน่วยที่ 2 เจ้าบ้านน้อย ได้คะแนนพัฒนาการมากที่สุด คือ 
87.37%  หน่วยที่ 1 ไข่เค็มดินขาว มีคะแนนพฒันาการน้อยที่สดุ คือ 74.11%  และ 
ในระหว่างการติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า มีคะแนนลดลงในภาพรวม 
65 คะแนน จากคะแนนหลงัการฝึกอบรมทุกหน่วย แต่ผลคะแนนที่ได้ยงัสูงกว่าก่อน  
การทดลองใช้หลกัสตูรทกุหน่วยคะแนนพฒันาการด้านเจตคติเก่ียวกบัความตระหนกั 
และเห็นคุณค่าของการงานอาชีพและใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตสงูกว่าเกณฑ์ 20% ขึน้ คือ 82.52%โดยหน่วย 2 เจ้าบ้านน้อย  
มีคะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 86.95%  หน่วยที่ 7 ลกูประคบสมุนไพร มีคะแนน
พฒันาการน้อยที่สดุ คือ 79.22% และในระหว่างการติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 1 
เดือน พบวา่  มีผลคะแนนลดลงในภาพรวม138 คะแนน จากคะแนนหลงัการฝึกอบรม
ทกุหนว่ย แตผ่ลคะแนนท่ีได้ยงัสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรทกุหน่วยคะแนนด้าน
ทกัษะการปฏิบตัิงานอาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินสงูกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ย 3.50 คือ 4.17โดยหน่วยที่ 8 สมุดพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.38 
และหนว่ยที่ 3 อาหารท้องถ่ินแกงพงุปลา มีคะแนนเฉลีย่น้อยที่สดุ คือ3.93 
  3.3  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  
 4. ผลการปรับปรุงแก้ไขและรับรองหลกัสตูรมีการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในด้านเนือ้หาของการฝึกอบรมหน่วยที่ 2 ให้ตัดค าว่า
มคัคเุทศก์ออก และผู้ เช่ียวชาญให้การรับรองหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพครู
ในการสง่เสริมงานอาชีพของนกัเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
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ท้องถ่ิน สามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรม และมีผลท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
เจตคติ และทกัษะที่ดีขึน้หลงัจากการฝึกอบรม 
 
อภปิรายผล 
 1.หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู ในการส่งเสริมงานอาชีพของ
นักเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ 
สามารถพฒันาครู นกัเรียน และประชาชนในท้องถ่ิน ในการประกอบอาชีพในท้องถ่ินได้ 
นอกจากนัน้ยังเป็นการสืบสานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนระนอง ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอันเกิดจากการผสมผสานระหว่างคนไทยและคนจีน
ฮกเกีย้นจากผลการวิจยั พบวา่ อาชีพท่ีประสบความส าเร็จมากที่สดุ เจ้าบ้านน้อย ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะเนือ้หาของหลกัสตูรได้ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน
จงัหวดัระนอง และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนกัท่องเที่ยว อนัสง่ผลให้ผู้ เรียน
เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาสถานที่ส าคัญของจังหวัดระนอง 
นอกจากนัน้แล้วสามารถตอ่ยอดในการประกอบอาชีพในเวลาที่วา่งเว้นจากการเรียนได้ 
เนื่องจากนโยบายของจงัหวดัระนองได้สง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ และเทศบาล
เมืองระนองได้เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เป็นเจ้าบ้านน้อย ปฏิบตัิหน้าที่แนะน าสถานที่
ทอ่งเที่ยวตา่ง ๆให้กบันกัทอ่งเที่ยว ซึง่เป็นการหารายได้พิเศษให้กบัตนเอง ซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคิดของอรุณีลิมศิริ และคณะ (2558 : 108 – 109) ได้กลา่วว่า ทกัษะพืน้ฐาน 
ในการประกอบอาชีพ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะ  
การแสวงหาความรู้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของอ านาจ ชสูวุรรณ (2554 : 9) ได้กลา่ว
ว่าความส าคญัของการพฒันาอาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและตนเอง อีกทัง้  
ยงัสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (2558 : 1) กล่าวว่า 
การแนะแนวอาชีพมีหลกัการวา่ หากบคุคลใดได้ศึกษาหรือท างานที่ตรงกบัความถนดั 
ความสนใจ และอุปนิสัยใจคอแล้ว เขาย่อมมีความสุขและ สามารถปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการที่ต้องปฏิบตัิงานในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ถนดั หรือไม่เหมาะสม
กบัอปุนิสยัของตน 
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 2. หลกัสตูรที่พฒันาขึน้มีจุดเด่นในการเสริมสร้างศกัยภาพครู เพื่อให้ครูนัน้
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สูน่กัเรียน และชุมชน โดยอาศยัโรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถ่ิน ซึ่งมีหลกัการดงันี ้ เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมที่เน้นการพฒันาความรู้ ทกัษะ และ
เจตคติของครูด้านการงานอาชีพ เพื่อน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระบบ  
นอกระบบ และตามอธัยาศยั เป็นหลกัสตูรที่เน้นผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคญั  และ
เป็นหลกัสตูรที่น ารูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ มาปรับใช้ในการฝึกอบรม 
โดยเน้นกิจกรรมการปฏิบตัิและการมีสว่นร่วมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมด้วยเทคนิคการ
อบรมที่หลากหลายสอดคล้องกับเนือ้หาในการฝึกอบรม ประกอบกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคน 
ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสขุโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้และสังคม  
แหง่การเรียนรู้ส าหรับเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นให้คนไทยทกุคนได้มีโอกาสและทางเลือกที่
จะเข้าถึงปัจจยัและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Life Long learning) ด้วยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า หลกัสตูร
ฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูในการส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียนและชุมชน  
โดยใช้โรงเ รียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ทัง้  8 อาชีพ สามารถน าไปใช้ 
ในการฝึกอบรม และมีผลท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เจตคติ และทกัษะที่ดีขึน้
หลงัจากการฝึกอบรมเหตผุลประการส าคญัทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนโยบายของกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถ่ินให้โรงเรียนในสังกัดได้น าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพฒันาท้องถ่ินมาจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตามแนวคิดของสวุรรณ พิณตานนท์ 
และกาญจนา วธันสนุทร (2555: 16 - 20)ได้กลา่ววา่ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาท้องถ่ินด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะต้องสง่เสริม สนบัสนนุให้โรงเรียนในสงักดัจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทัว่ไปเพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อนัจะน าไปสู่การพัฒนาศกัยภาพเด็ก 
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เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน  
จนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  หรือสามารถน าทรัพยากร หรือวตัถดุิบในท้องถ่ินมา
ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ทัง้นีเ้นื่องจากแต่ละบุคคลจะมีความถนดัหรือมีศกัยภาพ
ด้านใด ต้องได้ รับการส่ง เส ริม สนับสนุนใ ห้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ  
(เช่น คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศ 
ในด้านวิชาการ จนสามารถน าไปสูอ่าชีพทางด้านดนตรี/ขบัร้อง/การแสดงได้ผู้ที่มีความถนดั 
หรือมีศักยภาพด้านกีฬา ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านกีฬา  
จนสามารถน าไปสู่อาชีพทางด้านกีฬาได้ ผู้ที่มีความถนัดหรือมีศักยภาพด้านศิลปะ  
ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านศิลปะ จนสามารถน าไปสู่
อาชีพทางด้านศิลปะได้ เป็นต้น 
  3.  ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ
ครู ในการส่งเสริมงานอาชีพของนักเ รียนและชุมชนโดยใช้โรงเ รียนเป็นฐาน  
ในการพฒันาท้องถ่ินมีความส าเร็จได้แก่ การด าเนินการสร้างและพฒันาหลกัสตูรอย่าง
มีระบบตามขัน้ตอน ตามแนวทางการพฒันาหลกัสตูรของแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสตูรของวิชยั วงษ์ใหญ่ (2554 : 57-59) ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2537 : 25) บญุชม 
ศรีสะอาด (2546 : 73) มาเรียม นิลพนัธุ์ และคณะ (2555 : 77-80)นอกจากนัน้แล้วเป็น
หลกัสูตรที่ตอบสนองความตองการของครู เพราะเนือ้หาวิชาในการฝึกอบรม ผู้ วิจัย
ก าหนดโดยการส ารวจความต้องการของครู และน ามาจัดท าเป็นหลกัสูตรฝึกอบรม
ประกอบกับการหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยได้ให้ผู้ เช่ียวชาญซึ่งมีความรอบรู้
เฉพาะด้านตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข อีกทัง้กระบวนการฝึกอบรมใช้การฝึกอบรมใน
ที่ท างาน  (On-the-Job Training) และการเรียนรู้โดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ ซึ่ง 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบตัิอย่างแท้จริงและนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่น้อมน านโยบายของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมาสูก่ารปฏิบตัิอย่าเป็นรูปธรรม 
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมการส่งเสริมงานอาชีพให้กับครู 
นกัเรียน และชุมชนประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการฝึกอบรม นอกจากนัน้แล้ว
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานอาชีพให้กับครู นกัเรียน 
และผู้ปกครอง ได้แก่ ระยะเวลาในการฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกอบรมจ าเป็นต้องมี  
การคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ระยะเวลาของวิทยากร  
ต้องให้ตรงกับเวลาที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความสะดวก ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีวัย  
ที่แตกตา่งกนัพอสมควร วิทยากรจึงต้องใช้ความพยายามอยา่งมากในการบรรยายและ
สาธิตการปฏิบตัิ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของเสาวนิตย์ ชยัมสุกิ (2544 : 84) ได้กลา่ววา่ 
เง่ือนไขความส าเร็จที่ส าคญัที่จะส่งเสริมการใช้ฐานโรงเรียนในการบริหารจัดการได้
ประสบความส าเร็จได้อย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านี  ้ภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร  
การท างานเป็นทีม การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร  
การก าหนดผู้ รับผิดชอบที่เหมาะสมกับภาระงาน การวางแผนการก ากับดูแล และ  
การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับผู้ เก่ียวข้อง โดยให้เกิดการประสานสมัพันธ์
ระหวา่งบ้านและโรงเรียน 
  4.  อาชีพที่ใช้ในการฝึกอบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู  
ในการสง่เสริมงานอาชีพของนกัเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถ่ินนัน้ได้มาจากการส ารวจความต้องการของครู ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่คน 
ในท้องถ่ินจงัหวดัระนอง ได้มีการสบืทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่น เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ิน และ
ก่อเกิดจากการประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาชีพทัง้ 8 ได้แก่  
ไข่เค็มดินขาว เจ้าบ้านน้อย อาหารท้องถ่ินแกงพุงปลา อาหารท้องถ่ินยาวเล อาหาร
ท้องถ่ินหมี่ระนอง ขนมท้องถ่ินอาโป้ง ลูกประคบสมุนไพร และสมุดพอเพียง ยังมี 
ความเก่ียวพนักับการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอาหารท้องถ่ิน ยงัคงเป็นอาหารหลกัของ  
คนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องร่วมกันสืบสานเพื่อส่งต่อให้รุ่นลูก รุ่นหลาน
ต่อไป นอกจากนัน้แล้วยงัคงสามารถขยายต่อยอดในทางธุรกิจได้อีก เช่น การพฒันา
เป็นแกงพุงปลาแห้ง ยาวเยส าเร็จรูป โดยเพิ่มเติมรูปแบบของบรรจุภณัฑ์ให้มีความ
นา่สนใจ และทนัสมยั อย่างไรก็ตามกระบวนการสง่เสริมให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น เช่น ส านกังานจงัหวดัระนอง องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถ่ิน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเมตต์เมตต์  การุณ์จิต 
(2553 : 228) ได้กลา่วว่า คณุค่าของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถสนอง
ความต้องการของชุมชนในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการรวมพลงักับบุคคล  
ทกุฝ่าย ตลอดจนสามารถระดมสรรพก าลงัและทรัพยากร การมีสว่นร่วมในการบริหาร 
ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ความเก่ียวข้อง ความรักและผูกพัน และ 
เป็นการสร้างเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน นอกจากนีแ้ล้วยงัมอีาชีพ
อื่นๆ ในท้องถ่ินจงัหวดัระนองซึ่งผู้วิจยัไม่ได้น ามาพฒันาเป็นเนือ้หาในหลกัสตูรฝึกอบรม 
ซึ่งควรส่งเสริม/ฝึกอบรมเพิ่มเติมต่อไป เช่น การนวดการท าเคร่ืองประดบั การผลิตกะปิ 
และการผลติซีอิว้ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้สามารถก่อเกิด  
การพฒันาด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติเก่ียวกบัการพฒันางานอาชีพโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้       
ทกุประการ และจากผลการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรน ามาเป็นข้อเสนอแนะ 
ดงันี ้
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
   1.1 ควรคดัเลอืกวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของท้องถ่ิน และ
เช่ียวชาญการประกอบอาชีพนัน้ๆ อย่างแท้จริง และมีจ านวนวิทยากรมากเพียงพอ 
(หากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีจ านวนมาก) 
   1.2 จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยวิชาไม่ควรเกิน 30 คน 
เพื่อจะได้แลกเปลีย่นเรียนรู้  สร้างองค์ความรู้ได้เหมาะสมกบัเวลาที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
   1.3  การจัดบรรยากาศในการ ฝึกอบรม ควรเอื อ้แก่ การเ รียน รู้ 
เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรต้องกระตุ้นกระบวนการแห่ง  
การเรียนรู้โดยมีผู้ช่วยวิทยากรในแตล่ะกลุม่ 
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   1.4 กระบวนการทดลองปฏิบตัิการใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ 
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องอาศยัช่วงเวลาที่เหมาะสมของกลุ่มทดลอง วิทยากร 
งบประมาณ และสถานที่ ดงันัน้ต้องมีการเตรียมความพร้อม และประสานงานกบัทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ชดัเจน 
   1.5 การจัดการฝึกอบรม เนื่องจากผู้ เข้าฝึกอบรมเป็นผู้ ใหญ่ การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมจึงจ าเป็นท่ีต้องยดึหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ เช่น การให้
เรียนรู้จากสภาพจริง เรียนรู้สิง่ที่จะน าไปใช้ประโยชน์จริง เป็นต้น 
   1.6 ระยะเวลาในการใช้หลกัสตูรการฝึกอบรม สามารถปรับค่าน า้หนกั
ของเวลาแตล่ะเร่ืองได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้น าหลกัสตูรไปใช้ 
   1.7 ควรจัดให้มีการประเมินหลกัสูตรทุกครัง้ที่มีการน าหลกัสตูรนีไ้ปใช้ 
เพื่อให้ทราบถึงคณุภาพของหลกัสตูร และน าข้อมลูจากการใช้หลกัสตูรมาปรับปรุงแก้ไข
ตอ่ไป 
   1.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรน าหลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศกัยภาพครู ในการสง่เสริมงานอาชีพของนกัเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาท้องถ่ิน ไปเป็นต้นแบบในการฝึกอบรมประชาชนในพืน้ท่ี เพื่อสร้างงาน สร้าง
รายได้ 
   1.9 กระทรวงมหาดไทย ควรน าหลกัสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู  
ในการสง่เสริมงานอาชีพของนกัเรียนและชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถ่ิน ไปเป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นกลยทุธ์การพฒันาอาชีพในท้องถ่ิน 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมซึ่งจะก่อให้เกิดวฒันธรรมแห่งการ
เรียนรู้ในองค์กรเพื่อน าไปสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ 
  2.2 ควรน าแนวทางการพัฒนาหลกัสูตรนีไ้ปใช้ในการพัฒนาหลกัสูตรอื่น ๆ 
เช่น คณะกรรมการสถานศกึษากบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และการบริหาร
สถานศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน                    
  2.3 ควรน าผลการวิจยัในขัน้ท่ี 1 ไปก าหนดกลยทุธ์เพื่อสง่เสริมการประกอบ
อาชีพในท้องถ่ิน 
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  2.4 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างงานอาชีพในท้องถ่ินโดย
ประยกุต์ใช้ การเทียบรอยคณุภาพ (Benchmarking) 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาลการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัภเูก็ต 

 
The Model People’s Participation in the Administration of the Local 

Administrative Organization in Phuket Province Based on  
the Good Governance Principles 

 
ค านงึ สงิห์เอี่ยม 

Kumnung Sing-eaim 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัจจบุนัการมีสว่นร่วมของประชาชน 
ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และแสวงหารูปแบบการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกตรองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัภเูก็ต เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมลูด้วยการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส าคญั (Key Information)  
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นข้าราชการประจ า นักการเมืองระดับชาติ  
ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชมุชน ผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น าศาสนา ผ็น ากลุม่อาชีพและประชาชนทัว่ไป 
รวม 25 คน และด าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคณุวฒุิ
และผู้ เช่ียวชาญในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20 และ 10 คน ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ 
 1) สภาพการมีส่วนร่วมของประชนในปัจจุบัน พบว่า มีการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเวที่ประชาคม มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน และพฒันาระยะ 3 ปี มรการแต่งตัง้คณะท างาน 
ซึ่งมาจากผู้ที่มีบทบาทหรือผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน หรือ  
ผู้ใกล้ชิดฝ่ายบริหาร 
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 2) ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่า ปัญหามีส่วนร่วมของประชาชน คือ การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมยงัไม่เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
การไมเ่ปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและการเมืองมีการสบืทอดอ านาจตอ่เนื่อง และ
ในสว่นของความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะการมีสว่นร่วมของประชาชน ควรรับฟังและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในทุกมิติควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีสว่น
ร่วม หลายช่องทางทง้ัที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 3) รูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดภูเก็ต พบว่า รูปแบบเป็น 3PR-Model  
ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานใน 4 ขัน้ตอน ขัน้ที่ 1 P = Policy เป็นขัน้ตอน 
การก าหนดนโยบาย ขัน้ที่ 2 P = Project เป็นขัน้ตอนการก าหนดโครงการ ขัน้ที่ 3 P = 
Proceeding เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานตามโครงการ และขัน้ที่ 4 R = Report  
เป็นขัน้ตอนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนของ 3PR  
จะมีการด าเนินการรูปแบบวงจรการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
วงจรย่อยอีก 4 ขัน้ตอน ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า PAOR อนัประกอบด้วย 1. P = Planning คือ 
การวางแผน 2. A = Act หรือ Action คือ ปฏิบตัิตามแผน 3. O = Observation คือ
การสงัเกคผลที่ได้จากการด าเนินการ และ 4. R = Reflection คือ การสะท้อนผล 
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายที่น าผลของการปฏิบัติและการสงัเกตมารวบรวมวิเคราะห์ผลดี 
ผลเสยี สรุปผล สะท้อนข้อมลูย้อนกลบัไปสูก่ารวางแผนการด าเนินการครัง้ต่อไป ซึ่งวน
กลบัไปสูว่งจรการปฏิบตัิอีกครัง้หนึ่งวงจรนีม้ีลกัษณะเหมือนขดลวด (Spinal Circle) 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ เป็นพลวัต (Dynamic 
Process) ของเกลยีวปฏิสมัพนัธ์มีกระบวนการย้อนกลบัและน าไปสูก่ารพฒันาขัน้ตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการมีส่วนร่วม, หลกัธรรมาภิบาล, การบริหารจัดการ, องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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Abstract 
 The purposes of this study were : 1) to study the present conditions of 
the people’s participation in the administration of the local administrative 
organizations of Phuket, 2) to examine problems and propose suggestions to 
improve the people’s participation and 3) to propose the model of people’s 
participation in the administrative of Phuketlocal administrative units based on 
the principles of Good Governance. The research employed a qualitative 
methodology. The researcher conducted the research by using an in-depth 
interview technique with 25 key informants consisting of government officials, 
local politicians, leaders of the community and occupational groups, religious 
leaders and general public. The focus group discussion was implemented 
with a group of 20 skilled and experienced people who were working in the 
local administrative organizations in Phuket, and 10 experts. 
The study revealed: 
 1. The current situation of people’s participation in the administration 
of the local administrative office in Phuket were as follows : most organizations 
organized the public forums for the people to participate in setting the policy. 
Have established steps and processing planning by following the strategic 
developmental plan and the three years developmental plan every year. The 
working committee in each local organization consisted of community leaders 
and the government officials, and worked according to the experts, community 
leaders, or administrators. 
 2. Problems, obstacles and suggestion : The people lacked 
information about how to participate in the local administrative organizations’ 
activities, and there were also a large number of passive population. 
Participation Obstacles Few channels of participation for the people amd the 
succession of the local politicians were found. And Opinions about People’s 
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participation and Suggestions for the People’s participation : The local 
administrative organizations should listen to the people’s opinions in every 
dimension. Various channels of participation Should be added, both formally 
and informally. 
 3. The management model which will be used to develop the 
participation of the people based on the principles of good governance was 
called 3PR. The model consisted of four steps: 1. P = Policy – policy setting ; 
2. P = Project – project setting; 3.P = Proceeding – implementing the project; 
And 4. R = Report – follow-up and report the result of the project. In each step 
of 3PR, there are 4 mini steps which are called PAOR, based on the concept 
of Participatory Research which is a dynamic process. The PAOR consists of 
1. P = Planning 2 A = Act 3. O = Observation 4. R = Reflection 
 
บทน า 
 การบริหารจัดการเกิดขึน้มานานแล้ว พร้อมๆ กับการมีสงัคมมนุษย์ เพราะ
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นคณะ เป็นชุมชนของมนุษย์ ย่อมมีความจ าเป็นต้องมี 
การค้นหาวิธีการ หรือสร้างกฏเกณฑ์เพื่อให้คนในสงัคมอยู่กนัได้อย่างมีความสงบสขุ 
แนวทางและวิธีปฏิบตัิเหลา่นีไ้ด้มีการพฒันารูปแบบสบืตอ่กนัมาแตโ่บราณ หากจะย้อน
ประวตัิศาสตร์ไทยไปถึงสมยักรุงสโุขทยัเป็ฯต้นมา พบว่า พระมหากษัตริย์ของไทยเรา
ทรงปกครองแผน่ดินตามวิถีทางสมบรูณาญาสิทธิราชย์ แม้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นฝ่าย
ใช้อ านาจปกตรองกบัฝ่าผู้ถกูปกครองจะมีความสมัพนัธ์กนัในแนวดิ่ง พระมหากษัตริย์
ทรงมีพระราชอ านาจเบ็ดเสร็จก็ตาม แต่จากหลกัฐานทางประวิติศาสตร์ไม่ปรากฏให้
ทราบว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจตามอ าเภอใจแต่ประการใด ในทางตรงกนัข้าม
กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงยึดหลักความยุติธรรม ใช้ทศพิธราชธรรมและปฏิบัติตาม  
หลกัค าสอนทางศาสนา เสมือนเป็นปัจจยัที่จะคอยควบคมุ ก ากบัพระราชจริยวตัรของ
ทุกพระองค์ในการปกครองบริหารราชการแผ่นดิน หลกัธรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ
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หลกัการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) ซึง่เป็นแนวคิดการบริหารงานแนวใหม่
ที่เกิดขึน้จากกระแสสงัคมโลกที่หลัง่ไหลไปทัว่ทุกมุมโลกเพื่อซึมซับให้นานาประเทศ  
ใช้เป็นหลักพืน้ฐานในระบบประชาธิปไตยใช้ในการบริหาร เช่นมีการกล่าวถึงสิทธิ
เสรีภาพ และการมีสว่นร่วมของประชาชน จึงสง่ผลให้ประเทศไทยซึง่เป็นหนึ่งในสมาชิก
ของสงัคมโลก มิอาจเพิกเฉยได้ จึงเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ภาครัฐอไัด้แก่ ส่วนราชการ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้น าเอาแนวคิดและหลกัเกณฑ์นี ้
ไปปรับใช้ และยงัได้เผยแพร่ไปยงัภาคธุรกิจ เอกชนตลอดจนถึงภาคประชาชน ทัง้ระดบั
บุคคลและสงัคม แม้กระทัง่วงการศึกษาได้น าไปก าหนดลงหลกัสตูรการสอนอีกด้วย 
พระราชกฤษีกาดังกล่าวเปรียบเสมือนหลักประกันส าคัญ ที่จะใช้เป็ฯยุทธศาสตร์  
ในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนควรท าความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง (เมตต์
เมตต์การุณ์จิต, 2554 : ค าน า)  
 เป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์ว่า “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” 
(Good Governance) ได้เกิดขึน้ในสงัคมไทยมาช้านานแล้วนัน่คือ “ทศพิธราชธรรม” 
อนัเป็น “Royal Governance” ที่พระมหากระษัตริย์มาตัง้แต่การปกครองประเทศ 
ในระบบสมบรูณาญาสทิธิราชย์นัน่เองเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไป พฒันาการ
ด้านต่างๆ เจริญก้าวหน้าขึน้ แนวคิดในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก็ย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามกาลเวลา แนวคิดทฤษฏีต่างๆ ได้ถูกบันทึกหรือบัญญัติ  
ไว้เป็นกฏหมาย และระเบียบต่างๆ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารบ้านเมือง (สเุทพ 
เชาวลติ, 2552 : 29)  
 ส าหรับการบริหารราชการแผน่ดินหรือการบริหารราชการบ้านเมืองไทยเรานัน้ 
เรามีกฎหมายสงูสดุ คือ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ประเทศมาเป็นเวลายาวนาน ซึง่มีการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาเป็นล าดบั 
ทัง้นี เ้ป้าหมายหลักก็คือ ต้องการให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับ  
เพื่อน าไปใช้ปกครองและพฒันาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทัง้รัฐธรรมนูญฉบบัที่
ผ่านๆ มา และฉบับที่ก าลังจะเกิดขึน้ในอนาคตอันใกล้ ล้วนได้บรรจุสาระส าคัญ  
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ที่เก่ียวข้องกบัประชาชน เป็นต้นวา่ได้บญัญตัิเก่ียวกบัการคุ้มครอง สง่เสริม ขยาย สิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย และที่ส าคญัมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม
ในรูปแบบที่หลากหลายทัง้ทางตรงและทางอ้อม เมื่อมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกิดขึน้ ซึง่ได้บญัญัติในรูปแบบการกระจายอ านาจสู่องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที่ เ น้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปกครองท้อวถ่ินในรูปแบบต่างๆ มากขึน้ การมีส่วนร่วมของประชาชน  
จึงกลายเป็นหลกัการส าคัญที่ทุกภาคส่วนหึความส าคญั แม้แต่นานาอารยประเทศ  
ต่างก็ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม ส าหรับผู้ วิจัยจากการที่ได้ศึกษาเรียนรู้  
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบ้านเมืองไทยที่ผ่านมา แม้ผู้ มีส่วนเ ก่ียวข้อง  
จะพยายามใช้กลวิธีต่างๆ มาจัดการกับบ้านเมืองอย่างหลากหลายแล้วก็ตาม  
ด้วยบริบทของสงัคมไทยกลบัเห็นว่า “สงัคมไทยในทกุระดบัจะต้องให้ความส าคญักับ
การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนบนพืน้ฐานที่มีองค์ความรู้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูภาครัฐได้ตามควร เข้าใจบทบาทของตน สามารถเป็น
สว่นหนึ่งในการช่วยขบัเคลื่อนและพฒันาระบบการเมืองไทยให้มีคณุภาพ เข้าสูร่ะบบ
ประชา ธิปไตยแบบมี ส่วน ร่ วมที่ เ ปิ ด โอกาสใ ห้ประชาชนเ ข้ามามีส่ วน ร่วม 
ในการพฒันาการเมืองไทยในทกุมิติเสยีที”  
 ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในขอบเขตที่ผู้ วิจัย
ท าการศึกษาครั ง้นี  ้ ก็ เ ป็นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลง ของภาค รัฐแนวใหม ่ 
เมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไป องค์กรระดับรากหญ้าอย่างองค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ินยอ่มมีผลกระทบฝนเชิงบริหารจดัการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแม้แต่วิถีชีวิต
ของประชาชนในท้อง ถ่ินก็มีผลกระทบไปด้วย ที่ เห็นได้ชัด เจนคือภายหลัง  
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ที่สาระส าคัญเป็นการกระจายอ านาจ 
สูท้่องถ่ิน ในสว่นภาครัฐได้น าเอาแนวคิด “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หรือ
แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี มาใช้ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญคือ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน อันป็นหลกัประกันได้ว่า ทุกภาคส่วนควรได้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการในทุกระดับ ครอบคลมุในทุกพืน้ที่แม้ว่าในสภาพความเป็นจริง  
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เมื่อวันเวลาผ่านไประยะหนึ่งปรากฏการณ์ การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน  
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ยัง ไม่ครอบคลุมในทุกมิติ  
ภาคประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมคอ่นข้างน้อยไมเ่ป็นไปตามหลกัการกระจายอ านาจและ
หลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 ด้วยสภาพปัญหาและความส าคญัข้างต้น แม้ว่าการมีสว่นร่วมของประชาชน
จะมีช่องทางอยูบ้่างตามนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ หรือตามบทบญัญัติ
แหง่รัฐธรรมนญูก็ตาม เมื่อศึกษาสภาพความ้ชเป็นจริงของจงัหวดัภเูก็ต ซึ่งเป็นจงัหวดั 
ที่มีศักยภาพการปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศกลับพบว่า  
“การมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในสว่นของภเูก็ต ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย
เพียงแค่รับรู้ และการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามเบือ้งต้นเท่านัน้ ส่วนการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น การร่วมการตดัสนิใจ การร่วมลงมือปฏิบตัิ มีข้อจ ากดัหลายประการ 
สอดคล้องกับที่ มนญู ปุญญกริยากร (2550 : 1) ได้ศึกษาไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะอยู่ในรูปแบบที่ประชาชนเป็นฝ่ายรับ (Passive Receivers) ขณะที่รัฐ 
เป็นผู้กระท า (Active Communicators) โดยอาศยักระบวนการสื่อสารแบบทางเดียว 
(One Way Commutation) โดยมีภาครัฐเป็นผู้ตัดสินใจฝ่ายเดียวในกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย เหล่านีเ้ป็นเพียงตัวอย่างข้อจ ากัดและปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้ วิจัยในฐานะผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าหน้าที่สนับสนุน
ช่วยเหลือให้บริการสาธารณะท างานด้านสงคัมสงเคราะห์ให้กับหลายองค์กรของ
ภาครัฐ ต้องการเห็นปัญหาของท้องถ่ินได้รับการแก้ไข โดยให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดั
ภเูก็ตในทุกมิติ จึงต้องท าการศึกษาเพื่อแสวงหารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 
ทัง้นีเ้พื่อร ารูปแบบท่ีได้จากการศกึษาไปพฒันาและน าไปใช้ในการบริหารจดัการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินของจงัหวดัภเูก็ตให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ในโอกาสตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
 2. ศึกษาปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต 
 3. แสวงหารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้การสมัภาษณืเงลกึ (In-depth Interview) เพื่อให้เข้าถึง
ข้อมลูเชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมลูส าคญัและด าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
เพื่อขอความคิดเห็ฯจากผู้มีสว่นท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการวิจยัดงันี ้
 ผู้ ใช้ข้อมลูส าคญั (Key Information) ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องทัง้ข้าราชการประจ าและนกัการเมืองระดบัชาติ รวม 7 คน ผู้น าท้องถ่ิน 6 คน 
และผู้น าชมุชนอนัประกอบด้วยผู้น าตามธรรมชาติ ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้น าศาสนา และผู้น า
กลุม่อาชีพตา่งๆ รวม 12 คน รวมผู้ให้ข้อมลูส าคญั 25 คน ผู้มีความรู้และประสบการณ์
ในท้องถ่ิน จากหลากหลายอาชีพจ านวน 20 คน ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญอีก 10 คน 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจัยโดยการ 1) สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั คือ ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้น าศาสนา ผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น ากลุม่อาชีพ 
ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป 25 คน 2) การด าเนินการสนทนากลุ่มครัง้ที่  1  
เพื่อรวบรวมข้อมูล จากผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหลายอาชีพเข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม จ านวน 20 คน และ 3) การด าเนินการสนทนากลุ่มครัง้ที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูล 
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญอันเป็นการเพิ่มน า้หนักและความน่าเช่ือถือข้อมูล  
ที่ได้ด าเนินการสนทนากลุม่ครัง้ที่ 1 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยข้อมูลทุกประเภทที่รวบรวมได้จากเอกสาร  
และงานวิจัยที่เ ก่ียวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด และน าผลที่ได้ไปด าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) จ านวน 2 ครัง้ จากนัน้ได้จบัใจความหลกั จดักลุม่ข้อมลู
แต่ละประเด็น พิจารณาความเช่ือมโยง ความเหมือน และแตกต่างของข้อมูล 
แล้วน าเสนอข้อที่ค้นพบในรูปแบบของความเรียง ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 
สรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจยั 
 1. สภาพปัจจบุนัการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
  1.1 ด้านการก าหนดนโยบาย ประชาชนมีสว่นร่วมในการก าหนดนโนบาย
ผา่นเวทีประชาคมเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ ทัง้นีเ้นื่องจากมีข้อจ ากดัเร่ืององค์ควาทรู้ และ
ในทางข้อเท็จจริงการก าหนดนโยบายถูกก าหนดโดยนักการเมืองที่ชนะการเลือกตัง้ 
ส่งผลให้ความต้องการแตกต่างกันในแต่ละชุมชนน ามาก าหนดเป็นนโยบายเพียง 
บางประเด็นเทา่นัน้ 
  1.2 ด้านการวางแผน ท้องถ่ินมีระเบียบ แบบแผนและขัน้ตอนตาม 
ต้นสังกัดอยู่แล้วประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อมผ่านตัวแทน แต่ละชุมชนเสนอ  
ความต้องการผา่นตวัแทน การแก้ปัญหาไมค่รอบคลมุตามความต้องหารของประชาชน 
  1.3 ด้านการด าเนินการ โอกาสที่ประชาชนจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในด้านการด าเนินการมีน่อย ส่วนใมหญ่ด าเนินการตามนโยบายที่ผู้บริหารแถลงไว้  
ตอ่สภาท้องถ่ิน ตอบสนองความต้องการได้มากน้อยเพียงใดศกัยภาพของสมาชิกสภา
เป็นตวัชีว้ดั 
  1.4 ด้านการติดตามและประเมินผล ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมเฉพาะที่
กฎหมายก าหนดและส่วนใหญ่จะเป็นผู้น าที่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนประชาชน
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โดยทั่วไปท าได้เพียงตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และที่ส าคัญการติดตาม
ประเมินผลได้ได้สง่ผลตอ่การปรับปรุงแก้ไข 
 2. ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสน่ท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต 
  2.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต พบว่า 1) การประชาสมัพนัธ์เข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนขาดความเช่ือมั่น และไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรม 
ของท้องถ่ิน 2) การจัดกิจกรรมไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเมื่อจัดขึน้
มาแล้วผู้บริหารท้องถ่ินมกัใช้โอกาสชีน้ าประชาชนให้คล้อยตามมากกว่าให้ประชาชน
ร่วมคิด 3) ประชาชนขาดองค์ความรู้ ไมท่ราบบทบาทของตนที่มีตอ่ท้องถ่ิน ไมรู้่ช่องทาง
ในการเข้าไปมสัว่นร่วม 4) ขาดดารบรูณาการระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสง่ผล
ให้แก้ปัญหาในภาพรวมได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับองค์กรขนาดเล็กงบประมาณ
ด าเนินการไม่เพียงพอ และ 5) ด้วยกระแสการซือ้เสียงของนักการเมือง ประชาชน 
มีทศันคติทางลบกับการเมืองหลงัจากการเลือกตัง้แต่ละครัง้ประชาชนมีการแบ่งพวก
แบง่ฝ่ายเกิดความขดัแย้งในท้องถ่ินขึน้ 
  2.2 อปุสรรคของการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการองค์กรปกครองสส่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต พบว่า 1) นกัการเมืองสืบทอดอ านาจ
ต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ใช้อิทธิพลในองค์กร การบริการ
สาธารณะจึงกระจุกอยู่กบัพวกพ้อง 2) มีการปกปิดข้อมลูข่าวสารเพื่อไม่ให้ประชาชน
รับรู้ การบริหารงานโครงการไม่เป็นไม่ตามเป้าหมาย ประชาชนขาดโอกาสในการรับบริการ
สาธารณะที่พึงจะได้ 3) การปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามรายแผนงาน โครงการเน้น
แผนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดเงินมากกว่าการบูรณาการเพื่อให้ได้งานและ
ประหยัดงบประมาณ 4) สภาพของจังหวัดภูเก็ตเป็นสังคมเมืองเต็มพืน้ที่ วิถีชีวิต 
คนเมืองต่างคนต่างอยู่  ขาดการเอื อ้อาทรกัน ขณะเดียวกันด้วยบริบทที่ เ ป็น  
เมืองท่องเที่ยว มีประชากรแฝงอาศัยอยู่จ านวนมากส่งผลให้การเก็บข้อมูลน าไป
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วางแผนพัฒนาผิดพลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ 5)  ความหลากหลาย 
ในการประกอบกอบอาชีพของประชาชนในจงัหวดัภเูก็ต ท าให้ประชาชนจ านวนหลาย
กลุม่หลายอาชีพไมส่ามารถเข้าไปมีสว่นร่วมกบัท้องถ่ินได้ 
  2.3 ความคิดเห็นของการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัภูเก็ต พบว่า 1) ประชาชนไม่
คอ่ยมีโอกาสในการเข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันากลุม่การเมืองท้องถ่ิน ในการรวมกลุม่
ทางการเมืองควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย 2) ควร
ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินให้มากขึน้ 3) ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ควรเปิดโอกาสให้ผู้น า
ท้องถ่ินทัง้ 19 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมเพื่องแสดงความคิดเห็นด้วย 
4) ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ตควรมีวิสัยทัศน์ที่เป็นนัก
ประชาธิปไตยที่แท้จริง 5) ควรมีการปรับแนวคิดใหม่ๆ ที่จะใช้บุคคลหรือภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 6) การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต ควรเป็นการบริหารแบบแนวราบ 7) บริการสาธารณะทกุอยา่งในจงัหวดัภเูก็ตควร
ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์และได้รับความเห็นชอบจากประชาชนสว่นใหญ่ และ 
8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าหน้าที่ในฐานะหน่วยบริการสาธารณะอย่าง
แท้จริง 
  2.4 ข้อเสนอแนะการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต พบว่า ควรมีการด าเนินการดงันี ้
1) คิดหาแนวทางให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหลากหลายช่องทาง ให้เขาเข้ามา
มีสว่นร่วมในหลายๆ มิติ ทัง้ที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 2) ควรมีการจดัตัง้องค์กร
ประชาชนขึน้ในทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าใจ และ
เข้าถึงบทบาทของตนท่ีจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัท้องถ่ินในเร่ืองต่างๆ 4) ผู้บริหารนาชอก
จากต้องใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึน้แล้วยังจะต้องท า
ความเข้าใจวฒันธรรมชมุชนอย่างถ่องแท้ด้วย โดยเฉพาะความต้องการที่แตกต่างของ
แต่ละชุมชนจะต้องได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค 5) ควรเพิ่มความเข้มข้นในการจัด
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กิจกรรมเพื่อพฒันาคนในท้องถ่ินให้มีคุณภาพมากขึน้โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมายที่
เ ก่ียวข้องกับด าเนินวิถีชีวิตในท้องถ่ินหรือชุมชนและ 6) ข้อมู,ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากประชาชนจะต้องน าไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการบริหารจดัการและ
วางแผนแก้ปัญหาอยง่เป็นรูปธรรม 
 3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต จากการด าเนินการวิจัยได้รูปแบบ 
เป็น 3PR-Model ประกอบด้วยการด าเนินงานใน 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 P = Policy  
เป็นขัน้ตอนการก าหนดนโยบาย ขัน้ที่ 2 P = Project เป็นขัน้ตอนการก าหนดโครงการ 
ขัน้ที่ 3 P = Proceeding เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานตามโครงการ และขัน้ที่ 4  
R = Report เป็นขัน้ตอนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละขัน้ตอน
ของ 3PR จะมีการด าเนินการเป็นรูปแบบย่อยอีก 4 ขัน้ตอน ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า PAOR  
อนัประกอบด้วย 1. P = Planning คือ การวางแผน 2. A = Act หรือ Action คือ  
ปฏิบตัิตามแผน 3. O = Observation คือการสงัเกคผลที่ได้จากการด าเนินการ และ  
4. R = Reflection คือ การสะท้อนผลเป็นขัน้ตอนสดุท้ายที่น าผลของการปฏิบตัิและ
การสังเกตมารวบรวมวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย สรุปผล สะท้อนข้อมูลย้อนกลับไปสู่ 
การวางแผนการด าเนินการครัง้ต่อไป ซึ่งวนกลบัไปสูว่งจรการปฏิบตัิอีกครัง้หนึ่งวงจรนี ้
มีลกัษณะเหมือนขดลวด (Spinal Circle) การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตั (Dynamic Process) ของเกลยีวปฏิสมัพนัธ์มีกระบวนการ
ย้อนกลบัและน าไปสูก่ารพฒันาขัน้ตอ่ไป 
 
การอภปิรายผล 
 การศกึษาวิจยั เร่ืองรูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
ในการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 3) แสวงหารูปแบบ 
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การมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้
 สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การวางแผน การด าเนินงานและการติดตามประเมินผลตามกฎหมายก าหนด
ตี่มีประชาชนเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ที่ ไ ด้ เ ข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในการก าหนดนโยบาย เพราะนโยบายมกัถกูก าหนดโดยนกัการเมืองที่ชนะการเลือกตัง้
แล้วเข้ามาท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ในด้านการวางแผนส่วนใหญ่จะด าเนินการ 
โดยฝ่ายข้าราชการประจ า ในสว่นของประชาชนมีโอกาสเข้ามาในรูปของคณะกรรมการ
ซึ่งเข้ามาทางอ้อมโดยผ่านตวัแทน การวางแผนพฒันาจะมีศกัยภาพมากน้อยแค่ไหน
ขึน้อยูก่บัศกัยภาพของตวัแทนของแต่ละชุมชน สว่นการด าเนินงานตามแผนประชาชน  
มีสว่นร่วมในรูปของคณะกรรมการที่เลือกมาจากตวัแทนซึ่งในท้องถ่ินส่วนมากจะเป็น
คนที่ใกล้ชิดฝ่ายบริหาร ในด้านการติดตามปละประเมินประชาชนมักรับทราบผล 
การด าเนินงานภายหลงัเสร็จสิน้โครงการไปแล้ว คณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ตามรูปแบบของคณะกรรมที่ก าหนดไม่ค่อยมีบทบาทในการร่วมติดตามผล  
ส่วนประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผลในรูปแบบ  
ของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกล่าวคือร่วมประเมินภายหลงัการด าเนิน
โครงการนัน่เอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพการมีสว่นร่วมในด้านต่างๆ ที่กลา่วมาประชาชน 
มีส่วนร่วมบ้างก็เพียงตามที่กฎระเบียบก าหนดเท่านัน้ การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการบริหารจัดการ องค์กรปกครองครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ตควรเป็นดังที่ 
ส านกังานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ก าหนดไว่ว่า การมีส่วนร่วมคือ 
การที่ให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจ ในการก าหนด
นโยบายการพฒันาท้องถ่ิน และมีสว่นร่วมรับประโยชน์จากบริการสาธารณะ รวมทัง้  
มีส่งนร่วมในการควบคุมและประเมินโครงการ ซึ่งลกัษณะของการมีส่วนร่วมควรมี  
2 ลกัษณะ คือ 1) มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมพฒันา
ตัง้แต่เ ร่ิมต้นจนสิน้สุดโครงการอันได้แก่การร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการ  
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การวางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถ่ิน ร่วมบริหาร
จดัการ ร่วมติดตามประเมินผลรวมถึงร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ 
2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และการรวมพลงัอ านาจ  
ของพลเมืองโดยประชาชน หรือชมุชนรวมพลงัพฒันาขีดความสามารถเพื่อปกป้องและ
รักษาผลประโยชน์ของชุมชน ซึงสภาพความเป็นจริงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามหลกัธรรมภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของจงัหวดัภเูก็ต
ในแตล่ะด้าน ประชาชนมีสว่นร่วมมีน้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกบั สเุทพ เชาวลิต (2552 : 4-6)  
ที่ได้น าเสนอไว้ว่า “การบริหารจดัการภาครัฐจากอดีตที่ผ่านมา มีปัญหาในการบริหาร
จดัการที่ดี ขาดการน าหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ 
ในการบริหาร” ซึง่ตัวชีวัดได้แก่ 1) การบริหารแบบไม่มีส่วนร่วม การบริหารจัดการ
ภาครัฐเทา่ที่ผา่นมายงัเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานมีสว่นร่วมน้อยมาก ความคิดทางการบริหาร
จัดการมักมักอยู่ในกลุ่มของผู้ บริหารหรือเฉพาะตัวผู้ บริหารเองในการตัดสินใจ  
เร่ืองต่างๆ จนน าไปสู่สภาวะผู้ น าแบบอัตตาธิปไตย เป็นเผด็จการทางความคิด  
ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมงานโดยเฉพาะผู้ ร่วมงานในระดบัปฏิบตัิการ  
2) การทจุริต ประพฤติมิชอบในวงราชการเป็ฯปัญหาใหญ่ของการบริหารจดัการภาครัฐ 
การแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ การวิ่งเต้น การกระท าผิดกฎ ผิดระเบียบ 
การขาดการควบคมุที่ดี การบงัคบัใช้กฎหมายหย่อยประสิทธิภาพ น าไปสูก่ารสมยอม
กนัของผู้แสวงหาผลประโยชน์ 3) ความไมโ่ปร่งใสทางการบริหารทางการบริหารจดัการ 
การขาดระบบการตรวจสอบ ควบคมุ ประเมินผล การติดตามผลที่ดีมีประสธิิภาพ สง่ผล
ให้เกิดความไม่โปร่งใสทางการบริหารและความไม่โปร่งใสเป็นตวัน าไปสูก่ารประพฤติ  
มิชอบในวงราชการเกิดขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเร่ืองรูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี  ้
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 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ควรให้ความส าคญั
กบัประชาชนทกุภาคสว่นได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต 
  1.2 ภาครัฐต้องสนับสนุนงบประมาณการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
แก่ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต 
  1.3 ก่อนและหลงัการเลือกตัง้ ควรมีกฎหมาย ข้อบังคบัล หรือระเบียบ 
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับนกัการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถ่ินในการบริหาร
จัดการ ทัง้ในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนิ นการและติดตาม
ประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
  2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัภูเก็ตทกุแห่ง ควรมีการท างาน
บูรณาการกันในการพฒันาท้องถ่ิน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการและน าเอารูปแบบที่ผู้วิจัยได้ศึกษานีไ้ปประยกุต์ใช้ ตัง้แต่การก าหนดนโยบาย 
การวางแผนก าหนดโครงการ การด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
  2.2 ควรมีการเพิ่มช่องทางการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ให้หลากหลายขึน้ ทัง้ที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
  2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากขึน้
และใช้หลกัธรรมาภิบาลเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการอย่างจริงจัง รวมทัง้ต้องมี  
จิตสาธารณะ ให้บริการประชาชนอยา่งเต็มใจ จริงใจและสดุความสามารถ 
  2.4 ควรอบรใประชาชนในท้องถ่ินให้มีความรู้เร่ือง กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถมีปฏิสมัพนัธ์
กบัท้องถ่ินได้ในทกุมิติ 
  2.5 ควรน าข้อคิดเห็นของประชาชนไปเป็นข้อมลูในการบริหารจดัการ และ
มีการแก้ไขปัญหาให้ทนักบัสถานการณ์และความต้องการเป็นส าคญั 
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  2.6 ควรมีการจัดล าดับความต้องการของประชาชนตามความส าคัญ
เร่งด่วน ก่อนน ามาจัดท าหรือก าหนดกิจกรรมโครงการโดยมีการประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนทราบอยา่งตอ่เนื่อง 
 3. ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
  3.1  ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีส่วน ร่วมของประชาชน 
ตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต  
ที่ได้จากกรวิจัยครัง้นีโ้ดยน าไปทดลองใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล  
แหง่ใดแหง่หนึง่เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีชดัเจนขึน้ 
  3.2 ควรศกึษาการพฒันาช่องทางมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
  3.3 ควรศกึษาการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต
ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์ประกอบอื่น เช่น 
ประสิทธิผล ผระสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การกระจาย
อ านาจ นิติธรรมและความเสมอภาค 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ
สมาชิกและผู้ที่สนใจทกุทา่นสง่บทความวิชาการหรือรายงานการวิจยั เพื่อพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารฯ ทัง้นีบ้ทความหรือรายงานการวิจยัที่สง่ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมา
ก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบบัอื่น ผู้ เขียนจะได้รับวารสารที่ลง
ผลงาน จ านวน 3 เลม่ 
 
กำรก ำหนดวำระกำรออกวำรสำร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต โดยก าหนดวาระการออก 2 ฉบบั
ตอ่ปี ส าหรับฉบบัแรกก าหนดให้ออกเดือนธนัวาคม 2548 ทัง้นีเ้พื่อให้วารสารฉบบัแรกมี
ความสมบูรณ์มากที่สดุ ส าหรับปี 2549 เป็นต้นไป ก าหนดออก 2 ฉบบั คือ ฉบบัที่ 1 
เดือนมกราคม – มิถนุายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
 
กำรเตรียมต้นฉบับ 

1. ต้นฉบบัต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด วินโดว์ ต้นฉบบั 
ภาษาไทย Cordia New Size 14 ต้นฉบบัภาษาองักฤษ Time New Roman size 12 และ
ใช้กระดาษ เอ 4 เว้นหา่งจากขอบ 1 นิว้โดยรอบ ความยาวไมเ่กิน 10 – 15 หน้า 

2. ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ช่ือผู้ เขียน
พร้อมทัง้คุณวุฒิอยู่ใต้ช่ือเร่ืองเยือ้ไปทางขวามือ ส่วนต าแหน่งทางวิชาการ และสถานท่ี
ท างานของผู้ เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 

3. ทัง้บทความทางวิชาการและรายงานการวิจยัต้องมีบทคดัย่อภาษาไทย พร้อม
ทัง้ค าส าคญั (key words) ภาษาไทย 2 - 5 ค า 

4. ค าแนะน าในการเขียนบทความ 
4.1 การเขียนบทความวิจยัประกอบด้วย 

1) ช่ือเร่ือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2) ผู้แตง่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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3) บทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4) ค าส าคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5) บทน า 
6) วตัถปุระสงค์ 
7) วิธีการวิจยั 
8) ผลการศกึษา 
9) สรุปและอภิปรายผล 
10) ข้อเสนอแนะ 
11) เอกสารอ้างอิง 

4.2 การเขียนบทความทัว่ไป 
1) ช่ือเร่ือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2) ผู้แตง่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3) บทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4) ค าส าคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5) บทน า 
6) เนือ้หา 
7) บทสรุป 
8) เอกสารอ้างอิง 

4.3 บทวิจารณ์หนงัสอื 
1) ข้อมลูทางบรรณานกุรม  ของหนงัสอืที่วิจารณ์พร้อมปกหนงัสอื 
2) ช่ือผู้วิจารณ์ 
3) บทวิจารณ์ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะต้องบรรยายและพิมพ์แยกจากเนือ้หาของบทความ 
6. ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมึกด าบนกระดาษอาร์ต

เส้นขนาดพองาม ถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลขล าดบัภาพ และ
ลกูศรแสดงด้านบนและด้านลา่งของภาพด้วยดินสอที่หลงัภาพเบาๆ โดยจดัท าเป็นไฟล์
สรุปรูป (กองบรรณาธิการสงวนสทิธ์ิการเลอืกตีพิมพ์ภาพส)ี 
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กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบ APA โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กำรอ้ำงอิงในเนือ้เร่ือง 

   เมื่อสิน้สุดข้อความที่ต้องการอ้างอิง ใส่ช่ือผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และเลขหน้า ไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายข้อความนัน้ คนอื่นๆ ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึน้ไป ให้เขียนช่ือผู้แต่ง
คนแรกตามด้วย et al หรือ และคนอื่นในการอ้างอิงทกุครัง้  เช่น 

1.1  ผู้แตง่ 1 คน 
       -  ภาษาไทย : (สมศกัดิ์ ศรีสนัติสขุ, 2544 : 20) 
       -  ภาษาองักฤษ : (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผู้แตง่ 2 คน หรือมากกวา่ 
           -  ภาษาไทย : (สมเกียรติ  พงษ์ไพบลูย์, สทิธิศกัดิ์ จลุศิริพงษ์ 
                                 และสมพงษ์ สงิหะพล, 2542 : 16) 

                      -  ภาษาองักฤษ : (Fitzpatrick, Whall,..., & Avant, 1907 : 50) 

1.3  ผู้แตง่มากกวา่ 6 คน 
       -  ภาษาไทย : (จมุพล วนิชกลุ และคนอื่นๆ, 2543 : 72) 
       -  ภาษาองักฤษ : (Kneip, et al, 2002 : 2) 

2. กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม ให้ปฏิบตัิดงันี ้
2.1  เรียงล าดบัเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 
2.2  เรียงล าดบัตามตวัอกัษรช่ือผู้แต่ง  ถ้าผู้แต่งคนเดียวกนัให้เรียงล าดบั

ปีที่พิมพ์  ส าหรับภาษาองักฤษ  ใช้ช่ือสกลุในการเรียงล าดบั 
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