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Editoral
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal is the one with a variety of sciences from our
interesting articles, from which should provide our readers with knowledge as well as broaden our
readers’ horizon with various research methods of different sciences that could more or less be
beneficial or applied with our readers’ work. This issue marks Volume 7 No.13 January-June 2015
of the Journal. Here we still receive various work from academics and authors who would like to be
published with us, which we have finally selected 15 articles to be featured in this issue. There are
2 academic articles, namely “The Operation to Strengthen Good Governance in Local Governments by
the Political Development Council” and “Delegation: The Art for Executives.” Apart from the academic
articles, there are 13 research articles from professors, academics and Masters Students’ theses, which
can be classified into 5 groups, namely 1) Science and Technology; 2) Political Administration/Local Area
Development Strategies; 3) Education; 4) Management Science and 5) Engineering.
At the end of this issue is the instructions for manuscript preparation. We intend this to be as
a guideline for anyone who is interested to be published in Sakon Nakhon Rajabhat University Journal,
which should be beneficial for authors in preparation of their manuscripts to be chosen as a part of the
next issues.
The Editorial Board hold much hope that this journal would contribute much knowledge and
benefit. In this occasion, the Editorial Board would like to express our gratitude to our readers for your
interest and continuous support in Sakon Nakhon Rajabhat University Journal, every author who places
the trust in us and has submitted the work to be a part of our journal and lastly every peer reviewer who
has devoted the time to screen and perfect the featured articles.

Editor
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ศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิดในโรงฆาชําแหละเนื้อโค
และผลิตภัณฑที่จําหนายในเขตพืน้ ที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
A Study of Some Pathogenic Bacteria Contamination in Beef
Slaughterhouse and Products dispended in
Amphur Mueang, Sakon Nakhon
เพิ่มศักดิ์ ยีมิน (Permsak Yeemin), แกวกัลยา โสตถิสวัสดิ์ (Kaewkanlaya Sotthisawad) 1
1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิดในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโค
สด โดยสุมเก็บตัวอยางจากโรงฆาสัตว จํานวน 2 แหงคือ โรงฆาโพนยางคํา และโรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร
จังหวัดสกลนคร และวิเคราะหการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคจากสถานที่จําหนายเนื้อโค จํานวน 3 แหงคือ ราน
จําหนายผลิตภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา (เขียงเนื้อ 1), ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขียงเนื้อ 2) และราน
ขายเนื้อขางทาง (เขียงเนื้อ 3) โดยสุมเก็บตัวอยางใน 3 ฤดู คือ (1) ฤดูหนาว เดือนมกราคม 2555 (2) ฤดูรอน เดือน
เมษายน 2555 และ (3) ฤดูฝน เดื อนกรกฎาคม 2555 ผลการศึ กษา พบว า ในฤดู ฝนมี ค าเฉลี่ยการปนเป อนของ
จุลินทรียคงไว สูงมากที่สุด คือ 4.3x104 CFU/กรัม รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูรอน ซึ่งมี คาเฉลี่ยการปนเปอนฯ
ที่ 7.8 x 103 และ 2.4 x104 CFU/กรัม ตามลําดับ สําหรับตัวอยางที่มีการปนเปอนจุลินทรียสูงมากที่สุดคือ ตัวอยาง
เลือดโคสดจากเขียงเนื้อ 2 เก็บในฤดูฝนที่พบการปนเปอนถึง 1.6 x106 CFU/กรัม สําหรับการตรวจสอบการปนเปอน
E. coli พบวา ตัวอยางเนื้ อโคจากโรงฆาโพนยางคํ า และร านจํ าหน ายผลิตภั ณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํ าทุ ก
ตัวอยางที่เก็บในแตละฤดูมีคา MPN E. coli อยูในเกณฑมาตรฐานฯ สามารถยอมรับได และมี 5 ตัวอยางที่มีปริมาณ
การปนเปอน E. coli สูงเกินเกณฑมาตรฐานฯ ที่กําหนดไว ( >1,100 MPN/กรัม) ไดแก ตัวอยางเนื้อโคจากเขียงเนื้อ 2
ที่เก็บในฤดูรอน, เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาว, ตัวอยางเลือดโคสดจากโรงฆาสัตวเทศบาลฯ ในฤดูฝน และตัวอยาง
เลื อดโคสดจากเขี ยงเนื้ อ 3 ที่ เก็ บในฤดู หนาว และฤดูร อน ในขณะที่ การตรวจสอบการปนเปอน S. aureus และ
Salmonella spp. ในทุกตั วอยางเนื้ อโคและเลือดโคสดที่สุ มเก็ บในสถานที่ และฤดู ตาง ๆ พบว า มี คาการปนเป อน
แบคทีเรียดังกลาวต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในทุกตัวอยาง ยกเวนในตัวอยางเลือดโคสดจากเขียงเนื้อ 2 ที่
เก็บในชวงฤดูฝนเทานั้น ที่พบการปนเปอนของ Salmonella spp.
คําสําคัญ: แบคทีเรียกอโรค, การปนเปอน, เนื้อโค
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Abstract

2

This research aimed to study the contamination of some pathogenic bacteria in beef and cattle
blood samples, which were both randomly collected from two slaughterhouses, which were Ponyangkham
and Sakon Nakhon Municipality slaughterhouse. Also, the pathogenic bacteria contamination analysis was
being done on samples from three beef-selling points, namely 1) Ponyangkham Cooperative Shop (beef
shop 1); 2) Sakon Nakhon Municipality Market (beef shop 2) and 3) street side beef stall (beef shop 3).
The samples were collected in three seasons of 2012, which are 1) winter (January); 2) summer (April)
and 3) rainy season (July). All samples were being analyzed for the contamination of pathogenic bacteria.
The data showed that the highest average contamination of total microorganisms was in the samples
from the rainy season (4.3x104 CFU/g), followed by those of winter and summer, which were 7.8 x 103
and 2.4 x104 CFU/g respectively. The highest contaminated sample was the cattle blood collected from
beef shop 2 in the rainy season at 1.6 x106 CFU/g. For the monitoring of E. coli contamination, it was
found that all beef samples collected from Ponyangkham slaughterhouse and cooperative shop in each
season had acceptable MPN E. coli value not exceeding the standard criteria. However, there were five
samples with E. coli contamination higher than the standard criteria (> 1,100 MPN/g), which are the
summer beef samples from beef shop 2, winter beef samples from beef shop 3, rainy season cattle blood
samples from Sakon Nakhon Municipality slaughterhouse and winter and summer blood samples from
beef shop 3. Lastly, the analysis of S. aureus and Salmonella spp. contamination of samples collected
from each site and season showed that apart from the blood samples collected from beef shop 2 in the
rainy season, all samples had the contamination level not exceeding the standard criteria.
Keywords: Pathogenic Bacteria, Contamination, Beef

บทนํา
อาหารถื อ ได ว าเป น ส ว นหนึ่ ง ของป จ จั ยสี่ ซึ่ ง มี ค วามจํ าเป น สํ าหรั บ มนุ ษ ย ทุ ก คน เพราะเราต อ ง
รับประทานอาหารทุกวัน เพื่อใหรางกายเจริญเติบโตหรือเพื่อใหไดมาซึ่งพลังงานในการดําเนินชีวิต ดังนั้น
อาหารที่บริโภคตองมีความสะอาดปลอดภัยตอสุขภาพ แตพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในแตละ
พื้นที่มีความแตกตางกัน รวมทั้ งความเสี่ ยงตอการเกิดโรค โดยเฉพาะพฤติ กรรมการบริโ ภคอาหารสุก ๆ
ดิบ ๆ ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพฤติกรรมที่ยังคงพบเห็นไดทั่วไปในปจจุบัน ไมวาจะเปนเมนู
ลาบดิบ หรือที่คนอีสานเรียกวา กอยโดยใสเลือดและเพลี้ยลงในเนื้อดิบ ๆ รวมทั้ง ลาบแดง ลูดิบ แหนมดิบ
ลวนแตมีความเสี่ยงอันตรายมากตอการปนเปอนจุลินทรียกอโรคในระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากจุลินทรีย
เปนตัวการที่ทําลายแหลงอาหารของมนุษยที่สําคัญที่สุด ซึ่งไมเพียงแตทําใหอาหารเนาเสียหรือเสื่อมคุณภาพ
เทานั้ น จุลิ นทรี ยหลายชนิ ดทําใหเกิ ดโรคกับมนุษย โดยเฉพาะแบคทีเรี ย จากรายงานการระบาดของโรค
Volume 7 (13) : January - June 2015
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อาหารเปน พิ ษ พบว า แบคที เ รียเปน ตั วการสํ าคัญ ถื อเป นความเสี่ยงสูง สุ ดที่ ผู ผลิ ต อาหารจะต องกํ าจั ด
ออกไปจากหวงโซอาหารเปนอันดับแรก สําหรับการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคในเนื้อสัตว และผลิตภัณฑ
นั้น มักเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนการฆา ชําแหละ ลาง เลาะกระดูก เคลื่อนยาย และ / หรือเก็บรักษา จะเห็ น
ไดวาโรงฆาสัตวและสถานชําแหละเนื้อสัตว รวมถึง สถานที่จําหนายนั้นเปนแหลงสะสมแบคทีเรียกอโรคที่
สําคัญแหลงหนึ่งที่ทําใหเกิดการปนเปอนขึ้นไดเสมอ และสงผลถึงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อโคดวย
แบคที เรียก อโรคที่ปนเปอนในเนื้ อโคมี หลายชนิด แตที่พ บวาเปนป ญหาสํ าคัญที่ ทําให เนื้อโคดอย
คุณภาพ กอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข และมีผลกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑอาหาร ไดแก แบคทีเรีย
Salmonella sp., Clostridium sp., Escherichia coli และ Staphylococcus aureus อันตรายจากแบคทีเรียเหลานี้
หากมีการปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร ผูบริโภคก็จะเปนผูรับความเสี่ยงจากอันตรายของโรคอาหารเปนพิษ
ที่มีสาเหตุเกิดจากแบคทีเรียดังกลาว (สถาบันอาหาร. 2547) ดังนั้นจึงถือเปนความรับผิดชอบของผูผลิต ที่
จะตองดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอาหารเปนพิษมาอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งจะเห็นได
วาในจัง หวัดสกลนครเอง ก็มีธุร กิจดานการจําหนายและสงออกเนื้อโคที่ขึ้นชื่อทางดานคุณภาพและสราง
ชื่อเสียงใหแกจังหวัด โดยเฉพาะผลิตภัณฑเนื้อโคขุนโพนยางคํา ดังนั้นการรักษาระดับความนาเชื่อถือดาน
ความสะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักถึง คณะผูวิจัยจึงไดมีแนวความคิดที่
จะศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิดในกระบวนการฆาชําแหละเนื้อโคภายในโรงฆาสัตวเขต
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อนําขอมูลไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพทัดเทียม
มาตรฐานสากล และปองกันความเสี่ยงจากโรคอาหารเปนพิษที่มีสาเหตุเกิดการปนเปอนของแบคทีเรียใน
กระบวนการฆา ชําแหละเนื้อโค รวมทั้งสถานที่จําหนายตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
สุมเก็บตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสด
เก็บตัวอยางเนื้อโคจากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆาสัตว) จํานวน 2 แหงคือ โรงฆาโพนยางคํา
และโรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร และติดตามการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคจาก
สถานที่จําหนายเนื้อโค จํานวน 3 แหงคือ รานจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา (เขียงเนื้อ 1)
ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขียงเนื้อ 2) และรานขายเนื้อขางทาง (เขียงเนื้อ 3) โดยเก็บตัวอยางเนื้อโค
แหงละ 250 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกที่ติดฉลากเพื่อระบุชื่อตัวอยาง และวัน เดือน ป ที่เก็บตัวอยาง กอน
นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็น หรือเก็บในกลองโฟมบรรจุน้ําแข็งเพื่อรอการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางเลือดโคสดจากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆาสัตว) จํานวน 1 แหง คือ
โรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร และติดตามการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคจากสถานที่
จําหนาย จํานวน 2 แหง คือ ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขียงเนื้อ 2) และรานขายเนื้อขางทาง (เขียงเนื้อ
3) โดยเก็ บตัวอย างเลือดโคแหง ละ 250 กรัม บรรจุในถุง พลาสติก ที่ติดฉลากเพื่อระบุชื่อตั วอยาง และวั น
เดือน ป ที่เก็บตัวอยาง กอนนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็น หรือเก็บในกลองโฟมบรรจุน้ําแข็งเพื่อรอการตรวจ
วิเคราะหทางจุลินทรีย
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ดําเนิน การสุมเก็ บตั วอย างเนื้ อโคและเลือดโคสด ทั้งหมด 3 ฤดู คื อ 1) ฤดู หนาว เดื อนมกราคม
2555 2) ฤดูรอน เดือนเมษายน 2555 และ 3) ฤดูฝน เดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อนําไปตรวจวิเคราะหการ
ปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิดตอไป
ตรวจวิเคราะหการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิด
ตรวจวิ เคราะหการปนเป อนของแบคที เรียกอโรคบางชนิด ในกระบวนการฆ าชําแหละและ
สถานที่จําหนายเนื้อโคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดังนี้
1. ตรวจวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total viable plate count) ตามวิธีของ BAM (2001)
Chapter 3
2. ตรวจวิเคราะห MPN Escherichia coli ตามวิธีของ BAM (2002) Chapter 4
3. ตรวจวิเคราะห Staphylococcus aureus ดัดแปลงตามวิธีของ BAM (2001) Chapter 12
4. ตรวจวิเคราะหหา Salmonella spp. ดัดแปลงตามวิธีวิเคราะห ISO 6579: 2002 รวมกับ
วีรานุช หลาง (2555)

ผลการวิจัย และการอธิปรายผลการวิจัย
4

สําหรับตั วอยางเนื้อโคและเลื อดโคสดไดดําเนินการสุมเก็บ จากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆ า
สัต ว) จํ านวน 2 แห งคื อ โรงฆ าโพนยางคํา และโรงฆ าสั ตว เทศบาลนครสกลนคร จั งหวัด สกลนคร และ
ติ ด ตามการปนเป อนของแบคที เ รี ยก อโรคจากสถานที่ จํ าหน ายเนื้ อโค จํ านวน 3 แห ง คื อ ร านจํ าหน า ย
ผลิตภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา (เขียงเนื้อ 1), ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขียงเนื้อ 2) และราน
ขายเนื้อขางทาง (เขียงเนื้อ 3) การสุมเก็บตัวอยางนั้นไดดําเนินการเก็บทั้งหมด 3 ฤดู คือ (1) ฤดูหนาว เดือน
มกราคม 2555 (2) ฤดู ร อน เดื อนเมษายน 2555 และ (3) ฤดู ฝน เดื อนกรกฎาคม 2555 เพื่ อนํ าไปตรวจ
วิเคราะหการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรค ซึง่ ผลการวิจัยที่ไดมีดังนี้
การตรวจนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total viable plate count)
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดถูกตรวจนับดวยเทคนิค pour plate บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA และบมที่ 37oC
เปนเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งเปนวิธีที่ดัดแปลงตามวิธีการของ BAM (2001) Chapter 3 หลังจากนั้นจึงทําการตรวจ
นับจํานวนโคโลนีของจุลินทรียทั้งหมดที่พบในแตละตัวอยาง ซึ่งไดแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนของจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (CFU/กรัม)
ตัวอยาง

แหลงที่มา

เนื้อโค

โรงฆาโพนยางคํา
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ
เขียงเนื้อ 1
เขียงเนื้อ 2
เขียงเนื้อ 3
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ
เขียงเนื้อ 2
เขียงเนื้อ 3

เลือดโคสด

คาเฉลี่ย

ฤดูหนาว

ฤดูรอน

ฤดูฝน

คาเฉลี่ย

6.2 x102
1.1 x103
7.0 x102
2.1 x103
6.4 x103
1.2 x104
5.5 x103
3.4 x104

1.4 x102
3.9 x102
1.1 x103
2.3 x104
1.2 x103
1.1 x103
1.5 x106
4.5 x102

4.1 x102
7.2 x102
4.2 x102
4.6 x103
6.7 x103
1.3 x104
1.6 x106
1.6 x105

7.8x103

2.4 x104

4.3x104

3.9x102
7.4x102
7.4x102
9.9x103
4.7x103
8.7x103
1.1x106
6.5x105
2.5x105

เกณฑ
มาตรฐาน
(CFU/กรัม)

<5 x 106

จากตารางที่ 1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ตรวจนับไดในแตละฤดูนั้น
พบวา มีคาเฉลี่ยของการปนเปอนในทุกตัวอยางอยูที่ 2.5x105 CFU/กรัม ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ที่
ยอมรับไดคือพบนอยกวา 5 x 106 CFU/กรัม ในขณะที่ในฤดูฝนพบวา มีคาเฉลี่ยการปนเปอนของจุลินทรียทุก
กลุม (ทุกตัวอยาง) สูงมากที่สุด คือ 4.3x104 CFU/กรัม รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูรอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยการ
ปนเปอนฯ ที่ 7.8 x 103 และ 2.4 x104 CFU/กรัม ตามลําดับ สําหรับตัวอยางที่มีการปนเปอนจุลินทรียส ูงมาก
ที่สุดคือ ตัวอยางเลือดโคสดที่เก็บในฤดูฝนที่พบการปนเปอนถึง 1.6 x106 CFU/กรัม
การตรวจวิเคราะหหาคา MPN Escherichia coli
Escherichia coli คือกลุมของแบคทีเรียฟคอลโคลิฟอรม (faecal coliform) ที่พบในอุจจาระจึงถูกใชเปน
ดัชนีหลักในการประเมินสุขลักษณะของการผลิตอาหารหรือน้ําดื่ม แบคทีเรียชนิดนี้มีคุณสมบัติในการหมัก
ยอยน้ําตาลแลคโตสใหเปนกรดและแกสที่อุณหภูมิ 44.5oC ภายใน 24 ชั่วโมง สําหรับการตรวจหา E. coli ใน
งานวิจัยนี้ไดใชวิธีประเมินคาทางสถิติที่เรียกวา most probable number (MPN) หรือ MPN E. coli ซึ่งหมายถึง
จํานวนสูงสุดของ E. coli ที่ยังมีชีวิตอยูและอาจพบไดในตัวอยาง ตามวิธี multiple-tube technique แบบ 3 tube MPN โดยผลตรวจหาคา MPN E. coli ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดไดแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คา MPN Escherichia coli ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ
ตัวอยาง
เนื้อโค

เลือดโคสด

6

แหลงที่มา
โรงฆาโพนยางคํา
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ
เขียงเนื้อ 1
เขียงเนื้อ 2
เขียงเนื้อ 3
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ
เขียงเนื้อ 2
เขียงเนื้อ 3

คา MPN Escherichia coli
(MPN/กรัม)
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ฤดูฝน
<3
3.6
9.2
<3
15
3.6
<3
3.6
3.6
23
>1,100
460
43
460
>1,100
<3
<3
>1,100
3.6
<3
9.2
>1,100
>1,100
15

เกณฑ
มาตรฐาน
(MPN/กรัม)

<100

จากตารางที่ 2 การหาค า MPN E. coli ในตั วอย างเนื้อโคและเลื อดโคสดที่ ถู กสุ มเก็ บ ในฤดู ตาง ๆ
พบวา มี 5 ตัวอยางที่ตรวจพบการปนเปอน E. coli ในปริมาณที่เกินเกณฑมาตรฐานฯ ที่กําหนดไวไดแก ตัวอยาง
เนื้ อโคจากเขี ยงเนื้ อ 2 ที่เก็บในฤดู รอน, เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดู หนาว, ตัวอย างเลื อดโคสดจากโรงฆาสัต ว
เทศบาลฯ ในฤดูฝน และ เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาวและฤดูรอน ทั้ง 5 ตัวอยางมีคา MPN E. coli สูงมากถึ ง
>1,100 MPN/กรัม ในขณะที่มีเพียงตัวอยางเลือดโคสดจากเขียงเนื้อ 2 เทานั้นที่ มีคา MPN E. coli อยู ในเกณฑ
มาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดคือพบ <100 MPN/กรัม เชนเดียวกับตัวอยางเนื้อโคที่เก็บจากโรงฆาโพนยางคํา และ
รานจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา พบวา ทุกตัวอยางที่เก็บในแตละฤดูมีคา MPN E. coli อยู
ในเกณฑมาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงการมีมาตรฐานที่ดีของระบบการปองกันการปนเปอน
E. coli ซึ่งเปนจุลินทรียกอโรคหลักในระบบทางเดินอาหารในทุกกระบวนการตั้งแตขั้นการผลิตจนถึงการขนสง
สินคาไปยังแหลงจําหนายขององคกร
การตรวจวิเคราะหหา Staphylococcus aureus
ในงานวิจัยนี้การตรวจวิเคราะห S. aureus ไดดัดแปลงตามวิธีของ BAM (2001) Chapter 12 โดยใช
วิธีประเมินคาทางสถิติหรือ most probable number (MPN) เชนเดียวกับการตรวจหา E. coli ตามวิธี multipletube technique แบบ 3-tube MPN โดยผลตรวจหา S. aureus ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดไดแสดงใน
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คา MPN ของ S. aureus ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ
ตัวอยาง
เนื้อโค

เลือดโคสด

แหลงที่มา
โรงฆาโพนยางคํา
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ
เขียงเนื้อ 1
เขียงเนื้อ 2
เขียงเนื้อ 3
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ
เขียงเนื้อ 2
เขียงเนื้อ 3

คา MPN ของ S. aureus
(MPN/กรัม)
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ฤดูฝน
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

เกณฑ
มาตรฐาน
(MPN/กรัม)

<100

จากตารางที่ 3 พบวา ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในสถานที่ และฤดูตาง ๆ นั้นคา
MPN ของ S. aureus ที่ตรวจวิเคราะหไดคือ <10 MPN/กรัม ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูประมาณ 10 เทา
ในขณะที่ปจจัยทางสภาพแวดลอม อุณหภูมิ และความชื้นพบวาไมมีผลตอการกระจายตัวของเชื้อดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงความปลอดภัยที่พึงจะไดรับการยอมรับจากผูบริโภคตอไป
การตรวจวิเคราะหหา Salmonella spp.
สํ า หรั บ การตรวจวิ เ คราะห ห า Salmonella spp. จํ า เป น ต อ งผ า นขั้ น ตอนการ non-selective
enrichment หรื อ pre - enrichment ของตัว อย างในอาหารเหลวเพื่ อ recovery หรือชุ บ ชี วิ ต (resuscitation)
เซลที่ บ าดเจ็ บ หรื อ ใกล ต ายให เ จริ ญ ขึ้ น มาใหม เนื่ องจาก Salmonella spp. เป น แบคที เ รี ย แกรมลบที่ พ บ
ปริมาณการปนเปอนในอาหารนอยมากเมื่อเทียบกับ normal flora ชนิดอื่น ๆ ขั้นตอนตอมาคือการเพิ่มจํานวน
Salmonella spp. ในอาหารประเภท selective enrichment เพื่ อ คั ด เลื อ กเฉพาะ Salmonella spp. ให เ จริ ญ
เทานั้น กอนนํ ามา streak บน selective differential agar เพื่อตรวจสอบลักษณะ single colony ที่เฉพาะของ
แบคทีเรียสกุล Salmonella ในอาหารแตละชนิด ทําใหการทดสอบวิธีการนี้ไมสามารถระบุการปนเปอนของ
Salmonella spp. ในเชิงปริมาณได จึงรายงานไดเพียงวาพบการเจริญของ Salmonella spp. หรื อไม โดยผล
การตรวจวิเคราะหไดแสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะหหา Salmonella spp. ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บ
ในฤดูตาง ๆ
ตัวอยาง

แหลงที่มา

เนื้อโค

โรงฆาโพนยางคํา
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ
เขียงเนื้อ 1
เขียงเนื้อ 2
เขียงเนื้อ 3
โรงฆาสัตวเทศบาลฯ
เขียงเนื้อ 2
เขียงเนื้อ 3

เลือดโคสด

8

ผลการเจริญของ Salmonella spp. ใน selective
differential agar ชนิดตางๆ
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ฤดูฝน
XLD SS XLD SS XLD SS
+
+
-

เกณฑ
มาตรฐาน

ไมพบ

จากตารางที่ 4 พบวา มีเพียงตัวอยางเลือดโคสดจากตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขียงเนื้อ
2) ที่เก็บในฤดูฝนเทานั้น ที่พบการปนเปอนของ Salmonella spp. ทั้งในอาหารชนิด XLD agar และ SS agar
โดยลักษณะโคโลนีบนอาหาร XLD agar มีสีแดงใส มีจุดสีดาํ อยูตรงกลาง ในขณะที่ SS agar พบโคโลนีใส ไมมี
สี (transparent) และมี จุ ด สี ดํ าอยู ต รงกลาง ซึ่ ง เกิ ด จากปฏิ กิ ริ ยาการรี ดิ ว ซ ซั ล เฟต (เป น ส ว นประกอบใน
อาหาร) ใหเปนแกสไฮโดรเจนซัลไฟด (Ferrous sulfide, FeS) (วีรานุช หลาง. 2555)
Salmonella spp. เปนแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารที่สําคัญ ไดแก โรคอาหารเปนพิษในมนุษยหรือ
ที่เรี ยกวา ซัล โมเนลโลซีส (Salmonellosis), ลําไสอักเสบ ไทฟอยด และการติด เชื้ อในกระแสเลื อด มั กพบ
ปนเปอนในอาหารประเภทเนื้อสัตว ไก นม ไข ผัก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา องคประกอบของเลือดโค
สด รวมถึงความชื้นในชั้นบรรยากาศที่มีปริมาณสูงในฤดูฝน มีผลสงเสริมตอการแพรกระจายและการเจริญ
ของ Salmonella spp. ไดมากกว าฤดูอื่น ๆ นอกจากนี้การปนเป อนของ Salmonella spp. อาจมีหลายปจจั ย
เชน การสุข าภิบาล สภาพแวดลอมภายในฟาร ม การจัดการทางดานสุขลัก ษณะ และการขนสงเพื่ อเขา สู
กระบวนการแปรรู ป ทั้ง สภาพเนื้อสดและผลิต ภั ณฑ ซึ่ งป จ จัยเหลานี้ ส ามารถควบคุ มไดโ ดยการควบคุ ม
คุณภาพและความสะอาดของวัตถุดิบในขัน้ การขนสงกอนการแปรรูป
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ทํ าให ส ามารถอธิ บ ายได ว า ความชื้ น และอุ ณ หภู มิข องสิ่ ง แวดล อมและ
อุ ณ หภู มิข องผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ พิ่ มขึ้ น มี ความสั มพั น ธ กั บ ความชุ ก ของ E. coli, S. aureus, Salmonella spp. และ
ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด โดยในฤดูฝน พบวา มีคาเฉลี่ยการปนเปอนของจุลินทรียทุกกลุม (ทุกตัวอยาง) สูง
มากที่สุด คือ 4.3x104 CFU/กรัม รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูรอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยการปนเปอนฯ ที่ 7.8 x 103
และ 2.4 x104 CFU/กรัม ตามลําดับ สําหรับตัวอยางที่มีการปนเปอนจุลินทรียสูงมากที่สุดคือ ตัวอยางเลือด
โคสดที่เก็บในฤดูฝนที่พบการปนเปอนถึง 1.6 x106 CFU/กรัม
สําหรับการตรวจสอบการปนเปอน E. coli ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ
พบวา ตัวอยางเนื้อโคที่ถูกเก็บจากโรงฆาโพนยางคํา และรานจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยาง
คําทุกตัวอยางที่เก็บในแตละฤดูกาลมีคา MPN E. coli อยูในเกณฑมาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดทั้งหมด แสดงใหเห็น
ถึงการมีมาตรฐานที่ดีของระบบการปองกันการปนเปอน E. coli ในทุกกระบวนการตั้งแตขั้นการผลิตจนถึงการ
ขนสงสินคาไปยังแหลงจําหนาย ในขณะที่มี 5 ตัวอยางที่มีปริมาณการปนเปอน E. coli สูงเกินเกณฑมาตรฐานฯ ที่
กําหนดไว (>1,100 MPN/กรัม) ไดแก ตัวอยางเนื้อโคจากเขียงเนื้อ 2 (ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร) ที่เก็บใน
ฤดูรอน, เขียงเนื้อ 3 (รานขายเนื้อขางทาง) ที่เก็บในฤดูหนาว, ตัวอยางเลือดโคสดจากโรงฆาสัตวเทศบาลฯ ใน
ฤดู ฝน และ เขี ยงเนื้ อ 3 ที่ เ ก็ บ ในฤดู ห นาวและฤดู ร อน ส วนการตรวจสอบการปนเป อน S. aureus และ
Salmonella spp. ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในสถานที่ และฤดูตาง ๆ นั้นพบวา มีคาการ
ปนเปอนแบคทีเรียดังกลาวต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในทุกตัวอยาง ยกเวนตัวอยางเลือดโคสดจาก
เขียงเนื้อ 2 ที่เก็บในฤดูฝนเทานั้นที่พบการปนเปอนของ Salmonella spp.
นอกจากฤดูก าลจะมีผ ลต อการกระจายตัว ของเชื้ อแล ว การปนเป อนของจุลิน ทรียในแตละกลุ ม
อาจมีสาเหตุเกิดจากการปนเปอนขามจากหลายแหลง ทั้งระหวางกระบวนการฆาชําแหละ การสับหั่นชิ้นเนื้อ
การขนสงอยางไมถูกสุขอนามัย และวิธีจัดการภายในรานจําหนายเนื้อโคในตลาดขายปลีก หรือเขียงเนื้อริม
ถนน โดยปจจัยเหลานี้ไดสงผลตอการปนเปอนของทั้งจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค และจุลินทรียที่เปนตัวบงชี้ของ
การบกพรองดานสุขอนามัยในกระบวนการผลิต ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิให
อยูในระดับต่ําเสมอระหวางการผลิต เนื่องจากเปนอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถชวยควบคุมหรือลดปญหาการ
ปนเปอนของจุลินทรียกอโรคได

ขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้ศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคในกระบวนการฆาชําแหละและสถานที่จําหนาย
เนื้อโคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยการตรวจวิเคราะหเฉพาะกลุมของแบคทีเรียกอโรคที่มี
รายงานและถู กควบคุ มการปนเป อนใหอยูใ นเกณฑ คุณภาพทางจุล ชีววิ ทยาของอาหารและภาชนะสั มผั ส
อาหารประเภทอาหารดิบ ทําใหทราบปริมาณการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมดังกลาว ดังนั้น ขอมูลที่ไดจาก
การวิ จั ยครั้ ง นี้ จึ ง สามารถนํ าไปใช กํ า หนดเป น แนวทางในการป อ งกั น การปนเป อ นแบคที เ รี ยก อโรคใน
ผลิตภัณฑเนื้อโคของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจตอไปได
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การพัฒนารูปแบบผายอมครามสําหรับคนรุนใหม
The Development of Indigo - dyed Cloths’ Pattern
for the New Generation People
อนุรัตน สายทอง (Anurat Saithong) 1, ฐิติรัตน แวนเรืองรอง (Thitirut Wanruengrong) 2,
อํานาจ สุนาพรม (Umnart Sunaprom) 3
1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูป แบบผายอมครามสําหรับคนรุนใหม มีจุด ประสงค 3 ประการ คือ (1)
เพื่อศึกษาความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุนใหม (2) เพื่อพัฒ นาผาและผลิต ภัณฑตนแบบตาม
ความต องการของคนรุ น ใหม (3) เพื่ อเผยแพรข อมูล ความตองการรูป แบบผ าและจั ด แสดงผ าตัว อยางที่
พัฒนาขึ้น กิจกรรมการวิจัยมี 4 กิจกรรม คือ (1) รวบรวมขอมูลความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุน
ใหม โดยการสั มภาษณ (2) จั ด เสวนา ออกแบบผ า และพั ฒ นาผ าตั ว อย าง (3) วิ พ ากษ ผื น ผ าตั ว อย า ง
ออกแบบ และสรางผลิตภัณฑ (4) จัดแสดงผลิตภัณฑตอ สาธารณะและเก็บขอมูลความพึงพอใจในผืนผาและ
ผลิตภัณฑ ผลการวิจัย พบวา คนรุนใหม อายุระหวาง 20-50 ป สวนใหญตองการผายอมครามที่ใชเสนใย
ฝาย ยอมครามลวน สีเขม เนื้อบางสม่ําเสมอ มีลายเล็ก ๆ กระจายบนผืนผา นําความตองการผายอมคราม
ขางตนเสนอให ผูรว มเสวนาที่เ กี่ยวของกับผ าย อมครามทั้งผู ผลิ ต ผู คา ผูใช ผู สงเสริม และนั กวิจั ย ระดม
ความคิด เพื่อออกแบบผืนผา แลวทอเปนผืน ไดผาทั้งหมด 7 ลาย 7 ผืน นักวิจัยรวมกับผูบริโภค ผูคา และ
ชางตัดเย็บ วิพากษผืนผา ออกแบบ และตัดเย็บเปนผลิตภัณฑได 10 ชิ้น นําผลิตภัณฑเสนอตอสาธารณะดวย
การเดินแบบ 2 ครั้งในงานเทศกาลของจังหวัดสกลนคร และจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑพรอมสัมภาษณ
ความพึงพอใจตอผืนผาและผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดตามลําดับมีดังนี้ เสื้อ
ลําลองจากผาลายผาแดง - ไอคํา ชุดสตรีลายกระบองเพชร และชุดสตรีลายหมี่ประยุกต
คําสําคัญ : รูปแบบผา, ผายอมคราม, คนรุนใหม

Abstract
The study on the development of indigo-dyed cloths’ pattern for new generations had 3
objectives, which were 1) to study the new generations’ demand on indigo-dyed textile; 2) to improve
the fabric and the model products according to the new generations’ demands; 3) to distribute information
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

11

12
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

on textile demands and exhibit the developed textile samples. There were 4 research activities, which
were 1) information gathering of the new generations’ demands on indigo-dyed cloths’ pattern by
interviewing; 2) holding a seminar, designing the textile and developing the textile model; 3) examining
the textile model, designing and manufacturing the product; 4) exhibiting the product model to the public
and collecting the data on the satisfaction on the model and product.
The research result yielded that most of the new generations aged between 20-50 years old
preferred indigo-dyed textile made from cotton with pure indigo dyeing in dark color, smoothly thin cloth
with small patterns over the textile. The said result was presented to the seminar participants who were
manufacturers, traders, consumers, promoters and researchers, to brainstorm together to design and
create the textile, totally 7 textile in 7 different patterns. The researchers with the consumers, traders
and tailors together examined the fabric, designed and tailored the textile into 10 products. The products
were then being presented to the public in 2 fashion shows in Sakon Nakhon’s provincial fair. An exhibition
was also held and satisfaction of participants was being asked. It was found that the products that gained
the most satisfaction were Phadeang-Aikham shirt, cactus-pattern woman suit and applied Mhee-pattern
woman suit respectively.

12 Keywords: Cloths’ Pattern, Indigo-dyed Textile, The New Generations

บทนํา
ผายอมครามเปนผาเกาแกพบบริเวณกวางในเขตรอน ผายอมครามจึงเปนสัญลักษณของคนชนบท
หรื อคนโบราณ แตเ มื่ อได รับ การพื้ นฟู วิ ธียอมแบบดั้ ง เดิ มพัฒ นาวิ ธี ทอ และสร างลายตามยุ คสมั ย ทํ าให
ผูบริโภคผาขยายไปเปนคนเมือง และดวยวัตถุดิบที่เปนธรรมชาติ กระบวนการผลิตเปนภูมิปญญาทองถิ่น ผา
ย อมครามจึ ง เป น ผ าในดวงใจของนั ก อนุ รั ก ษ (ยุ ว นุ ช ทิ น นาลั ก ษณ . 2550) เกิ ด การพั ฒ นารู ป แบบผ า
หลากหลาย จากผาผืนเพื่อการนุงหม กลายเปนผาเบ็ดเตล็ดตามจุดประสงคการใชงาน เชน ผาพันคอ และ
ผาคลุมไหล ซึ่ง ราคาผาตอชิ้น ลดลง สามารถใชป ระโยชน เป นของฝาก ของที่ ระลึก และทําให ขยายกลุ ม
ผูบริโภคไปยังคนวัยทํางานอายุนอย (จันทิมา พรหมเกษ. 2548) งานวิจัยเรื่องนี้ เปนการศึกษารูปแบบผาที่
เหมาะแกการสรางผลิตภัณฑสําหรับคนรุนใหม มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ (1) เพื่อศึกษาความตองการรูปแบบ
ผาย อมครามของคนรุ นใหม (2) เพื่อสรางผาและผลิตภั ณฑต นแบบตามความต องการของคนรุน ใหม (3)
เพื่อเผยแพรขอมูลความตองการรูปแบบผาและจัดแสดงผาตัวอยางที่สรางจากขอมูลความตองการของคน
รุนใหม
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. สร างแบบสอบถามและเก็บ ข อมู ล ความต องการรู ปแบบผ ายอมครามของคนรุน ใหม จํ านวน
119 คน ตามประเด็น และวิเคราะหสรุปขอมูล
2. จัดเสวนา เรื่อง “ความตองการรูปแบบผายอมคราม และการออกแบบผาตัวอยาง” ผูรวมเสวนา
เป นผู เชี่ ยวชาญดานผายอมคราม จากสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจัง หวั ดสกลนคร ที มนัก วิจั ย ผู ผลิ ต และผู
จําหนายผายอมคราม รวม 20 คน แสดงความคิดเห็นรวมกับขอมูลที่วิเคราะหจากแบบสอบถาม ออกแบบ
ผายอมคราม ในรายละเอียดทั้ง เสนใย สี ลาย และเทคนิคการทอ
3. สรางผาตัวอยาง โดยกลุมผูผลิตนําขอมูลรูปแบบผาจากการเสวนาไปใชเปนพื้นฐานในการยอม
และทอผืนผา
4. จัดวิพากษผาตัวอยางและออกแบบผลิตภัณฑจากผาตัวอยาง โดยผูชํานาญดานการผลิตผาและ
ออกแบบผลิตภัณฑผายอมคราม ไดแก ทีมวิจัย ผูผลิต ผูคา ผูบริโภค และชางตัดเย็บ
5. สรางผลิต ภัณ ฑจ ากผาตัว อย าง โดยผู คาและชางตั ดเย็บ นําผลการวิ พากษ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑไปสรางเครื่องนุงหมสําหรับสตรีและบุรุษ
6. แสดงผลิตภัณฑตัวอยาง โดยจัดนิทรรศการแสดงชิ้นงานพรอมขอมูล แนวคิด การออกแบบผา
รูปแบบผา และการสรางชิ้นงาน ในงานรวมใจไทสกล ป 2556 และจัดเดินแบบโชวผลิตภัณฑผายอมคราม
2 ครัง้ ในงานเทศกาลออกพรรษา ป 2555 และงานรวมใจไทสกล ป 2556
7. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในผาและผลิตภัณฑตัวอยาง
8. สรุปผลการวิจัยและทํารายงานเผยแพร

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา คนรุนใหม วัย 20 – 50 ป ทั้งเพศหญิงและชายที่เคยใชผายอมคราม ตองการผา
ยอมครามเพื่อตัดเย็บเปนเสื้อและผาพันคอเปนสวนใหญ ดวยเหตุผลวาผาสวย สวมใสสบาย และภูมิใจในภูมิ
ปญญาทองถิ่น สําหรับลักษณะผาที่ตองการนั้น ตองเปนเสนใยฝายแทหรือฝายเข็นมือ รองลงไปเปนเสนใย
ประดิษฐหรือเรยอน โดยเสนใยทั้งสองชนิดเปนแบบเสนเล็ก เรียบ เสมอ สวนสีครามบนผืนผา ตองการสี
ครามลวน เขมระดับสีกรมทาทั้งที่เปนผาพื้น และมีลายหมี่เล็ก ๆ กระจายเปนหยอมบนผืนผา สําหรับเนื้อผา
ตองการเนื้อบาง เรียบ สม่ําเสมอ นุม และพลิ้วตัว
หลังจากวิเคราะหความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุนใหมแลว นําผลเสนอตอผูรวมเสวนา
20 คน ประกอบดวย นักวิจัย เจาหนาที่ฝายสงเสริม ผูผลิต และผูคาผายอมคราม เพื่อรวมกันใชขอมูลจาก
ผลการสัมภาษณและประสบการณในการออกแบบผาตัวอยางโดยกําหนดแนวคิด เสนใย สี ลาย และเทคนิค
การทอ มอบหมายผูผลิตเปนผูสรางผืนผา ไดผา 7 ลาย ๆ ละ 4 เมตร ไดแก ผาแดง-ไอคํา หนอนดอกไม
ฟาประดับดาว สะนูวาว สองหอง หมี่ประยุกต และกระบองเพชร ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1
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ผูรวมวิพากษผา 8 คน ประกอบดวย นักวิจัย ผูบริโภค ชางตัดเย็บ และผูคาผายอมคราม มีความ
พึงพอใจในรูปแบบผา 3 ลําดั บแรก จาก 7 ชิ้ น ดังนี้ ชิ้นผาแดง– ไอคํา ชิ้ นดาวประดั บฟ า และชิ้นหนอน
ดอกไม
ตารางที่ 1 ชิ้นผาและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ
ชื่อชิ้นผา
ลายผาแดง-ไอคํา

ลายหนอนดอกไม

ลายฟาประดับดาว

14

ลายสองหอง
ลายสะนูวาว
ลายหมี่ประยุกต
ลายกระบองเพชร

แนวคิด
ถายทอด 2 อารมณ ที่แตกตาง อยางลงตัว อารมณหนักแนน จากผาพื้นสีน้ํา
เงิน 4 ตะกอ กับอารมณออนหวานจากลายหมี่รูปดอกไม ใหญ เล็ก บนเนื้อผา
เบาพลิ้วของเรยอน ดั่งคูรักอมตะแหงเมืองหนองหารหลวง ทาวผาแดงกับนาง
ไอคํา
แสดงความรวมสมัยโดยชื่อ หนอนดอกไม ลายหมี่เสนหยักเปนหนอนแฝงตัวใน
สวนดอกพุด บนผาพื้นสีน้ําเงิน สรางอารมณจากผิวสัมผัสของเนื้อผาที่มีมิติ
ดวยลายขัด เสนใยฝายเข็น 40 % กับฝายเสนเล็ก 60 %
แสดงความรวมสมัยโดยเหตุการณ ดาวเคียงเดือน อารมณของคนรุนใหมที่
กําลังแสวงหาคนรูใจ ใชใยเรยอน สีเขม ออน จาง เปนเสนยืน พุงดวยเสนหมี่
ที่มัด 25 ลํา ลายฟาประดับดาวดวยเทคนิคลายขัดงาย ๆ
สรางมิติผาพื้นสําหรับการแปรรูปดวยการใชสีเขม-จาง สลับกัน เปนชวง ๆ
หรือเปนหอง ๆ
สรางมิติผาพื้นสําหรับแปรรูป ดวยรูปทรงของลายเปนวงกลม มีเสนตัดบริเวณ
หัว-ทายของผา ไดแนวคิดลายมาจากสะนูวาวของคนอีสาน
ลายหมี่ประยุกตเกิดจากการนําลายหมี่ดั้งเดิมมาจัดวางใหมในลักษณะที่แปลก
ตาจากรูปแบบเดิม นําเสนอในรูปแบบนามธรรม
กระบองเพชรเปนพืชตางถิ่นที่เติบโตไดดีทามกลางสภาพอากาศรอน แลง แบบ
ภาคอีสาน แปลกที่รูปทรง สีของดอกฉูดฉาด ปลูกงาย ตายยาก เมื่อปรากฏ
ลายบนผืนผาจะสื่อถึงความงดงาม และสรางสรรค ของผูที่ดํารงชีวิตอยู
ทามกลางความแหงแลงของธรรมชาติ
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ลายผาแดง-ไอคํา

ลายหนอนดอกไม

ลายฟาประดับดาว

15

ลายสองหอง

ลายสะนูวาว

ลายหมี่ประยุกต

ลายกระบองเพชร

ภาพที่ 1 ลายผาบนกระดาษ และผืนผาตัวอยาง
นําผาตัวอยาง 7 ชิ้น ไปออกแบบตัดเย็บ ไดผลิตภัณฑ 10 ชิ้น ไดแก ลายผาแดง-ไอคํา ลายหนอน
ดอกไม ลายฟาประดั บดาว และลายสองหอง ลายละ 2 ชิ้น สว นลายสะนูว าว ลายหมี่ป ระยุ กต และลาย
กระบองเพชร ตัดเปนชุดสตรี ลายละ 1 ชิ้น ดังภาพที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

16
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon
NakhonRajabhat
RajabhatUniversity
UniversityJournal
Journal ; 7 (13) : January - June 2015
Sakon

ผาแดง-ไอคาํ

16

สองหอง

สะนูวาว

หนอนดอกไม

ฟาประดับดาว

หมี่ประยุกต

กระบองเพชร

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑจากผายอมคราม 7 ลาย
ผู ช มนิ ท รรศการ จํ า นวน 100 คน
ร อ ยละ 75 เป น เพศหญิ ง มี ภู มิ ลํ า เนาใน
จังหวัดสกลนคร อายุ 21-50 ป แสดงความ
พึ ง พอใจต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ 7 ลาย 7 ชิ้ น ใน 6
รายการ ได แก เนื้ อผ า สี ผ า ลายผ า เส น ใย
รูปแบบผา และการนําไปใชไดจริง ผลิตภัณฑ
ที่พึงพอใจมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑจากผาลาย
ผาแดง-ไอ คํ า โดยมี พึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ทุ ก
ระดับความพึงพอใจ
รายการ รองลงไปคื อผลิต ภั ณฑ จากผ าลาย
กระบองเพชร และผลิตภัณฑจากผาลายหมี่ประยุกต ตามลําดับ ผลิตภัณฑจากผาลายกระบองเพชร เปน
รองจากผลิตภัณฑผาลายหมี่ประยุกต ในดานสีของผา เพียงรายการเดียว

วิจารณผลการวิจัย
ลักษณะของผายอมครามทั้ง 3 ชิ้น ไดแก ผาแดง-ไอคํา กระบองเพชร และหมี่ประยุกต ไดรับความ
พึงพอใจมากที่สุด สอดคลองกับผลการสัมภาษณความตองการผาของคนรุนใหม ในประเด็นเปนผาผืนทอ
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17
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดวยฝาย (เรยอนเปนฝายประดิษฐ) เสนเล็ก เรียบ สม่ําเสมอ สีครามลวน ลายหมี่เล็ก กระจายในเนื้อผา เนื้อ
บาง นุม และทิ้งตัว ใชประโยชนเพื่อตัดเสื้อ-กระโปรง
สําหรับประเด็นที่ขัดแยงกันระหวางผลการวิพากษผืนผาและความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากชิ้นผา
ทีมวิพากษพึงพอใจผา 3 ลายตามลําดับไดแก ลายแดง-ไอคํา ลายฟาประดับดาว และลายหนอนดอกไม แต
ผู ช มนิ ท รรศการมี ความพึ ง พอใจต อผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากลายฟ าประดั บ ดาวและลายหนอนดอกไม รองจาก
ผลิตภัณฑจากลายกระบองเพชร และลายหมี่ประยุกต นาจะเปนผลมาจากแบบเสื้อของลายฟาประดับดาว
และลายหนอนดอกไม เรียบเกิน ไปสําหรับกลุมผู ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสว นใหญอายุระหว าง 21-30 ป มี
ภูมิลําเนาในสกลนครและใกลเคียง ในขณะที่ทีมวิพากษ 8 คน มีอายุระหวาง 40-60 ป และมีประสบการณ
ดานตลาดผ าย อมครามกว างกว า มี ความเห็ นว าผ าลายหนอนดอกไม และฟ าประดับ ดาวมี ความโดดเด น
โดยเฉพาะลายหนอนดอกไมที่ใชฝายเข็นเสนเล็กเสนใหญทอสลับกัน ทําใหเกิดมิติในเนื้อผา หรืออาจจะเปน
เพราะสรางลายจากการสลับฝายยอมสีน้ําตาลจากเปลือกประดู ซึ่งผลการสัมภาษณความตองการระบุวา
ตองการสีครามลวน สวนผาลายหมี่ประยุกตกับลายกระบองเพชรเปนผามัดหมี่ยอมครามที่พบเห็นไดทั่วไป
ซึ่งเหมาะสําหรับการตัดเย็บชุดสตรีเพื่อการสวมใสไปทํางานนอกบาน หรือในสํานักงาน ทําใหไดรับความพึง
พอใจมาก

ขอเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑผายอมครามธรรมชาติ แบงเปน 2 ขั้นตอน คือการยอมใหไดผาสีนํา้ เงิน
สดใส วาว ติดทน สีไมตก กับการพัฒนารูปแบบผาใหใชประโยชนคุมในคุณคาและราคาของผายอมคราม
การสกัดสีและเตรียมน้ํายอมคราม เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีขอ จํากัด ตองใชอุปกรณ
และทักษะทางวิทยาศาสตรชวยในการศึกษาและควบคุม (อนุรัตน สายทอง, วงเดือน อุดมเดชาเวทย และ
ประไพพัน ธ แดงใจ. 2545) แต การพั ฒนารูป แบบผ าย อมครามเปน ศิล ปะบนผลิต ภัณ ฑที่ อิงเรื่องราวทาง
วัฒนธรรม สรางเสนหใหผืนผา ศาสตรและศิลปสองสวนนี้ตองสอดคลองและลงตัวในผาแตละผืน (อนุรัตน
สายทอง, ฐิติรัตน แวนเรืองรอง และอํานาจ สุนาพรม. 2552)
การสรางลายผายอมครามแบบดั้งเดิม คือลายหมี่ทอขัดสานซึ่งเปนเอกลักษณของผาอีสานสําหรับ
นุงหมในชุมชน แต ผูบริโ ภคตางวัฒนธรรมไมนิยมเอกลั กษณนั้ น จึง ควรปรั บลายผายอมครามใหแตกตาง
ออกไป เหลือลายหมี่บางเล็กนอยเพื่อบอกแหลงกําเนิดหรือแหลงภูมิปญญา หรือประยุกตเปนมัดยอม ลาย
ผาที่สรางแตกตางมีทั้งลายในเนื้อผาที่สรางจากการทอดวยฟมหลายตะกอ หรือเกิดจากการสืบหูกตอเสน
ฝายเขาเขาหูก เทคนิคการทอทั้งสองแบบยุงยากกวาการทอขัดสาน แตการทอขัดสานก็สามารถสรางลายที่
นาสนใจได เชน ลายขัด เสน สี สม่ําเสมอ ลายขัด สลับสี (ขาว จาง เขม) เสนสม่ําเสมอ ลายขัด สลับสี แทรก
เสนฝายยอมสีธรรมชาติอื่น ลายขัดสลับขนาดเสนใย สลับสีเขม จาง ลายขัดสลับขนาดเสนใย ผสมลายหมี่
ลายขัดมัดหมี่ เสน สี สม่าํ เสมอ ลายขัดมัดหมี่ สลับสี (ขาว จาง เขม) เสนเสมอ
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เมื่อพัฒนาการยอมผาและสรางรูปแบบชิ้นหนึ่งแลว ตองนําเสนอจุดเดนของผายอมคราม อธิบาย
ตามหลักวิชาเพื่อการยอมรับในศาสตรบนผืนผา สวนศิลปะบนผืนผานั้นเปนเรื่องเฉพาะบุคคล เฉพาะสังคม
และเฉพาะเวลา ผายอมครามจากฝายแท ครามธรรมชาติแท ยอมดวยการหมักในน้ําขี้เถา มีดีมากมายดังนี้
1. นุงหนารอนเย็น นุงหนาหนาวอุน
2. ซับเหงื่อ สบายตัว ระบายอากาศ ลดกลิ่นตัว
3. นุงกลางแดด อบผิว ไมแสบรอน
4. สีสวย ลายสวย สีไมตก
5. สืบสาน มรดกภูมิปญญาพอแม
คุณสมบัตขิ างตนอธิบายได ดังนี้
1. สีครามติดฝายไดดี เพราะทั้งฝายและครามมีตําแหนงที่จับกันไดพอดีจํานวนมาก ฝายยอมคราม
จึงไมตกสีและยอมไดสีเขม (อนุรัตน สายทอง. 2555) ทั้งคูจะยืนยันความเปนของแทซึ่งกันและกัน
2. ฝายซับน้ําไดดี มีน้ําหนัก (อนันตเสวก เหวซึ่งเจริญ. 2543) ฤดูรอนจึงซับเหงื่อ ขณะเดียวกันฝาย
ระบายอากาศทําใหเหงื่อระเหย เมื่อน้ําเปลี่ยนสถานะเปนไอจะดูดความรอน ผูสวมใสผาฝายจึงเย็น สบายตัว
ยิ่งซักยิ่งนุม ทิ้งตัวดี ฤดูหนาวไมมีเหงื่อ จึงทําใหอุน
3. ผายอมสีคราม ดูดกลืนทั้งแสงแดดและแสงยูวี (ออยทิพย ผูพัฒน. 2552) จึงปกปองผิวหนังจาก
แสงแดด บมผิว ไมแสบรอน
4. สีครามตานเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนัง (ปราชญสกล ชวยสุดสกุลชัย. 2552) ฝายระบายอากาศ
ลดความอับชื้น ผาฝายยอมครามจึงตานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนผิวหนังที่เปนสาเหตุของกลิ่นตัว
5. ในอดีตการทอผาเปนหนาที่ของภรรยา ผูหญิงคอนโลกจึงถูกฝกการทอผาตั้งแตเด็ก และฝงเขา
ไปในจิตวิญญาณ เพื่อเตรียมการออกเรือน เตรียมการเปนแม คนวัยทํางานสวนใหญจึงเห็นแมพรอมกับผา
เห็นผาพรอมกับแม แมไมมีตัวตนของแมแลวก็ตาม
6. ผาคือหนา ตางใหคนนอกมองลอดเข าไปเห็นสถานะของครอบครั ว เห็ นคุ ณค าของผู หญิ งใน
ครอบครัว เห็นฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูนําครอบครัว
ปจจุบัน ผูบริโภคมากกว ารอยละ 60 ใชผายอมครามไมคุมคาความดีของผา เนื่องจากไมรูจักผ า
ยอมครามดี รูแตเพียงสวย แพง สวมใสแลวดูดี จึงเลือกผายอมครามที่สีน้ําเงิน ลายถูกใจ สั่งตัดเย็บแบบ
หรูหราเหมือนผาไหม นั่นคืออาบน้ํายา อัดผากาว รองผาลื่น หนุนไหล ใหสงางาม เมื่อสวมใสจึง รูสึกรอน
เหงื่อมาก อับชื้น ไมสบายตัว ตองซักรีดอยางระมัดระวังไมใหเสียทรง ทั้ง ๆ ที่ผายอมครามแทจากฝายและ
ครามเปนผาธรรมดา ผาธรรมชาติ สวมใสสบายๆแบบลําลอง ควรใหผาไดสมั ผัสผิวของผูสวมใส เพื่อ จะได
รับรูความพิเศษของผาในคุณสมบัติดังขอ 1 ถึงขอ 5
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บทคัดยอ
การพัฒนาวิธีการจัดทําบัญชี แบบมี สวนรวมของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร มี
วัตถุ ประสงคเพื่ อศึ กษาสภาพป ญหาและอุปสรรคในการทํ าบัญชีของกองทุ นหมูบานตําบลทาแร และพั ฒนา
ความรู ของเกษตรกรเกี่ ยวกั บวิธี การจั ดทําบั ญชี แบบมี ส วนร วม การวิ จั ยใช ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยแบบผสมผสาน
ระหวาง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ
กลุ มเป าหมาย คื อ เกษตรกรที่ เป นประธาน กรรมการ สมาชิก และผู จั ดทํ าบั ญชีของกองทุนหมูบ านฯ ซึ่ งมี
ทั้งหมด 8 กองทุนๆ ละ 6 คน รวมเปน 48 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจงกรณีประธานและกองทุนหมูบานฯ กับสุม
แบบโควตากรณีกรรมการและสมาชิกกองทุนฯ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด ไดแก 1) แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง และ 2) แบบทดสอบทางบัญชี ที่ใชอบรมกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย
ผลการศึ กษาพบว า ปญหาและอุ ปสรรคในการจัดทําบัญชี ของกองทุ นหมู บาน คื อ 1) ไม มีเอกสาร
หลักฐานที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี หรือมีแตไมครบถวน อีกทั้งมีความยุงยากในการเตรียมแบบฟอรมทาง
บัญชีและสมุดบัญชีที่ตองใชงาน 2) เกษตรกรไมกลาบันทึกบัญชีจริงในสมุดเพราะกลัวขอมูลผิดพลาด จึงทําให
การบั นทึกบั ญชีซ้ําซอนหรือลื มบันทึ กบัญชี 3) การบันทึ กบัญชีตามความสะดวกและตามความเขาใจ โดยใช
เกณฑเงินสดในการบันทึกบัญชี 4) การบันทึกบัญชีลาชา ไมทันสมัย ทําใหไมสามารถใหขอมูลที่ทันตอเหตุการณ
และไมสามารถตอบสนองความตองการใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการกองทุนได 5) ไม
มีระบบการติดตามหรื อตรวจสอบหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่กูยืมเงินกองทุนไป และ 6)
เกษตรกรที่เคยไปอบรมกับหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐ เมื่อจะลงมือปฏิบัติจริงก็ไมสามารถจัดทําบัญชีได ตองขอ
ความชวยเหลือจากครูบัญชีอาสา
จากปญหาและอุปสรรคขางตน ผูวิจัยและเกษตรกรไดรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น สงผล
ใหเกิดวิธีการจัดทําบัญชีแบบมีสวนรวม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การแยกรายการคาออกเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเกี่ยวกับเงินกองทุน 1 ลานบาท และกิจกรรม
เกี่ยวกับเงินออม หรือเงินรับฝากจากสมาชิก
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2. แบงระบบบัญชีของกองทุนหมูบ าน เปน 3 สวน ไดแก 1) เอกสารที่ใชในการบันทึกบัญชีและสมุ ด
บัญชีที่เกี่ยวของ 2) วิธีการบันทึกบัญชี แบงเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบบัญชีเกีย่ วกับการรับเงิน /จายเงิน / การรับ
สินทรัพยเปนการชําระคาหุนหรือการรับบริจาค และ 3) การจัดทํารายงานทางการเงิน
คําสําคัญ : การพัฒนา, วิธีการจัดทําบัญชี, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

Abstract

22

This research on the development of participatory book-keeping of village funds in Tharae
Sub-district, Sakon Nakhon Province aimed to study and identify problems and obstacles in participatory
book-keeping of funds in villages of Tharae Sub-district and to improve farmers’ knowledge on
participatory book-keeping. This study employed a mixed research method between participatory action
research and a quantitative research by using descriptive statistics in percentage. The target group
consisted of chairs of the funds, members of the committees, ordinary members and bookkeepers in 8
groups of funds, totally 48 participants. Purposive sampling was used in the case of chairs of the funds
and the funds along with quota sampling in the case of members of the committees and ordinary
members. Research tools used included 1) a structured interview and 2) an accounting test on bookkeeping used with the target farmers. Data were analyzed and reported in percentage.
The findings of this study were as follows:
The problems and obstacles in doing book-keeping of the village funds comprised:
1. There were no documents as evidences for book-keeping, or there were some but inadequate.
In addition, there were some difficulties in preparing book-keeping forms and an account book.
2. The farmers dared not to write down the actual information due to the fear of making mistake.
This led to the double book-keeping or else the forgetting of doing book-keeping.
3. Account books were recorded according to convenience and understanding of Cash Basis; in
other words, the records were done only by cash payment.
4. Records were delayed and out–of-date; therefore the information was not up-to-date and
did not help make a decision to manage the funds.
5. There was no follow-up process or inspection on bad debts and doubtful accounts from debtors.
6. The bookkeepers were unable to operate book-keeping by themselves after training sessions with
government organizations or from a handbook of fund book-keeping. Eventually, they required help from social
development staffers or voluntary accounting teachers.
According to the above problems and obstacles, the researcher together with the farmers
discussed and expressed and exchanging their opinions. As a result, there was an advent of the participatory
book-keeping with the following details:
Volume 7 (13) : January - June 2015
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1. The accounting transaction was divided into 2 activities, which were an activity related to the
1 million-baht fund and an activity related to savings or deposit from the members.
2. The bookkeeping system of the village funds was divided into 3 parts, which were 1)
documents used for book-keeping and related account books, 2) accounting, divided into 3 systems:
accounting system on deposit/withdrawal, obtaining assets/properties as share payment or donation, and
3) financial report.
Keywords : Development, Book-keeping, Participatory Action Research

บทนํา
การจั ด ทํ า บั ญ ชี ข องกองทุ น หมู บ า นถื อ เป น ภารกิ จ ที่ สํ าคั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ ทุ ก กองทุ น จะต อ งให
ความสําคัญเพราะรายงานทางการเงินที่ไดจากการจัดทําบัญชี ถือเปนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะทางการเงินที่แทจริงของแตละกองทุน รวมถึงขอมูลทางบัญชีเปนขอมูลที่เชื่อถือได สามารถ
นํามาวิเคราะห วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนินงานดานการบริหารการเงินไดอยางถูกตอง และ
ทันเหตุการณ
นโยบายกองทุนหมูบาน เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการสรางเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก
ใหมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการสนับสนุนจัดสรรเงินทุน 1 ลานบาท เพื่อใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นใชเปน
ทุน หมุน เวีย นเพื ่อ พัฒ นาอาชีพ สรา งงาน สรา งรายได เพิ ่ม รายได ลดรายจา ย และบรรเทาความ
เดือดรอนเรงดวนของประชาชน
นับ แต มีก ารจัด ตั้ งกองทุน หมู บ านและชุ มชนเมื องแห งชาติเ ปน ตน มา การบริห ารจั ดการเงิ นของ
กองทุนหมูบาน นอกจากจะตองใชความรูความสามารถในบริหารการจัดการแลว สิ่งทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่ง
คือความโปรงใสของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจ
จากสมาชิก ดังนั้น การทําบัญชี จึงถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชพิสูจนความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได ของ
คณะกรรมการกองทุน ทั้งยังเปนมาตรฐานในการชี้วัดศักยภาพของกองทุนเพื่อประเมินผล ซึ่งจะนําไปสูการ
วิเคราะห วางแผนและควบคุม และตัดสินใจการบริหารจัดการในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากความสําคัญและที่มาของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะอาจารยสอนวิชาบัญชีมีหนาที่
เกี่ยวของกับการสอนวิชาบัญชีและการผลิตผูจัดทําบัญชี ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีพันธ
กิจในการพั ฒนาและถ ายทอดองคความรูสู ทองถิ่น ดั งนั้น เพื่อเปนการเพิ่มศัก ยภาพใหกั บมหาวิทยาลัยฯ
ผูวิจัยจึงนําความรูจากมหาวิทยาลัยไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทองถิ่น ซึ่งจะทําใหกองทุนหมูบานไดตระหนักถึง
ความสําคัญของบัญชี และนําขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชน สงผลใหกองทุนหมูบานและผูเขารวมโครงการมี
วินัยทางการเงิน รูจักวิธีการบริหารการเงิน เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานใหเติบโตอยางมี
คุณภาพ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการรักษาสมดุลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนรากฐาน
ของทองถิ่นใหอยูอยางยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร
2. เพื่ อพัฒนาวิธีการจัดทําบั ญชีแบบมีสวนร วม ระหวางผู วิจัยกับ เกษตรกรที่เป นสมาชิ กกองทุ น
หมูบาน

ขอบเขตการวิจัย

24

1. ขอบเขตดานประชากรหรือกลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรที่เปนประธาน กรรมการ และสมาชิกที่
เปนผูจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร ซึ่งมีทั้งหมด 8 กองทุน กําหนดโควตาผูเขารวมการ
วิจัยจาก 8 กองทุ น ๆ ละ 6 คน รวมเป น 48 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงกับสุมแบบโควตา ไดแก
กองทุนหมูบานทาแร หมูบานพะโค หมูบานหนองบัวทอง หมูบานปาพนาวัลย หมูบานสรางแกวสมานมิตร
หมูบานทาแรเหนือ หมูบานทาแรสามัคคี และหมูบานทาแรพัฒนา
2. ขอบเขตดานพื้นที่ดําเนินการ คือ กองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร จํานวน 8
กองทุน
3. ขอบเขตดานเวลาทําการศึกษา ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
4. ขอบเขตดานเนื้อหา เนนศึกษาการพัฒนาวิธีการจัดทําบัญชีแบบมีสวนรวมของกองทุนหมูบาน มี
3 ขั้น คือ
4.1 สํารวจสภาพปญหาการทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร เก็บรวบรวมขอมูล
จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับเกษตรกร ซึ่งเปนสมาชิกกองทุนหมูบานทั้งหมด 8 กองทุน
4.2 กําหนดวิธีการแกไขปญหา โดยจัดเวทีประชุมกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร
4.3 ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หา ผู วิ จั ย จั ด ฝ ก อบรมการทํ า บั ญ ชี โดยให เ กษตรกรที่ เ ข า ร ว ม
โครงการวิจัยไดทดลองฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทําบัญชี

การดําเนินการวิจัย
1. เตรี ยมการวิจัย ประกอบด วยการศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เ กี่ยวข องกั บการทํ าบั ญชี และการ
คัดเลือกกองทุนหมูบาน
1.1 การศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แลวนํามาสังเคราะห เพื่อสรุปภาพเกี่ยวกับแนวคิด
หลักการ และขั้นตอนการทําบัญชีกองทุนหมูบ าน
1.2 ผูวิจัยคัดเลือกกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร ลงพื้นที่หาขอมูลกับพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร และประสานกับพนักงานพัฒนากองทุนหมูบาน และเลขานุการเครือขายกองทุนหมูบาน
เมื่ อ คั ด เลื อ กกองทุ น หมู บ า นได แ ล ว ผู วิ จั ยได ล งพื้ น ที่ ใ นเขตตํ า บลท า แร (ลงพื้ น ที่ ค รั้ ง ที่ 1) เพื่ อ สร า ง
ความสั มพั น ธ ที่ ดี การยอมรั บ จากชุ มชน และจั ด ประชุ มกลุ ม แกนนํ ากองทุ น หมู บ าน เพื่ อชี้ แจงเกี่ ยวกั บ
โครงการวิจัย แนวคิด หลักการ และขั้นตอนการวิจัยแบบมีสวนรวมพอสังเขป
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2. ดําเนินการวิจัย
2.1 สํารวจสภาพปญหาการทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร (การลงพื้นที่ครั้งที่ 2) เก็บ
รวบรวมขอมูลด วยแบบสัมภาษณแบบมี โครงสร าง กับ เกษตรกรซึ่ งเปนสมาชิกกองทุ นหมูบานทั้ งหมด 8
กองทุน
2.2 กําหนดวิธีการแกไขปญหา โดยจัดเวทีประชุมกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร (เปนการลงพื้นที่
ครั้งที่ 3) โดยดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ผู วิ จั ยนําเสนอผลการสํารวจสภาพปญ หาการทําบั ญ ชี ในอดี ต ที่ผ านมา ซึ่ งได
ข อมู ล จากแบบสอบถามและการลงพื้นที่ครั้งที่ 2
2.2.2 ผูวิจัยไดนําเสนอวิธีทําบัญชี (แบบใหม)เพื่อแกไขปญหาการทําบัญชีในอดีต โดยเปน
วิธีทําบัญชีที่ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีในขั้นเตรียมการวิจัย
2.2.3 ระดมความคิด เห็ นจากเกษตรกรที่ เป นประธาน กรรมการ สมาชิก ผู จั ดทํ าบั ญ ชี
กองทุน โดยใหอภิปราย วิพากย และเสนอแนะจากวิธีการทําบัญชีที่ผูวิจัยนําเสนอ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางบัญชีรวมกันระหวางผูวิจัยกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกกองทุนหมูบาน
2.2.4 พั ฒ นาวิ ธี ก ารทําบั ญ ชี แบบใหม จ ากการเรี ยนรู ร ว มกั น ระหว างผู วิจัยกับเกษตรกร
วิธีการทําบัญชี ดังกลาวมีความสอดคลอง เหมาะสมกั บความต องการของกองทุ นหมู บาน และเกษตรกร
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
2.3 ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หา ผู วิ จั ย จั ด ฝ ก อบรมการทํ า บั ญ ชี โดยให เ กษตรกรที่ เ ข า ร ว ม
โครงการวิจัยไดทดลองฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทําบัญชี ดังนี้
2.3.1 ผู วิ จั ยสร างแบบทดสอบทางบั ญ ชี โดยอาศั ยแนวคิ ด ที่ ไ ด มาจากการระดมความ
คิดเห็น แบบทดสอบทางบัญชีที่สรางขึ้น จะตองมีการฝกปฏิบัติครอบคลุมการทําบัญชี ตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้น
สุดทายตามวงจรบัญชี (Accounting Cycle) โดยมีรายละเอียดในการฝกปฏิบัติ 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหรายการคาเกี่ยวกับเงินสดรับหรือสินทรัพยที่ไดรับหรือจายออกไป
ตามโจทยที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นในแบบทดสอบ โดยเงื่อนไขในการวิเคราะหรายการคาเริ่มจากหาชื่อบัญชีที่
เกี่ยวของกับ โจทยแลวพิจารณาวาชื่อบัญชีนั้นอยูในหมวดใด หลังจากนั้นใหวิเคราะหผลกระทบวาบัญชีนั้น
เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสุดทายนําผลการวิเคราะหรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีขั้นตน
ขั้นที่ 2 การนํารายการที่ไดผานการวิเคราะหร ายการคาไปบัน ทึกลงในสมุด บัญ ชี
ขั้นตนที่เกี่ยวของ ซึ่งสมุดบัญชีขั้นตนของกองทุนหมูบานที่ควรมี ประกอบดวย 1) สมุดบัญชีรายรับ-รายจาย
ซึ่งแบงตามกิจกรรมของกองทุนหมูบาน ไดแก สมุดบัญชีชุดที่ 1 และสมุดบัญชีชุดที่ 2 แลวแตกรณี และ 2)
สมุดรายวันทั่วไป
ขั้นที่ 3 การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีขั้นปลาย (หรือบัญชีแยกประเภท) นํารายการที่
บันทึกในสมุดบัญชีขั้นตนไปบันทึกในสมุดบัญชีขั้นปลาย หมายถึง การผานรายการจากสมุดบัญชีรายรับและ
รายจายกองทุนหรือการผานจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท ณ วันสิ้นเดือนใหหายอดคงเหลือ
ของบัญชีแยกประเภท เพื่อนําไปสรุปสําหรับการจัดทํางบการเงิน
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ขั้นที่ 4 การจัดทํางบการเงินและอานความหมายของงบการเงิน นํายอดคงเหลือของ
บัญชีแยกประเภท แยกเปนหมวด สินทรัพย หนี้สิน และทุน ไปจัดทํางบการเงิน คือ งบดุล สวนหมวดรายได
และคาใชจายนําไปจัดทํางบการเงิน คือ งบกําไรขาดทุน
หลั ง จากที่ ไ ด จั ด ทํ างบการเงิ น เสร็ จ เรี ยบร อยแล ว ผู จั ด ทํ าบัญ ชี ต องสามารถอ าน
ความหมายของงบการเงินไดทั้ง 2 งบการเงิน โดยดูผลการดําเนินงานไดจากงบกําไรขาดทุนวาในแตละป
กองทุนหมูบานมีกําไรหรือขาดทุนเทาใด และดูฐานะทางการเงินไดจากงบดุล แลวใหนํางบการเงินทั้งสองงบ
มาวิเคราะห ผลของการวิเคราะหจะทําใหไดขอมูลทางบัญชีเพื่อใหประธานและสมาชิกของกองทุนหมูบาน
ไดนําไปใชในการตัดสินใจบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ซึ่งไดแก 1) ทราบความมั่นคงของกองทุน 2) สามารถ
กําหนดแผนการดําเนินงานกองทุนในอนาคตได 3) ทราบความสามารถในการทํากําไร เพื่อจะไดนํากําไรมา
จัดสรรใหกับสมาชิกกองทุนหมูบานในรูปของเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินตอบแทนกรรมการ ทุนการศึกษา
เงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง เปนตน และ 4) สามารถนําผลการวิเคราะหงบการเงินไปใชในการ
พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ ของกองทุนใหสอดคลองกับความเปนจริงได
2.3.2 นําแบบทดสอบทางบั ญ ชี ที่ส ร างไว ไ ปฝ กปฏิ บั ติ จ ริง กั บ เกษตรกร โดยจัด ประชุ ม
เกษตรกรเพื่ อ ทดลองใช แบบทดสอบทางบั ญ ชี ในระหว า งฝ ก ปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี นั้ น ผู วิ จั ย จะต องติ ด ตาม
ตรวจสอบการทํ าบั ญ ชี ของเกษตรกรทุ ก ขั้ น ตอน หากมี ปญ หาหรื ออุ ปสรรคในการทํ าบั ญ ชี ผู วิ จั ยจะได
นําเสนอวิธีการแกไขที่ถูกตองใหกับเกษตรกรตอไป
26
3. สรุปผลการวิจัย ผูวิจัยและเกษตรกรที่เขารวมโครงการวิจัยรวมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อจะไดสรุปผลการวิจัยที่ไดพัฒนาวิธีการจัดทําบัญชีแบบมีสวนรวมของกองทุนหมูบานที่มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
4. ถายทอดความรู และเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมมชน โดยการจัดทําเอกสารรายงานการวิจัย
เผยแพรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนหมูบานในจังหวัดสกลนครและใกลเคียง รวมถึงเผยแพร
ผลงานวิจัยทางอินเทอรเน็ตโดยผานเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(Http://rdi.snru.ac.th.)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสั มภาษณ แบบมี โครงสร าง (Structured Interview) เพื่อใชสั มภาษณ เกษตรกรซึ่ งเป นสมาชิ ก
กองทุนหมูบาน ไดแก ประธาน กรรมการ และสมาชิกที่เปนผูจัดทําบัญชี จํานวน 48 คน
2. แบบทดสอบบัญชี เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้ นจากการเรียนรูรวมกัน ระหวาง
ผูวิจัยกับเกษตรกรเพื่อแกไขปญหาการจัดทําบัญชีในอดีต การสรางแบบทดสอบประกอบดวย 1) การพัฒนา
เอกสารซึ่งใชงานอยูแลว โดยปรับปรุงใหใชงานงาย หากเอกสารใดไมเคยมีการใชงาน ผูวิจัยและเกษตรกรก็
สามารถรวมกันออกแบบเอกสารได รวมทั้งมีการกําหนดวาเอกสารตองการสําเนากี่ฉบับ และมีการกําหนดสี
ของสําเนาเพื่อใหงายต อการใช งานและการจัด เก็บ และ 2) กําหนดเอกสาร สมุด บัญชีที่จ ะใชงาน รวมถึ ง
รายงานการเงินที่จะตองสรุปและนําเสนอ ตอสมาชิกทั้งที่เปนรายงานประจําเดือนและประจําป
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1. เก็บขอมูลโดยตรง จากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณหรือสนทนากับเกษตรกร มีกิจกรรมที่ดําเนินการ
เชน การรวมประชุม การรวมอภิปราย การฝกปฏิบัติทางการบัญชี เปนตน
2. เก็บขอมูลโดยออม ไดแก การสังเกตอยางมีสวนรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูการจัดทําบัญชี
ของเกษตรกร ปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัยกับเกษตรกร และปฏิสัมพันธระหวางเกษตรกรดวยกันเอง
ประเภทขอมูลและการวิเคราะหขอมูล มี 2 ประเภท ไดแก
1. ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ขอมูลจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของเกษตรกรที่เปนสมาชิกกองทุน
หมูบานเกี่ยวกับสภาพปญหาในการทําบัญชีที่ผานมาในอดีต วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ไดแก รอยละ (Percentage)
2. ข อมูล เชิ ง คุณ ภาพ ได แก ข อมูล ในประเด็ น ที่ศึ ก ษา เช น บริ บ ททั่ วไปของชุมชน ประวั ติ ความ
เป นมา สภาพเศรษฐกิจ ป ญหาและความต องการของกองทุ นหมูบ านเกี่ ยวกั บการทําบัญ ชี และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกัน ตลอดจนความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากบุคคลทีเ่ กี่ยวของ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)

สรุปผลการวิจัย
ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 66.7 มีอายุมากกวา 45 ปขึ้นไปคิดเปน
รอยละ70.8 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 72.9 มีตําแหนงเปนสมาชิก
กองทุนหมูบาน คิดเปนรอยละ 45.8 กองทุนหมูบานมีจํานวนสมาชิกระหวาง 201- 300 คน คิดเปนรอยละ
41.7 และไมเคยมีประสบการณในการฝกอบรมเรื่องการจัดทําบัญชีมากอนคิดเปนรอยละ 68.8
กองทุนหมูบานสวนใหญมีการจัดทําบัญชีเปนประจําทุกเดือนคิดเปนรอยละ 62.5 ใชระบบมือเพื่อ
บันทึกในสมุดบัญ ชี คิดเปนรอยละ 62.5 มีก ารจัดทํ าสมุดบั ญชีรายรับ -สมุ ดบัญชีร ายจาย คิดเป นรอยละ
72.9 จัดทําบัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจาย คิดเปนรอยละ 58.3 มีการจัดทํางบ
การเงิน ไดแก งบรายไดและคาใชจาย และงบดุล คิดเปนรอยละ 62.5 ไมมีการจัดทําทะเบียนคุมคําขอกู และ
สัญญาเงินกู คิด เปนรอยละ 70.8 และไมมีก ารจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว คิดเปนรอยละ73 ไมมีการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ/คาหุน/เงินรับฝากรายตัว คิดเปนรอยละ 81.3 ไมจัดทําใบเสร็จรับเงินและ
ใบสําคัญจาย คิดเปนรอยละ 77.1
การบัน ทึกบั ญชี ของกองทุน หมู บานสว นใหญจ ะบัน ทึก บัญชี ตามความสะดวก คิด เป นรอยละ50
กองทุนหมูบานเคยมีปญหาในการบันทึกบัญชี วาเอกสารชนิดใดตองนําไปบันทึกบัญชีใด หรือเอกสารชนิดใด
ไมตองนําไปบันทึกบัญชี คิดเปนรอยละ 68.8 อีกทั้งกองทุนหมูบานเคยทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
สูญหาย คิดเปนรอยละ 58.3 เอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี มีการจัดเก็บเอกสารไวในแฟมหรือกลอง
เดียวกัน คิดเปนรอยละ 52.1 ไมมีการจัดทํารายงานเงินสดประจําวัน คิดเปนรอยละ 100 ผูมีอํานาจในการสั่ง
จายเงินฝากธนาคาร จะเปนประธานกรรมการกองทุนหมูบานคิดเปนรอยละ 33.3
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ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขต ต.ทาแร จ.สกลนคร
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ จากคาเฉลี่ยรอยละสูงสุด 5 ลําดับแรก
ไดแก ลําดับที่ 1 กองทุนหมูบานไมมีผูจัดทําบัญชี (รอยละ 87.5) ลําดับที่ 2 ผูจัดทําบัญชีทําหนาที่หลายอยาง
ในเวลาเดียวกัน ทําใหไมสามารถทุมเทเวลาใหงานจัดทําบัญชีไดอยางเต็มที่ ทําใหไมเกิดความเชี่ยวชาญหรือ
ชํานาญ (รอยละ 78.5) ลําดับที่ 3 มีการบันทึกบัญชีลาชาสงผลใหขอมูลทางบัญชีมีความลาชา(รอยละ 75.9)
ลําดั บที่ 4 ผู จัด ทําบัญ ชีมีความรูความสามารถไม เพี ยงพอ (รอยละ 72.3) และสุด ทายลํ าดั บที่ 5 กองทุ น
หมูบานมีผูจัดทําบัญชีไมเพียงพอ (รอยละ 71.4)
ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากสมาชิกกองทุนหมูบานในเขต ต.ทาแร จ.สกลนคร พบวา
ในภาพรวมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมมากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก ลําดับที่ 1 ตองการใหรัฐบาลจัดอบรมการ
จัดทําบัญชี โดยเนนการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องตั้งแตขั้นแรกถึงขั้นสุดทาย (รอยละ 43.6) ลําดับที่ 2 ตองการ
ใหรัฐบาลจัดหาเจาหนาที่มาเปนที่ปรึกษาทางดานบัญชี ใหคําแนะนําและชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (รอยละ
26.2) ลําดับที่ 3 ตองการใหรัฐบาลจัดทําเอกสารตางๆ ที่ใชในการทําบัญชีเปนรูปเลมสําเร็จรูปที่สามารถใช
งานไดทันที เพราะบางกองทุนไมมีเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดพิมพแบบฟอรม (รอยละ 14.1) ลําดับที่ 4
การศึ กษาตั ว อย างการทําบัญ ชีจ ากคู มือ ไม เกิ ดความเข าใจอย างแท จริ ง ได แต ปฏิ บั ติต ามคูมือเท านั้ น ไม
สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช อ ย า งอื่ น ได (ร อ ยละ 9.4) และสุ ด ท ายลํ า ดั บ ที่ 5 รั ฐ บาลควรจั ด ให มีเ ครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร ม าช ว ยในการบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละจ า งบุ ค คลที่ มี ความรู ความสามารถมาปฏิ บั ติ ง าน โดยให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานควบคุมดูแลอีกทีหนึ่ง (รอยละ 6.7)
จากปญหาและอุปสรรคขางตน ผูวิจัยและเกษตรกรไดรวมกัน อภิปรายและแสดงความคิดเห็น สงผล
ใหเกิดวิธีการจัดทําบัญชีแบบมีสวนรวม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การแยกรายการคาออกเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเกี่ยวกับเงินกองทุน 1 ลานบาท และกิจกรรม
เกี่ยวกับเงินออม หรือเงินรับฝากจากสมาชิก
2. แบงระบบบัญชีของกองทุนหมูบ าน เปน 3 สวน ไดแก 1) เอกสารที่ใชในการบันทึกบัญชีและสมุ ด
บัญชีที่เกี่ยวของ 2) วิธีการบันทึกบัญชี แบงเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน /จายเงิน และการ
รับสินทรัพยเปนการชําระคาหุนหรือการรับบริจาค และ 3) การจัดทํารายงานทางการเงิน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร พบวา
สวนใหญ ยัง คงใชร ะบบมือในการบั นทึ กบัญ ชี (รอยละ62.5) รวมถึง เอกสารที่ ใชป ระกอบการบัน ทึกบั ญชี
จัด เก็บ ไว ในแฟ มเดี ยวกั น (ร อยละ 52.1) และผู มีอํานาจในการสั่ ง จายเงิ น ฝากธนาคาร ส ว นใหญ จะเป น
ประธานกรรมการกองทุ น หมู บ า น (ร อยละ 33.3) ซึ่ ง สอดคล องกั บ งานวิ จั ย ของวิ ภาวี ศรี คะ (2550 :
บทคัดยอ) พบวา ธุรกิจชุมชนทั้งหมดไดจัดทําบัญชีโดยใชระบบมือ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารทางการคา
รวมกันในแฟมเดียวกัน และผูมีอํานาจสั่งจายเงินฝากธนาคาร เปนหนาที่ของประธานแตเพียงผูเดียว และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร แกวชูเสน (2550 : บทคัดยอ) พบวา กลุมธุรกิจชุมชนไมไดใหความสนใจ
Volume 7 (13) : January - June 2015

29
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตอการเก็บรวบรวมเอกสารการคา จะนํามาใชเปนหลักฐานในบันทึกขอมูลทางบัญชี นอกจากนี้ลักษณะการ
บัน ทึก บั ญชี ของกองทุ น หมู บานสว นใหญจ ะบั น ทึก บัญ ชี ตามความสะดวก (ร อยละ 50) ซึ่ง สอดคล องกั บ
งานวิจัยของ ชัชรินทร จุลกะเสวี (2553 : บทคัดยอ) พบวา กองทุนหมูบานในเขตพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย มีการ
บันทึก บัญชีต ามความสะดวก และตามความเขาใจ เนื่องจากผู จัดทําบัญชีข าดความรู ความเข าใจในการ
จัดทําบัญชี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูผลิตตาม
โครงการหนึ่ง ตําบลหนึ่ งผลิต ภัณ ฑ สว นใหญ จัด ทําบั ญชี อย างงายโดยแสดงรายการรับ และรายการจ าย
เทานั้น ไมมีการนําตัวเลขมาวิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอื่นๆ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปริชญา ชีวะเกตุ (2550 : บทคัดยอ) พบวา กองทุนหมูบานมีหลักเกณฑในการทําบัญชีอยางงาย คือ ทํา
บัญชีโดยใชเกณฑเงินสดมีแคสมุดรายรับและสมุดรายจาย
จากผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร พบวา
มีการบันทึกบัญชีที่ลาชาสงผลใหขอมูลทางบัญชีมีความลาชา ไมทันสมัย ไมทันตอเหตุการณ (รอยละ75.9)
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรสิริ สืบพงษสังข (2550 : บทคัดยอ) พบวา การบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางบัญชี
มีรูปแบบหรือวิ ธีการบันทึกที่ ยังไมส มบูรณ ทําให ไมสามารถใหขอมู ล ที่ทันตอเหตุก ารณและไมตอบสนอง
ความตองการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา เขียว
คํารพ (2550 : บทคัดยอ) พบวา การสงเสริมการจัดทําบัญชีใหกับกองทุนหมูบาน สงผลใหกองทุนหมูบาน
สามารถพัฒนาใหมีการจัดทําบัญชีที่เปนปจจุบันและเปนที่พึ่งของตนเองได นอกจากนี้กองทุนหมูบานยังมี
ปญหาเกี่ยวกับผูจัดทําบัญชีของกองทุนมีความรูความสามารถไมเพียงพอ (รอยละ72.3) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของชัชชญา ภูวปริยาธร (2553 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานความรูและทัก ษะของพนักงานบัญชี
กองทุนหมูบานสงผลตอความสําเร็จในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของกองทุนหมูบานมากที่สุด รวมถึง
สอดคลองกับ งานวิจัยของ ธิด าพร อิน ชุม (2554 : บทคัด ยอ) ที่พ บวา ผูจั ดทําบัญชี สวนใหญ ขาดความรู
ความสามารถพื้นฐานดานการทําบัญชี การทําบัญชีจะเนนทําตามความเขาใจและที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา
ผลจากการวิ เคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนหมู บานในเขตตําบลทาแร
พบวา เกษตรกรตองการใหรัฐบาลจัดใหมีการอบรมการทําบัญชี โดยเนนการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง ตั้งแต
ขั้นแรกถึง ขั้นสุดทาย (รอยละ 43.6) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยของศิริ รัตน เจนศิริศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ)
พบวา กลุมผูผลิตตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตองการใหภาครัฐจัดใหมีเจาหนาที่เขามาสงเสริมให
แตละกลุมมีความรูในการจัดทําบัญชีและเห็นความสําคัญของการจัดทําบัญชี และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของชั ยมงคล เตี ยวกุ ล (2551 : บทคัด ย อ) พบวา ภาครั ฐ ควรให ความชว ยเหลือด านความรู และพั ฒ นา
บุคลากรดานบัญชีดวยการสงเจาหนาที่เขาไปฝกอบรมดานบัญชีขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังเสนอให
รัฐบาลจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการทําบัญชีมาเปนรูปเลมสําเร็จรูปที่สามารถใชงานไดทันที ไมควรใหมา
เปนแบบฟอรมตัวอยางเพราะไมสามารถนํามาใชงานไดทันที ตองพิมพใหมเองทําใหเสียเวลา ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จุฑามาศ พันธุณรงค (2549 : 129-130) ที่พบวา ปญหาการจัดทําบัญชี ไดแก เอกสารทาง
บัญชีที่ไปอบรมจากหนวยงานตาง ๆ ไมตรงกับความเปนจริง กลุมชุมชนไมสามารถปรับรูปแบบเอกสารให
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558
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ตรงกับความเปนจริงได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชรินทร จุลกะเสวี (2553 : บทคัดยอ) พบวา ผูมี
หนาที่จัดทําบัญชีขาดความรู ความเขาใจในการใชแบบฟอรมในการบันทึกบัญชี
จากขอคน พบในการดําเนินงานของกองทุนหมูบ านในเขตตําบลทาแร พบวา ไมมีการติดตามหนี้
สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้ของกองทุนที่ไปทํางานตางจังหวัด และไมมีการติดตอกับกองทุน
นานหลายป เมื่อกองทุนหมูบานไปทวงถามกับผูค้ําประกัน พบวา ไมมีเงินจายคืนเชนเดียวกัน กรณีนี้ใหทํา
หนังสือรับสภาพหนี้ เมื่อทําหนังสือรับสภาพหนี้เรียบรอยแลวก็ยังไมมีการจายเงินคืนกองทุนเชนเดิม จึงทําให
กองทุนหมูบานสวนใหญเกิดปญหาเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของปาริชาติ มณีมัย (2550 : บทคัดยอ) พบวา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการบริหารงานการเงินและ
บัญชีของกองทุนหมูบาน คือ การผิ ดชําระหนี้ของสมาชิก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของธิดาพร อินชุ ม
(2554 : บทคัดยอ) พบวา กองทุนหมูบานไมมีมาตรการในการติดตามหนี้จากการใหสมาชิกกูยืมเงิน
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การพัฒนารูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุม เสีย่ งโรคเบาหวานชนิดที่ 2
สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
The Development of Perceived Self-Efficacy and Self-Control for Changing
Health Behaviors of the At-Risk Groups of Type 2 Diabetes
in Sub-District Community Health Promotion Hospital
อรอนงค บุรีเลิศ (Onanong Bureelerd) 1, มาลี ไชยเสนา (Mali Chaisena) 2
1
2

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาภาวะเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2) สรางรูปแบบการรับรูความสามารถของ
ตนเองและการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสีย่ งโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2และ 3) หาประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง
เพื่ อการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและภาวะสุ ข ภาพ กลุ ม ตั ว อย างที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาภาวะเสี่ ยงคื อ
ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปทุม จํานวน 385 คน
กลุมตัว อยางที่ ใช ทดลองรูปแบบ ไดแก กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณเพื่อประเมินความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน แบบสนทนากลุมและ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และ
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ประชาชนสว นใหญมีความเสี่ยงตอโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 ในระดั บ ปานกลาง สู ง และสู งมาก
จํานวน 228 คน หรือรอยละ 59.22 หากไมหาแนวทางปองกันแกไขก็จะปวยเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต
2. รูป แบบการรั บรู ความสามารถของตนเองและควบคุ มตนเองเพื่อการปรับ เปลี่ ยนพฤติก รรม
สุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมี 5 องคประกอบ คือ (1)
ดานหลักการของรูปแบบเนนการสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง การ
ควบคุมเงื่อนไขนําและการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (2) ดานวั ตถุประสงคของรูปแบบไดแก เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมสุข ภาพดานการบริ โภคอาหารและการเคลื่ อนไหวออกกําลั ง และเพื่ อลดความเสี่ยงของการเกิ ด
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โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (3) ดานสาระการพัฒนา ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู
ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองด านการบริ โภคอาหารและการเคลื่ อนไหวออกกํ าลั ง(4)
กระบวนการพัฒนา ประกอบดวย ขั้นประเมินภาวะทางสุขภาพและกําหนดเปาหมาย ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขั้นสรุปและประเมินผล และ (5) ดานเงื่อนไขความสําเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จ ไดแก กลุมเสี่ยงตองเขารวม
การทํากิจกรรมใหครบทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง ความรูเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเอง
และการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง ดัชนีมวลกาย ระดับน้ําตาลในเลือด
และระดับไขมันในเลือดชนิดความหนาแนนสูง (HDL-C)
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวาหลังการเขา
รวมกิจกรรมตามรูปแบบ กลุมเสี่ยงมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถตนเองและการ
ควบคุ มตนเองในการบริ โ ภคอาหารและการเคลื่ อ นไหวออกกํ าลั ง พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและ
พฤติ ก รรมการเคลื่ อนไหวออกกํ าลั ง และ HDL-Cเพิ่ ม ขึ้ น จากก อนเข าร ว มกิ จ กรรมของรู ป แบบอย างมี
นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และมี น้ํ าหนั กตัวและดั ชนีมวลกายลดลงจากก อนเข าร ว มกิจ กรรมอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในดานความยาวรอบเอวและน้ําตาลในเลือด

34

คําสําคัญ: การรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเอง, โรคเบาหวานชนิดที่ 2

Abstract
This research and development project aimed to 1) study risk of type 2 diabetes; 2) create a
model of perceived self-efficacy and self-control for changing health behavior and conditions; and 3) test
the effectiveness of the constructed model. It employed two different samples in the service areas of the
Pathum Sub-district Community Health Promotion Hospital. One group of 385 participants (15 years and
older) was selected using a cluster sampling technique. A second group of 30 people aged 35 years and
older was selected through a random sampling method and used to test the constructed model. Data
was collected through interview, focus-group discussion, and a set of questionnaire. Percentage, standard
deviation, t-test, and content analysis were utilized to analyze data.
The research findings were as follows:
1. Of the cluster sample, 228 people or nearly sixty percent (59.22%) were found to be at risk
of Type 2 diabetes at a moderate, high, and higher levels; a preventive means had not been provided
they were likely to be at risk of Type 2 diabetes in the future.
2. The model of perceived self-efficacy and self-control for changing health behavior and
condition of those at-risk of Type 2 diabetes consisted of 4 components: 1) Principles focusing on building
experience from other at-risk groups who were successful in preventing the disease through the use of
Volume 7 (13) : January - June 2015
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prototypes, persuading words, control of leading conditions, control of the outcomes, and learning through
group process; 2) specified Objectives to develop better health behavior among at-risk groups in terms
of food intake and exercise; 3) Contents of the Development involving knowledge about obesity and
diabetes, perceived self-efficacy and self-control in terms of food intake, and exercise; 4) Model
Development Processes including health assessment stages and goal establishment, sharing knowledge,
conclusion and evaluation; and 5) Success Conditions and Indicators involving the at-risk groups participating
in all provided activities. 3. In terms of the constructed model, it was found that knowledge about obesity,
diabetes, perceived self-efficacy and self-control in food intake and exercise, High Density Lipoprotein
Cholesterol (HDL-C) level of the at-risk groups were found to be higher after participation in the activities
outlined in the model at a .05 level of significance. Weight and body mass of participants were reduced
at a .05 level of significance. However, there was no statistically significant difference found in waist
length, and blood sugar levels.
Keywords : Perceived Self-efficacy and Self-control, Type 2 Diabetes

บทนํา
เบาหวานเป น โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง และเป น โรคทางพั น ธุ ก รรมที่ จั ด เป น ป ญ หาหลั ก ทางด า น
สาธารณสุขของทุกประเทศ จากสถิติใน พ.ศ. 2550 พบผูปวยเบาหวาน246 ลานคนทั่วโลกและคาดการณวา
ใน พ.ศ. 2568 จะมี ผูป วยเบาหวานเพิ่มขึ้น เป น400 ล านคน (Bener. et al. 2009: 99-101) ในประเทศไทย
โรคเบาหวานไดกลายเปนปญหาสําคัญอันดับสาม รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ และโรคเบาหวานเปนโรคที่มี
ความชุ กเพิ่ มมากขึ้ น จากร อยละ 2.3 ใน พ.ศ. 2534 เป น ร อยละ 6.9 ใน พ.ศ.2552 (สํ านั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 2554) จากการที่มีจาํ นวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นจึงสงผลตอภาวะสุขภาพและ
คาใชจายดานสุขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ องคการอนามัยโลกไดประเมินคาใชจายใน
การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานปละ 12,500 ลานบาท (World Health Organization. 2005) ดังนั้น จะเห็นไดวา
โรคเบาหวานส ง ผลกระทบต อคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมื องที่ มีวิ ถี
ชีวิตประจําวันที่เรงรีบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงผลใหประชาชนในวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่จัดอยู
ในกลุมเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังอื่นๆตามมา แตถาประชาชนกลุมเสี่ยงดังกลาวไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสงผลดีตอการปองกันโรคในระยะยาว (อังศินันท อินทรกําแหง. 2553 : 3-4)
สําหรั บแนวทางในการปรับ เปลี่ ยนพฤติก รรมปองกั นโรคตองกระตุน ใหก ลุมเสี่ยงมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับโรค สงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชีวิตไปในทางที่ดีโดยใช หลักและเทคนิคที่
แตกตางกันไปในแตละบุคคล และตองคํานึงถึงบริบทของตัวกลุมเสี่ยง สิ่งแวดลอมซึ่งตองใชวิธีการทีช่ วยใหเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคงไวซึ่งผลลัพธในระยะยาวโดยใชแนวคิดทฤษฏีตางๆเขามาชวย ไดแก การ
รับรูการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ซึ่งประกอบดวย การรับรูความสามารถตนเองใน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self - efficacy) และการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-control)
ดังผลการวิจัยของพัชรี ดวงจันทร (2550 : 88-95) ที่ไดศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนที่
เปนสาเหตุสําคัญของโรคเบาหวานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในกลุมนั กเรี ยนที่มีอายุร ะหวาง 9-11 ป พบว าการรั บรูก ารควบคุมพฤติก รรมเป นตัว แปรสําคัญ ที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนไดดีที่สุดทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สําคัญ 2 ดาน ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุม
ตนเองจากอันตรายของโรคเบาหวานผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดพัฒนารูปแบบการ
รับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
ชนิ ดที่ 2 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุ ขภาพตํ าบล โดยทําการประเมิ นภาวะเสี่ ยงของโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2
พรอมกับจัดการสนทนากลุมในกลุมเสี่ยง ญาติ ผูนําชุมชน และผูใหบริการทางสุขภาพเพื่อหาความตองการ
ในการแกปญหา แลวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามที่กลุมเสี่ยงและผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดรูปแบบโดยนํามา
บูรณาการกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองหลังจากนั้นไดนาํ
รูปแบบดังกลาวมาทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับกลุมเสี่ยง แลวประเมินผลและถอดบทเรียนประสิทธิผล
ของรูปแบบดังกลาวเพื่ อตรวจสอบวารู ปแบบการควบคุมตนเองและการรับรู ความสามารถตนเองตามความ
ตองการของกลุมเสี่ยงทําใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดจริงหรือไมและพัฒนาตอยอดในการกําหนดรูปแบบที่
เหมาะสมกับ บริบ ทของสถานบริการปฐมภู มิ ข อมูลที่ได จากการวิจัยครั้ งนี้จะทําใหไดรูปแบบหรือวิธีการที่
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และสามารถนําไปปรับใชเปนกลยุทธ
ในการเฝาระวังโรคและปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนในวงกวางและระยะยาวตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของประชาชนในพื้นที่บริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
2.เพื่อสรางรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
3.เพื่อหาประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อ
การปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพและภาวะสุ ขภาพในกลุ มเสี่ ยงโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 สํ าหรั บโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
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ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปและอยูในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ. 2556 ทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวน
10,386 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ
2.1 กลุมตัวอย างที่ใชในการประเมินภาวะความเสี่ ยงตอการป วยเป นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป น
ประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 385 คน ใชวิธีสุมอยางงาย
2.2 กลุมตัวอยางที่นํามาสนทนากลุมยอยเพื่อหาแนวทางปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือกลุมเสี่ยง
และญาติ ผูนําในชุมชนรวมทั้งผูใหบริการทางสุขภาพ จํานวน 30 คน ใชวิธีสุมอยางงาย
2.3 กลุมตัวอยางในการทดลองใชรูปแบบ เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุ 35 ป ขึ้น
ไป จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาดวยการจับฉลากและสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย
3. ขอบเขตดานเนื้อหา กําหนดจากปจจัยที่สงผลตอการเกิดโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 ประกอบดว ย
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การบริโภคอาหาร และการเคลื่อนไหวออกกําลัง
4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556
5. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเอง
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตัวแปรตามคือ ความรูโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเคลื่อนไหวออกกําลัง ตลอดจนตัวชี้วัดทางชีวเคมีเชน ความยาว
ของเสนรอบเอว ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือด

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาที่แบงการดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา
ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน โดยใชรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ซึ่งเริ่ม
จากการคัดเลือกชุมชนที่ศึกษาและการศึกษาชุมชน รวมทั้งศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ระยะที่ 2 การสรางรูปแบบโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) นําเสนอผลประเมินภาวะเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเบาหวานตอชุมชน พรอมกับสนทนากลุมเพื่อศึกษาความตองการในการปองกันและแกไขปญหาจาก
ชุมชนแลวนํามาวางแผนและสรางรูปแบบการปองกันและแกไขปญหา สําหรับการดําเนินการวิจัยระยะที่ 3
การหาประสิทธิผลและการปรับปรุงรูปแบบ โดยการทดลองใชรูปแบบ หลังจากนั้นไดทําการประเมินผลและ
ถอดบทเรี ยนว ารู ปแบบที่ กําหนดขึ้น นํ าไปปฏิ บัติ ได จ ริง เหมาะสมและสามารถลดความเสี่ ยงต อการเกิ ด
โรคเบาหวานไดจริงหรือไม แลวนําผลสรุปมาปรับปรุงรูปแบบตามลําดับ
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เครื่องมือการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน เครื่องมือที่ใชคือดัชนีความเสี่ยงตอ
โรคเบาหวานของไทยรูปแบบประยุกตเพื่อปองกันโรคและทํานายความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานในอนาคตที่
พัฒนาโดย วิชัย เอกพลากรและคนอื่น ๆ (Aekplakorn. et al. 2006 : 1872-1877)
ระยะที่ 2 การสร า งรู ป แบบการรั บ รู ค วามสามารถของตนเองและควบคุ ม ตนเองเพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามสําหรับการสนทนากลุม
ระยะที่ 3 การหาประสิท ธิผลและปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุ ม
ตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม

การเก็บรวบรวมขอมูล

38

ระยะที่ 1 ศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชนโดยสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพโดยสนทนากลุมกับกลุมเสี่ยงเบาหวานและญาติ ผูนําชุมชนและบุคลากรที่ใหบริการทาง
สุขภาพเพื่อศึกษาความตองการในการปองกันและแกไขปญหาแลวนํามาวางแผนรูปแบบโดยบูรณาการกั บ
แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการรับรูความสามารถตนเองและควบคุมตนเองเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค สาระ
การพัฒนา กระบวนการพัฒนาและเงื่อนไขความสําเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จของรูปแบบ
ระยะที่ 3 หาประสิท ธิผ ลและปรับปรุง รูป แบบ โดยจั ดอบรมเชิ งปฏิบัติ การปรับเปลี่ ยนการรับ รู
ความสามารถของตนเองประกอบดวย 3 วิธีการคือ การสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชตัว
แบบและการใชคํ าพูดชักจูง สวนการควบคุมตนเองประกอบดวย 2 วิธีก ารคือ การควบคุ มสิ่งเราและการ
เตื อนตนเองใช เ วลา 12 สั ป ดาห กลุ มตั ว อย างจะได รั บ ความรู ร ว มแสดงความคิ ด เห็ น และต องบั น ทึ ก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังประจําวันรวมกับการชั่งน้ําหนักทุกสัปดาห แลว
หาประสิทธิผลและถอดบทเรียนโดยวัดขอมูลตัวแปรตาง ๆ ประเมินความพึงพอใจและรวมกันสรุปจุดแข็งและ
จุดที่ควรพัฒนาของรูปแบบ

การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน การทดสอบคาที และ
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา

สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชนของประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่อยู
ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานีตามแบบประเมินความ
เสี่ยงโดยใชดัชนีความเสี่ยงตอเบาหวานของไทยรูปแบบประยุกต ที่พัฒนาโดยวิชัย เอกพลากร และคนอื่นๆ
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(Aekplakorn. et al. 2006 :1872-1877) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
ในระดับปานกลาง ซึ่งมีโอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 7 (รอยละ 23.64) รองลงมา ไดแก ระดับนอยซึ่ง
มีโอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 20 (รอยละ 22.34) ระดับสูงมากซึ่งมีโอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1
ใน 3 (รอยละ18.96) ระดับนอยซึ่งมีโอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 12 (รอยละ 18.44) และระดับสูงซึ่งมี
โอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 4 (รอยละ9.83) ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาประชาชนในตําบลปทุมที่ มี
ความเสี่ยงปานกลาง สูงและสูงมากมีจํานวนถึง 228 คนจากจํานวน 385 คน (คิดเปนรอยละ 59.22 ) ถา
หากไมหาแนวทางปองกันแกไขก็จะปวยเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต ดังนั้น กลุมเสี่ยงปานกลาง กลุมเสี่ยง
สูงและกลุมเสี่ยงสูงมากจึงควรไดรับการพัฒนาใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปน
โรคเบาหวาน
2. รูป แบบการรั บรู ความสามารถของตนเองและควบคุ มตนเองเพื่ อการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรม
สุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยการสนทนากลุมใน
กลุมเสี่ยงเบาหวาน ญาติและผูนําชุมชน บูรณาการกับผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีการรับรูความสามารถ
ตนเองและการควบคุมตนเองประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้
2.1 องคประกอบดานแนวคิดของรูปแบบ ประกอบดวย การสรางประสบการณของกลุมเสี่ยงที่
ประสบความสําเร็จดวยหลักการยึดบุคคลเปนศูนยกลาง การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง การควบคุมสิ่ง
เราและการเตือนตนเองในการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
2.2 องคประกอบดานวัตถุประสงค กําหนดไววาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภค
อาหารและการเคลื่ อนไหวออกกํ าลั ง ของกลุ มเสี่ ยงโรคเบาหวาน และเพื่ อลดความเสี่ ยงของการเกิ ด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
2.3 องคประกอบดานสาระการพัฒนา ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคอวนและโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหว
ออกกําลัง
2.4 องค ป ระกอบด านกระบวนการพั ฒ นาของรู ป แบบ ประกอบด ว ย ขั้ น ประเมิ น ภาวะทาง
สุขภาพและกําหนดเปาหมาย ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู และขั้นสรุปและประเมินผล
2.5 องคประกอบดานตัวชี้วัดและปจจัยบงชี้ความสําเร็จ ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคอวน
และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหาร
และการเคลื่อนไหวออกกําลัง คาระดับไขมันในเลือดที่มีความหนาแนนสูงเพิ่มมากขึ้น สวนคาดัชนีมวลกาย
(BMI) คาความยาวของเสนรอบเอว คาระดับน้ําตาลในเลือดควรลดลงจากกอนเขารวมทดลองตามรูปแบบ
3. การหาประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบ ผลการศึกษา พบวา
3.1 กลุ มเสี่ ยงมีความรูเกี่ ยวกั บโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู ความสามารถตนเองและการ
ควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกําลังที่ถูกตอง รวมทั้งไขมันในเลือดที่มีความหนาแนนสูง (HDL-C) เพิ่มขึ้นมากกวากอน
เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 กลุมเสี่ยงมีน้ําหนักตัว และดัชนีมวลกายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนเขารวมกิจกรรมของ
รูปแบบ
3.3 กลุมเสี่ยงมีความยาวรอบเอวไมแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับกอนเขารวมกิจกรรมตาม
รูปแบบ
3.4 กลุมเสี่ยงมีน้ําตาลในเลือดไมแตกตางจากกอนเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ

อภิปรายผลการวิจัย

40

1. ประชาชนในพื้นที่บริการมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงมากถึงรอยละ
59.22 ซึ่งถาไมหาแนวทางปองกันแกไขก็จะปวยเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต ประชาชนในพื้นที่บริการของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปทุมจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดังเชน
ในพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบผลสําเร็จ เชน เขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลวานรนิวาสจัง หวัดสกลนคร (โสภาภรณ
พลจางวาง. 2553 : 118-126) และควรมีรูปแบบหรือแนวทางอื่น ๆ ในการปองกันการเกิดโรคเพื่อลดความ
เสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 เชน การใชรูปแบบการมีสวนร วมของชุมชนในการปองกันการเกิ ด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (เกษฎาภรณ นาขะมิน. 2554 : 99-103) และการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุม
เสี่ยงโรคเบาหวานดวยกลยุทธการตลาดเพื่อสังคม (ชลิตา ไชยศิริ. 2554 : 80-96)
2. รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประกอบดวย 4
องคประกอบ คือ ดานแนวคิด ดานวัตถุประสงค ดานสาระการพัฒนา และดานกระบวนการพัฒนา ซึ่งทําใหได
รูปแบบการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เชนเดียวกับการศึกษาของดวงใจ สอนเสนา (2549 :
84-88) ที่ไดพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีสวนรวมของชุมชน
สงผลใหชุมชนมีความพรอมและใหความรวมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางทีด่ ี
3. ประสิทธิผลและการปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลสงเสริม
สุข ภาพตํา บล หลั งจากเข าร วมกิ จกรรมตามรูป แบบ กลุมเสี่ยงมีพ ฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพซึ่ ง ประกอบด ว ย
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและ
การเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และ HDL-C
เพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมกิจกรรมของรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและกลุมเสี่ยงมีน้ําหนักตัวและดัชนีมวล
กายลดลงจากกอนเขารวมกิจกรรมของรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาง
ไดรับการพัฒนาตามกิจกรรมของรูปแบบที่เนนการไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใหกลุมเสี่ยง
ตั้งเปาหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการควบคุมน้ําหนักดวยตนเองการนําประสบการณเดิมของ
กลุมเสี่ ยงมาเปนข อมูลย อนกลั บ และการไดเห็ นตัวแบบซึ่ง กิจกรรมดัง กลาวลวนเปนวิธี การสรางการรับ รู
ความสามารถของตนเองและการควบคุ มตนเองตามแนวคิ ด ของ Bandura (1986: 132-138; และ Allen
2004 : 805-819) นอกจากนี้ยังอาจเกิด จากกลุมเสี่ยงมี ความตระหนัก เพิ่ มขึ้น เนื่ องจากมีก ารสังเกตและ
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บั น ทึ ก พฤติ ก รรมด ว ยตนเอง ทํ าให ก ลุ ม เสี่ ย งได สั ง เกตและรั บ รู พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและการ
เคลื่อนไหวออกกําลังของตนเองมากขึ้นซึ่งกอนหนานี้อาจไมเคยไดรับรูเลยสงผลทําใหเกิดความตระหนักใน
การควบคุมพฤติกรรม (Morrison and Bennett. 2006 : 63) สําหรับการเปรียบเทียบขอมูลภาวะสุขภาพกอน
และหลังการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาของรูปแบบซึ่งประเมินจากน้ําหนักตัว ความยาวรอบเอว ดัชนีมวล
กาย ระดับน้ําตาลในเลือด และคา HDL-C ผลการศึกษา พบวา กลุมเสี่ยงมีภาวะสุขภาพดีกวากอนเขารวม
กิจกรรมตามรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจจะเนื่องมาจากกลุมเสี่ยงเมื่อเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ
แลวมีความรูโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มมากขึ้น มีการรับรูความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการ
เคลื่อนไหวออกกําลังเพิ่มมากขึ้น มีการควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังมาก
ขึ้น มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่ถูกตองมากขึ้น จึงเปนเหตุใหมี
น้ําหนักตัวลดลงและมีดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานของชดชอย วัฒนะ (2549 : 99-103) ที่ไ ด
ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยใชการรับรูความสามารถตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานตอความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคเบาหวาน ปรากฏวา
ภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงและคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การนํารูปแบบการควบคุมตนเองและการรับรูความสามารถของตนเองไปใช วิทยากรหรือผู
ดําเนิ นกิจ กรรมควรศึก ษาแนวคิด การควบคุมตนเองและการรับรู ความสามารถของตนเองใหเข าใจอยาง
ลึก ซึ้ ง นอกจากนี้ ควรมี ความรู พื้ น ฐานทางพฤติ ก รรมศาสตร การจั ด กิ จ กรรมกลุ มและการสร างความ
ตระหนักเพราะจะชวยใหรูปแบบประสบความสําเร็จมากขึ้น
1.2 จัดใหกลุมเปาหมายและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบหรือแนวทางพัฒนา
1.3 โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลควรจั ด กิ จ กรรมการสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่หลากหลายมากขึ้นและมีความตอเนื่อง เชน การจัดเสียงตามสาย การจัดใหกลุม
เสี่ยงเขารวมรณรงคปองกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การจัดตั้งชมรม การประกวดบุคคลตนแบบ และอื่นๆ ตาม
สถานการณและโอกาสจะเอื้ออํานวยซึ่งจะเปนการสรางความยั่งยืนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให
มากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาความยั่งยืนของผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบเมื่อเวลาผานไปเพราะจะ
ทําใหทราบวาเมื่อใดจําเปนจะตองใหการพัฒนาตามรูปแบบซ้ํากับกลุมตัวอยาง
2.2 ควรนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางอื่น เชน กลุมผูสูงอายุ หรือผูปวยเบาหวาน ซึ่ง
อาจเปนประโยชนในการสรางเสริมสุขภาพประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น
2.3 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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การจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผ ลิตในชุมชนบานมะคา
ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Planning Management for Strategic Marketing in Business of Converted
Organic Brown Rice Goods of Producer Group at Chumchon
Ban Makha, Amphur Kantara Wichai, Changwat Mahasarakham
วงศพัฒนา ศรีประเสริฐ (Wongpattana Sriprasert)
1

1

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคตามลําดับ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจแปรรูป
ผลิต ภัณฑ ขาวกลองอิน ทรีย ของกลุมผูผลิ ตในชุมชนบานมะคา 2) เพื่อศึ กษาสภาพแวดลอมภายนอกของ
ธุรกิ จแปรรูปผลิต ภัณ ฑขาวกลองอิน ทรี ยข องกลุมผูผ ลิตในชุ มชนบานมะค า 3) เพื่อวิเคราะห และจัด การ
วางแผนการตลาดเชิงกลยุทธของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา
และ 4) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธที่กําหนดของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาว
กลองอินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา โดยเลือกศึกษากลุมเกษตรกรผูผลิตและผูสนใจที่จะผลิตขาว
กลองในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและ
ใช ก ารสั มภาษณ ทั่ วไปและสัมภาษณ แบบเจาะลึ ก เป นเครื่ องมื อสํ าหรั บการวิจั ย โดยได นําข อมู ล ในรอบป
พ.ศ. 2556 มาวิเคราะห คือ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ผูวิจัยไดใช
ทั้งข อมูล ทุติยภูมิและข อมูล ปฐมภูมิโดยเก็บ รวบรวมขอมูลจากเอกสารของกลุม /องค การที่เกี่ ยวข อง การ
สํารวจ การสัมภาษณ บันทึกจากการสังเกต การบอกเลาของกลุมตัวอยาง การดําเนินงานตามกิจกรรมและ
โครงการต างๆ ในพื้ นที่ นํ ามาสร างขอสรุป และการวิ เคราะห แบบอุป นัย นํ าเสนอผลการวิ เ คราะหใ นเชิ ง
พรรณนาความ เพื่อเชื่อมโยงประเด็นตางๆ ในบริบทที่เกี่ยวของกันในแตละประเด็น
ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมทางการตลาดภายในกิจการของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง
อินทรียในชุมชนบานมะคา ในดานที่เกี่ยวของกับการจัดการการผลิต การจัดการการตลาดและการจัดการ
การเงินมีจุดแข็งในประเด็นที่พื้นที่ของชุมชนบานมะคามีลักษณะเปนอูขาวอูน้ํา มีการจัดการวัตถุดิบและวาง
แผนการผลิต ที่ดี มีขั้ นตอนการผลิต มีก ารใชวัส ดุ อุปกรณและเทคนิคการผลิต ที่เหมาะสมและมีผลผลิ ต
เฉลี่ ยสู ง มี ก ารกระจายสิ น ค าไปสู ผู บ ริ โ ภคโดยตรง จํ าหน ายข าวกล องในราคาที่ ต่ํ ากว าคู แข ง ขั น และมี
เครือขายพันธมิตรทางการคา มีเงินทุนสูงและมีการวางแผนตนทุนในการผลิตอยางเปนระบบ แตมีจุดออนใน
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ประเด็นไมมีการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีตกคางในดิน ไมมีการจัดเก็บขาวกลองเพื่อแปรรูปและมีตนทุน
การผลิตสูง ชองทางการจําหนายไมแนนอน ขาดการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลอง ขาดการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ ขาดการวางแผนการตลาดและที่ปรึกษาดานการตลาด การสนับสนุนเงินทุนจาก
ภาครัฐมีนอยและขาดแหลงเงินทุนภายนอก
กลุมผู ผลิตข าวกล องอิ นทรียในชุมชนบ านมะคาตองเผชิ ญกับ ปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง
การตลาดภายนอกกิจการหลายประการไดแก สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรียในประเด็นการ
พัฒนาพันธุข าวกล องอย างจริ งจัง ไมมีตั วกลางทางการตลาด และไมมีแนวคิดด านการตลาดและการหา
ลูกคา พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคในประเด็นไมมีการแปรรูปผลิตภัณฑและสรางตราผลิตภัณฑขาว
กลองเปนของตัวเองและรสชาติของขาวกลองไมเปนที่นิยมของผูบริโภคเทาที่ควร การสนับสนุนของภาครัฐ
และเอกชนในประเด็ นไม มีน โยบายรับ จํ านํ าข าวเปลือกกล องและไม ได ส นับ สนุน และสง เสริ มการแปรรู ป
ผลิ ตภั ณฑ และการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ใ นประเด็น ขาดการสรางเครือขายสัมพัน ธ ในชุมชน ขาดการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก และที่สําคัญขาดความรูเ รื่องเทคโนโลยีการผลิต
การจัดการกลยุทธการวางแผนการตลาด ประกอบดวย กลยุทธการจัดการการผลิตประกอบดวย
กลยุทธการเปนผูนําการผลิต กลยุทธการพัฒนาแหลงทรัพยากร กลยุทธนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑและ
กลยุทธ การลดตนทุน การผลิต กลยุทธก ารจัดการการตลาด ประกอบด วย กลยุทธก ารตั้งราคาต่ํ ากวาคู
แขงขัน กลยุทธการสงเสริมการขายและรักษาระดับราคา กลยุทธการพัฒนาตลาดและกลยุทธการขยายสวน
ครองตลาด กลยุทธการจัดการการเงิน ประกอบดวย กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการ
จัดการนวัตกรรมทางการเงิน กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและกลยุทธการพัฒนาการลงทุน
ถ า ปฏิ บั ติ ต ามแผนการตลาดเชิ ง กลยุ ท ธ ดั ง กล า วในระยะเวลา 4 ป เมื่ อสิ้ น สุ ด ป ที่ 4 ผลการ
ปฏิบัติงานของกลุมผูผลิตขาวกลองในชุมชนบานมะคาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ดานผลประโยชนไดรับ
มากขึ้น ไดแก ยอดการผลิตขาวกลองเฉลี่ยตอเดื อนจะมากกวา 3,000 กิโลกรัม ถึงแมวา กลุมผูผลิตขาว
กลองในชุมชนบานมะคาจะจําหนายขาวกลองในราคาต่ํากวาคูแขงขัน ราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 19
บาท และราคาขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48 บาท ขณะที่คูแขงขันตั้งราคาขายอยูที่กิโลกรัมละ 60-80 บาท
หรือราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท แตรายไดจากการจําหนายขาวกลองเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ
50 หรือจากจํานวนเงินเฉลี่ยเดือนละ 66,000 บาท เปน 105,000 บาท กลุมผูผลิตสามารถประหยัดคาใชจายใน
การซื้อปุยเคมีประมาณ 2,100 บาทตอไรตอครั้ง สามารถคัดเลือกพันธุขาวกลองที่จัดซื้อมาแลวขยายเพื่อใช
สําหรับการผลิตในปตอไป ในดานความสูญเสียที่เกิดขึ้น คือ ตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 28,500
บาท สู ญเสียโอกาสในการทํ ากําไร ไมมีแผนการตลาดในการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ จากขาวกลอง แตจั ด
จําหนายโดยสงขาวเปลือกกลองใหกับพอคาคนกลางเปนเงินเชื่อในราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท เพื่อนําไป
บรรจุแลวสามารถจําหนายไดในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งอาจจะทําใหเสียเปรียบเพราะถูกกดราคา
และที่ สํ าคั ญ ต อ งประสบกั บ ป ญ หาการไม มีต ลาดรั บ ซื้ อข าวกล อง ในที่ สุ ด อาจส ง ผลให ร ายได จ ากการ
จําหนายขาวกลองในภาพรวมลดลงประมาณรอยละ 30-40
คําสําคัญ : การจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ, ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรีย
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Abstract
This first phase of longitudinal research and development paper was sited at Ban Makha
Community, Makha Sub-District, Mahasarakham Province during January 1, 2013-September 30, 2013.
It was aimed on converted organic brown rice goods business inside the local producer group with
sequentially purposes as 1.) To study related internal context, 2.) To study related external context, 3.)
To analyse those compiled data from the two mains to planning and management for strategic marketing,
4.) To possible implement the gained plan following with evaluation. Qualitative data was collected and
crystallized while running this process in the target area via both primary data and secondary data which
were collected from related documents written by related group’s anizations, surveying, interviewing,
observed recording and specific narrators. Inductive content analysis was applied leading to descriptive
presentation connected among each of related issues. The results were as follows;
According to related internal context when focusing on management of products, marketing and
finance, strength and weakness were found. The strength comprised components as being a fertile area,
good raw material management, adequate product procedure plan, having steps for producing, applying
proper material, equipment and techniques yielding high productivity averagely, directly goods distribution
to consumers, Moreover, there were lower goods prices comparing to competitors, having commercial
alliance and high funding with systematically producing plan of capitation. The weakness revealed as no
quality control, residual chemical substance left in contaminated sand, having no brown rice reservoir,
high capitation, commercial channel fluctuation. In addition ,there were lacking of development and
conversion for goods from brown rice, lacking advertisement and public relation, plan for marketing with
advisors and supporting fund from outside units while only small amount gained from government ones.
According to related external context, the enterprise group struggled along on three main areas
of marketing competition, supports from government and private sectors and technological changes. Firstly
of marketing competition, they were on the lacking of tangible brown rice breed development, marketing
mediators, marketing concepts and customer providing, customers behaviour and attitude from no
converted products and no own brand and tasting of brown rice which not in common mode as it should.
Secondly of the supports, the struggles were on no policy of brown rice pawn, no supports reaching
neither converted products promotion.Thirdly, there were issues in lacking of community network building,
active public relation and technological knowledge.
According to planning and management for strategic marketing after the compilation, there were
strategies on production leader, resource development, product innovation and lowering capitation,
marketing management via lowered product price than competitors’, sale promotion and keep stable
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price, marketing development and market expansion, budgets management, IT development, financial
innovation management ,financial innovation development and capitation development.
If the gained plan was possible implemented within the next 4 years, following evaluation, there
will be positive performance changes. The average products will be more than 3,000 kilograms/month
(50% of sale income more than before as from 66,000 Baht/month up to 105,000 Baht/month) although
sale price (19 Baht/kilogram for sub sale and 48 Baht/Kilogram for whole sale) is lower than competitors’
(averagely at 70 Baht/kilograms from ranging between 60-80 Baht/kilogram) but higher sale quantity.
The group will save expenses more in chemical fertilizer using (2,100 Baht/rai/time) and will be able to
select brown rice breed with the breed expansion reserve for the next following year. A disadvantage
will be by having commercial mediators as they will do credit wholesaling between 18-20 Baht/Kilogram
for further packing for sale price at 50-60 Baht/Kilogram. This will lead to disadvantage from being lesser
sale price for the group. It is important that the group will face on no own direct market which will lessen
around 30-40% of their sale income as a whole.

48

Keywords : Planning Management for Strategic Marketing, Business of Converted Organic Brown
Rice Goods

บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการเพิ่มปริมาณการบริโภคขาวและการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการสงออก ดังจะเห็นไดจากผูประกอบการภาคเอกชนไดใหความสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
มูลคาเพิ่มจากขาวโดยสวนใหญมีความเห็นวา แนวทางการผลิตและจําหนายขาวจะตองมีการปรับตัวเพื่อ
สร างมู ล ค าเพิ่ มให กั บข าว และใช ป ระโยชน จ ากข าวอย า งคุ มค าด ว ยการวิจั ยและพั ฒนาผลิต ภั ณ ฑใ หม ๆ
สํานัก งานนวั ตกรรมแหง ชาติ (สนช.)(2553 : 5) จึ งได เริ่ มการพัฒ นาโครงการข าวกล องเพื่ อสุข ภาพโดย
รวมมือกั บสถาบัน คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ อาหารและกลุมธุรกิจขาวรายใหญของประเทศ จํ านวน 3
บริษัท ไดแก บริษัท ปทุมไรซซมิลลแอนดแกรนารี จํากัด บริษัท เจียเมง จํากัด และบริษัท ธวัทชัย อินเตอร
ไรซ จํ ากัด พัฒนาสายการผลิ ตตนแบบสําหรับผลิตผลิ ตภัณฑ ขาวกลอง โดยมีวั ตถุประสงค เพื่อยกระดั บ
อุตสาหกรรมขาวของประเทศไทยและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มให
กับขาวไทย โดยมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมขาวกลองสําหรับรับประทานที่มีเนื้อสัมผัสที่ออนนุม
รับประทานงายและผลิตภัณฑขาวกลองแปรรูปเพื่อสุขภาพตางๆ เชน อาหารวาง ซุปและเครื่องดื่ม เปนตน
ขาวกลอง คือ ขาวที่ผานการขัดสีเพียงครั้งเดียวโดยการกะเทาะเปลือกออกเทานั้น ขาวที่ไดจึงเปน
ขาวที่ มีสี ข าวขุน เพราะยั ง มีจ มู ก ขาวและเยื่ อหุม เมล็ ด (รํ า ) อยู มาก เปน ข าวที่ มีคุ ณ คาทางอาหารซึ่ ง เป น
ประโยชน ต อสุ ข ภาพมาก นอกจากนี้ ข าวกล องยั ง มี ใยอาหารที่ ช ว ยเสริ มสร างระบบขั บ ถ ายและป องกั น
โรคมะเร็งลําไส การรับประทานขาวกลองนอกจากชวยสงเสริมสุขภาพรางกายแลว ยังสามารถประหยัดการ
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ใชพลั งงานใหกั บประเทศ เนื่ องจากขาวกล องผานการขัดสี นอยครั้ง กวาข าวขาวที่ผ านการขัด สีถึง 3 ครั้ ง
ปจจุบันคนไทยเริ่มตื่นตัวที่จะแสวงหาความรูและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองทางดานอาหารและโภชนาการ
มากขึ้น เพราะตระหนักถึงการบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการเพื่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี ดังนั้น
ทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขาวกลองจึงอาจดําเนินการโดยการปรับปรุงคุณภาพใหสอดรับกับพฤติกรรม
การบริโภคขาวกลอง
ผลิตภัณฑขาวกลองนับเปนนวัตกรรมการผลิตที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวและใชประโยชน
จากข า วอย า งคุ ม ค า ช ว ยพยุ ง ราคาข าวมิ ใ ห ต กต่ํ า ถึ ง แม ว า ป จ จุ บั น ผู ผ ลิ ต ต า งหั น มาสนใจเพิ่ ม ขึ้ น แต
อุตสาหกรรมขาวและผลิตภัณฑแปรรูปของประเทศไทยยังคงตองประสบปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดใน
การผลิ ต โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ดั ง ข อมู ล ของสํ านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
(2556:9) ที่ระบุไววา ขอจํากัดทางดานการผลิตที่ผูผลิตตองประสบเปนสวนใหญ ไดแก แรงงานภาคเกษตร
ลดนอยลง ขาดการบริหารจัดการโซอุปทาน และไมมีการกําหนดเขตเกษตรกรรมเพื่อการผลิตขาว ดานการ
แปรรูป ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อทดแทนการใชแรงงานมีนอยอันเนื่องจากตองลงทุนสูงและ
การวิ จัยและพัฒ นาผลิต ภั ณฑ ขา วแปรรู ป สว นใหญจ ะมาจากบริษั ท แม ที่อยู ตางประเทศทํ าใหต องนํ าเข า
เครื่องจักรและเทคโนโลยีเกือบทั้งหมด สวนทางการตลาด ไดแก การแขงขันดานราคาของคูแขง การกีดกัน
ทางการคา การกําหนดโควตาการนําเขา การลอกเลียนแบบสินคาไทยจากประเทศคูแขงขัน และที่สําคัญคือ
ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ยตอไรมีความผันผวนไมแนนอน
สําหรับการรวมกลุมเพื่อผลิตขาวกลองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ โรงสี
เอกชน กลุมเกษตรกร กลุมสหกรณการเกษตร และกลุมอื่นๆ แตละกลุมตางก็มีลักษณะการบริหารจัดการ
และการตลาดที่แตกตางกัน กลาวคือ บางกลุมผลิตขาวกลองเปลือก (วัตถุดิบ) เพื่อจําหนายเอง ในขณะที่
บางกลุมผลิตขาวกล องแปรรูป นอกจากนี้ขั้น ตอนและเครื่องจัก รที่ใช ในการผลิ ตของแต ละกลุ มก็มีความ
แตกตางเชนเดียวกันดวย คือ กลุมที่ใชเครื่องสีขาวที่สามารถสีไดทั้งขาวขาวและขาวกลอง กับกลุมที่ใชเครื่อง
สีขาวที่สามารถสีไดเฉพาะขาวกลอง ถึงแมวา การผลิตขาวกลองจะเปนการผลิตที่ไมผานกระบวนการขัดขาว
ขาว ซึ่ งจะมี ต นทุ น การผลิ ต ต่ํ ากว าข าวขาวอั น สืบ เนื่ องจากการประหยั ดค าไฟฟาในการผลิ ต แต ใ นการ
จําหนายขาวกลองในทองตลาดกลับพบวา มีร าคาจํ าหนายสูงกว าขาวขาว ทั้ งนี้อาจเกิดจากปจจั ยสําคั ญ
หลายอยางประการ อาทิ ความตองการซื้อ ปริมาณจําหนาย คุณคาทางโภชนาการ คุณคาทางสุขภาพ และ
คุณคาทางสิ่งแวดลอม เปนตน
ชุนชนที่ตองพึ่งพิงผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก เฉกเชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร หากปใดผลผลิตดี ก็จะทําใหสภาพ
ทางเศรษฐกิจโดยรวมดีไปดวย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของตําบลเปนไปคอนขางชา ดังจะ
เห็นจากเกษตรกรกลุมผูผลิตของชุมชนบานมะคาไมนิยมที่จะผลิตขาวกลองมากนัก ถึงแมวาสภาพพื้นที่ จะ
เปนดินรวนปนดินเหนียว สามารถอุมน้ําไดดี เหมาะสําหรับทําการเกษตร โดยแมน้ําชีเปนแมน้ําสายหลัก และ
มีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเพื่อสูบน้ําบริการใหกับเกษตรกรมากถึง 5 สถานี ทําใหมีน้ําใชตลอดทั้งปการพัฒนา
ชนิดของผลิตภัณฑขาวกลองแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

49

50
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

ตองการของตลาด ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหแกผูบริ โภค อาทิ แปงขาว (Rice Flour) ผลิตภัณฑเสน (Rice
Noodle) สตารชขาว (Strach) อาหารประเภทพองกรอบ (Expanded Product) ขาวกึ่งสําเร็จรูป (Quick Cooking
Rice or Instant Rice) ขาวบรรจุ ใ นบรรจุ ภัณ ฑ ต าง ๆ (Canned Rice) ข าวเสริ มโภชนาการหรื อข าวอนามั ย
(Enriched Rice) และอาหารเชา (Breakfast Cereal) เปนตน (สถาบันวิจัยโภชนาการ. 2554: 5)
จากสถานการณดังกลาว ถือเปนปญหาวิจัยที่สําคัญในการทําใหผูบริโภคและผูผลิตใหความสนใจ
ตอธุรกิจขาวกลองอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีลูทางและโอกาสในการลงทุนในอนาคต ผูวิจัยจึง
สนใจทําวิจัยเรื่องการจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุม
ผูผลิตในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิ ชัย จังหวั ดมหาสารคาม เพื่อศึ กษาวา กลุมผูผลิตใน
ชุมชนบานมะคา ควรมี การวิเคราะห และจั ดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ ธุรกิ จแปรรูปผลิตภัณ ฑขาว
กลองอินทรียในลักษณะใด โดยจะเจาะลึกลงไปในประเด็นที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของธุรกิจ แปรรูปผลิ ตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุ มผูผลิต และการประเมินผลการปฏิบัติต ามแผนการ
ตลาดเชิงกลยุทธเพื่อคนหาแนวทางการเพิ่มชองทางการตลาดธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียใน
ประเทศ ขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง
อินทรียทั้งในดานการจัดการการผลิต การจัดการการตลาด และการจัดการการเงิน ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใน
การผลิตและการลงทุนในธุรกิจขาวกลองอินทรียตอไปในอนาคต

50 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิตใน
ชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิต
ในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่ อวิเ คราะหและจั ดการวางแผนการตลาดเชิง กลยุ ทธ ข องธุ รกิจ แปรรูปผลิตภั ณฑข าวกลอง
อินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
4. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง
อินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคาตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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กรอบแนวคิด
การวิ จั ยในครั้ ง นี้ เ ป น ค น หาการจั ด การแผนการตลาดเชิ ง กลยุ ท ธ ข องกลุ มผู ผ ลิ ต ธุ ร กิ จ แปรรู ป
ผลิ ตภั ณฑ ขาวกลองอิ น ทรี ยใ นชุ มชนบ านมะค า ตําบลมะคา อํ าเภอกั นทรวิ ชัย จั งหวั ดมหาสารคาม โดย
วิเคราะหจากสภาพแวดลอมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกของกิจการ โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1

การจัดการแผนการตลาดเชิงกลยุทธ

ประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนการตลาดเชิงกลยุทธ

SWOT MATRIX

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
- จุดแข็ง
- จุดออน
ศึกษาสภาพแวดลอมภายใน
การจัดการการผลิต
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงิน

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
- โอกาส
- อุปสรรค

ศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก
ระดับจุลภาค
สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรีย
พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค
ระดับมหภาค
การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
ผูวิ จัยเลื อกศึก ษากลุ มเกษตรกรผูผ ลิต และผู สนใจที่จ ะผลิต ขาวกลองในชุ มชนบ านมะคา ตํ าบล
มะค า อํ าเภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด มหาสารคามโดยถื อเกณฑ ความเกี่ ยวข องกั บ กลุ มผู ผ ลิ ต ธุ ร กิ จ แปรรู ป
ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียทั้งโดยตรงและโดยออมซึ่งเปนผูที่มีบทบาทภาระหนาที่ในการทําธุรกิจแปรรูป
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ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา รวมจํานวน 17 ราย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ
ทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนเครื่องมือรวบรวมในการวิจัย
ผูวิจัยไดเลื อกใชสถานที่ต าง ๆ เช น ที่ตั้ งของกลุมผูผลิ ตธุรกิ จแปรรูปผลิตภั ณฑขาวกล องอิน ทรีย
แปลงผลิตขาวกลองอินทรีย ศาลาประชาคม วัด และสถานศึกษารวมถึงหอประชุมองคการบริหารสวนตําบล
มะคา เปนที่ดําเนินการวิจัยเพื่อการจัดเสวนากลุมและการสัมภาษณ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแบบเปนกันเอง

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยครั้ งนี้ เปนการวิ จัยเชิงคุณภาพใช การสั มภาษณ ทั่ว ไปและการสั มภาษณแบบเจาะลึ ก เป น
เครื่องมือสําหรับการวิจัย ไดนําขอมูลในรอบป พ.ศ. 2556 มาวิเคราะห คือ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ผูวิจัยจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจและวางแผนการดําเนินงานรวมกัน
ตามระยะตาง ๆ ดังนี้
ขั้นการวิจัย
ระยะที่ 1

52

ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

ระยะที่ 5

การวางแผนการดําเนินงาน
ศึกษาบริบทของการผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาว
กลองอินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา
ศึกษาและรวบรวมขอมู ลเกี่ยวกับสภาพแวดล อมทางการตลาดของธุ รกิจแปรรู ป
ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา
จั ด การประชุ มเสวนาเพื่ อ นํ าไปสู ก ารเรี ย นรู และการแลกเปลี่ ย นประสบการณ
ตลอดจนกระบวนทัศนเกี่ยวกับธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุม
ผูผลิต
สรุ ป ผลจากการวิ เ คราะห ตรวจสอบผลการสรุ ป โดยจั ด การประชุ มเพื่ อ แสดง
ความเห็น เชิญวิทยากรที่มีความรูมารวมกันตรวจสอบเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข
จากนั้ น จึ ง จั ด ทํ า รายงานการวิ จั ยฉบั บ สมบู ร ณ แ ละเผยแพร ง านวิ จั ยและขยาย
เครือขายงานวิจัยสูสาธารณชน

เครื่องมือการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. กรอบคําถามในการสัมภาษณทั่วไป
ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณทั่วไปใหครอบคลุมคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อรวบรวมขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ
อายุ การศึกษา สถานภาพ บทบาทและเปาหมายในการผลิตขาวกลองอินทรีย และศักยภาพผูผลิตทั้งในเรื่อง
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ของแหลงวัตถุดิบ ทักษะการผลิต การตลาด ตนทุนการผลิต ราคาจําหนาย และรายไดจากการจําหนายขาว
กลองอินทรีย
2. กรอบคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึก
ผูวิจัยกําหนดกรอบคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยไดรับความเห็นชอบ
จากผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งแนวคํ าถามนํ ามาจากแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ยวกั บ การจั ด การการผลิ ต การจั ด การ
การตลาด การจัดการการเงิน สภาพแวดลอมภายนอกของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา
ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สภาพการแขงขันของตลาด พฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูบริโภค การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต และหลักการวางแผน
การตลาดเชิงกลยุทธ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตขาวกลองอินทรีย ทั้งยืนยันผลการศึกษาขอมูลจากการ
สัมภาษณทั่วไป ซึ่งจะไดทําใหการวิจัยมีความนาเชื่อถือและสมบูรณยิ่งขึ้น

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก ขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งขอมูลแหลงหลังนี้
เปนขอมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียทั้งในเรื่องการ
ผลิต ปริมาณการผลิต ตนทุนการตลาด ราคาจําหนาย และการตลาด ที่ไดจากการสัมภาษณทั่วไปและการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา เปนการสัมภาษณที่มีการขอ
อนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลมะคา ผูวิจัยไดนัดหมายและเตรียมประเด็นการสัมภาษณตาม
กรอบคําถามการสั ม ภาษณ ที ่ กํา ห นดไว บรรยากาศการสัมภาษณมีลักษณะเปนการสนทนาแลกเปลี่ยน
แบบเปนกันเอง
ผูใ ห ข อมู ล ในการสั มภาษณ ทั่ ว ไปและการสั มภาษณ แบบเจาะลึ ก กลุ มผู ผ ลิ ต ข าวกล องอิ น ทรี ย
ประกอบดวย นางสาวทัศกานต แฝงสาเคนซึ่งเปน ผูผลิตขาวกลองอินทรีย และผูส นใจที่จ ะผลิตข าวกลอง
อินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จั งหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาในการรวบรวม
ขอมูล จํานวน 1 เดือน คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยนําเสนอผลการวิเคราะหในเชิงพรรณนาความ (Descriptive) ดวยการนํา
ผลที่ไดจากการวิเคราะห SWOT มาอธิบายเพื่อเชื่อมโยงประเด็นตางๆ ในบริบทที่เกี่ยวของกันในแตละเรื่อง
(Context Analysis) เกี่ ยวกั บ การจั ด การวางแผนการตลาดเชิ ง กลยุ ท ธ ธุ ร กิ จ แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ ข าวกล อ ง
อิน ทรี ยข องกลุ มผู ผ ลิ ต ในชุ มชนบ านมะค า ด ว ยการประยุ ก ต ข อมู ล ที่ ร วบรวมมาได ผ นวกกั บ ทฤษฏี และ
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กระบวนการวิเคราะหและบันทึกขอมูลที่ไดอยางเปนระบบซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลที่เปน
กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บันทึก
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จากการสัง เกต การบอกเล าของเกษตรกร การดําเนิน งานตามกิ จกรรมและโครงการตางๆ ในพื้ นที่ และ
เอกสารที่เกี่ยวของ
2. ตรวจสอบความถู ก ตอง ครบถ วนของข อมูล ที่ เ ก็บ รวมรวม แล วนํ า ข อมู ล ที่ไ ด มาจํ าแนกตาม
หมวดหมู จัดระเบียบขอมูล จัดกลุมขอมูล เรียงขอมูลและจัดลําดับเนือ้ หาที่ตองการศึกษา
3. นําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหและวิเคราะหตามกรอบทฤษฎีเพื่อวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา
4. ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยนําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอก
และองค รวมในหลาย ๆ ด าน เพื่ อความน าเชื่ อถื อได จ ากแหล ง ข อมู ลที่ แตกต างกั น ทั้ ง ดานข อมู ล ด านวิ ธี
รวบรวมขอมูล และดานแนวคิดทฤษฎีเพื่อตรวจสอบความแมนตรง และความเชื่อถือได เมื่อเวลา สถานที่ บุคคล
วิธีการ และทฤษฎีตางกัน

ผลการวิจัย
ผูวิจัยประเมินผลการดําเนินการโดยคาดการณ วาถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธดังกลาว
ภายในระยะเวลา 4 ป เมื่ อ สิ้ น สุ ด ป ที่ 4 จะทํ าให ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกลุ ม ผู ผ ลิ ต ในชุ ม ชนบ านมะค า
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้
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1. ผลประโยชนที่จะไดรับเพิ่มขึ้น ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
1.1 ผลประโยชนที่สามารถคํานวณเปนตัวเลขได
ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธดังกล าว กลุมผูผลิตขาวกล องอินทรียในชุมชนบาน
มะคา จะมีผลผลิตเฉลี่ย 1 ตันตอไร หรือประมาณ 1,000 กิโลกรัมตอไรขึ้นไป ใชตนทุนในการผลิต 1,500
บาทตอไร และใชแรงงานคนเฉลี่ย 1-3 คนตอครั้ง พื้นที่ผลิตขาวกลองประมาณ 40 ไร เมื่อคํานวณยอดการ
ผลิตข าวกลองอินทรียเ ฉลี่ยต อเดื อนจะมากกว า 3,000 กิโ ลกรั ม(ใน 1 ป ผลิ ตขาวกลองอิน ทรียได 1,000
กิโลกรัม คูณดวยพื้นทีผ่ ลิต 40 ไร รวมยอดผลิตขาวกลองอินทรีย 40,000 กิโลกรัม) ยอดการผลิตขาวกลอง
อินทรียเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 3,000 กิโลกรัม สวนใหญจะจําหนายเปนขาวเปลือกใหแกชุมชนบานสมศรี
อําเภอกันทรวิชัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอนาเชือก และอําเภอบรบือ กิโลกรัมละ 18-20 บาท สวนที่
เหลือจําหนายในรูปของขาวกลองกะเทาะเปลือก กิโลกรัมละ 45-50 บาท โดยจําหนายใหโรงพยาบาลและ
กลุมผูรักษสุขภาพในชุมชน จะมีรายไดจากการจําหนายขาวกลองอิน ทรียเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากเดิมรอยละ 50
หรือจากจํานวนเงินเฉลี่ยเดือนละ 60,000 บาท เปน 105,000 บาท ยอดจําหนายขาวกลองอินทรียที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากมีการผลิตและจําหนายขาวกลองอินทรียแปรรูปเพิ่มขึ้น (ขาวกลองกะเทาะเปลือก)
1.2 ผลประโยชนที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได
ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ กลุมสามารถจําหนายขาวกลองอินทรียในราคาที่ต่ํา
กวาคูแขงขัน เนื่องจากบานมะคามีกําลังการผลิตสูงเพราะสามารถผลิตขาวกลองอินทรียได 3 ครั้งตอป ทํา
ใหมีตนทุนในการผลิตต่ํา ประกอบกับยังไมมีบรรจุภัณฑ ทําใหลดตนทุนขาวกลองอินทรีย ราคาขายสงเฉลี่ย
อยูที่กิโลกรัมละ 19 บาท และราคาขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48 บาท ในขณะที่คูแขงขันจะตั้งราคาขายอยูที่
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กิโลกรัมละ 60-80 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท จากการเปนแหลงผลิตขาวกลองอินทรีย
ไดเอง ทําใหบานมะคาไดเปรียบคูแขงขันที่ไมไดมีการผลิตขาวเอง ดังนั้นหากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียใน
ชุมชนบานมะคา จะขยายตลาดขาวกลองอินทรียใหกวางมากขึ้น จึงตองเริ่มขยายตลาดโดยใชกลยุทธดาน
ราคาดวยการกําหนดราคาใหต่ํากวาคูแขงขัน
2. ความสูญเสียนอยลง ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
2.1 ความสูญเสียทีส่ ามารถคํานวณเปนตัวเลขได
ความสูญ เสี ยของกลุ มผู ผลิ ต ข าวกล องอิ น ทรียใ นชุมชนบานมะค า ที่ ลดลง ถ าปฏิบั ติ ต าม
แผนการตลาดเชิงกลยุทธที่คํานวณเปนตัวเลขไดคือ คาใชจายในการซื้อปุยเคมีเพราะใชวัชพืชคลุมดินและใช
ปุยอินทรียซึ่งมีราคาถูกกวาปุยเคมี ทําใหสามารถประหยัดตนทุนประเภทคาใชจายในการซื้อปุยเคมีประมาณ
2,100 บาทตอไรตอครั้ง สงผลใหตนทุนในการผลิตลดลง (คาปุยเคมีประมาณ 2,100 บาทตอไรตอครั้ง พื้นที่
ผลิตผลิตจํานวน 40 ไร ผลิตปละ 3 ครั้ง รวมเปนเงินคาปุยเคมีเฉลี่ยครั้งละ 700 บาท)
เมื่อเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนที่จะไดรับกับความสูญเสีย กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรีย
ในชุมชนบานมะคาจะไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นมากกวาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น แมวาจะมีคาใชจายในการ
จัดซื้อเมล็ดพันธุขาวกลอง ซึ่งตองสั่งซื้อมาจากแหลงอื่น เชน ศูนยพัฒนาพันธุขาวกลองจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดพิจิตร จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครสวรรค เปนตน แตก็มิไดทําใหตนทุนการผลิต
สูงขึ้นมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่จะเกิดขึ้นจากยอดจําหนายในแตละป กลาวคือ เมื่อนําคาใชจายที่
เพิ่มสูงขึ้น มาเปรียบเทียบกับรายไดสวนที่เหลือหลังหักคาใชจายแลว รายไดของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรีย
ในชุมชนบานมะคายังคงสูง จึงอาจกลาวไดวา แผนการตลาดเชิงกลยุทธที่กําหนดไวมีประโยชนกับกลุมผูผลิต
ขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาเปนอยางยิ่ง
2.2 ความสูญเสียที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได
ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ ความสูญเสียที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขไดคื อ
วิธีการวางแผนการผลิตขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา กลาวคือ ในปแรกจะซื้อพันธุขาว
กลองที่ไมมีในทองถิ่นมาจากแหลงอื่น ปตอมาจึงคัดเลือกพันธุขาวกลองจากผลผลิตของตัวเองไวขยายในป
ตอๆ ไป เพื่อที่จะไมตองซื้อเมล็ดพันธุอีก และมีการวางแผนการผลิตวา จะนําเมล็ดพันธุที่ไดมาจัดสรรเปน
สวน สวนหนึ่งคัดเลือกไวเปนพันธุขาวกลองเพื่อใชปลูกในปตอไป สวนหนึ่งแบงไวเพื่อการบริโภคเองและสวน
ที่เหลือก็จะนําไปขายเปนรายไดตอไป
3. ความสูญเสียทีเ่ พิ่มขึ้น ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
3.1 ความสูญเสียที่คํานวณเปนตัวเลขได
ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ ความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นของกลุมผูผ ลิตขาวกลองอินทรีย
ในชุมชนบานมะคาที่คํานวณเปนตัวเลขได คือ กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียยังไมมีการพัฒนาสายพันธุขาว
กลองเปนของตัวเอง ตองจัดซื้อเมล็ดพันธุขาวกลองเพื่อเพาะปลูกจากศูนยพัฒนาพันธุข าวกลองตามแหลง
ตางๆ ซึ่งการซื้อเมล็ดพันธุขาวกลองทําใหมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 28,500 บาท (คาเมล็ดพันธุขาว
กลองประมาณ 2,700 บาทตอ พื้นที่ผลิตจํานวน 40 ไร ผลิตปละ 3 ครั้ง ๆ ละ 4 เดือนเปนเงินเฉลี่ยเดือนละ
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27,000 บาท รวมกับคาไถ คารถเกี่ยว คาแรงงานและอื่น ๆ เปนเงินเฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท) และจากการ
ที่กลุ มผูผ ลิต ในชุ มชนบานมะคาต องลงทุ นดว ยเงินทุ นของตนเอง อาจทําใหสูญ เสี ยโอกาสในการทํากํ าไร
เนื่องจากเงินลงทุนมีจํากัด จึงไมสามารถซื้อเครื่องมือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน เครื่องสีขาวกลองอินทรีย
และเครื่องบรรจุขาวกลองอินทรีย เปนตน เพราะคาใชจายในการผลิตขาวกลองมิไดมีเฉพาะแตคาปุย คาไถ
ค ารถเกี่ ยว และค า แรงงาน เท านั้ น หากกลุ ม ผู ผ ลิ ต ข าวกล องอิ น ทรี ยใ นชุ มชนบ านมะค า จะสามารถสี
ขาวเปลือกกลองพรอมบรรจุภัณฑไดเอง จะทําใหรายไดจากการจําหนายเพิ่มสูงขึ้น
3.2 ความสูญเสียที่เพิม่ ขึ้นที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได
ความสูญเสียที่ตองเสียเพิ่มขึ้นที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได ถาปฏิบัติตามแผนการตลาด
เชิงกลยุทธ คือ จากการที่กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาสวนใหญจําหนายขาวเปลือกกลอง
ยกตันหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแลว โดยในแตละครั้งกลุมผูผลิตจะเก็บขาวกลองอินทรียไวใหเพียงพอตอการ
บริโภคเท านั้น สวนการกะเทาะเปลือกขาวกลองเพื่อจํ าหน ายจะมีนอย หากมีก็ จะนําขาวกลองอินทรียไ ป
จําหนายตามสถานที่ตาง ๆ แตอยางไรก็ตามกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียยังขาดการบริหารจัดการการตลาด
จึงยังไมมีแผนการตลาดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลองอินทรีย เปนเพียงกลุมผูผลิตที่ทําการผลิตขาว
กลองอินทรียแลวสงขายใหกับพอคาคนกลางเพื่อนําไปแปรรูปตอเทานั้นเชน จําหนายขาวเปลือกกลองใหกับ
กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ านกุ ด รั ง อํ าเภอบรบื อ และกลุ มเกษตรกรบ า นสมศรี อํ า เภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม เพื่อนําไปบรรจุและจําหนายตอไป เปนตน
4. ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลง ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
4.1 ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่คํานวณเปนตัวเลขได
ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่คํานวณเปนตัวเลขได ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิง กล
ยุทธที่วางไว คือ กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคายังขาดหลักการการบริหารจัดการในเรื่อง
ของการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย จึงตองจําหนายโดยจัดสงขาวเปลือกกลองใหกับพอคาคนกลาง
เปนเงินเชื่อในราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท ในขณะที่เมื่อนําไปบรรจุภัณฑแลว สามารถจําหนายไดในราคา
กิโลกรัมละ 50-60 บาท แตเนื่องจากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคายังไมมีมาตรการใน
การเรงรัดหรือกําหนดระยะเวลาในการชําระเงินที่แนนอน ทําใหการขายเชื่อใหพอคาคนกลางอาจเกิดความ
เสี่ยงในการเรียกเก็บเงิน เพราะพอคาคนกลางจะชําระเงินก็ตอเมื่อสามารถจําหนายขาวกลองอินทรียไดแลว
ทําใหผูผลิตบางรายขาดเงินทุนหมุนเวียนหรือสภาพคลองในการดําเนินการตอ และสงผลใหรายไดจากการ
จําหนายขาวกลองอินทรียลดลงประมาณรอยละ 30-40
4.2 ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได
ถาปฏิบั ติตามแผนการตลาดเชิ งกลยุ ทธวางไว ผลประโยชน ที่จะไดรับน อยลงที่ไมส ามารถ
คํานวณเป นตั ว เลขได คื อ การขาดตั ว กลางทางการตลาดที่ ทํ าหน าที่เ ชื่ อมโยงเครื อข ายกลุมผู ผ ลิ ต ไปสู
หนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ทําหนาที่เปนพอคาคนกลาง ทําใหขาวกลองอินทรียของบานมะคาขาด
ตลาดรองรับ เมื่อผลิตแลวไมมีชอ งทางการจําหนายที่แนนอนจึงตองจําหนายใหกับพอคาคนกลางที่ไปรับซื้อ
แต เพี ยงผู เ ดียว ทํ าให ถู กกดราคา หากกลุ มผูผ ลิ ตข าวกลองอิน ทรียมีตั ว กลางทางการตลาดที่ ชัด เจนจะ
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สามารถจําหนายขาวกลองอินทรียไดในราคาที่สูงขึ้น และถาสามารถนําขาวกลองอินทรียมาแปรรูปดวยแลว
ก็จะเปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑใหสูงยิ่งขึ้น
5. การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนและความสูญเสียทั้งหมด ถาปฏิบัติตามแผนการตลาด
เชิงกลยุทธ
จากการเปลี่ยนแปลงในหัวขอ 1-4 พิจารณาไดวา ขอ 1 และ 2 เปนผลประโยชนทั้งหมดของกลุม
ผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ในขณะที่ขอ 3 และ 4 เปนความสูญเสียของกลุมผูผ ลิตขาวกลอง
อินทรีย ถามีการปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ

การอภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามคําถามการวิจัย ดังนี้
1. สภาพแวดลอมทางการตลาดภายในกิจการของธุรกิจขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ดาน
การจัดการการผลิต การจัดการตลาด และการจัดการการเงินมีจุดแข็งในเรื่องความอุดมสมบูรณของชุมชน
บานมะคา เนื่องจากเปนพื้นที่อูขาวอูน้ํา มีการจัดการวัตถุดิบและวางแผนการผลิตที่ดี มีขั้นตอนการผลิต มี
การใชวัสดุ อุปกรณและเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสมและมีผลผลิตเฉลี่ยสูง มีกระจายสินคาไปสูผูบริโภค
โดยตรง จําหนายขาวกลองในราคาต่ํากวาคูแขงและมีเครือขายพันธมิตรทางการคา มีเงินทุนสูงและมีการ
วางแผนตนทุนในการผลิตอยางเปนระบบ แตมีจุดออนในเรื่องไมมีการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีตกคางใน
ดิน ไมมีการจัดเก็บขาวกลองเพื่อแปรรูปและมีตนทุนการผลิตสูง ชองทางการจําหนายไมแนนอน ขาดการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลอง ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ ขาดการวางแผนการตลาด
และขาดที่ปรึกษาดานการตลาด การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐมีนอยและขาดแหลงเงินทุน จากภายนอก
สาเหตุ ที่ เป น เช น นี้เ พราะกลุ มผู ผ ลิ ต ในชุ มชนบานมะค าสามารถผลิ ต ข าวกล องอิ น ทรี ยป ลอดสารพิ ษ อั น
เนื่องมาจากการใชอินทรียห รือปุยชีวภาพแทนการใชปุยเคมีทํา ใหขาวมีกลิ่น หอม รสชาติถู กปากผู บริโภค
ลักษณะเดนของขาวกลองอินทรียบานมะคา คือ สภาพภูมิศาสตรที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะกับการผลิต
ข าวกล อ งหอมนิ ล และข า วกล องหอมมะลิ แดง ซึ่ ง ตรงกั บ ความต องการของลู ก ค าเป าหมายส ว นใหญ
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง สามารถตอบสนองความตองการของผู บ ริโ ภคกลุ มรั กษ สุ ข ภาพที่ มีแนวโน มขยายตั ว
เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง แม ว า การเพิ่ ม ขึ้ น ของข า วกล อ งอิ น ทรี ย จ ะมี ผ ลมาจากการใช เ ทคโนโลยี และเครื่ องจั ก รกล
การเกษตรแทนแรงงานคนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังไมใหคุณภาพของขาวกลองอินทรีย
ลดลงเพราะการลดตน ทุนอาจจะมี ผลกระทบต อคุณ ภาพของขาวกลองอินทรียได ซึ่งสอดคล องกับ สาธิ ต
อดิ โ ต (2554: 91 - 92) ได ทํ าการศึก ษาการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธข องธุร กิ จ ข าวหอมมะลิ อินทรี ยใ นจั ง หวั ด
ยโสธร ผลการศึกษาพบวา กลยุทธดานการตลาดของโรงสีสามารถทําไดประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
แต ยัง ไม มีความสามารถพอที่ จ ะแขง ขั น ได ด ว ยตนเอง เนื่ องจากสภาพการแข ง ขั น ที่ รุ น แรงและการขาด
ประสบการณทางธุรกิจของคณะกรรมการดําเนินงานทําให ตองพึ่งพากลุมเครือขายจากภายนอกเพื่อชวย
สนับ สนุ นงานด านการตลาดใหสามารถแขง ขัน ได และสอดคลองกับ แนวคิด ของวงศพั ฒนา ศรีประเสริ ฐ
(2556 : 9) ที่วาการจัดการตลาดบริการตองตรงกับความตองการของผูบริโภคนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
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นิวิฒน สุนทรนิพัทธ (2547: 101-102) ทํ าการศึกษาเรื่องการวางแผนเชิ งกลยุทธข องขาวหอมมะลิจังหวั ด
สุรินทร ผลการศึกษาพบวา ปญหา และอุปสรรคของขาวหอมมะลิ จังหวัดสุรินทร ไดแก การผลิตสวนใหญ
ยังเปนการทํานาแบบเดิมคือ อาศัยน้ําฝน เมล็ดพันธุไมไดมาตรฐานและราคาแพง ทําใหผลผลิตตอไรต่ําและ
ไม แน น อน เกษตรกรขาดความรู ท างวิ ช าการที่ ถู ก ต องในการพั ฒ นาการผลิ ต ขาดแคลนเงิ น ทุ น ในการ
เปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุ และเครื่องจักรเก็บเกี่ยว
2. กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาตองเผชิญกับปญหาสภาพแวดลอมทางการตลาด
ภายนอกกิจการหลายประการ ไดแก สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรียในประเด็นการไมไดพัฒนา
พันธุ ขาวกล องอยางจริ งจั ง ขาดตั วกลางทางการตลาด และขาดแนวคิดด านการตลาดและการหาลู กค า
พฤติกรรมและทัศนคติ ของผูบริโ ภคในประเด็นที่เกี่ยวของกับการไมมีการแปรรูปผลิตภัณฑและสรางตรา
ผลิต ภัณฑ ขาวกล องอินทรียเปน ของตัว เองและรสชาติของข าวกลองอิน ทรี ยยัง ไม เปน ที่นิ ยมของผูบริ โภค
เทาที่ควร การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนในประเด็นการไมมีนโยบายรับจํานําขาวเปลือกกลอง และยัง
ไมไดเขามาสนับสนุนและสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเด็นการขาด
การสรางเครือขายสัมพันธในชุมชน ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกและขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลิต
สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะปจจุบันตลาดขาวกลองอินทรียมีการแขงขันสูง ดังนั้นการพัฒนาเครือขาย
ของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาจึงตองใชเวลาในการบมเพาะความสัมพันธเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสรางความสัมพันธที่ดีกับเกษตรกรในชุมชนเพื่อเปนแนวรวมและชวยปกปอง
กิจการในยามวิกฤติ จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดาน จึงจะทําใหกิจการสามารถอยูรอดได เชน จะตองมี
นวัตกรรมการผลิตขาวกลองอินทรียและการใชประโยชนจากความคิดใหม รวมถึงการใชเทคโนโลยีการผลิต
ใหเปนประโยชนและเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม ในที่ สุดอาจทําใหกลุมผูผลิ ตขาวกลองอินทรียใ น
ชุมชนบ านมะค า สามารถลดตน ทุ นและระยะเวลาในการผลิ ตและการเก็บ เกี่ยวลงโดยใช เ ครื่ องจั ก รแทน
แรงงานคน เครื่องสีขาวแทนการตําขาวและเครื่องบรรจุภัณฑแทนการใชคนบรรจุ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของดอยิว (Doyle. 2014: pp. 88-93) ที่วา สิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยีเปนอิทธิพลที่สรางเทคโนโลยี
ใหม ผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง และโอกาสทางการตลาด ดังนั้นกิจการจึงจําเปนตองกระทําสิ่งตางๆ ไดแก
การเขาใจสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีและความแตกตางของเทคโนโลยี และทราบวา เทคโนโลยีสามารถ
ตอบสนองความต องการของผูบริ โภคไดอยางไร และยังสอดคล องกับกรรณิการ ผิวดํา (2552: 122-123)
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอปจจัยการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบวา การที่ขาวกลองจะไดรับความสนใจจากผูบริโภคนั้น จะตองสื่อใหผูบริโภคเห็นการรั กษามาตรฐานใน
การผลิตใหไดคุณภาพโดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือกพันธุขาวที่เปนที่นิยมและมีคุณภาพเพื่อเปนวัตถุดิบในการ
ผลิต การควบคุมมาตรฐานดานความสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน และการวิจัยพัฒนาพันธุขาวหรือพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหหลากหลาย
3. ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก
ของธุรกิจแปรรูป ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคามากําหนดเปนกลยุทธในดานตางๆ ไดแก
กลยุทธการจัดการการผลิต ประกอบดวย กลยุทธการเปนผูนําการผลิตขาวกลอง กลยุทธการพัฒนาแหลง
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ทรั พยากร กลยุท ธ นวั ตกรรมทางดานผลิ ตภั ณ ฑและกลยุ ท ธก ารลดต น ทุน การผลิ ต กลยุ ท ธก ารจั ดการ
การตลาด ประกอบดวย กลยุทธการตั้งราคาต่ํากวาคูแขง กลยุทธการสงเสริมการขายและรักษาระดับราคา
กลยุทธก ารพัฒนาตลาดและกลยุทธ การขยายสวนครองตลาด กลยุทธ การจัดการการเงิน ประกอบดว ย
กลยุ ทธ ก ารพั ฒนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลยุ ท ธก ารจั ด การนวั ต กรรมทางการเงิ น กลยุ ท ธก ารพั ฒ นา
นวัตกรรมทางการเงิน และกลยุทธการพัฒนาการลงทุน การที่กลยุทธเปนเชนนั้นอาจเปนเพราะเกษตรกรที่
เปนผูผลิตในชุมชนบานมะคาผลิตขาวกลองอินทรียเพื่อจําหนายขาวกลองเปลือก (วัตถุดิบ) ใหกับพอคาคน
กลางเพื่อนําไปแปรรูปตอ พอคาคนกลางจึงเปนผูกําหนดราคาซื้อขายตั้งราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ
19 บาท การขาดชองทางการจําหนายขาวกลองอินทรีย ทําใหเกษตรกรสวนใหญเลิกผลิตขาวกลองอินทรีย
หันไปปลูกขาวเหนียวและขาวจาว ทั้งนี้เพราะไมแนใจในราคาขาวกลอง สงผลใหการผลิตขาวกลองอินทรีย
เพื่อจํ าหน ายของบานมะคายั งมีน อย สอดคลองกับนิวิ ฒน สุนทรนิพั ทธ (2547: 101-102) ศึ กษาเรื่องการ
วางแผนเชิงกลยุทธของขาวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา กลยุทธและมาตรการที่เปนรูปธรรม
คือ การสรางผูนําเกษตรอินทรียและการจัดการทรัพยากรน้ําและดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการใชปจจัย
การผลิตรวมกัน อยางมีประสิท ธิภาพ การรักษามาตรฐานขาว รัฐบาลและหนวยงานของรั ฐจะตองใหการ
สนับสนุนการใหความรูและเทคโนโลยี บูรณาการขอมูลการผลิตและการตลาดใหถูกตองและทันเหตุการณ
มีการติดตามประเมินผลทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหกาวสูความเปนศูนยกลางขาวมาตรฐานตอไป
4. ผลการประเมินแผนการตลาดเชิงกลยุทธไดขอสรุปวา ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
ดังกลาวในระยะเวลา 4 ป เมื่อสิ้นสุ ดปที่ 4 จะทําให ผลการปฏิบัติง านของกลุมผูผ ลิตขาวกลองอิ นทรียใ น
ชุมชนบานมะคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ในดานผลประโยชนที่ไดรับมากขึ้น ไดแก ยอดการผลิตขาวกลอง
อินทรียเ ฉลี่ยตอเดือนจะมากกวา 3,000 กิโ ลกรั ม แมวา กลุ มผูผ ลิตข าวกลองอินทรียใ นชุมชนบ านมะค า
จะจําหนายขาวกลองอินทรียในราคาที่ต่ํากวาคูแขง โดยตั้งราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กิ โลกรัมละ 19 บาทและ
ราคาขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48 บาท ขณะที่คูแขงขันจะตั้งราคาขายอยูที่กิโลกรัมละ 60-80 บาท หรือ
ราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท รายไดจากการจําหนายขาวกลองเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 50 หรือจาก
จํานวนเงิ นเฉลี่ ยเดื อนละ 66,000 บาท เปน 105,000 บาท ประหยัดค าใชจ ายในการซื้อปุยเคมีป ระมาณ
2,100 บาทตอไรตอครั้ง สามารถคัดเลือกพันธุขาวกลองเพื่อใชสําหรับการผลิตในปตอไป โดยในปแรกจะซื้อ
พันธุขาวกลองมาจากแหลงอื่น ปตอมาจึงคัดเลือกพันธุขาวกลองจากผลผลิตของตัวเองไวขยายในปตอๆไป
ดานความสูญเสียที่เกิดขึ้นคือ มีตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 28,500 บาท สูญเสียโอกาสในการ
ทํากําไร ไมมีแผนการตลาดในการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลองอินทรีย จําหนายโดยจัดสงขาวเปลือก
กล องให กับ พ อค าคนกลางเปน เงิน เชื่ อในราคากิ โ ลกรั มละ 18-20 บาท ขณะที่เ มื่ อนําไปบรรจุ ภัณฑ แล ว
สามารถจําหนายไดในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งอาจจะเสียเปรียบเพราะถูกกดราคาและที่สําคัญตอง
ประสบกับปญหาการไมมีตลาดรองรับซื้อขาวกลองอินทรีย ในที่สุดอาจสงผลใหรายไดจากการจําหนายขาว
กลองอินทรียในภาพรวมลดลงประมาณรอยละ 30-40 สาเหตุ ที่ เ ป น เช น นี้ อาจเป น เพราะกลุ มผู ผ ลิ ต ข า ว
กลองอินทรียในชุมชนบานมะคาผลิตขาวกลอง 2 สายพันธุเปนหลัก ไดแก ขาวกลองหอมนิลมว งและขาว
กล องหอมมะลิ แดง โดยเน น การปลู ก ข าวกล องอิ น ทรี ยป ลอดสารพิ ษ เพื่ อตอบสนองความต องการของ
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ผูบริโภคกลุมรักษสุขภาพที่มีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในการเกษตร
เขามาแทนแรงงานคนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันผูผลิตควรระมัดระวังเพื่อไมใหคุณภาพของผลผลิตลดลง
ทั้งนี้เพราะการลดตนทุนอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพของขาวกลองอินทรียได สอดคลองกับเมธา ถนอม
พันธ (2547: 131-132) ศึกษาการตัดสินใจการปลูกขาวไรในจังหวัดชัยภูมิ พบวา ปจจัยที่เปนมูลเหตุในการ
ตัดสินใจปลูกขาวไรของเกษตรกรในระดับมาก ไดแก ลักษณะภูมิประเทศมีความเหมาะสม ดินมีความอุดม
สมบูรณ มีประสบการณในการปลูกขาวไร ขนบธรรมเนียมประเพณี รายไดจากการปลูกขาวไรเกษตรกรสวน
ใหญไดรับการชักชวนใหปลูกและไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกขาวไรจากเพื่อนบานและญาติและตองการ
ความรูเพิ่มเติมทางดานการตลาด และสอดคลองกับจันทราพร ประธาน (2548: 111 - 112) ศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจัยที่มีผลในระดับมากตอ
การตัดสินใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรมีดังนี้ ปจจัยดานเศรษฐกิจไดแก ราคาจํ าหนายขาวอินทรียสู ง
ตนทุนการผลิตต่ํา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับจันทรญา สุวรรณรัตน (2550: 89 - 90) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคขาวกลองในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา เหตุผล
หลักในการบริโภคขาวกลองเพราะขาวมีคุณประโยชนและมีความหวงใยในสุขภาพ มีการปรุงอาหารทานเอง
เฉลี่ย 2 มื้อตอวัน และมีรูปแบบการซื้อขาวกลองลวนมาผสมขาวขาวในอัตราสวน 1:3 ขนาดบรรจุภัณฑขาว
กลอง คือ 1 และ 5 กิโลกรัม นิยมซื้อขาวกลองจากตลาดสด รานสะดวกซื้อ/มินิมารทและหางสรรพสินคา
เนื่องจากมีความสะดวกเพราะใกลบานและที่ ทํางาน มีสิน คาที่ใ หเลือกหลากหลายและสถานที่จําหนายมี
มาตรฐาน ผู บริ โภคสว นใหญ รั บรู ขาวสารของขาวกล องจากสื่อโทรทั ศ นและกลุ มเพื่ อน/ญาติ ป จจั ยทาง
การตลาดที่มีผลตอการบริโภคขาวกลองมากที่สุดคือ คุณคาทางโภชนาการของขาวกลอง รองลงมาคือ พันธุ
ขาวกลอง คุณสมบัติของขาวหลังการหุง มาตรฐานของผลิตภัณฑ และความสะดวก มาตรฐานของสถานที่
ขายและการโฆษณาหรือใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจมีเพียงปจจัยเดียวคือ
การรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคขาวกลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ
.01 ปญหาสําคัญในการบริโภคขาวกลอง ไดแก 1) สมาชิกบางคนในครอบครัวยังติดในรสชาติของขาวขาว
เนื่องจากขาวกลองมีความหยาบ รสชาติไมอรอยเทาขาวขาว อีกทั้งหุงยาก ขึ้นมอดงาย เปนผลใหไมนิยมที่จะ
บริโภคขาวกลอง 2) ดานชองทางการจัดจําหนายคือ ไมมีรานอาหารที่จําหนายขาวกลองแบบหุงสําเร็จ 3)
ดานการสงเสริมการขายคือ ไมมีความรู ความเขาใจในการเลือกบริโภคขาว และไมมีการสงเสริมใหบริโภค
อยางจริงจัง สําหรับขอเสนอแนะที่ผูบริโภคมีตอขาวกลองคือ 1) สงเสริมใหเห็นคุณคาหรือประโยชนของการ
บริโภคขาวกลอง 2) พัฒนาและปรับปรุงขาวกลองใหเหมาะกับการบริโภค 3) พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อปองกัน
มอด 4) แปรรูปขาวกลองในรูปผลิตภัณฑใหหลากหลาย 5) สรางความมั่นใจแก ผูบริโภค โดยกําหนดใหมี
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑขาวกลองที่ไดมาตรฐาน ปลอดสารเคมี และ 6) ขยายตลาดไปยังชองทางตางๆ
อยางหลากหลาย
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลจากการวิจัยเรื่องการจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูปขาวกลองอินทรียของ
กลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อ
เปนแนวทางสําหรับการกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทําธุรกิจขาวกลองอินทรีย และการผลิต
ผลิตภัณฑแปรรูปขาวกลองอินทรีย ดังนี้
1) หนวยงานภาครัฐควรจัดฝกอบรมความรูและเทคโนโลยีการผลิตขาวกลองอินทรียแกกลุมผูผลิต
ขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา
2) ควรขยายพื้ น ที่ ก ารผลิ ต ข าวกล องอิ น ทรี ย เ พิ่ ม มากขึ้ น เพราะป จ จุ บั น ผู บ ริ โ ภคตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของสุขภาพมากขึ้นและหันมาบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น
3) ควรส ง เสริ มการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑข าวกล องอิ น ทรี ย พร อมทั้ ง พั ฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ และขนาด
ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เพื่อใหผลิตภัณฑมีสวนแบงทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
4) ควรประชาสัมพันธให ผูบริโภคได ทราบถึงขา วกลองอินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะค า
รวมไปถึงประโยชนที่ไดรับจากการบริโภคขาวกลองอินทรีย
5) ควรวางแผนจั ดระบบการใชจายเงิน ของกลุมผู ผลิตข าวกล องอิน ทรียใ นชุมชนบานมะคา และ
จัดทําระบบบัญชีรับ-จายใหเปนไปอยางถูกตอง และรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
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การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชน

ในจังหวัดมหาสารคาม
The Change to Modernization and Public Strength
in Maha Sarakham Province
สิทธิพรร สุนทร (Sitthiporn Soonthorn) 1 , วัชรินทร สุทธิศัย (Watcharin Sutthisai) 2
ศักดิ์พงศ หอมหวน (Sakphong Homhuan) 3, อรรณพ โพธิสุข (Annop Phothisuk) 4
1

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารยประจําวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2,3

บทคัดยอ
การวิ จัยเรื่อง การเปลี่ ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม และ
เสนอรูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม พื้นทีใ่ นการวิจัย
คือ พื้นที่ชนบทเดิมที่เกิดการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยจากการตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แหงใหม) และการ
ตั้ ง ศาลากลางจั งหวั ด (แห ง ใหม ) คื อ ตํ าบลขามเรี ยง อํ าเภอกั นทรวิ ชั ย และตํ าบลแวงน าง อํ าเภอเมื อง
มหาสารคาม ผูวิจัยไดแบงกลุมประชากรในการวิจัยออกเปน 3 กลุม โดยยึดหลักพัฒนาการตามวัย ตามแนวคิด
ของ ฮาวิ คเฮอรท (Havighurst) และสุมแบบลูกโซ (Snowball Sampling) กลุมตั วอย างที่ มีความน าเชื่ อถือเปนที่
ยอมรับในชุมชน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากเอกสารและการวิจัยภาคสนาม แลวนําผลการวิเคราะหขอมูล
ที่ไดมาสรุปและอภิปรายผลดวยวิธีพรรณนา
ผลการวิ จั ยพบว า ในอดี ต คนในชุ มชนทั้ ง สองแห งมั กตั้ งถิ่ น ฐานบริ เวณที่ ด อนเป น หมู บ านเล็ ก ๆ
สวนใหญเปนพี่นองกัน อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญในลักษณะเครือญาติ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนสวน
ใหญ มี วิถี ชีวิ ตในลั กษณะเอื้ อเฟอเผื่อแผ แบ งป นกั น เกื อบทุกบานนั บถื อศาสนาพุ ทธและมี ความเชื่ อเรื่องสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อสังคมแปรเปลี่ยนไปสูความทันสมัยจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการตั้งมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (แหงใหม) และศาลากลางจังหวัด(แหงใหม) พบวา
ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจ ชุมชนทั้งสองแหงมีความเขมแข็งอันเกิดจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ประชาชนในชุมชนมีรายไดมากขึ้น รวมทั้งมีชองทางในการหารายไดมากขึ้น แตการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจดังกลาวเกิดจากบุคคลภายนอก กลุมนายทุนหรือนักธุรกิจที่เขามาลงทุนในพื้นที่เพื่อแสวงหา
กําไรมากกวาการที่คนในพื้นที่สรางความเขมแข็งในชุมชนโดยการนําภูมิปญญาในการประกอบอาชีพของคน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

65

66
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

66

ในอดีตมาประยุกตกับเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑภายในชุมชนใหสามารถแขงขันกับ
โลกภายนอกภายใตระบบความสัมพันธที่ดีภายในชุมชน
ดานสังคม การเมืองและการปกครอง จากการที่ความทันสมัย ความเจริญเขา มาในพื้นที่ทั้งสอง
ดังกลาว ทําใหสภาพโครงสรางทางสังคมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วรวมทั้งสภาพภายในสังคม
จากอดี ต ที่ อยู ร ว มกั น ในลั ก ษณะพึ่ ง พาอาศั ยกั น เอื้ อเฟ อเผื่ อแผ กั น เริ่ มลงน อยลง นอกจากนั้ น ยั ง พบว า
ประชาชนมีความรูดานการเมือง การปกครอง มากขึ้นและมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น
สภาพความเปนจริงในปจจุบัน ความเขมแข็งในดานสังคม การเมืองและการปกครอง ถูกยึดโยงกับความ
เจริญภายนอกอันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงฝายเดียว มากกวาการที่คนในชุมชนรวมกันสราง
ความเขมแข็งดานสังคม การเมืองและการปกครองในพื้นที่โดยเนนอัตลักษณของตนประยุกตเขากับความ
ทันสมัยในรูปแบบตาง ๆ ที่เขามาเพื่อใหเปนตนทุนทางสังคม อยูเคียงคูกับชุมชนตามวิถี แหงความเปนอยูของ
ตน
ดานทรั พ ยากรธรรมชาติ และด านสิ่ ง แวดล อม จากสภาพการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในชุ มชน
ทั้งสองแหงทําใหสภาพบานเรือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปเปนตึก รานคา อพารทเมนต และหมูบานจัดสรรมากขึ้น
ส ง ผล ให ผื น นา ผื น ป า และแหล ง น้ํ า ลด น อ ยลง น อกจากนั้ น ยั ง เกิ ดป ญ หาสิ่ ง แวด ล อ มต าง ๆ
ตามมามากขึ้น จากสภาพความเปนจริงเห็นไดวา ชุมชนทั้งสองแหงยังไมมีความเขมแข็งพอในการปรับตัวให
เขากับ ความทัน สมั ย ความเจริญ ที่เ ขามา เพราะทรัพ ยากรธรรมชาติถู กทํ าลายมากขึ้ นโดยไม มีก ารปลู ก
ทดแทนในสั ด ส ว นที่ ส มดุ ล กั น และมี ป ญ หาด านสิ่ ง แวดล อ มจากผลพวงของการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ในขณะเดียวกันคนในพื้นที่ยังไมมีความตื่นตัว ตระหนักและใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวเทาที่ควร
รู ป แบบการเปลี่ ยนไปสู ความทั น สมั ย กั บ ความเข ม แข็ ง ของประชาชนในจั ง หวั ด มหาสารคาม
จะตองเปนการนําความรูจากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม ตลอดจนองคความรูเดิมมาประยุกตใชใ ห
กลมกลืนกับความเชื่อและอัตลักษณของพื้นที่เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
ทั้ ง นี้ ก ารสร า งความเข ม แข็ ง ดั ง กล า วต อ งอยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขของการสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให ค นในพื้ น ที่
รวมกัน รัก ษาวิถี ชีวิ ตความเปน อยู และอั ตลั กษณข องพื้น ที่ใ หคู ขนานไปกับ ความทัน สมั ยที่ เปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา
คําสําคัญ : ความเขมแข็งของประชาชน, ความทันสมัย
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Abstract
The objectives of this research were to study the change to modernization and public strength
in Maha Sarakham province and to propose a model of the change to modernization and public strength
in Maha Sarakham province. The research areas were formal countryside communities where the change
to modernization took place after the new campus of Maha Sarakham Univerisity and the new Maha
Sarakham City Hall were established, which were Kham Riang Sub-District of Kantarawichai District and
Waeng Narng Sub-District of Muang District respectively. The population was divided into 3 groups using
Havighurst's Developmental Task Theory and Snowball Sampling. The sample groups were respectable
people within their communities. Data collection tools were formal and informal in-depth interview and
research method employed was qualitative research. The data was acquired from documents and field
researches. After being analyzed, data analysis results were concluded and presented in a descriptive
style.
The research results were as follows.
In the past, both communities settled in the uplands in small villages. Most community members
were blood related and lived together as extended family. Most were farmers and their way of life was
based on generosity. Most families were Buddhists and believed in superstition. After the economic growth
from the establishment of the new campus of Maha Sarakham University and the New City Hall, there
are changes in the research areas' economy, society and environment as follows.
The changes in economic, industries and commerce are that both communities are strengthened
from the economic growth. There is a rise in the income rate and there are more routes to earn income.
However, the said economic growth is caused by outsiders, capitalists or businessmen who invest for
profit more than the locals strengthening their own communities by adapting folk wisdoms with modern
technologies to produce and develop their own goods to compete with the outer world under the good
relationship within their communities.
The change in the social, politics and administration is that modernity has rapidly changed the
outer and inner social structures of both communities. There is lesser dependence and generosity than in
the past. People have more knowledge on politics and administration and participate in political activities
more than they used to be. In the present situation, social, political and administrative strength are solely
linked with external modernity from the economic growth more than the participation of community
members to build their social, political and administrative strength by integrating their self-identity to
modernity of different kinds to create their social capital to exist along with their way of life.
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The change in the natural resources and environment is that, from the economic growth in both
communities, the environmental surroundings have changed visibly. There are more buildings, stores,
apartments and housing estates and less paddy fields, forest areas and water sources. Apart from this,
there are more environmental problems. It can be seen from the present situation that both communities
lack enough strength to adapt to modernity since more natural resources are being used without renewing
the balance. Moreover, economic growth brings environmental problems. Despite this, the community
members are still unalarmed and have not given much importance to these issues.
The model of the change to modernization and public strength in Maha Sarakham province must
be the adaption of knowledge from technology and modern sciences as well as folk wisdom with local
beliefs and identity to build public strength. However, such strength building must be based on creating
consciousness among locals to preserve their way of life and identity to exist along with modernity.
Keywords : Public Strength, Modernity
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โลกได เ ปลี่ ย นแปลงไปสู ค วามเป น โลกาภิ วั ต น (globalization) และกระแสประชาธิ ป ไตยแบบ
เศรษฐกิจเสรี (จุลชีพ ชินวรรโณ. 2542 : 1) การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูความเปนโลกาภิวัตน หรือความ
ทันสมัย (Modernization) ในแตละชวงเวลา แตละยุค แตละสมัย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การทํามา
หากินไปจนถึงคานิยม การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกสูสังคมที่เรียกวา “โลกาภิวัตน” ทําใหสังคมอีสานไดรับ
ผลกระทบมี ก ารเปลี่ ยนแปลงสั ง คมอย างรวดเร็ ว เปลี่ ยนแปลงฐานชี วิ ต วั ฒ นธรรมของชุ มชน ความคิ ด
คานิยมเดิมจากการพึ่งตนเองมาเปนการบริโภคนิยมโดยผานกลไกตลาด สื่อ และเทคโนโลยีตาง ๆ ระบบ
การศึกษาดึงคนออกจากทองถิ่น ทําใหเกิดการขาดชวงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสู คนรุน
ใหม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอธรรมชาติและทรัพยากรของคนในชุมชนไปสูการหลงไปกับกระแส ทุน
นิยมโดยอาศัยระบบกลไกตลาด การนําเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวเขาสูประเทศกําลังพัฒนา โดย
ขาดการปรั บ เปลี่ ย นให เ หมาะสม ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาตามมามากมายทั้ ง ด านเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
วัฒนธรรม และสิ่ง แวดล อม เช นเดียวกับประชาชนในประเทศกําลั งพัฒนาโดยเฉพาะคนสว นใหญ ที่อยูใ น
ชนบทไดรับความแปลกใหมจากเทคโนโลยี มีเครื่องทุนแรงทางการเกษตรทุกอยาง ความแปลกใหมเหลานี้
มีอยูไมนอยที่ทําใหเกิดภาวะตกต่ําในการดํารงชีวิตในระยะยาวทั้งนี้เพราะตองอยูภายใตอิทธิพลของคานิยม
แบบใหม อ ย างหลี ก เลี่ ยงไม ไ ด ทอดทิ้ ง เทคโนโลยี พื้ น บ านที่ ต กทอดและพั ฒ นากั น มาแต โ บราณซึ่ ง เป น
เทคโนโลยี ที่เ หมาะสมกั บท องถิ่ น คนชนบทขาดความเป น ตั ว ของตั ว เองและมี ชี วิ ต ที่ ขึ้ น อยูกั บ การพึ่ ง พา
จากภายนอก
จัง หวั ดมหาสารคามเปน จัง หวั ดหนึ่ง ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ลั กษณะภู มิป ระเทศโดยทั่ว ไป
เป นที่ ราบสูง พื้ น ที่เ ปน ดิ นปนทรายหรื อไม ก็เ ป นทรายรว นเป นเหตุ ใ หกั นดารน้ํ าในฤดู แล ง ประชากรของ
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จังหวัดสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว และการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ออย
ยาสูบ มัน แกว ขาวโพด ปอแก ว ถั่ วลิสง แตงโม และการปลู กพืช ไมผ ล ไม ยืนต น ไดแก มะมวง มะละกอ
กลวย นอยหนา มะขาม นุน และมะพราว จากสภาวะการขาดน้ําในฤดูแลง ทําใหประชากรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในจังหวัดมหาสารคามทําการเกษตรแบบชนบทกึ่งเมือง กลาวคือเกษตรกรทําไร ทํานา เฉพาะ
ในฤดูเพาะปลูก สวนนอกฤดูกาลมักออกไปรับจางใชแรงงานนอกชุมชน ทําใหในชุมชนมีแตผูสูงอายุ และเด็ก
ในขณะที่ ความเจริ ญ ด านวัต ถุ โครงสร างพื้ น ฐาน เทคโนโลยี ได ก ระจายไปทุ ก พื้ น ที่ ความสั มพั น ธ ข อง
ครอบครัวคอยๆ คลายลง ปญหาสารพันเกิดขึ้นในการทํามาหากิน เกิดหนี้สิน ทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไป (เสรี
พงศ พิศ . 2548 : 11-12) กล าวไดว า ตั้ง แต มีแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ ฉบั บที่ 1 พ.ศ 2504
จนถึ งป จจุบั น 52 ปที่ ผานมาคือการสูญ เสียความสามารถในการจั ดการ เห็ นได จากชาวบ านจัดการชีวิ ต
ตนเองไมได ปลอยใหคนอื่นมาจัดการให ทําอยางไรพวกเขาจะมีความเชื่อมั่นกลับคืนมา เอาครอบครัว ชุมชน
สุภาวะชุมชนกลับคืนมา
จากประเด็ น ดั งกล าวข างต น ผู วิ จัยจึ งสนใจที่ จ ะศึ ก ษา “การเปลี่ ยนไปสู ความทั น สมัยกั บความ
เขมแข็งของประชาชนในจั งหวั ดมหาสารคาม” วาการเปลี่ ยนไปสูความทั นสมั ยมีผ ลกับ ความเข มแข็ งของ
ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งนําขอคนพบที่ไดมาเสนอรูปแบบวิธีการจัดการ
การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนําไปสูการวางแผน
พัฒนา จัดทําโครงการหรือกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหสังคมมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่ อ เสนอรู ป แบบการเปลี่ ย นไปสู ค วามทั น สมั ย กั บ ความเข มแข็ ง ของประชาชนในจั ง หวั ด
มหาสารคาม

ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยไดแบงประชากรในการวิจัยออกเปน 3 กลุม โดยยึดหลักพัฒนาการตามวัยตามแนวคิดของ
ฮาวิคเฮอรท (Havighurst) และใชก ารสุ มแบบลูกโซหรื อแบบสโนวบ อล (Snowball Sampling) ในการเลือก
กลุมตัวอยางที่มีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน จนกระทั่งไดขอมูลครบทุกประเด็นและเกิด
การอิ่มตัวของขอมูลที่ตองการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังตอนี้
1) กําหนดช วงอายุออกเปน 3 ช วง ยึด หลั กพั ฒนาการตามวัยตามแนวคิด ของ ฮาวิ คเฮอรท คื อ
อายุระหวาง 18-35 ป 36-60 ป และอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป
2) เปนผูที่อาศัยอยูใ นตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
3) เปนผูที่อาศัยอยูในตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
4) เปนผูที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน
5) มีความยินดีเขารวมการศึกษาวิจัย
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ระยะเวลาในการวิจัย คือชวงเดือนธันวาคม 2555 - เดือนพฤศจิกายน 2556
ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวย
ตั ว แปรอิ ส ระ ได แ ก ลั ก ษณะและโครงสร า งของสั ง คมในจั ง หวั ด มหาสารคาม
ประกอบดวยดานการตั้งถิ่นฐาน, ดานประชากร,ดานวิถีชีวิต, ดานอาชีพ, ดานสถาบันครอบครัว,ดานสถาบัน
เศรษฐกิ จ , ด านสถาบั น การศึ ก ษา, ด านสถาบั น ศาสนา, ด านสถาบั น สาธารณสุ ข และด านสถาบั น การ
ปกครอง
ตัวแปรคั่นกลาง ไดแก ลักษณะการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย ประกอบดวย ดานการจาง
งาน, ดานการประกอบอาชีพอื่นแทนการทําอาชีพเดิม, ดานการประยุกตใชวิทยาการใหม ๆ, ดานการเลื่อน
ฐานะทางสังคม,ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในครอบครัว , ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทาง
ศาสนา, ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในเครื่องอํานวยความสะดวก และดานการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน
ตัวแปรตาม ไดแก ความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย ดาน
สังคม, ดานการเมือง, ดานการปกครอง ดานเศรษฐกิจ, ดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานสิ่งแวดลอม, ดาน
อุตสาหกรรมและธุรกิจ ดานเทคโนโลยี และดานกฎหมาย

วิธีดําเนินการวิจัย
70

การวิ จัยครั้ งนี้ ผู วิจั ยได เข าไปศึ ก ษาบริ บ ทของประชาชนในหมู บ านหรื อชุ มชนตํ าบลขามเรี ยง
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย
ศึกษาปรากฏการณตางๆ ดวยตนเองเชน ศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตและความเปนอยู กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนทั้ ง ดานสัง คม เศรษฐกิ จ การเมือง วั ฒ นธรรม และการใช ทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รือสิ่ งแวดล อม
ตลอดจนศึ กษาความสัมพัน ธระหว างบุคคลหรือกลุ มบุ คคลภายในชุ มชนทั้ งในอดี ตและปจจุ บัน ด วยการ
สัมภาษณ การสังเกต การสํารวจทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ วารสาร
บทความ รายงานการประชุมหรื อสั มมนา เพื่ออธิ บายเชื่อมโยงแนวคิ ดทฤษฎีเข าสูปรากฏการณ การ
เปลี่ ยนไปสู ความทัน สมั ยกับ ความเขมแข็งของประชาชนโดยศึ กษาความเคลื่อนไหวและเปลี่ ยนไปสูความ
ทันสมัยกับความเขมแข็งที่นาสนใจ
2. ศึ ก ษาและสํ า รวจข อ มู ล เบื้ อ งต น ภาคสนาม (Field Research) เป น วิ ธี ก ารเก็ บ และ
วิเคราะหขอมูลเพื่อนําปรากฏการณการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนมาอธิบาย
ขยายเชื่อมโยงกับแนวคิ ด ทฤษฎี ว ามีความสอดคลองกับขอมูลที่จัดเก็บ มาไดหรือไมอยางไร ผูวิจัยเขาไป
สรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชนในเขตตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และตําบล
แวงนาง อํ าเภอเมืองมหาสารคาม จั งหวั ดมหาสารคาม โดยการแนะนําตัว พู ดคุยจนเกิด ความสนิท สนม
คุนเคย เพื่อจะไดทราบขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
3. ศึกษาจากแหลง ขอมู ลในชุมชน เพื่อให ไดขอมู ลครบถว น ผูวิจัยใชวิธีส อบถามข อมูลจาก
บุคคลอื่นที่ไมใชกลุมตัวอยางทั้งในชุมชนและ/หรือชุมชนใกลเคียงและ/หรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่
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เกี่ยวข อง ซึ่ง อาจขอดูจากบั นทึกการประชุ ม บันทึ กขอบั งคับ กฎระเบี ยบของกลุมและ/หรือชุมชน รวมทั้ ง
อาศัยขอมูลที่เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐไดเคยไปรวมทํากิจกรรมกับชุมชน

เครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น แบบสั ม ภาษณ ผู วิ จั ยได กํ าหนดกรอบในการสั ม ภาษณ
ดังตอไปนี้
1. ลักษณะและโครงสรางของสังคมในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ดานประชากร, ดานการตั้งถิ่ น
ฐาน, ดานวิถีชีวิต, ดานอาชีพ, ดานสถาบันครอบครัว, ดานสถาบันเศรษฐกิจ, ดานสถาบันการศึกษา, ดาน
สถาบันศาสนา, ดานสถาบันสาธารณสุข และดานสถาบันการปกครอง
2. ลักษณะการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย ไดแก การจางงาน, การประกอบอาชีพอื่นแทนอาชีพเดิม
การ ประยุ ก ต ใช วิ ทยาการ ใหม ๆ ก ารเ ลื่ อ น ฐาน ะทางสั ง คม การ เปลี่ ยนแปลง ความสั ม พั น ธ
ในครอบครั ว การเปลี่ ยนแปลงความสั มพัน ธท างศาสนา การเปลี่ ยนแปลงความสัมพั นธใ นเครื่องอํา นวย
ความสะดวก และการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน
3. ความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ดานสังคม, ดานการเมือง, ดานการ
ปกครอง, ด านเศรษฐกิจ , ด านทรั พยากรธรรมชาติ, ด านสิ่ง แวดล อม, ด านอุต สาหกรรมและธุ รกิ จ ดาน
เทคโนโลยี และดานกฎหมาย
4. ข อเสนอแนะการสร างรู ป แบบการเปลี่ ยนไปสู ความทั น สมั ยกั บ ความเข มแข็ ง ของประชาชน
ในจังหวัดมหาสารคาม

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจั ยเก็ บรวบรวมข อมู ลภาคสนามโดยขอหนังสื อราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
มหาสารคาม ถึงกลุมประชากรเพื่อแนะนําตัวผูวิจัย และผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1. การสนทนาหรือการสัมภาษณ
1.1 กอนการสัมภาษณ ผูวิจัยจะสนทนาเพื่อสรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณ โดย
แจ ง วัต ถุ ป ระสงคข องการสั มภาษณ ขออนุ ญ าตใช เครื่ องบั น ทึ กเสี ยงในขณะสั มภาษณ พร อมทั้ ง อธิ บ าย
เหตุผลที่ตองใชเครื่องบันทึกเสียง
1.2 ลั ก ษณะการสั มภาษณ ผู วิ จั ยจะใช วิ ธี ก ารพู ด คุ ยสนทนาและจํ าประเด็ น ต างๆ ให ไ ด ต าม
ประเด็นคําถามที่ตองการโดยไมจําเปนตองเรียงลําดับขอคําถามในแบบสัมภาษณ ผูวิจัยพยายามเชื่อมโยง
การสัมภาษณเพื่อใหไดคําตอบตรงตามประเด็นที่ตองการ
1.3 หลังการสัมภาษณ ผูวิจัยเก็บรายละเอียด ที่ไดจากเครื่องบันทึกเสียง จากปฏิกิริยาของผูให
สั ม ภาษณ และตั้ ง ข อ สั ง เกตต าง ๆ จากการสั มภาษณ เ พื่ อจดบั น ทึ ก ในแต ล ะวั น และจด วั น /เดื อ น/ป /
รายละเอียดของผูใหสัมภาษณ เพื่อไมเกิดความสับสนเมื่อนํามาวิเคราะหขอมูล
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2. การสั ง เกต ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารสั ง เกตโดยเข าไปมี ส ว นร ว มเป น สมาชิ ก ของชุ มชน ประพฤติ ต น
ใหเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน เขาไปรวมทํากิจกรรมและ/หรือทํางาน รวมพัฒนาชุมชน รวมงานประเพณี
ทางศาสนา เชน สงกรานต บุ ญผะเหวด งานบุญ บั้งไฟ เปนต น โดยสังเกต จดจํา สอบถามและจดบันทึ ก
ขอมูล ที่นาสนใจ เพื่อนํามาวิเคราะห เรียบเรียง สรุป และเขียนรายงาน
3. การสํารวจทางกายภาพและทางสังคม ผูวิจัยใชวิธีเดินสํารวจและทําแผนที่ชุมชนอยางคราว ๆ
ว า ชุ ม ชนมี ส ถานที่ สํ าคั ญ อะไร เช น วั ด โรงเรี ยน บ อน้ํ า แม น้ํ า ลํ า ห ว ย ร านค า ที่ ตั้ ง หอประชุ ม ชุ ม ชน
เขตที่พักอาศัย การงานอาชีพที่คนในชุมชนนิยม ผลผลิตตาง ๆ วิถีชีวิตประจําวันและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน

การวิเคราะหขอมูล

72

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยใชการวิเคราะห 3 แบบ ตามแนวคิดของสุภางค จันทวา
นิช (2546 : 131-137) ดังนี้
1. การวิเคราะหแบบอุปนัย เปนวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรมหรือปรากฏการณ
ที่มองเห็ น นํ ามาสร างสมมุติ ฐานชั่ วคราวและพิ สู จน สมุ มติ ฐานนั้ นตลอดเวลา ถาข อมู ลนั้ นยั งไม ไ ด รั บ การ
ตรวจสอบยืนยัน ถือวาเปนสมมุติฐานชั่วคราว ถาหากไดรับการยืนยันแลว ก็ถือวาเปนขอสรุป เชน รูปแบบ
การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อเห็นเหตุการณหลายๆ
เหตุการณเปนรูปธรรมก็ลงมือสรางสมมุติฐานชั่วคราว ถาหากไดรับการยืนยันแลวก็ถือเปนขอสรุป
2. การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล เปนการจัดหมวดหมูของขอมูล หาแบบแผน
ความหมายและความสัมพันธของปรากฏการณภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ศึกษา และทําความ
เขาใจกับความหลากหลายและความแตกตางของขอมูลที่เก็บรวบรวมมา
3. การหาความสัมพันธของขอมูล เปนการแยกแยะเงื่อนไขเพื่ออธิบายสาเหตุ ความสัมพันธ
รวมทั้งการอธิบายการเกิดขึ้น การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศึกษา

ผลการวิจัย
1. ลั กษณะโครงสรา งของสั ง คมในจัง หวัด มหาสารคาม ลักษณะพื้ นที่ ที่ตั้ง ถิ่นฐานเปนที่ ดอน
ลักษณะเปนหมูบานเล็ก ๆ ไมกี่หลังคาเรือน การปกครองในหมูบานมีผูใหญบานเปนผูนํา คอยดูแลลูกบานใน
การเจรจา ไกลเกลี่ยปญหาที่เกิดขึ้น ประชากรในหมูบานสมัยกอนยังมีจํานวนไมมาก สวนใหญเปนพี่นองกัน
อยูรว มกันในลักษณะเครือญาติ เป นครอบครัว ใหญ ประกอบด วย ตา ยาย พอ แม พี่ นอง นา อา คนใน
หมูบานนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรม
ตาง ๆ คนในหมูบานสวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว สวนมากทําเพื่อบริโภคในครัวเรือน
2. การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย เมื่อสังคมแปรเปลี่ยนไปสูความทันสมัย คนมีความรูและ
รับ วิ ท ยาการใหม จ ากโลกภายนอกมากขึ้ น คนส ว นใหญ เ สพติ ดความสบาย เริ่ มมี การจ างงานแทนการ
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ชวยเหลือหรือแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของมากขึ้นและนิยมใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนหรือสัตว มีการใชโทรศัพท
และอินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสาร ความสัมพันธในครอบครัวเริ่มลดนอยลง พอแมมักสงลูกเรียนหนังสือ
สูงๆเพื่อตองการใหลูกไดเปนขาราชการ เปนเจาคนนายคน ชีวิตความเปนอยูจะไดสบายกวาตนเองที่ ทํานา
ดว ยความลํ าบากแสดงให เ ห็น การพยายามเลื่ อนฐานะทางสั ง คม ในด านศาสนา จากที่เ คยทํ าบุ ญ ทุก วั น
เหมือนในอดีตก็เปลี่ยนเปนทําบุญเฉพาะในวันสําคัญทางพุทธศาสนาเทานั้น
3. ความเข ม แข็ ง ของประชาชนในจั ง หวั ด มหาสารคาม ความเข ม แข็ ง จะต อ งเกิ ด จาก
กระบวนการเรี ยนรู รว มกัน ของชุมชนและกระบวนการสะสมทุ น ของชุ มชนกับ วิ ถีชี วิ ตสมัยใหม หรื อสัง คม
สมั ยใหม หรื อทุ นนิ ยม ซึ่ ง มีเ ครื อข ายระหวางชาวบ านกั บชาวบาน ชุ มชนกั บ ชุมชน ชุ มชนกับ รัฐ ชุมชนกั บ
เอกชน ที่สําคัญภายในชุมชนตองมีระบบความสัมพันธที่ดี ขณะเดียวกันก็ตองสรางเครือขายภายนอกชุมชน
เชน กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สงนักศึกษามาอยูรวมกับชุมชน
เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตในชุมชน ชาวบานก็ไดเรียนรูวิถีชีวิตและเทคโนโลยีจากนักศึกษา ประชาชนในชุมชนมี การ
ปรับเปลี่ยนและเรียนรูสิ่งที่มาพรอมกับมหาวิทยาลัยและสวนราชการ เปนตน

อภิปรายผลการวิจัย
1. ลักษณะโครงสรางของสังคม ประชาชนอยูรวมกันในลักษณะเครือญาติ เปนครอบครัวใหญ คน
ในหมูบานสวนใหญประกอบอาชีพที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ คือทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว สวนมากทําเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนหากเหลือก็แบงปนใหคนอื่นและนําไปขาย วิถีชีวิตในอดีตเปนไปในลักษณะเอื้อเฟอเผื่อแผ
แบงปน กัน ไม มีการซื้ อขาย คนสว นใหญใ นสมัยนั้ นนิยมเรียนจนถึง ป.6 แลวออกมาหางานทํา หรื อทํานา
รับจ าง หากเจ็ บป วยไม สบายเล็ กน อยก็จ ะไปหาหมอที่ส ถานีอนามัยในหมู บาน หากหมูบ านใดไม มีส ถานี
อนามัยหรืออยูไกล ชาวบานก็จะซื้อยามาทานเองบางหรือทานยาฝนหรือยารากไมซึ่งเปนยาแผนโบราณของ
หมอพื้ น บ านและหมอธรรมตามความเชื่ อ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ยของสมบู ร ณ ธรรมลั ง กา (2556 :
บทคัดยอ) เรื่อง รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐาน ในจังหวัด
เชี ยงราย ผลการวิ จั ยพบว า บริ บ ทด า นสั ง คมของชุ ม ชนที่ เ ข มแข็ ง ในจั ง หวั ด เชี ยงราย เป น สั ง คมแบบ
เครือญาติ มีโครงสรางทางสังคมเปนทั้งแนวราบและแนวตั้ง ดานการเมืองมีการกระจายอํานาจ แบงการ
ปกครองชุ มชนเป นหมวดหรื อคุ ม ชุ มชนมี วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อและพิ ธี ก รรมที่ สืบ ทอดมาจาก
บรรพบุรุษ และดานเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเปนตนทุนในการผลิต และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มานะ ชนะบุญ (2547 : บทคัดยอ) เรื่องความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาแบบ
พึ่งตนเอง : กรณีหมูบานเขานอยและหมูบานนาแพง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวาชุมชนมี
ประวัติความเป นมาแบบเดียวกัน พูดภาษาเดี ยวกันและสามารถใชทรัพยากรจากธรรมชาติรวมกันไดโดย
สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูได มีผูนําชุมชนที่หลากหลาย อาทิ ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน
ปราชญหมูบานและกํานัน มีความเปนผูนําทั้งทางดานบุคลิกภาพและการปกครอง มีวัฒนธรรมที่ยึดถือความ
เชื่อและประเพณี ส วนปญหาและอุป สรรคที่ เกิ ดขึ้ นกับ ประชาชนทั้ง สองหมูบ านคื อมี สมาชิ กบางคนไมใ ห
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ความสํ าคั ญ ในการร ว มกิ จกรรมที่ จั ด ทํ าขึ้ น และเงิ นทุ น ไม พ อในการผลิ ต มี หนี้ สิ น ในครอบครั ว และขาด
แรงงานคนและสัตวในการผลิต
2. การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย คนสวนใหญเสพติดความสบาย ปจจุบันทุกบานมีเครื่อง
อํานวยความสะดวกไมวาจะเปนรถมอเตอรไซค รถยนต ทีวี ตูเย็น ทําใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เริ่มมี
การจางงานแทนการชวยเหลือหรือแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของมากขึ้น และนิยมใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนหรือ
สัตว สอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ จันทรผง (2548 : บทคัดยอ) เรื่องเงื่อนไขที่มีผลตอการทําใหชุมชน
เขมแข็ง : กรณีศึกษาบานหาดผาขน หมูที่ 3 ตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา
เงื่ อนไขทางเศรษฐกิ จ ได แก ผู นํ าและกิ จ กรรมของผู นํ า กระบวนการสรางกลุ มกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
กระบวนการสรางองคกรและเครือขายทางเศรษฐกิจ มีผลตอความเข มแข็งของชุมชน เงื่ อนไขทางสังคม
ไดแก การมีสวนรวมของกลุมกิจกรรม การมีจิตสํานึกรักถิ่นฐานของคนในชุมชนและการพึ่งพาอาศัยของคน
ในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของธีรยุทธ บุญมี (2541 : 10) เรื่อง “สังคมเขมแข็ง” โดยใหความสําคัญกับ
ความเขมแข็งของพลังที่สามหรือพลังของสังคม ซึ่งความเขมแข็งจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความรวมมือกันของนัก
ธุรกิจ นักวิชาชีพ นักศึกษา ปญญาชนและชาวบาน สอดคลองกับแนวคิดของทัศนีย ลักขณาภิชนชัช (2550) กลาว
วา “วิธีการสรางความเขมแข็งของชุมชน” จะเริ่มตนจาก “คนในชุมชน” ซึ่งเปนแกนกลางของชุมชน ปจจัย
แวดลอมภายนอกชุมชนมีผลกระทบตอความเปนอยูของชุมชน ชาวชุมชนตองเรียนรูและสรางภูมิคุมกันในตัว
ที่ดี สามารถปรับตัวไดอยางทันตอสถานการณ จึงตองเรียนรูการปรับวิธคี ิดและวิธีปฏิบัติตนใหสามารถอยู
รว มกั บ ผู อื่น ได อย างเป น ปกติ สุ ข สอดคล องกั บ แนวคิ ด ของคณะกรรมการนโยบายสั ง คมแห ง ชาติ ที่ ว า
ลักษณะของชุมชนที่มีความเขมแข็งจะตองเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการประเมินสถานการณ
ของชุมชน กํ าหนดวิ สัยทั ศน รวมคิด ตัด สินใจ ดํ าเนินงาน ติดตามและประเมิน ผลการแกป ญหาและการ
พัฒนาชุ มชนผ านกระบวนการของชุมชน มีเ ครื อข ายความร วมมือกับภาคี ซึ่ งอาจจะเปนหมู บาน ชุ มชนอื่ น
ทองถิ่น ภาคราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ และอื่น ๆ
3. ความเขมแข็งของประชาชน จากการเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ ในพื้นที่ที่เกิดความทันสมัยที่มา
พรอมกับการยายสวนราชการตางๆ เชน ศาลากลางจังหวัด และมหาวิทยาลัย เขาไปอยูในพื้นที่ชุมชน กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง เกิดความเขมแข็งในชุมชนแทบทุกดานเชน ดานเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น เกิ ด
อาชีพใหมหลากหลายขึ้ น เกิ ดการจางงาน มี เงิ นหมุนเวี ยนในชุมชนมากขึ้ น ประชาชนรู จักนําเทคโนโลยี และ
วิทยาการใหม ๆ มาตอยอดองคความรูที่มีอยูเดิมเพื่อสรางรายไดใหกับตัวเองและสังคม ประกอบกับเมื่อมีไฟฟา
ทีวี และความรู ใหม ๆ เพิ่ มขึ้ น ทําให ชาวบ านสามารถรั บรู ขอมูลขาวสารดานการเมื อง การปกครองมากขึ้ น
สงผลใหคนสนใจการเมืองมากขึ้น กลาแสดงความเห็นในทางการเมืองมากขึ้นและกลาตอสูทางการเมืองมาก
ขึ้น ดานทรัพ ยากรสิ่ง แวดล อม แมจ ะลดลงและเสื่ อมโทรมไปตามเวลาแต ก็มีการจั ดทํ าโครงการรว มกั บ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่และสวนราชการในการรณรงคการปลูกปา จัดโครงการพื้นฟูพื้นที่ปาชุมชน หนองน้ํา
ธรรมชาติ ใหความรูในการพัฒนาแหลงน้ํา ใหประชาชนสามารถนําน้ําไปใชในการเกษตรไดอยางเต็มที่และ
รักษาดอนปูตา ซึ่งเรียกไดวาเปนปาผืนสุดทายในชุมชนเปนแหลงอาหารสรางรายไดของชุมชนที่เกิดจากการเก็บ
เห็ด การหาของปา พืชผักสมุนไพร ของคนในชุมชนเหมือนเชนเดิม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ ธรรม
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ลังกา (2556 : บทคัดยอ) เรื่องรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปน
ฐาน ในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน ที่สําคัญคือ กระบวนการ
เรี ย นรู ข องชุ มชน ระบบเครื อข าย ระบบความสั มพั น ธ ใ นชุ มชน และ ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น ในการพั ฒ นา
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐศรัณย ชุมวรฐายี (2552 : บทคัดยอ) เรื่อง ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชนจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมความเขมแข็งของ
ชุมชนในจังหวัดตราดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
ความมั่ นคงปลอดภัยของชุมชน ดานการมี วิสัยทัศ นของชุมชน ดานความรักและความหวงแหนชุมชนและ
ความสามารถในการพึ่งตนเอง สวนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยพื้นฐานทางสังคม ปจจัยพื้นฐานทาง
การเมือง มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของชุมชนในระดับมาก สําหรับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองสามารถรวมกันทํานายความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด และเมื่อพิจารณาจากตัวแปร
ยอย พบวา ตัวแปรดานการจัดระเบียบสังคมของชุมชนในปจจัยทางสังคมมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายความ
เขมแขงของชุมชนในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรดานการบูรณาการความรูในการผลิตและความ
เขมแข็งของกลุมทางเศรษฐกิจในปจจัยทางเศรษฐกิจ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียพร ธรรมิก
พงษ และคณะ (2551 : บทคั ดยอ) เรื่ องรูปแบบการสรางความเขมแข็ง ของชุมชนในจัง หวั ด เพชรบู ร ณต าม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมที่มีความสุข ยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หมูที่ 6 ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ มีความสอดคลองกับความตองการจําเปน มี
ความตอเนื่องและนําไปสูการปฏิบัติไดดี ในดานผลการดําเนินงาน พบวา สมาชิกในชุมชนสามารถดําเนินการ
โดยการวางแผนรวมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนเขมแข็งโดยยึดหลักการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและการสรางศักยภาพในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และบุคลากรมีความพึงพอใจตอการสรางชุมชนเขมแข็งในระดับมาก และสอดคลองแนวคิด
ของ นภาภรณ หะวานนท (2543 : 5-7) ที่วา ดัชนีความเขมแข็งจะตองเกิดจากกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของชุมชน และกระบวนการสะสมทุนของชุ มชน กับวิ ถีชีวิต สมัยใหมห รือสัง คมสมัยใหมหรือ ทุนนิยม ซึ่ง มี
เครือขายระหวางชาวบานกับชาวบาน ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับรัฐ ชุมชนกับเอกชน ที่สําคัญในชุมชนตองมี
ระบบความสัมพันธที่ดี ขณะเดียวกันก็ตองสรางเครือขายภายนอกชุมชน การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนไปสูความ
ทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ไดสรุปและสังเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนไปสู
ความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ดังภาพที่ 1
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ความรูจากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม

องคความรูเดิม
และการนํามา
ประยุกตใช

ความเขมแข็งของคนในจังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะและโครงสรางของสังคมในจังหวัด
มหาสารคาม

ขอเสนอแนะการวิจัย

ความเชื่อและ
อัตลักษณของ
พื้นที่

การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย
ภายใตเงื่อนไขดานการปลุกจิตสํานึกของคนในพื้นที่

ภาพที่ 1 รูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม

ขอเสนอแนะ
76

1. หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของควรสรางกระบวนการเรียนรูใหคนในชุมชนเพื่อใหการพัฒนา
โครงสรางตาง ๆ เปลี่ยนไปสูความทันสมัยสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูและอัตลักษณของคน ในพื้นที่
และคูขนานไปกับความทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
2. การเปลี่ ยนไปสู ความทั น สมั ยในด านต าง ๆ มี ผลกระทบต อวิ ถี ชี วิต และความเป น อยู ข องคน
ในชุมชน หนวยงานของรัฐควรใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นของคนในพื้นที่ประกอบการตัดสินใจ
ในการดําเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคและปราศจากการต อตานจากคน
ในพื้ น ที่ ใ นรู ป ของการประท ว งหรื อฟ องร องต อศาลปกครอง อั น จะส ง ผลให เ สี ยเวลาและเสี ยค าใช จ า ย
ตลอดจนโอกาสในการพัฒนา
3. หนวยงานภาครัฐสามารถนํารูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชน
ในจังหวัดมหาสารคามไปประยุกตใ ชในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ใหมีความเจริญในลักษณะ
เดียวกันกับชุมชนแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม และชุมชนขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย
4. กรณีชุมชนที่มีความเจริญแบบกาวกระโดดเชนเดียวกับชุมชนแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม
และชุมชนขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย หนวยงานของรัฐควรเรงสรางกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงจิตสํานึก
ใหคนในพื้นที่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตอันเปนอัตลักษณของตนใหอยูคูขนานไปกับ
การพัฒนาดานโครงสรางตาง ๆ
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การสํารวจเบื้องตนของพืชลมลุกกลุมกลีบดอกเชื่อมกัน
ในอุทยานแหงชาติภลู ังกา จังหวัดนครพนม
Preliminary Survey of Sympetalous Herbs in Phu Langka National Park,
Nakhon Phanom Province
วรชาติ โตแกว (Worachat Tokaew)
1

1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทคัดยอ
สํารวจความหลากชนิดของพืชลมลุกที่มีกลีบดอกเชื่อมกัน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูลังกา จังหวัด
นครพนม ระหวางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 พบพืช 10 วงศ 30 สกุล 40 ชนิด
เป นพื ชหายาก 3 ชนิ ด ได แ ก ใบเดี ยวดอกเดี ยว (Argostemma monophyllum Sridith) สามยอด (Canscora
andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke) และ ประกายฉัตร (Phyllocyclus parishii (Hook. f.) Kurz) และพืชตาง
ถิ่นรุกราน 3 ชนิด ไดแก สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob.) ผักกาดชาง (Crassocephalum
crepidioides S. Moore) และแมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit.)
คําสําคัญ: ความหลากชนิด, พืชหายาก, พืชตางถิ่นรุกราน

Abstract
A survey of sympetalous herbs in Phu Langka national park, Nakhon Phanom Province was
carried out during May 2011-April 2012. Thirty genera and 40 species in 10 families were enumerated.
Argostemma monophyllum Sridith, Canscora andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke and Phyllocyclus
parishii (Hook. f.) Kurz are rare species in Thailand and three species of invasive plant namely,
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob., Crassocephalum crepidioides S. Moore and Hyptis
suaveolens (L.) Poit., were found in the national park.
Keywords: Species Diversity, Rare Plant, Invasive Plant
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บทนํา

80

อุทยานแหงชาติภูลังกามีลักษณะเปนภูเขาเรียงซอนกันตามแนวแมน้ําโขง คือ ภูลังกาเหนือ ภูลังกา
กลาง ภูลังกาใต และสลับดวยเทือกเขาขนาดเล็กหลายลูกทอดยาวตามแนวทิศเหนือกับทิศใต มีความสูงที่
จุดสูงสุดบนภูลังกาเหนือ 563 เมตรจากระดับน้ําทะเล สภาพโดยทั่วไปเปนภูเขาหินทราย แบงชั้นหินที่สําคัญ
ออกเปน 3 หมวด คือ หมวดหินโคราช หมวดหินภูพาน และหมวดหินภูกระดึง ลักษณะดินเปนดินทรายมีการ
พังทลายปานกลาง พื้นที่อุทยานแหงชาติภูลังกาเปนตนกําเนิดของลําธารหลายสาย ไดแก หวยทรายเหนือ
หวยซาน หวยยางนกเหาะ หวยลังกา หวยขาม และหวยทรายใต โดยไหลลงสูแมน้ําโขง ที่อําเภอบานแพง
จัง หวั ด นครพนม ลํ าธารเหล านี้ มีความสํ าคั ญ มากสํ าหรั บ ป าและเป นประโยชน ต อ ราษฎรในที่ ร าบที่ อยู
ใกลเคียงในการทําเกษตรกรรม (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช. 2556)
ปาภู ลังกาเป นแหลงพื ชสมุ นไพรชนิ ดตาง ๆ ที่สํ าคัญ และมีความหลากหลายอี กดว ย ชาวบ านที่
อาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบมีการจัดตั้งกลุมภูมิปญญาสมุนไพรและมีหมอยาสมุนไพรหลายทานที่ใหการรักษา
แกคนในชุมชนและในหลายพื้นที่ที่มีความสนใจ อุทยานแหงชาติภูลังกาจึงถูกจัดใหเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพร
โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ตามแผนคุมครองพืชสมุนไพรใน
พื้น ที่ อนุ รั ก ษ 8 แห ง ของประเทศไทย (โครงการพัฒ นาความรู และยุท ธศาสตร ความตกลงพหุ ภาคี ด าน
สิ่งแวดลอม. 2555)
อุทยานแหงชาติภูลัง กาปกคลุมดวยปาดิ บแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ความแตกตางของ
สภาพนิเวศวิทยาทําใหมีความหลากหลายของพรรณไม แตยังไมมีการศึกษาความหลากหลายของพืชอยาง
จริงจัง โดยเฉพาะพืชลมลุกซึ่งวงจรการเจริญเติบโตและประชากรจะถูกควบคุมโดยอิทธิพลสิ่งแวดลอมและ
ไม ต น ที่ มี ข นาดใหญ มี ร ายงานพื ช ล ม ลุ ก ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ได แ ก กล ว ยไม ร องเท านารี (Paphiopedilum)
กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium spp.) และแดงอุบล (Doritis pulcherrima Lindl.) (กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ป า และพั น ธุ พื ช . 2556) ซึ่ ง เป น พื ช ที่ มีค วามสวยงามและถู ก จั ด เป น พื ช ที่ มีค วามเสี่ ย งต อการสู ญ พั น ธุ
(สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช. 2553: 16-17) นอกจากนี้ยังมีรายงานการคนพบพืชชนิดใหมและ
พืชรายงานใหมในพื้นที่หลายชนิด ไดแก เถากะไดลิง (Bauhinia nakhonphanomensis Chatan)(Chatan. 2013:
1-5), วานเปราะหิน(Caulokaempferia phulangkaensis Picheans.) (Picheansoonthon and Koonterm, 2008:
248-257) และIsodon walker (Arn.) H.Hara (Trisarasi and Suddee. 2009: 151-155) เป น ต น ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ การดําเนินการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด
ของพืชลมลุกกลุมกลีบดอกเชื่อมกันในพื้นที่อุทยานฯ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาความหลากหลาย
ของพืชในพื้นที่ตอไป

วิธีการวิจัย
สํารวจพืชลมลุกในกลุมที่มีกลีบดอกเชื่อมกันบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติและบริเวณใกลเคียง
รวมกับเจาหนาที่อุทยานฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 โดยสํารวจ 2 เดือนตอ
ครั้ง รวม 6 ครั้ง ถายภาพ และเก็บตัวอยางเพื่อใชในการระบุชนิดและทําตัวอยางพันธุไมอางอิง การระบุชนิด
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พืชใชเอกสารทางอนุก รมวิ ธาน เชน Flora of Thailand, Thai Forest Bulletin (Botany) และหนั งสือพรรณไม
ตาง ๆ ชื่อพื้นเมืองของพืชที่สํารวจพบอางอิงตามหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย โดยเต็ม สมิตินันทน
(สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม. 2544)

ผลการวิจัย
จากการสํารวจความหลากชนิดของพืชดอกกลุมกลีบดอกเชื่ อมกั นในอุทยานแหงชาติ ภูลั งกา จังหวั ด
นครพนมพบพืชทั้งหมด 40 ชนิด ใน 10 วงศ ไดแก วงศทานตะวัน (Asteraceae) วงศเข็ม (Rubiaceae) วงศตอยติ่ง
(Acanthaceae) วงศ ต างไก ปา (Polygalaceae) วงศหญ างวงช าง (Boraginaceae) วงศ แตง (Cucurbitaceae) วงศ
ดอกหรี ดเขา (Gentianaceae) วงศ แววมยุ รา (Scrophulariaceae) วงศ ก ระเพรา (Lamiaceae) และวงศ มะเขื อ
(Solanaceae) จํานวน 10, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2 และ 1 ชนิด ตามลําดับ(ตารางที่ 1) โดยพืชที่พบสวนใหญมีกลีบ
ดอกเชื่ อมกันมากกวาครึ่ งหนึ่งของความยาวกลี บหรือเชื่อมกั นตลอดความยาวของกลีบดอก มีรู ปรางเปนรู ป
หลอดหรือรูประฆัง ยกเวนวงศตางไกปาที่กลีบดอกเชื่อมติดกันเฉพาะบริเวณโคนกลีบ
พืชที่สํารวจพบจําแนกเปนพืชทองถิ่น 34 ชนิด ในจํานวนนี้มีพืชที่ ถูกจัดเปนพืชหายาก (rare plant)
ของประเทศไทย 3 ชนิด (ภาพที่ 1ก.- 1ค.) ไดแก ประกายฉัตร (Phyllocyclus parishii) สามยอด (Canscora
andrographiodes) และ ประดับหินใบเดียว (Argostemma monophyllum) ซึ่งเปนพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
(endemic species) (Sridith. 1999: 103 และ Sridith and Puff. 2000: 130) และพบพืชตางถิ่น (alien plants)
6 ชนิด เปนพืชตางถิ่นยังไมรุกราน 3 ชนิด ไดแก ตีนตุกแก (Tridax procumbens) สาบแรงสาบกา (Ageratum
conyzoides) และสาบม ว ง (Praxelis clematidea) (โสมวรรณ สุ ข ประเสริ ฐ และอนุส รา ทองเอี ยม. 2552;
พิมพวดี พรพงศรุงเรือง. 2555: 35-36) และอีก 3 ชนิด (ภาพที่ 2) อยูในรายงาน ทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่
ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ในกลุมของชนิดพัน ธุตางถิ่น ที่รุกรานแลว (invasive alien
plant) ไดแก สาบเสื อ (Chromolaena odorata) ผั กกาดชาง (Crassocephalum crepidioides) และ แมงลักคา
(Hyptis suaveolens)
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ตารางที่ 1 พืชลมลุกกลุมกลีบดอกเชื่อมกันในอุทยานแหงชาติภูลังกา
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อพื้นเมือง
วงศ Acanthaceae
1. Lepidagathis dissimilis J.B. Imlay
หญาตะขาบ
2. Peristrophe lanceolaria Nees
หวาชะอํา*
3. Rungia pectinata (L.) Nees
หูปากกา*
4. Thunbergia fragrans Roxb.

82

วงศ Asteraceae
5. Acilepis silhetensis (DC.) H. Rob.
6. Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen
7. Ageratum conyzoides L.
8. Blumea paniculata (Willd.) M.R. Almeida
9. Blumea sessiliflora Decne.
10. Blumea virens DC.
11. Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob.
12. Crassocephalum crepidioides S. Moore
13. Elephantopus scaber L.
14. Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H.Rob.,
15. Tridax procumbens L.
วงศ Boraginaceae
16. Heliotropium indicum L.
17. Heliotropium strigosum Willd.
18. Hydrolea zeylanica (L.) Vahl
วงศ Cucurbitaceae
19. Solena heterophylla Lour.
20. Trichosanthes pubera Blume
21. Trichosanthes tricuspidata Lour.

สถานภาพพืช
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น

หญาหางนกเขียว
ผักคราดหัวแหวน
สาบแรงสาบกา*
ขนบุง
หนาดนอย*
สาบเสือ*
ผักกาดชาง*
โดไมรูลม*
สาบมวง
ตีนตุกแก*

พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชตางถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชตางถิ่นรุกราน
พืชตางถิ่นรุกราน
พืชทองถิ่น
พืชตางถิ่น
พืชตางถิ่น

หญางวงชาง*
หญานกยูง
ปอผี*

พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น

ตําลึงตัวผู*
ขี้กาแดง
กระดึงชางเผือก*

พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร
วงศ Gentianaceae
22. Canscora andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke
23. Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. and Schult.
24. Phyllocyclus parishii (Hook. f.) Kurz
วงศ Lamiaceae
25. Hyptis suaveolens (L.) Poit.
26. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

ชื่อพื้นเมือง

สถานภาพพืช

สามยอด*
ผักปงแป
ประกายฉัตร

พืชทองถิ่น พืชหายาก
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น พืชหายาก

แมงลักคา*
หญาหนวดแมว*

พืชตางถิ่นรุกราน
พืชทองถิ่น

คําเตี้ย*
เนียมนกเขา*
เนียมไทย*

พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น

ประดับหินใบเดียว
ดูกไกยาน*
หญาออยก่ํา
เนียมนกเขา*
-

พืชทองถิ่น พืชหายาก
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น

วงศ Scrophulariaceae
37. Adenosma indiana (Lour.) Merr.
38. Scoparia dulcis L.
39. Torenia fournieri Lindl. ex E.Fourn.

กระตายจาม*
กรดน้ํา*
แววมยุรา*

พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น
พืชทองถิ่น

วงศ Solaniaceae
40. Physalis angulata L.

โทงเทง*

พืชทองถิ่น

วงศ Polygalaceae
27. Polygala chinensis L.
28. Polygala malesiana Adema
29. Salomonia cantoniensis Lour.
30. Salomonia thailandica H. Koyama
วงศ Rubiaceae
31. Argostemma monophyllum Sridith
32. Hedyotis brachypoda (DC.) Sivar. & Biju
33. Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don
34. Hedyotis elagane Wall. ex Kurz
35. Hedyotis gracilipes (Craib) Fukuoka
36. Oldenlandia oligocephala Pierre ex Pit.

หมายเหตุ * หมายถึง ชื่อพื้นเมืองที่ใชตามหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทยโดย เต็ม สมิตินันทน (สวนพฤกษศาสตรปาไม
สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม. 2544)
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ภาพที่ 1 พืชหายากในอุทยานแหงชาติภูลังกา: ก. ประดับหินใบเดียว (Argostemma monophyllum Sridith),
ข. สามยอด (Canscora andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke), ค. ประกายฉัตร (Phyllocyclus
parishii (Hook. f.) Kurz) และ ง. Polygala malesiana Adema

84

ก

ข

ค

ภาพที่ 2 พื ชต างถิ่ นรุ กรานแล ว ในอุท ยานแหง ชาติ ภูลั งกา: ก. สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M.
King & H.Rob.), ข. ผักกาดชาง (Crassocephalum crepidioides S. Moore) และ ค. แมงลักคา (Hyptis
suaveolens (L.) Poit.)
พืชลมลุกกลีบดอกเชื่อมที่สํารวจพบสวนใหญกระจายพันธุในบริเวณปาเบญจพรรณ ยกเวน แววมยุรา
(Torenia fournieri) ประดั บหิ นใบเดี ยว (A. monophylla) และ Hedyotis brachypoda พบบริ เวณป าดิ บแล ง ปอผี
(Hydrolea zeylanica) และสามยอด (C. andrographiodes) พบบริ เวณริมลําธาร ผั กปง แป (C. di ffusa) พบ
เฉพาะบริเวณน้ําตก และประกายฉัตร (P. parishii) พบเฉพาะบริ เวณหนาผาหิ น ประชากรของพืชลมลุก ที่
สํารวจพบสวนใหญกระจายพันธุบริเวณที่ราบดานลางของภูลังกาและที่ราบตามไหลเขา สวนบริเวณยอด
ภูลังกาพบไดนอย
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สรุปและวิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวาความหลากหลายของพืชลมลุกกลุมที่มีกลีบดอกเชื่อมกันมีเพียง 40 ชนิด และ
ไมพบ Isodon walker ซึ่งเปนพืชลมลุกที่มีกลีบดอกเชื่อมกันเปนรูปหลอดซึ่งมีรายงานวาพบในพื้นที่ที่ศึกษา
(Trisarasi and Suddee. 2009: 151-155) อาจเปนเพราะศึกษาเพียงบางบริเวณของอุทยานฯ ไมครอบคลุ ม
พื้นที่ ลักษณะพื้นที่เปนภูเขามีหนาผาสูงจํานวนมาก และพื้นที่ในหลายบริเวณเปนหิน ไมสามารถเก็บความชื้น
ไวไดนาน ทําใหไมเหมาะสมตอการเจริญของพืช ทําใหพบจํานวนนอยชนิด นอกจากใบเดียวดอก-เดียว สาม
ยอด และ ประกายฉัตร ที่เปนพืชหายากแลว ยังพบ Polygala malesiana (ภาพที่ 1 ง.) ซึ่งมีลักษณะคลายกับ
ตางไกปา (Po. umbonata) ที่พบไดทั่วไป แต Po. malesiana มีรายงานพบเฉพาะที่จังหวัดสกลนคร (Pendry.
2001: 512) ซึ่งนาจะจัดพืชชนิดนี้ไวในกลุมพืชหายากของประเทศไทยดวยเชนกัน พืชหายากเหลานี้พบเพียง
บางพื้นที่ในประเทศไทย ควรไดรับการดูแลไมใหสูญพันธุไปจากพื้นที่
สําหรับพืชในกลุมของชนิดพั นธุตางถิ่นที่รุ กรานแลวพบ 3 ชนิด ควรมีการควบคุมหรือกําจัดเพื่ อ
ไมใหสงผลกระทบหรือรุกรานพืชทองถิ่น จากการศึกษาครั้งนี้พบวาพืชตางถิ่นสวนใหญมีการกระจายพันธุ
เฉพาะบริ เวณรอบและบริเวณทางเขาอุทยานฯ ยกเวน ผั กกาดชาง และสาบมวง ที่พ บได บริเวณทางเดิ น
ศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานฯ แตก็มีจํานวนไมมากนัก โดยเฉพาะผักกาดชางที่เปนพืชตางถิ่นรุกราน ที่พบ
ไดนอยมาก แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพของอุทยานแหงชาติภูลังกา อยางไรก็
ตาม อุทยานแห งชาติภูลังกามี ลักษณะทางนิเ วศวิทยาที่เปนเอกลักษณ มีหน าผาสูงชันจํานวนมาก ซึ่งเป น
สวนหนึ่งที่ชวยใหปาไมถูกบุกรุกทําลาย หากมีการศึกษาเพิ่มเติมอาจพบพืชหายาก พืชเสี่ยงตอการสูญพันธุ
และพืชถิ่นเดี ยว (endemic plant) ของประเทศไทยอีกหลายชนิด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีคุณภาพตอไป
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การนํานโยบายการบริหารจัดการทองเทีย่ วอยางยั่งยืนไปบริหาร
ศึกษาเฉพาะกรณี บานทาลง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
The Implementation of Sustainable Tourism Management Policy: A
Case Study of Thalonk Community, Khongjiam District, Ubon
Rajchathani Province
เฉลิมศรี ฤทธาภัย (Chalermsri Rittapai)
1

1

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดยอ
การนํานโยบายการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไปใชกับชนเผาบรูทาลง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
พบว า มี ป จ จั ยที่ ส ง ผลกระทบต อความสํ าเร็ จ หลายประการได แก (1) หน ว ยงานที่ นํ า นโยบายด านการ
ทองเที่ยวของรัฐไปบริหารมีการกําหนดเปาหมายหลายวัตถุประสงค ทําใหมีความขัดแยงกัน เชน นโยบายใน
การประเมินโฮมสเตยใหไดมาตรฐานโฮมสเตยตามที่รัฐกําหนดไวสงผลกระทบตอความเปนอัตลักษณของชน
เผาบรูในเรื่องการนับถือผี ซึ่งตามธรรมเนียมวัฒนธรรมของชนเผาบรูนั้น หากผูนํานโยบายดังกลาวไปบริหาร
มีความเขาใจและเห็นคุณคาในการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมใหคูขนานกันไปเพื่อไมใหวัฒนธรรมถูกลบเลือน
หายไป เปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวอยากเขาไปสัมผัส เห็นความแปลกที่ไมเหมือนใครดานวัฒนธรรมชนเผา
(2) ดานวิถีชีวิตชุมชนซึ่งอยูริมน้ํา จับปลาในแมน้ําโขงเพื่อเปนอาหารของชุมชน ไดเปลี่ยนไปเปนการจับปลา
เพื่อขายใหกับพอคาคนกลางที่เขามารับซื้อถึงบานเพื่อนําไปขายในตัวอําเภอโขงเจียม (3) ภูมิปญญาดานการ
จักสาน โดยเฉพาะอย างยิ่งการจัก สานกระติ บข าว หากเยาวชนรุน หลั งไมสื บทอดภู มิป ญญาดั้ง เดิ มไวใ น
รูปแบบตางๆ อาทิ การบรรจุภูมิปญญาดังกลาวไวในหลักสูตรทองถิ่นก็จะทําใหภูมิปญญาดานจักสานสูญ
หายไป (4) ปญหาการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูก รุงเทพมหานคร ทําใหขาดการสานตอภูมิปญญาดั้งเดิมของ
ทองถิ่น (5) วัฒนธรรมที่ยังคงอยูค ือดานภาษาเพราะยังมีการพูดภาษาบรูในหมูบาน ซึ่งนับวาเปนเสนหดึงดูด
ใหกับนักทองเที่ยวไดเขาไปในพื้นที่
คํ า สํ า คั ญ : การท องเที่ ยวอย า งยั่ ง ยื น , ภู มิป ญ ญาท องถิ่ น ,การเปลี่ ยนแปลงวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน,การอนุ รั ก ษ
วัฒนธรรมชนเผาบรู
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Abstract

90

The implementation of sustainable tourism management policy in Bru tribe in Thalonk
Community, Khongjiam District, Ubon Rajathani Province found that there were several factors affecting
its success , which were (1) bureaucratic sectors implementing the government's tourism policies had
too many targets to achieve which resulted in policy contradiction. For instance, the policy concerning
homestay business appraisal to meet the government's standard affected the identity of Bru tribe, who
believed in animism. If those who implemented tourism policies understood and saw the significance in
conserving Bru traditions while executing such policies, these traditions would attract tourists to learn
more about Bru tribal traditions; (2) there was a chance in the riverside community's way of life. From
small fishery along Khong River for household consumption in the past, now the fishery has become
increasingly commercial. Fish were sold to middlemen, who once again sold the goods in the center of
Khongjiam District; (3) Basketry knowledge, especially rice wicker basket, had continually received lesser
attention. If such knowledge had not been conserved by the next generations, basketry knowledge might
be lost for good; (4) labor migration to Bangkok resulted in the lack of people who would carry on the
practice of local wisdom; (5) The remaining culture was the language since there was still the use of
Bru dialect in the community. This was one of the charms that attracted tourists to visit the area.
Keywords : Sustainable Tourism, Local Wisdom, Change in the Community Way of Life, Bru Tribal
Culture Conservation

บทนํา
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แห งชาติ (ท.ท.ช) ได แปลงนโยบายสูก ารปฏิ บั ติโ ดยจัด ทําแผนพัฒ นาการทองเที่ยวแห งชาติ เ พื่อเสนอต อ
คณะรั ฐมนตรี โดยมี วัต ถุป ระสงค เพื่ อเป นกรอบในการส ง เสริมการบริ หารและพั ฒนาการท องเที่ ยวของ
ประเทศตาม พ.ร.บ. นโยบายทองเที่ยวแห งชาติ พ.ศ.2555 แตเนื่องจากในชว งเวลาดัง กลาว ประเทศไทย
เผชิญกับสภาพปญหาดานวิกฤติทางการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประชาชนก็ตองไดรั บ
ผลกระทบเชน เดียวกั น การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ศึก ษามี ความสนใจเรื่องการทองเที่ ยวแบบยั่ งยื น (Sustainable
Tourism) เนื่องจากสภาวะปจจุบันประเทศไทยไดรับผลพวงจากโครงการพัฒนาตางๆที่รัฐกําหนดขึ้น อาทิ
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาแหงชาติโดยเฉพาะชวงแผนพัฒนา ฉบับที่ 1-11 ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของประชาชนเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ทําใหรัฐบาลตองหันกลับมาทบทวนแผนพัฒนาฯ
ดังกลาว โดยคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ในสมัยของนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท แผนพัฒนาฉบั บที่ 8 จึงเนนการพัฒนาแบบ
เศรษฐกิ จ ชุ มชนพอเพี ยง และได กํ าหนดนโยบายอยู ดี มี สุ ข ขึ้ น ในรั ฐ บาลนี้ ผลพวงจากการพั ฒ นาตาม
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แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 1-11 ไดส งผลต อการทองเที่ ยวไทยเปนอยางมาก ดั งนั้ น
นโยบายการทองเที่ยวในสภาวะปจจุบันจึงควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปน
สําคัญ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
และผูเปนเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลัง การ
ทองเที่ยวนี้หมายถึง การจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความงาม
ทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศดวย (เอกสารประกอบการ
ฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานโฮมสเตยไทย. 2557)
นอกจากนี้สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (2549 : ไม
มีเลขหนา) ใหนิยาม การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การกําหนดแนวทางการใชประโยชน และการพัฒนา
ทรัพยากรการทองเที่ยว รวมทั้งปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทาง
เศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรม และสุ น ทรี ยภาพแก ส มาชิก ของสัง คมอย างเสมอภาคกั น ทั้ งในป จ จุบั น และ
อนาคต โดยใชทรัพยากรที่เกี่ยวของอยางชาญฉลาด ซึ่งจะตองตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและ
ผูเปนเจาของทองถิ่น ภายใต ขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได และตระหนัก ถึงการมีสวนร วมของ
ประชาชน ชุ มชน ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ใหส ามารถรัก ษาเอกลั กษณท างวัฒนธรรม ระบบนิ เวศ และ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นนั้นไวใหนานที่สุด และใชประโยชนไดตอไป
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทั้ง 3 สวนดังนี้
1. ความยั่ งยื นของสิ่ งแวดลอม ในสภาวะป จจุ บัน สถานการณสิ่ งแวดล อมถูกทํ าลายจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบริหารพัฒนาประเทศ ทุกภาคสวนตองตระหนัก
2. ความยั่ งยืน ของสัง คมและวั ฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวั ตน สัง คมไทยไดรั บผลกระทบจาก
กระแสวัฒ นธรรมตะวัน ตกที่ ห ลั่ง ไหลเขามา ผลกระทบจากกระแสดัง กลาว มี ส วนทํ าให เอกลัก ษณข อง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเลือนหายไป จึงเปนความพยายามที่ทุกภาคสวนจะตองอนุรักษและสืบสานไวเพื่อความ
ยั่งยืนตอไป
3. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เมื่อมีการจัดการใหเกิดความสมดุลทั้งทางดานธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
สังคม และวัฒนธรรมก็จะสงผลตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจดวย เรียกไดวาเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับ
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
สําหรั บ หน ว ยงานที่ นํา นโยบายการบริ ห ารจัด การท องเที่ ยวอย างยั่ งยื นไปบริ ห ารนั้น หน ว ยงาน
ทองเที่ยวและกีฬ าจังหวัด อุบลราชธานีเปน หนวยงานในพื้นที่ ไดรับจัด สรรงบประมาณเปนประจํ าจึงไดจั ด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานทองเที่ยวขึ้นทุกป เพื่อมุงเนนและพัฒนาการทองเที่ยวของ
จังหวัด ให มีแหล งท องเที่ยวที่ มีคุ ณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย ยั่ง ยืน โดยเน นเอกลั กษณวั ฒนธรรมไทย
ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังไดวางหลักยุทธศาสตรพัฒนาทองเที่ยวจังหวัดไว
3 ดาน คื อ 1) เพิ่มความสามารถในการสงเสริ มการทองเที่ ยว 2) พัฒ นาแหลง ทองเที่ ยวเสื่ อมโทรม และ
พัฒ นาความเข มแข็ ง เครื อข ายด านการท องเที่ ยว 3) พัฒ นาคุ ณ ภาพแหล งท องเที่ ยวและสิ่ งอํ านวยความ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

91

92
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

92

สะดวกที่ เอื้ อต อการทองเที่ยว เป นต น นอกจากนั้ นหนว ยงานท องเที่ยวและกีฬ าจั งหวัด อุบ ลราชานี ยัง มี
ภารกิจในการประเมินโฮมสเตย (Home Stay) เปนประจําทุกป และไดมีโครงการพาหมูบานที่ตองการจัดทํา
โฮมสเตย (Home Stay) ไปศึ ก ษาดู ง านการจั ด ทํ า โฮมสเตย ที่ ไ ด มาตรฐานเพื่ อเป น ตั ว แบบในการจั ด ทํ า
โฮมสเตยใหไดมาตรฐานใกลเคียงกับโฮมสเตยตนแบบ คือโฮมสเตยบานซะซอม ซึ่งอยูในพื้นที่ อบต.นาโพธิ์
กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่ง อบต.ดังกลาวไดผานเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยไ ทย ตามตัวชี้วัด 10
ด า นคื อ ที่ พั ก อาหาร ความปลอดภั ย อั ธ ยาศั ย ไมตรี ข องเจ า บ า นและสมาชิ ก รายการนํ า เที่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสรางคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน การบริหาร
กลุมโฮมสเตย และการประชาสัมพันธ
โฮมสเตยตนแบบที่ 2 ได แกโฮมสเตยบ านประอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีชื่อเสียงในการผลิ ต
ทองเหลืองบานประอาว และผลิตภัณฑผาไหม ซึ่งไดรับรางวัลผลิตภัณฑชุมชน และไดผานเกณฑมาตรฐาน
โฮมสเตยไทยตามตัวชี้วัด 10 ดาน
โฮมสเตย ต น แบบที่ 3 ได แ ก โ ฮมสเตย บ า นปลาค า ว อ.เมื อ ง จ.อํ า นาจเจริ ญ มี ชื่ อ เสี ย งด า น
ศิลปวัฒนธรรมหมอลํา
โฮมสเตยตนแบบที่ 4 ไดแกโฮมสเตยบานหองแซง จ.ยโสธรซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผาลายภูไท และ
ขาวอินทรีย
สํ าหรั บ หมู บ านท าล ง ชนเผ าบรู ไ ด ร ว มไปศึ ก ษาดู ง านด ว ย แต ยัง ไม พ ร อมที่ จ ะส ง โฮมสเตย เ ข า
ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย เนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นเกรงไมผานเกณฑมาตรฐาน
สํานักพัฒนาการทองเที่ยววาดวยโฮมสเตยไทย พ.ศ.2551 ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐาน
บริ ก ารท อ งเที่ ย วมาตรฐานโฮมสเตย ไ ทย เมื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม พ.ศ.2551 กํ าหนดให โ ฮมสเตย ต อ งมี
คุณลักษณะตามดัชนีชี้วัดมาตรฐาน 10 ดาน ประกอบดวย ที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของ
เจาบานและสมาชิก รายการนําเที่ยว ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วั ฒนธรรม การสรางคุณคาและ
มูลคาของผลิตภัณฑชุมชน การบริหารกลุมโฮมสเตย และการประชาสัมพันธ
จากคุ ณ สมบั ติ มาตรฐานโฮมสเตย ต ามระเบี ยบของสํ านั ก งานพั ฒ นาการท องเที่ ยวว าด ว ยการ
ประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทยนั้น หนวยงานระดับ พื้นที่ ไดแก สํานักทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีไดจั ด
อบรมเพื่อสรางความเขาใจในมาตรฐานโฮมสเตยตามตัวชี้วัดของสํานักพัฒนาการทองเที่ยววาดวยโฮมสเตย
ไทย พ.ศ.2551 ดังกลาวแลว พรอมทั้งพาไปศึกษาดูงานยังที่ตางๆ เพื่อใหชุมชน หมูบานที่ตองการยกระดับ
โฮมสเตยใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไดเขาใจและเห็นกระบวนการในการพัฒนาโฮมสเตยของตนให
ไดมาตรฐานดังกลาว ลาสุด มีโฮมสเตยที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย (Home Stay) ประเภท
โฮมสเตย บ ริ ก ารแหล ง ท องเที่ ยววั ฒ นธรรม คื อบ านหนองเอาะหนองสิ ม หมู 13,14 ตํ าบลเกษม อํ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการนํานโยบายการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชนเผาบรู บานทาลง อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี

กรอบแนวคิด
การนํ านโยบายการบริ ห ารจั ดการท องเที่ ยวอยางยั่ ง ยืน ของชนเผ าบรู บ านท าลง อ.โขงเจี ยม จ.
อุบลราชธานี มาปฏิบัตินั้น บทบาทของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่ (Street Level Bureaucrat) นับวามีบทบาท
สําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จอยางมาก หากหนวยงานปฏิบัติยอมรับนโยบายจากขางบนแลว จะสงผลตอ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง นอกจากนั้ นยังอยู ที่การใหความร วมมือของผูเกี่ ยวของทุ กฝายและความเขาใจ
เปาประสงคที่แทจริงของนโยบายรวมกัน ดังนั้นหนวยงานที่ทําหนาที่ในการนํานโยบายไปบริหารจะตองมี
การวางแผนงานเพื่อสงเสริมใหชุมชนรับทราบนโยบายในการบริหารจัดการรวมกัน จัดกิจกรรมที่สงเสริม
ความเขาใจ และจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ และมีการพัฒนา
ความรู แก ชุ มชนเพื่ อตระหนั กในภารกิจ ของชุมชนในการให ค วามร ว มมื อกับ หนว ยงานที่ ทํ าหน าที่ บ ริห าร
จั ด การท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ด ว ย นอกจากนั้ น หน ว ยงานในพื้ น ที่ ไ ด แ ก อบต.ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนใหเขาใจเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน
การทองเที่ยวโดยนําจุดแข็งของชนเผาบรูในเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนลุมน้ํา การหาปลา วัฒนธรรมดานการ
จักสานที่มีความงดงามในการสานกระติบขาว และการพูดภาษาบรู (วอน พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557)
สําหรับ โรงเรียนที่ อยูในพื้นที่จ ะตองจัดทําหลักสู ตรทองถิ่นเพื่ ออนุรั กษของดีของชุมชน เช น การ
อนุรักษภาษาบรูใหสามารถสืบทอดตอไปยังเยาวชนรุนหลัง เพื่อคงเอกลักษณดานภาษาบรูไว และเพื่อเปน
เสนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหอยากเขามาทองเที่ยวพบเห็นความแปลกใหมทคี่ นรุนหลังจะตองรับชวงตอ
นโยบายการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน

บทบาทของหนวยงานในพื้นที่
บทบาทของผูนําชุมชน

ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม

ความยั่งยืนทางสังคมและ
วัฒนธรรม จากกระแส
โลกาภิวัตน
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ขาราชการจากศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จํานวนทั้งสิ้น
2 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผนศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ภูมิปญญาดานสานกระติบขาว และ ปราชญชาวบานที่
เชี่ยวชาญเรื่ องพิธีกรรม จํานวน 1 คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ กลางจํานวน 1 คน ประธาน
โฮมสเตยทาลง จํานวน 1 คน เจาของโฮมสเตย 1 คน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน 2 คน ชาวบานทาลง 3
คน รวมทั้งสิ้น 11 คน

วิธีดําเนินการวิจัย

94

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informant)
เครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ไดแก 1) ขาราชการ
จากศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คือ ผูอํานวยการศูนยทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 2) ภูมิ
ปญญาดานสานกระติบขาว และ ปราชญชาวบานที่เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรม จํานวน 1 คน 3) ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์กลางจํานวน 1 คน 4) ประธานโฮมสเตยทาลง จํานวน 1 คน 5) เจาของโฮมสเตย 1
คน 6)ผูใหญบานและผูชวย 2 คน 7) ชาวบานทาลง 3 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณและการสังเกตมาวิเคราะห สังเคราะหรวมกับขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เขียนเชิงพรรณนา สรุปประเด็นตามกรอบแนวคิด

ผลการวิจัย
จากการสั มภาษณ ผู ให ขอมู ลหลัก จํานวน 11 คน พบว า ป จจั ยที่ ส งผลกระทบตอความสํ าเร็ จตาม
เปาหมายในการนํานโยบายมาปฏิบัติมีหลายประการไดแก(1)หนวยงานที่นํานโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐไป
บริหารกําหนดเปาหมายหลายประการ ทําใหมคี วามขัดแยงกัน เชน นโยบายการประเมินโฮมสเตยตามมาตรฐาน
โฮมสเตยที่รัฐกําหนดไวทําใหเกิดอุปสรรคตอการจัดทําโฮมสเตยตามมาตรฐานของรัฐที่กําหนดชุมชนในชวงแรก
กอนที่จะมีการยอมรับใหคนแปลกหนาเขาไปพักอาศัยที่บานนั้นตองบอกกลาวปูตากอนเพราะเปนความเชื่อของ
ชุมชนเผาบรูมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษที่ชุมชนเผาบรูมีการนับถือผี ทําใหการพัฒนาโฮมสเตยกวาที่ชุมชนจะยอมรับ
ใหคนแปลกหนาเขามาพักรวมในบานนั้นตองใชเวลานานพอสมควรจึงจะเริ่มทําใหชุมชนเผาบรูยอมรับได เชน
การแตงงานรับลูกเขย หรื อสะใภ ซื้ อรถ เผาถานก็ หามเผา ใหบอกปูตากอนเพื่อใหทานรับรู รับทราบว ามีค น
แปลกหนาเขามาพักอาศัยที่บาน(ขันทอง แกวใส. สัมภาษณ. 2557) ในอีกดานหนึ่งก็มีผลกระทบตอความเปนอัต
ลักษณของชนเผาบรูในเรื่องขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อตั้งแตบรรพบุรุษในเรื่องการนับถือผีของชน
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เผาบรู ซึ่งตามธรรมเนียม วัฒนธรรมของชนเผาบรูนั้น หากผูนํานโยบายดังกลาวไปบริหารมีความเขาใจและ
เห็นคุณคาในการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมไวใหคูขนานกันไปเพื่อไมใหวัฒนธรรมถูกลบเลือนหายไป ซึ่งนับวา
วัฒนธรรมดังกลาวเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวอยากเขาไปสัมผัสนอกจากนี้ยังมีการหามเผาถาน จากการ
สัมภาษณ พอวอน พึ่งปา บอกวาหามเผาถานเพราะเปนความเชื่อตั้งแตรุนบรรพบุรุษ หากใครเผาก็จะมีอัน
เปนไปจากความเชื่อของคนในชุมชนเผาบรูซึ่งขอหามดังกลาวจะสงผลในทางออมตอการรักษาทรัพยากรปาไม
ไวไดซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมอีกดวย (วอน พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) นอกจากนั้น
จากการสัมภาษณ นางอรพิน แก วใสนองสาวผูใหญ บาน ประธานโฮมสเตย มี 6-7 หลัง หมูบานชนเผามีมา
ตั้งแตบรรพบุรุษกวา 100 ปมาแลว การทํามาหากินจะทําเกษตรริมโขง ภาษาบรูเรียนกันภายในชุมชน ไมมีภาษา
เขียนมีแตภาษาพูดหากจะเขียนก็ตองใชภาษาเขียนเปนภาษาไทย อาชีพหลัก จะทําสวน ไรมันสําปะหลัง ทํานา
ฤดูนี้จะทําเกษตรริมโขง เอาไวทํากิน เหลือกินเอาไปขาย และมีการนําไปแลกขาวกับญาติพี่นอง ปลูกฝายริมโขง
เมื่อกอนรุนแมมีการทอผา รุนพี่สาวจะมีการนําฝายมาทอผาผืน เมื่อกอนมีการทอผาไวใชเชนทอผาขาวมาผา
ห ม แต ป จ จุ บั นไม ได ทอผ าแล ว ขายดอกฝ ายอย างเดี ยว โดยมี พ อค ามารั บ ซื้ อถึ ง ที่ บ าน (อรพิ น แก วใส.
สั มภาษณ . 2557) คุ ณแม ที พึ่ งป าทํ าบ านพั กโฮมสเตย นั กท องเที่ ยวส ว นใหญ มาจากที่ อื่ น ได แก จั งหวั ด
มหาสารคาม คาที่พัก 200 บาท/คน รวมอาหาร สวนใหญอาหารตามฤดูกาล หนาไขมดแดงก็จะทําเปนอาหาร
ใหผูมาพักรับประทาน ลูกหลานเรียนจบปริญญาตรีแลวเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ สมัยในอดีตไมมีทางรถ(ถนน)
วัฒนธรรมสานกระติบ สานเสื่อใบเตย ไมชางผา เปนไมไผชนิดหนี่งใชสานกระติบ สานเสื่อ การทํานาไมไดผล
เพราะเปนหิน ทําประมงริมโขง ปลู กผักปลอดสารไวกินและขายภายในหมูบาน ทําประมงเปนหลัก ประเพณี
อนุรักษภาษาบรู ควรสงเสริมใหมีการเรียน ภาษาบรูมีการนําไปรองแสดงใหผูวาราชการจังหวัดเห็นในงานปใหม
ที่อําเภอ แตงชุดชนเผาบรู วัฒนธรรมชนเผาตองอนุรักษไว อาหารตมหอย ออมปลาโขงลาบปลา ตมปลา การลง
มองมีการแยงกัน สวนปลาพอคามารั บปลาไปขายที่อําเภอโขงเจียม ปลามีหลายชนิดแต ปลานาง ปลาบึกหา
ไมไดแลว ทางอําเภอโขงเจียมเอารถแชปลามารับซื้อถึงบาน วัฒนธรรมหาปลาก็ลดลงเพราะปลาก็จะหมดแลว
ปจจุบันจะมีรถเขามาขายของกินในหมูบานเปนประจํา (ที พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557)
พอวอน พึ่งปา (อายุ 73 ป) ปราชญชาวบานสานกระติบ ลายกระติบมีลายยืน ลายนอน คุณพอวอน
เปนปูตา จะทําอะไรตองมาบอกกลาว ถาไมบอกไมได เผาถานไมไดตั้งแตบรรพบุรุษ ถาไมหักเอามาเผาได
เครื่องบินมารับกลองเลือกตั้งไมไดตองบอกกลาวลวงหนา เครื่องบินติดขัดบินขึ้นไมได
วัสดุที่ใชจักสาน ไมชางผา เปนไมไผชนิดหนึ่งใชในการรีดตอก (วอน พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557)
สัมภาษณ นางสมจิตร พึ่งปา ชาวบานมีความเชื่อวาปลาขึ้นไปไหวพระธาตุ (เปนธรรมชาติของปลา
ตองไปวางไขเหนือน้ํา)ลูกหลานเรียนจบแลวเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ รุนลูกหลานสวนใหญพูดภาษาบรูได
(สมจิตร พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557)
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สรุปและอภิปรายผล
การบริหารนโยบายการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจากทัศนะของผูมีสวนเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลฯไดมีการจัดสัมมนาใหความรูดานการ
สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสรางความเขาใจใหกับผูนําฝายตางๆ ทั้งผูใหญบาน ประธานโฮมสเตย ปราชญ
ชาวบาน เพื่อสงเสริมและสรางความเขาใจในเรื่องการดําเนินงานในหนาที่ที่เกี่ยวของ อาทิ กลุมโฮมสเตยก็
จะมีการพาไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อกระตุนและสรางความเขาใจในการผลักดัน การทองเที่ยวที่
ตองพึ่งพากันในองคาพยพที่มีความจําเปนที่ตองเกี่ยวของสัมพันธ ตัวอยางเชน สงเสริมเรื่องการปรับปรุง
โฮมสเตยใหเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัส นอกจากนั้นยังรวมมือกับ อบต.นาโพธิ์กลางโดยมีปลัด
อบต.นาโพธิ์มาประชุ มรวมกัน เพื่อสงเสริมใหเกิด การทํางานในรูปภาคีเครือข าย พาผู นําในฝายตางๆของ
หมูบานเขารับการอบรมพัฒนาใหความรู และสรางความเขาใจในการทํางานเปนเครือขายความรวมมือทั้ง
ในรูปการตรวจเยี่ยม การพาผูเกี่ยวของมาสัมมนา ศึกษาดูงาน รวมมือกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเพื่อ
รวมกันพัฒนา และสรางความเขาใจทุกภาคสวน

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
96

สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาดั้งเดิมมีการถายทอดภูมิปญญาสูเยาวชนรุนหลัง โดยกําหนดเปน
หลักสูตรจักสาน ภาษาบรู ไวในหลักสูตรทองถิ่น
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
The Development of Training Curriculum of Student Leaders
on Health Promotion in School under the Office of
Mukdahan Primary Educational Service Area
สายสุนีย กลางประพันธ (Saisunee Klangpraphan), 1 วาโร เพ็งสวัสดิ์ (Waro Pengsawat) 2
1
2

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) สร า งหลั ก สู ต รฝ ก อบรมผู นํ านั ก เรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ 2)
เปรี ยบเที ยบความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ สุ ข ภาพของผู นํ านั ก เรี ยนส ง เสริ มสุ ข ภาพระหว างก อนและหลั ง
การฝก อบรม 3) ศึก ษาทัก ษะการปฏิ บั ติง านของผูนํ านัก เรี ยนส งเสริ มสุ ข ภาพ 4) ศึก ษาเจตคติ ข องผู นํ า
นักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม และ 5) ติดตามผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ และ
ผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน การวิจัยแบงออกเปน 4 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ระยะที่ 2 การสรางหลักสูตร
ฝกอบรม ระยะที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม กลุมตัวอยาง
ไดแก ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนบานหนองเอี่ยนดง อําเภอคําชะอี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัย พบวา
1. หลั ก สู ต รฝ ก อบรมผู นํ า นั ก เรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพประกอบด ว ย 1) หลั ก การและเหตุ ผ ล
2) จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) โครงสรางเนื้อหา 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การวัดและประเมินผล
2. ความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บสุ ขภาพของผู นํ านั กเรี ยนส งเสริ มสุ ขภาพหลั งฝ กอบรมสู งกว าก อน
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดีมาก
4. เจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมาก
5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพระหวางหลังยุติการฝกอบรม
กับหลังฝกอบรม 1 เดือนไมแตกตางกัน และผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม
1 เดือนอยูในระดับดี
คําสําคัญ: ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ, การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
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Abstract
The purposes of this research were 1) to construct the training curriculum of student leaders on
health promotion, 2) to compare the understanding of student leaders about health promotion before and
after training, 3) to study the student leaders’ practical skills on health promotion, 4) to study the student
leader attitudes on health promotion towards the training curriculum, and 5 ) to follow-up the
understanding and performance on health promotion of student leaders a month after training. The
research process were divided into four phases ; phase 1, study the related documents and research,
phase 2, training curriculum construction, phase 3, experiment training curriculum, and phase 4, training
curriculum improvement. The research samples consisted of 30 student leaders on health promotion of
Ban Nong Ian Dong School, Khamcha-I District under the office of Mukdahan Primary Education Service
Area. They were randomly selected. Percentage, mean, standard deviation and
t-test for dependent samples were used for data analysis.
The research findings were:
1. The training curriculum on health promotion for student leaders consisted of five factors, which
were 1) rational and background, 2) course objectives, 3) content structures, 4) training activities, and 5)
training measurement and evaluation.
100
2. The understanding about health promotion of student leaders on health promotion after training
was higher than before training with statistically significant at .01.
3. The student leaders’ practical skills on health promotion were at the highest level.
4. The attitudes toward the training curriculum on health promotion of student leaders were
highly positive.
5. The understanding about health promotion of student leaders on health promotion a month
after training was not different from after training. And the student leaders’ performance on health
promotion a month after training was at the high level.
Keywords: Student Leaders on Health Promotion, The Development of Training Curriculum

บทนํา
สุขภาพ ถือเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนตอความเจริญงอกงามและพัฒนาการ ทุก
ด านในตั ว บุ คคลไม ว าจะอยู ใ นวั ย ใด จากประวั ติ ก ารศึ ก ษาในสมั ยกรี ก โบราณ นั ก ปรั ช ญาสองท านคื อ
อริสโตเติล (Aristotle) และ เพลโต (Plato) มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา กอนที่จะใหการศึกษาดานอื่น ๆ
นั้น สมควรจะใหเด็กมีสุขภาพดีเสียกอน หากเด็กมีสุขภาพไมดีแลว แมจะใหการศึกษาอบรมดีเพียงไรก็จะไม
ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังนั้นการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพอยางถูกตองสม่ําเสมอและเปนนิสัย
Volume 7 (13) : January - June 2015

101
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใหเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสูการมีสุขภาพที่ดี (กรมอนามัย. 2553 : 3-4)
จากผลการสํารวจภาวะสุข ภาพของนั กเรียนในโรงเรียนประถมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ป 2556 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร. 2556 : 79,106) พบวา
นัก เรี ยนยั งมี ป ญหาดานสุ ข ภาพอยู มาก เชน มีภาวะทุพ โภชนาการรอยละ 4.32 ฟน ผุร อยละ 46.34 ดื่ ม
น้ําหวานเปน ประจําร อยละ 66.67 ไมได รับประทานอาหารเชาก อนมาโรงเรี ยนเปนประจํ ารอยละ 29.76
ไมไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอรอยละ 44.05 ทําใหนักเรียนมีสุขภาพไมคอยแข็งแรง เมื่อมีโรคระบาด
ตามฤดูกาลทําใหติดโรคไดงาย สงผลใหประสิทธิภาพในการเรียนลดลง
โรงเรียนเปนสถาบันที่สําคัญในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของนักเรียน ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
นั้น จําเป นต องได รับ ความรว มมื อจากนัก เรี ยนเป นสํ าคั ญ หากนั กเรียนมี สว นร วมในการดู แลสุข ภาพของ
ตนเองก็จะทําใหมีพฤติ กรรมสุขภาพที่ถูกตอง การที่จะทํา ใหเกิดพฤติ กรรมดังกล าวนั้น จําเปนตองมีผูนํ า
นักเรียนสงเสริมสุขภาพเปนผูชวยเหลือในการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพมีหนาทีด่ ูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง เพื่อนนักเรียน ครอบครัว ชุมชน แตจากการติดตามนิเทศงานโรงเรียนสงเสริ ม
สุขภาพ พบวา การปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพยังไมมีประสิทธิภาพและไมเกิดประสิทธิผล
เทาที่ควร เนื่องจากไมทราบบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนของตนเอง ขาดความรูความเขาใจ และขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลคําชะอี. 2556 : 5)
วิธีพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานวิธีหนึ่งที่นิยมใชและไดผลดี คือ การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม เพราะเปนวิธีการที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของบุคคล จากผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพบวา สามารถเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของผูเขารับ
การฝ กอบรมได เช น งานวิ จัยของ สิ นี นุช ชั ยสิ ท ธิ์ (2548 : 99-102) ได พั ฒ นาหลั กสู ต รการอบรมผู นํ า
นักเรียนสงเสริมสุขภาพ : กรณีศกึ ษา โรงเรียนเขือ่ นเจาพระยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และผลการวิจั ยที่ เกี่ ยวของดัง กล าว ผู วิจั ยจึ งพั ฒนาหลั กสู ตรฝก อบรมผูนํ า
นักเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อใชเป น
เครื่องมือและเปนแนวทางในการพัฒนาผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ ตลอดทั้ง เผยแพรใหผูที่เกี่ยวของและ
ผูสนใจทราบตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพระหวางกอนและหลังการฝกอบรม
3. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบตั ิงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
4. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
5. เพื่อติดตามผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียน
สงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ความรูความเข าใจเกี่ ยวกั บสุข ภาพของผูนํ านั กเรี ยนส งเสริมสุขภาพหลัง การฝก อบรมสูง กว า
กอนการฝกอบรม
2. ทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดี
3. เจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก
4. ความรูความเข าใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนส งเสริมสุ ขภาพหลัง การฝกอบรมกับหลั ง
ฝกอบรม 1 เดือนไมแตกตางกัน
5. ผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน อยูในระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
กําหนดขอบเขตเนื้อหาจากบทบาทของผูนํ านั กเรี ยนสง เสริมสุขภาพ 2 ด าน ได แก ด านการ
ชวยเหลือและบริการกิจกรรมตาง ๆ และดานการเผยแพรความรู
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ได แก ผู นํานั กเรี ยนส ง เสริ มสุ ข ภาพในโรงเรี ยนประถมศึ กษาอําเภอคํ าชะอี สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 16 โรงเรียน
102
นักเรียน 255 คน (โรงพยาบาลคําชะอี. 2556 : 4)
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนบานหนองเอี่ยนดง อําเภอคําชะอี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ไดโดย
การสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก
ขอบเขตดานระยะเวลา การวิจัยดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
ขอบเขตดานตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.2 ทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.3 เจตคติทมี่ ีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนิน การวิ จัยเปน การทดลองโดยใชรู ปแบบกลุมเดียวสอบก อนเรี ยนและหลั งเรี ยน (Onegroup pretest-posttest design) (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 : 133) แบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3
ขั้น คือ 1) การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เ กี่ยวของ 2) การสัมภาษณครูอนามัยโรงเรียน
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จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ถามความตองการในการพัฒนา
บทบาทของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 3) การสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อหาประเด็นในการ
สรางหลักสูตรโดยการสังเคราะหเนื้อหา
ระยะที่ 2 การสรางหลั กสูตรฝกอบรม แบงเปน 4 ขั้นดังนี้ 1) การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํา
นักเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา
กิ จ กรรมการฝ ก อบรม การวั ด และประเมิ น ผล 2) การตรวจสอบร างหลั ก สู ต รฝ ก อบรม ในด านความ
เหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 3) การปรับปรุง
รางหลักสูตรฝกอบรม ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 4) การจัดทําคูมือการใชหลักสูตร
ระยะที่ 3 การทดลองใช ห ลั ก สู ต รฝ ก อบรม แบ ง เป น 2 ขั้ น ดัง นี้ 1) การทดลองใช ห ลั ก สู ต ร
ฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง ในระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ดําเนินการฝกอบรมโดยเจาหนาที่สาธารณสุข
จากโรงพยาบาลคําชะอี อํ าเภอคํ าชะอี จังหวัด มุกดาหาร โดยมีครูที่ป รึกษาผู นํานั กเรียนสงเสริ มสุข ภาพ
จํานวน 3 คน เปน ผูสัง เกตพฤติ กรรมและประเมิน ทักษะการปฏิ บัติง านของผูเข ารับ การฝก อบรมรว มกั บ
วิทยากร 2) การประเมินผลการใชหลั กสูต รฝ กอบรม โดยประเมินผลทั้ง ดานความรู ทั กษะ และ เจตคติ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที
ระยะที่ 4 การปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รฝ ก อบรม พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง จากผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ขอเสนอแนะของวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ชนิด ไดแก
2.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.2 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.3 แบบประเมินเจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม ของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบกอนฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ
2. ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557
3. ประเมินผลการเรียนรูระหวางฝกอบรม โดยประเมินความรู ทักษะ และพฤติกรรม
4. ทดสอบหลังฝกอบรมและประเมินเจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
5. ประเมินติดตามผลหลังฝกอบรม 1 เดือน
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย
2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
2.2 ความยากงาย (P) และอํานาจจําแนก (r) รายขอ ของแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสุขภาพใชวิธีของ เบรนแนน (Brennan)
2.3 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพใชสูตร KR20 ของ Kuder
– Richardson
3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน
ใชสถิติ t – test for Dependent Samples สําหรับการเปรียบเทียบความรูความเขาใจระหวาง
กอนและหลังการฝกอบรม

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปตามความมุงหมายของการวิจัยได ดังนี้
1. หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย
104 ของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ หลังฝกอบรมสูงกวา กอน
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับดีมาก
4. เจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก
5. ความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของผู นํ านั ก เรี ยนส ง เสริ มสุ ข ภาพหลั ง ฝ ก อบรมกั บ หลั ง
ฝกอบรม 1 เดือน ไมแตกต างกั น และผลการปฏิบัติ งานของผูนํ านัก เรียนสง เสริ มสุ ขภาพหลั งฝก อบรม 1
เดือน ในภาพรวมอยูในระดับดี

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย
ของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะห
องคป ระกอบของหลักสู ตรจากแนวคิด ของนักวิ ชาการดานหลั กสูต รและนัก การศึ กษาหลายทาน ผลการ
ตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองกัน
ในทุ ก ประเด็ น ทั้ง นี้ เ นื่ องจากผู วิ จัยได ดํ าเนิ น การตามกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของนั ก วิ ช าการด าน
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หลั ก สู ต ร เช น Taba (1962 : 131) วิ ชั ย วงษ ใ หญ (2543 : 77) และพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมจากความ
ตองการและความจําเปนของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 29) กลาววา การ
วิเคราะหความตองการในการฝกอบรมเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญ เพราะจะชวยใหทราบขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การออกแบบโครงการฝกอบรม
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํ านักเรียนสงเสริมสุ ขภาพ ระหวา งกอนและ
หลังการฝกอบรม
คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ หลังฝกอบรมสูงกวา
กอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้ งนี้เนื่องจากหนวยการ
ฝกอบรมที่ผูวิจัยสร างขึ้น ไดใชวิธีก ารฝกอบรมแบบร วมมือโดยใชเทคนิคกระบวนการกลุม ซึ่งเปนไปตาม
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2553 : 103-105) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
กระบวนการกลุมสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสรางแบบทดสอบวัดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพตามขั้นตอนของการสรางแบบทดสอบ (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 : 213-214) ซึ่งผล
การหาคุ ณภาพปรากฏวา แบบทดสอบมีคุณภาพทั้งในดานความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น สงผลใหผูนํ า
นักเรียนสงเสริมสุขภาพมีความรูความเขาใจหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กัมปนาท อาชา และคณะ (2555 : 78-79) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเครือขายเพื่อ
การดําเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
ทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดีมาก เปนไปตามสมมติฐานขอ
ที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
แลววามีความสอดคลองกันทุกรายการ อีกทั้งกิจกรรมการฝกอบรมไดเนนใหมีการฝกปฏิบัติจริงทุกกิจกรรม
อยางหลากหลาย โดยการใหความรูดานทฤษฎี กอน แลว จึงสาธิ ตดว ยวั สดุอุปกรณข องจริง เป นขั้น ๆ ไป
จากนั้นใหผูเขารับการฝกอบรมฝกปฏิบัติชา ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ชวยใหเกิดความจํา
และนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนและการฝกอบรมที่เนน
ทักษะปฏิบัติของ ทิศนา แขมมณี (2553 : 296-298) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรัณยา แสงหิรัญ
(2553 : 182-183) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อใหมี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยจากแบบทดสอบความสามารถและ
ทักษะของผูเขารับการอบรมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. เจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
เจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียนรูเปนเรื่องที่นาสนใจ
ไมยากเกิ นไป เหมาะสมกั บวัยและความตองการของผูนํานักเรียน มีก ารใชสื่อเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ทําให
นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการฝกอบรม โดยมีความคิดเห็นวา การไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558
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สุ ข ภาพเป น สิ่ ง จํ า เป น และสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านของผู นํ า นั ก เรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพได
นอกจากนี้ วิทยากรที่ดํ าเนินการฝกอบรมยัง เปนผูที่ มีความรู ความสามารถ และมี ประสบการณใ นเรื่องที่
ฝกอบรมเปนอยางดี มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย มแจมใส ทําใหบรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนาน เปนไป
ตามแนวคิดของ สมชาย สังขสี (2550 : 115-116) กลาววา วิทยากรที่ใหความรูตองมีความรูความชํานาญ
และมีประสบการณอยางแทจริง สามารถสื่อสารและถายทอดความรู และเขาใจในจิตวิทยาการเรียนรูของ
กลุมเปาหมายไดเป นอย างดี สอดคลองกับ สินี นุช ชัยสิ ทธิ์ (2548 : 102) ไดทําการวิจัยเรื่ อง การพั ฒนา
หลั ก สูต รการอบรมผู นํ านั ก เรี ยนส ง เสริ มสุ ข ภาพ : กรณี ศึก ษา โรงเรียนเขื่ อนเจ าพระยา จั ง หวั ด ชัยนาท
ผลการวิจัย พบวา ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพมีความคิดเห็นตอหลักสูตรการอบรมอยูในระดับดีเดน
5. ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บสุ ขภาพ และผลการปฏิ บัติ ง านของผู นํ า นั ก เรี ยนส ง เสริ ม
สุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพหลังฝกอบรมกับหลังฝกอบรม 1 เดือนไมแตกตางกัน เปนไป
ตามสมมติ ฐานข อที่ 4 ทั้ งนี้ เนื่ องจาก กิ จกรรมการฝ กอบรมเน นให นั กเรี ยนได ฝ กปฏิ บั ติ จริ ง และหลั งจาก
ฝ กอบรมมี การทบทวนเนื้ อหาและทั กษะที่ ต องปฏิ บั ติ อยู เสมอ ทํ าให นั กเรี ยนมี ความรู ความเข าใจที่ คงทน
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ Thorndike (1814-1949 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2553 : 51) กลาววา การ
ฝกหัดหรือการกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
106 อภิสิทธิ์ คุณวรปญญา และคํารณ โชธนะโชติ (2556 : 49) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร ผลการวิจัย พบวา ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูและเทคนิค
ตาง ๆ ไปใชประโยชนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น
ผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือนในภาพรวมอยูในระดับ ดี
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาและทักษะที่ฝกอบรมสอดคลองกับบทบาทที่ผูนํานักเรียน
สงเสริมสุขภาพตองปฏิบั ติอยูเสมอ ทําใหเกิดความชํานาญขึ้ นเรื่อย ๆ อีกทั้งครูอนามัยก็ใหความเอาใจใส
ดูแล กํ ากั บ ติดตามการปฏิบัติ งานของผูนํานัก เรี ยนสงเสริ มสุ ขภาพอยางสม่ําเสมอ เป นไปตามหลัก การ
เรียนรูสําหรับการฝกอบรมของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 105-107) กลาววา การที่ผูฝกอบรมไดปฏิบัติงาน
ซ้ํา ๆ และลงมือปฏิบัติจริงทุกกิจกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฝกอบรม จะชวยใหผูฝกอบรมเกิดความ
แมนยํา ทําใหเกิดผลดีในการเรียนและการปฏิบัติยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับ ศรัณยา แสงหิรัญ
(2553 : 189) ได ทําการวิ จั ยเรื่ อง การพั ฒนาหลัก สู ต รฝ ก อบรมครูโ รงเรียนอาชี ว ศึ กษาเอกชนเพื่ อให มี
คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใน 2 เดือน
หลังฝกอบรมของครูอยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพไดขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนส งเสริมสุขภาพสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติ
ของผูเขารับการฝกอบรมได หนวยงานทางการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนตนแบบ
ในการจั ด การฝ ก อบรมผู นํานั ก เรี ยนส ง เสริ มสุ ข ภาพ โดยปรั บ ให เ หมาะสมกับ บริ บ ทของหน ว ยงานและ
ธรรมชาติของผูเขารับการฝกอบรม
1.2 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพคือ การ
ไดรับคําแนะนํา กํากับ ติดตามจากครูอนามัยโรงเรียน ดังนั้น ครูจึงควรดูแล เอาใจใสการปฏิบัติงานและให
แรงเสริมแกผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยผลการดําเนินงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพในระยะยาว
2.2 ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบทบาทดานอื่น ๆ ของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ดูแลตนเองจนเปนสุขนิสัยและการเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น
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การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง การสรางเว็บไซต
ดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนการคนพบ กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
A Comparison of HTML Website Creation Learning Achievement of
Matthayom 4 Students between the Use of Discovery Learning
Programme and Inquiry-Based Learning
ปยวรรณ มาตยเทพ (Piyawan Martthep)
1

1

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่อง การสรางเว็บไซตดวย
ภาษา HTML ชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 4 ที่ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ 80/80 2) หาดั ชนี ประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียนที่พั ฒนาขึ้น 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความคิ ดสร างสรรคของนั กเรี ยนระหวางการสอนโดยใช
โปรแกรมบทเรียนการคนพบกับการสอนแบบสืบเสาะ 4) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบ 5)ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนการ
คนพบ กลุมตัวอยางจํานวน 80 คน ใชการสุมแบบกลุม ระยะเวลาในการวิจัยภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
จํานวน 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) โปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา
HTMLชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 หนวยการเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคความรูแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความยาก 0.33 - 0.74 คาอํานาจจําแนก 0.36 - 0.83 คาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ 0.88 3) แบบวัดความคิดสรางสรรค 3 กิจกรรม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอโปรแกรมบทเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และสถิติใน
การทดสอบสมมุติฐานใช Hotelling T2 และ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบวา
1. โปรแกรมบทเรี ยนการค นพบเรื่อง การสรางเว็ บไซต ดวยภาษา HTML ชั้ นมัธ ยมศึก ษาป ที่ 4 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.25/81.13
2. โปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่อง การสรางเว็บไซต ดวยภาษา HTML ชั้น มัธยมศึก ษาปที่ 4 มี
ดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6753
3. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคสูงกวา
นักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

111

112
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

4. นั ก เรี ยนที่ เ รี ยนด ว ยโปรแกรมบทเรี ยนการค น พบเรื่อง การสร างเว็บ ไซต ด ว ยภาษา HTMLมี
คะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา
HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยรวมในระดับมากคาเฉลี่ย 4.46
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความคิดสรางสรรค, โปรแกรมบทเรียนการคนพบ,
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

Abstract
This research was conducted with the following goals: 1) to develop discovery learning
programme on HTML website creation for Matthayom 4 students which had the efficiency rate at 80/80;
2) to find the effectiveness index of the developed lesson; 3) to compare students' academic achievement
and creativity between the instruction using discovery learning programme and inquiry-based learning;
4) to compare the creativity between before and after learning by using discovery learning programme
and 5) to study learning satisfaction using discovery learning programme. The sample group consisted of
80 people, selected by cluster random sampling. Research duration in Semester 1 of Academic Year
2556 was totally 16 hours. Research instruments employed were 1) discovery learning programme on
112
the HTML website creation for Matthayom 4 students, totally 8 units; 2) academic achievement test in
multiple choice, 4 choices for each item, totally 40 items with difficulty value ranging between 0.33 0.74, discrimination power ranging between 0.36 - 0.83 and reliability value at 0.88; 3) creativity test,
totally 3 activities; 4) questionnaire on student's satisfaction on the learning programme. The statistics
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. Hotelling T2 and t-test (Dependent
Samples) were used in statistical hypothesis testing.
The research revealed the following findings.
1. The discovery learning programme on HTML website creation for Matthayom 4 students had
the efficiency rate at 82.25/81.13.
2. The discovery learning programme on HTML website creation for Matthayom 4 students had
the effectiveness index at 0.6753.
3. Students who participated in the discovery learning programme had higher academic
achievement and creativity than those attending inquiry-based learning at a statistical significance at the
.05 level.
4. Students who participated in the discovery learning programme on HTML website creation
had higher creative score after learning than before learning at a statistical significance at the .05 level.
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5. Students' overall learning satisfaction on the discovery learning programme on HTML website
creation for Matthayom 4 students was at the high level, with the mean at 4.46.
Keywords : Academic achievement, Creativity, Discovery Learning Programme, Inquiry-Based Learning

บทนํา
การศึกษาถือเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศและเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาคนในทุกระดับของสังคม การศึกษามี
บทบาทที่ สํ าคั ญ อย างยิ่ งในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื องและวั ฒ นธรรม ทั้ ง นี้ เ นื่ องจากการจั ด
การศึกษามุงพัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่มีศักยภาพทั้งความรู ความคิด การทํางานรวมกัน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา แนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญอยูหลายหมวดหลายมาตรา เชน หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ผูสอน
จะตองยึดหลักวาผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดกระบวนการ
เรียนรูตามมาตรา 24 ผูสอนจะตองจัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความ
แตกตางของผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน รักการอานและ
เกิ ดการใฝ รูอย างต อเนื่ อง นอกจากนี้ส าระที่ สําคั ญอี กหมวดหนึ่ง คื อ หมวด 9 เทคโนโลยี เพื่ อการศึก ษา
สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหคุมคาและเหมาะสมกับการเรียนรูของคนไทย
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 เป นแนวทางจะตองใหมีความสอดคล องกั บเทคโนโลยีในยุคปจจุ บันโดยเฉพาะอย างยิ่ งเทคโนโลยี
คอมพิ วเตอรที่ มีการพัฒ นาไปอยางรวดเร็ วและตอเนื่อง ดัง นั้นการนํ าเสนอเนื้อหาของบทเรียนตองใชสื่ อ
หลายอยางมารวมกันเรียกวาสื่อผสม ซึ่งปจจุบันบทเรียนจะใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการผลิตสื่อประสม
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เชน Authorware 7, Flash cs3, Captivate 4, Sothink glanda 2005 โปรแกรม
สําเร็จรูปเหลานี้จะชวยในการผลิตแฟมบทเรียนหรือการนําเสนอในลักษณะสื่อหลายมิติ แตละบทเรียนจะมี
เนื้อหาในลักษณะตัวอักษรภาพกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียงรวมอยูในแฟมเดียวกัน บทเรียนเหลานี้
เรี ยกว า “บทเรียนคอมพิว เตอร ช วยสอน” หรื อซี เ อไอ ผูใ ช เพี ยงแต เ ปด แฟมเพื่ อเรี ยนหรือเสนองานตาม
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ไดจัดทําไวก็จะไดลักษณะเนื้อหาตางๆอยางครบถวน (กิดานันท มะลิทอง. 2540 : 13)
ปจ จุ บั น วิ วั ฒนาการทางด านเทคโนโลยี ห ลายรู ป แบบโดยเฉพาะคอมพิ ว เตอร เ ข ามามี บ ทบาทและขยาย
ขอบเขตสู ทุ ก วงการทุ กสาขาอาชี พ ไมว าจะเป น วงการธุ ร กิ จ วงการศึ ก ษาหรื อหนว ยงานราชการต าง ๆ
โปรแกรมบทเรียนเปนสื่อการสอนใหมทางการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่ดีหลายประการ เชน ใหขอมูลยอนกลับ
อยางฉับไว เปนผูสอนที่ชาญฉลาด เปดโอกาสใหผูเรียนเปนอิสระจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
และเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น สถานศึกษาในประเทศตางๆไดใหความสนใจ
นํ าคอมพิ ว เตอร มาช ว ยในการเรี ยนการสอนในรู ป แบบโปรแกรมบทเรี ยนประกอบกั บ ได มีก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยี คอมพิวเตอรให มีขีด ความสามารถเพิ่มขึ้น เรื่อยๆในลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร จึงทําใหโปรแกรมบทเรียนกลายเปนสื่อที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2553 : 7) ดังนั้น จึงมีการใชโปรแกรมบทเรียนกันอยางกวางขวางและแพรหลายใน
ปจจุบันเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากโปรแกรมบทเรียนเพื่อการสอนในรูปแบบตางๆ
โปรแกรมบทเรี ยน หรื อ คอร ส แวร (Courseware) หมายถึ ง ระบบการเรียนการสอนที่ มีก ารนํ า
เนื้อหาวิชาและวิธีสอนมาบันทึกเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับใหผูเรียนใชเพื่อการเรียนรูโดยใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธหรือโตตอบกับบทเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร ไมตองอาศัยครูหรือผูสอนเขารวมกิจกรรมโดยตรง
(ไชยยศ เรื องสุ วรรณ. 2553 : 2) โปรแกรมช วยสร างโปรแกรมบทเรี ยน (CAI : Authoring System) หมายถึ ง
โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ใชในการสรางโปรแกรมบทเรียน การทํางานของโปรแกรมชวยสรางโปรแกรมบทเรียน
นั้น ผูสรางจะตองจัดเตรียมและออกแบบเนื้อหาลงในโปรแกรมไวกอน โปรแกรมนี้จะอานเนื้อหาของบทเรียนที่
ผูสรางบทเรียนจัดเตรียมขึ้นและแสดงเนื้อหานั้น ๆ ทีละหนาจอภาพ เนื้อหาของบทเรียนที่ไดรับการออกแบบนั้น
มิไดจํากัดเฉพาะในรูปของแบบตัวอักษรและภาพนิ่งเหมือนกับสื่อสิง่ พิมพ หากยังประกอบไปดวยสื่อประสมตาง
ๆ ไมวาจะเปนขอความ ภาพนิ่ง กราฟฟก ตาราง กราฟ ขอมูลเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศนหรือภาพสาม
มิติโดยที่ผูสรางสามารถจะเปลี่ยนแปลงขอมูลสื่อประสมเหลานี้ใหทันสมัย (Update) ไดงาย รูปแบบตางๆ ของ
เนื้อหาดังกล าวขางตนนอกจากกระตุนความสนใจของผูใชแลว ยั งมี ลักษณะพิเศษกล าวคือ เนื้ อหาที่ ได จะมี
ลักษณะไมตายตัว (Dynamic) หากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยทันที นอกจากนี้ โปรแกรม
ชวยสรางโปรแกรมบทเรียนยังสามารถชวยผูสรางในการจัดเรียงเนื้อหาในลําดับตาง ๆรวมทั้งชวยในการสราง
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แบบฝกหัดและแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเขาใจและการประเมินการเรียนของผูเรียนไดอีกดวย โปรแกรม
ชวยสรางโปรแกรมบทเรียนนั้นมีอยู ดวยกั นหลายโปรแกรม สําหรับเครื่ องพีซี โปรแกรมซึ่ งดูเหมือนจะไดรั บ
ความนิยมแพรหลายที่สุดในขณะนี้ไดแก โปรแกรม Multimedia Toolbook และโปรแกรม Authorware
จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ป 2556 พบวาโรงเรียนกุดจับประชาสรรคมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และจากการประเมินสภาพ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาการเรี ยนการสอนวิชานี้นักเรียนตองปฏิบั ติ
กิจกรรมและใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนสื่อในการเรียนการสอน โดยสวนมากนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจที่
จะเรียนแตมีเนื้อหาสาระบางตอนที่เปนการใหความรูไมไดฝกปฏิบัติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร นักเรียนจะเบื่อ
หนายไมสนใจเรียนสงผลใหผลการเรียนรูที่คาดหวังในรายวิชาดังกลาวนี้ลดลง ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 เปน สื่อประกอบการเรี ยนการสอนเพื่ อกระตุ นความสนใจของนั กเรียน โดยมี ความคาดหวั งว าเมื่ อ
นักเรียนไดใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบดังกลาวแลว จะทําใหความคิดสรางสรรคในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้นและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนดีขึ้นตามมาดวย
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดพัฒนาขึ้น
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด สร า งสรรค ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด ว ยโปรแกรมบทเรี ย นการ
คนพบ
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคของนักเรียน เรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา
HTML ชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 4 ระหว างการเรี ยนด วยโปรแกรมบทเรียนการคน พบกับการจัดการเรียนรู แบบ
สืบเสาะ
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่องการสรางเว็บไซต
ดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักเรี ยนกลุ มที่เรียนด วยโปรแกรมบทเรี ยนการคนพบกับกลุ มที่เรียนด วยการจัดการเรียนรู แบบ
สืบเสาะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคแตกตางกัน
2. นั กเรี ยนที่ เรียนดวยโปรแกรมบทเรี ยนการค นพบมี ความคิดสรางสรรคก อนเรียนและหลั งเรี ยน
แตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใ ช ใ นการวิ จั ยคือ นั ก เรี ยนโรงเรี ยนกุ ด จั บ ประชาสรรค ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่
ลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึ กษา 2556 สํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 120 คน
2. กลุ มตั ว อย างที่ ใ ช ใ นการทดลองครั้ ง นี้ ได แก นั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ป
การศึกษา 2556 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไดมาโดย
การสุมแบบกลุ ม (Cluster Random Sampling) จํ านวน 2 ห องเรี ยน รวม 80 คน กลุ มทดลอง เรี ยนด ว ย
โปรแกรมบทเรียนการค นพบ จํ านวน 40 คน และกลุมควบคุ มเรี ยนด ว ยการจัด การเรี ยนรู แบบสื บเสาะ
จํานวน 40 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 จํานวน 8 หนวยการเรียน
2. แผนการจัดการเรียนรูทใี่ ชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 40 ขอ
4. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่สรางขึ้นตาม
แบบวัดความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ (Torrance) มาปรับปรุงใชเปนเครื่องมือในการวิจัย มีแบบทดสอบ
ยอย 3 กิจกรรม
5. แบบสอบถามความพึง พอใจของนั กเรียนที่มี ตอโปรแกรมบทเรียนการคน พบ เรื่ อง การสราง
เว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 20 ขอ
การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย ผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5
ทาน จากนั้นนําเครื่องมือที่ไดไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ดังนี้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความยาก (p) ระหวาง 0.33 - 0.74 คาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.36 - 0.83
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.88 แบบวัดความคิดสรางสรรค 3 กิจกรรมใชทดลองกับนักเรียน จํานวน
116
80 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโปรแกรมบทเรียน ใชทดลองกับนักเรียน จํานวน
40 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายนโดย
ติดต อประสานงานกับผู บริ หารโรงเรี ยนและเจ าหนาที่ที่ เกี่ ยวของกับ โรงเรียนกุ ดจั บประชาสรรค เพื่ อขอ
อนุ ญ าตและนัด หมายวั น เวลาและสถานที่ ใ นการจั ดเก็ บ ขอมู ล เตรี ยมแบบทดสอบและแบบสอบถามให
เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบในแตละครั้ง ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจํานวน 1 ชั่วโมงและแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ใชเวลา 1 ชั่วโมง สวนแบบสอบถามความพึง
พอใจ ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการทําแบบสอบถามอยางอิสระ ภายหลังที่เก็บขอมูลแลว นําขอมูลมาตรวจ
ใหคะแนน วิเคราะหคาสถิติและทดสอบสมมติฐาน สรุปผลและเขียนรายงานผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
1. หาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนการคนพบตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E-CAI
2. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนการคนพบ
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3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคของนักเรียน เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา
HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุมที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบกับกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ โดยใช Hotelling T2
4. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ โดยใช
t-test (Dependent Samples)
5. วิเคราะหความพึงพอใจตอการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดขอสรุปดังนี้
1. โปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 82.25/81.13 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
2. โปรแกรมบทเรียนการคนพบที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6753 หมายความ
วานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.6753 คิดเปนรอยละ 67.53
3. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีความคิดสรางสรรคหลังเรียนแตกตางจาก
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคแตกตาง
จากนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยรวมอยูใน
ระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลจากการทดลองเพื่ อหาประสิ ท ธิ ภาพของโปรแกรมบทเรี ยนการค น พบ เรื่ อง การสร าง
เว็ บ ไซต ด ว ยภาษา HTML ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ ผู วิ จั ยสรางขึ้ น มี ค าเท ากับ 82.25/81.13 หมายความว า
โปรแกรมบทเรียนการคนพบทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางเรียนเฉลี่ยรอยละ 82.25 ถือเปน
ประสิทธิภาพของกระบวนการและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ81.13 ถือ
เปนประสิทธิภาพของผลลัพธ ซึ่งแสดงวาโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว คื อ เกณฑ 80/80 ซึ่ ง สอดคล องกับ งานวิ จัยของประสิ ทธิ์ คลัง บุ ญครอง (2550 : 89) พบว าโปรแกรม
บทเรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 80.32/81.28 ผลการวิ จั ยของป ยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบว า
โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.86/82.14 ผลการวิจัยของคชา โกศิลา (2552 : 99) พบวา
โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.33/87.33 และผลการวิจัยของทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81)
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พบวาโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.80/83.91 จึงสรุปไดวาโปรแกรมบทเรียนการคนพบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได ที่เปนเชนนี้เนือ่ งจาก
1.1 โปรแกรมบทเรียนมีป ระสิทธิ ภาพตามเกณฑ เนื่ องจากผูวิ จัยไดทํ าการวิ เคราะหเนื้ อหา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไดผานกระบวนการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานสื่อและโปรแกรมดาน
วัดผลประเมินผลการศึกษา อยางเปนขั้นตอน ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ จากนั้นไดทําการทดลองใช
เพื่อหาขอบกพรองของโปรแกรมบทเรียนและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชจริงกับกลุมทดลองการ
สรางอยางเปนขั้นตอนตามหลักวิชาการดังกลาว ผูวิจัยไดอาศัยหลักการออกแบบและพัฒนาตามลําดับขั้น
ทางวิชาการ ซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 วิเคราะห (Analyze) ขั้นที่ 2 ออกแบบ (Design) ขั้นที่ 3
พัฒนาบทเรียน (Development) ขั้นที่ 4 นํ าไปใชทดลองใช (Implement) ขั้นที่ 5 ประเมินและปรับปรุงแกไ ข
(Evaluation and Revision) จึงเปนสิ่งที่เชื่อถือไดวาโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปใชใน
การเรียนได
1.2 โปรแกรมบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนสื่อที่ทันสมัยและนาสนใจ สงเสริมการเรียนรูแบบ
เอกัตบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวย แตละหนวยนักเรียนจะเรียน
ไปตามความสามารถของแตละบุคคล โดยไมตองเรงหรือรอผูอื่น มีความสนุกสนานตื่ นเตน เนื่องจากตอง
เรียนเองจากเครื่องคอมพิวเตอรและมีความยืดหยุนมากพอที่ผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของ
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ตนเอง รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได ซึ่งการควบคุมการเรียนของตนเองมีหลาย
ลักษณะไดแก ลักษณะของความสามารถในการเลือกเนื้อหาที่จะเรียน ควบคุมบทเรียนไดดวยตนเองสามารถ
ทดสอบตนเองไดตลอดเวลา ทําใหนักเรียนรูจกั คิด ทําความเขาใจและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง การ
คนพบและขยายความเขาใจในหลัก การสําคัญ ๆ เพราะสามารถมองเห็น หลั กการ ความเคลื่ อนไหวของ
เหตุ การณอย างเปน รูปธรรม เกิ ดความเขาใจ เกิ ด การเรี ยนรู ไดดี กว าจดจํา จากเหตุ ผลดังกลาวจึงทํ าให
นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ผลการวิเคราะหดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของโปรแกรมบทเรียนการคนพบ
ที่ผูวิ จัยสรางขึ้ นมี คาเทากับ 0.6753 หมายความวา นั กเรี ยนมีความกาวหนาทางการเรี ยนดว ยโปรแกรม
บทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คิดเปน
รอยละ 67.53 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธิ์ คลังบุญครอง (2550 : 89) พบวามีคาดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.68 คิดเปนรอยละ 68 สอดคลองกับปยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบวาคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ
0.69 หรือรอยละ 69 สอดคลองกับ คชา โกศิลา(2552 : 99) พบวาคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 60.66 หรือ
รอยละ 60 สอดคลอง ทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81) พบวามีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.69 หรือรอยละ 69
ทั้งนี้เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนการคนพบที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดออกแบบใหมีกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง
และภาพประกอบ ที่สอดคลองกับเนื้อหา มีความชัดเจนในดานการสื่อความหมายที่สงผลตอการเรียนรูของ
นักเรียน มีการลําดับเนื้อหาไวอยางชัดเจน และเปนการนําภาพเคลื่อนไหวไปใชสื่อสารกับนักเรียน จึงทําให
นักเรียนไดเรียนรูในแตละขั้นตอนของทุก ๆ เนื้อหาสาระอยางละเอียด
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซต
ดว ยภาษา HTML มี ความคิ ดสรางสรรค ห ลัง เรี ยนสู งกวาก อนเรี ยนอยางมี นั ยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ ระดับ .05
สอดคลองกับกรรณิกา ขันธบัณฑิต (2551: 105) พบวานักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนและนักเรียนที่
เรียนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด ทักษะการคิดสรางสรรค
เพิ่มขึ้ นจากกอนเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสอดคล องกับ ผลงานวิจัยของ พรสวรรค
ปราบภัย (2551 : 94) พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิ ด วิ เ คราะห แตกต างกั บ นั ก เรี ยนที่ เ รี ยนแบบจิ๊ ก ซอว อย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง
เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีการนําเสนอเนื้อหา ตัวอยางและแบบฝกหัด ในรูปแบบที่
เขาใจงาย มีตัวอยางประกอบเนื้อหาอยางชัดเจน ในโปรแกรมบทเรียนนี้ นักเรียนสามารถเลื อกเรียนตาม
ความตองการ สามารถเรียนซ้ําไดโดยอิสระไมจํากัดจํานวนครั้ง ไมจํากัดดานเวลา โดยในแตละหนวยการ
เรียนรูจะประกอบไปดวยผลการเรียนรูที่คาดหวังเนื้อหา ตัวอยาง แบบฝกทักษะ ทําใหนักเรียนมีความเขาใจ
มีความคิดรวบยอดดีขึ้น และสามารถแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนใหความสนใจในการเรียนตั้งแตเริ่ ม
เรี ยนจนกระทั่ งทดสอบหลัง เรียน แสดงว าการเรี ยนดว ยโปรแกรมบทเรียนการค นพบเมื่ อใช เรี ยนในช ว ง
ระยะเวลาที่เหมาะสมสามารถพัฒนาผลการเรียนรูดังกลาวได
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซต
ดวยภาษา HTML มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะอย างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 สอดคลองกับ งานวิจั ยของพรสวรรค ปราบภั ย
(2551 : 94) ซึ่งพบวานักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรค
สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบจิ๊กซอวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ เบญจพร สีสุกอง
(2552 : 116-117) พบวานักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคสูงกวา
นักเรียนที่เรียนแบบโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนเปนสื่อ
การเรียนที่แปลกใหม แตกตางไปจากการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ ผูเรียนเกิดความสนใจและตื่นตัวใน
การเรียนมากขึ้น อีกทั้งผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนดวยตนเอง รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนที่
เหมาะสมกับตนเองได สามารถเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียนไดดวยตนเอง บทเรียนมีรูปแบบหลากหลาย มี
ภาพ สี เสียงที่ น าสนใจ กระตุ นใหเ กิ ดการเรียนรู ทั้ งภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่ งรวมถึ งลั ก ษณะตั ว อัก ษรที่ มี
รูปแบบเหมาะสม สวยงาม ชัดเจน ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นและสนุกสนานกับการเรียน
ไมรูสึกเบื่อหนาย นักเรียนสามารถที่จะเรียนรูในเนื้อหาที่ไมเขาใจและสามารถทบทวนการเรียนไดดวยตนเอง
หลาย ๆ ครั้งจนเกิดความเขาใจ
5. ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสราง
เว็ บ ไซต ด ว ยภาษา HTML ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ( x�= 4.46) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของประสิทธิ์ คลังบุญครอง (2550 : 89) พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับปยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับคชา โกศิลา (2552 : 99) พบวา
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นัก เรียนมีความพึ งพอใจต อการเรี ยนด ว ยโปรแกรมบทเรี ยนโดยรวมอยู ใ นระดับ มาก และสอดคลองกั บ
ทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81) พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด จากผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบอยูในระดับ
มาก อาจเนื่องจากนักเรียนมองเห็นประโยชนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นวานักเรียนสามารถเรียนรูงายขึ้นและ
สนุกสนานกับบทเรียน สามารถนําความรูไปใชในการสรางเว็บไซตได
จากการอภิปรายขางตนจะเห็นไดวาการสอนโดยใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบทําใหนักเรียนได
เรี ยนรู ด ว ยตนเองจนเกิ ดการคน พบและสามารถนํ าความรู ที่ ได ไ ปใช ใ นการแก ป ญหา และสามารถตอบ
คําถามในแตละขั้นตอนของการสรางเว็บไซตไดถูกตอง

ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําโปรแกรมบทเรียนการคนพบไปใช
1.1 ควรตรวจสอบความสามารถและทักษะพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรของนักเรียนกอน
ใหนักเรียนใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบ
1.2 ควรใหความรูเกี่ยวกับวิธีการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนใชโปรแกรมบทเรียน
120
1.3 ควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงใหพรอมและเพียงพอกับจํานวนของ
นักเรียน ควรตรวจสอบความพรอมของการใชงานโปรแกรมบทเรียนการคนพบในแต ละเครื่ องเพื่อใหเกิ ด
ประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
2. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ในการพัฒ นาโปรแกรมบทเรี ยนการค นพบเรื่ องการสรางเว็บไซต ดว ยภาษา HTMLให มี
ประสิทธิภาพควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
2.1 การวิ จั ยครั้ งนี้ พบว า การเรียนดว ยโปรแกรมบทเรี ยนการค น พบทํ าให ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนการคนพบอยูในระดับที่นาพอใจ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบกอนเรียนและหลังเรียน
โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน และ
จากการสัมภาษณนักเรียนกลุมตัวอยาง นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนการ
คนพบเปนอยางมาก เพราะฉะนั้นครูผูสอนควรพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบในลักษณะนี้ใหมากขึ้น
2.2 การใหความสําคัญในระบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง สี ขนาดรูปแบบตัวอักษรใน
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบจะสงผลใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในระดับมาก
3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรทําวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อใหทราบความ
แตกตางระหวางรายวิชา
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3.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมบทเรียนการคนพบเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิด
การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การประเมิน การใชจินตนาการ และทักษะการแกปญหา
3.3 ควรวิจัยลั กษณะของปฏิสัมพันธ ในการจัด การเรียนการสอนด วยโปรแกรมบทเรียน
การคนพบทั้งปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (อัดสําเนา).
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การพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
The Development of Information Retrieval Skill of Math Major Students
in the Faculty of Liberal Arts and Science, Kalasin Rajabhat University
ทรงกรด พิมพิศาล (Songgrod Phimphisan) 1, สุวรรณ เทียนยุทธ (Suwan Thienyut) 2
1,2

อาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร และ
(2) ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษา กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิ ชาคณิต ศาสตร ในภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึ ก ษา 2556 จํ านวน 38 คนไดมาด ว ยการสุ มแบบเจาะจง
เครื่องมื อที่ ใช ในการวิ จัยได แก แบบทดสอบและใบงาน สถิติ ที่ใ ชใ นการวิจั ยไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษารอยละ 89.47 มีทักษะการสืบคนขอมูลติดตัวและทําได
ดวยตนเองผานเกณฑระดับดีเยี่ยม, ผานเกณฑระดับดีและระดับพอใช รอยละ 2.63 เทากันทั้ง 2 ระดับ และ
ไมผานเกณฑรอยละ 5.27 2) กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษา มี 3 ขั้นดังนี้ คือ การทดสอบ
ความรูทักษะการสืบคน การอบรมใหความรูทักษะการสืบคนและการฝกทักษะโดยใชชุดฝกทักษะ โดยมีการ
ทดสอบจํานวน 5 ครั้ง และการติดตามผล หลังการใชกระบวนการดังกลาว พบวา นักศึกษามีทักษะอยูใน
เกณฑดีมาก
คําสําคัญ: ทักษะการสืบคน, กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคน

Abstract
This research aimed to (1) develop information retrieval skill of math major students and (2) study
the development process of information retrieval skill of the sample group of 38 persons, who were math
major bachelor students, in the first semester of the Academic Year 2556. The selection was done by
purposive sampling. Research instruments used were a questionnaire and worksheets. The research
showed that (1) 89.47% of the students had excellent information retrieval skill and could retrieve
information by themselves. Those whose skill were rated as good, fair and fail were 2.63%, 2.63% and
5.27% of the overall respectively; (2) the development process of information retrieval skill was a threestep process, namely the retrieval skills test, training and practicing by using worksheets. There were 5
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tests and the follow-up after executing this process showed that students' information retrieval skill could
be categorized as "very good."
Keyword: Information Retrieval Skill, Development Process of Information Retrieval Skill

บทนํา
ในป จ จุ บัน การจัด การเรี ยนการสอนในระดั บ อุด มศึ ก ษามุ ง เน นผู เ รี ยนเป น ศู นย ก ลาง (StudentCentered Learning) ซึ่งเปนแนวคิดที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมการคนควาหาความรูดวยตนเองและมุงให
ผูเรียนใชกระบวนการสรางความรูดวยตนเองโดยมีผูสอนเปนผูประสานงาน ใหคําแนะนําและชวยเหลือเมื่อมี
ปญหาซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังกล าวจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางเปนอิสระเนื่องจากกิจกรรมการเรียน
การสอนสวนใหญอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
เปนผูคนหาความรูที่ต องการเองอยางเปน ปกตินิสัยและผูเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิ ด
อยางมีวิจารณญาณ
การรูสารสนเทศมีบทบาทและความสําคัญตอการศึกษาทุกระดับตั้งแตร ะดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เนื่องจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตางตระหนักถึงความสําคัญของการรู
124 สารสนเทศวา เป น พื้ น ฐานที่ นํา ไปสูก ารเรีย นรู ดว ยตนเองและการเรีย นรู ต ลอดชี วิต ซึ่ ง สอดคล องกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เพราะการรูสารสนเทศทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
ซึ่งเปนกลไกนําพาใหบุคคลมีการพัฒนาคุณภาพของตนอยูเสมอ และหากประเทศใดประชาชนมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต ถือวาทรัพยากรมนุษยของประเทศนั้นมีคุณภาพดีกวาประเทศอื่นๆ และการรูสารสนเทศยังเปนวิธี
แหงการมีอํานาจของบุคคลในสังคมสารสนเทศอีกดวย ดังนั้นประชากรที่เปนผูรูสารสนเทศจึงถือไดวาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของประเทศในยุคนี้ (สมาน ลอยฟา. 2544)
ผูเรียนที่มีทักษะการรูสารสนเทศจะเปนผูเรียนที่มีความเปนอิสระและมีศักยภาพ มีความตองการ
สารสนเทศ มีความเชื่ อมั่ น ในความสามารถในการแก ปญ หาและรูว าอะไรคื อสารสนเทศที่ ต รงกั บความ
ตองการของตน รูวิธีการจัดการกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการเขาถึงสารสนเทศและการสื่อสาร
สามารถจัดการในสถานการณที่มีคําตอบที่หลากหลายไดเปนอยางดี เปนผูที่มีความยืดหยุน สามารถปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระและทํางานกลุมได
ถึ ง แม ว า องค ก รต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งและหน ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศจะให
ความสําคั ญเกี่ ยวกับ การรูสารสนเทศ อยางไรก็ตามจากผลการศึ กษาเกี่ยวกับทั กษะการรู สารสนเทศใน
ประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา เชน วุฒิพงษ บุไธสง (2542) สุพิศ บายคายคม (2550) และกมลรัตน สุขมาก
(2547) พบวานักศึกษายังมีทักษะการรูสารสนเทศในระดับนอยถึงปานกลาง โดยเฉพาะทักษะในการสืบคน
การใช ตัว ดํ าเนิน การและการประเมิ น สารสนเทศ สํ าหรั บในตางประเทศ เชน Anderson (1995), Hildreth
(1997) ผลการศึกษาพบเชนกันวา นักศึกษาสวนใหญจะขาดทักษะการคนสารสนเทศ การใชฐานขอมูล และ
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ทักษะในการประเมินสารสนเทศ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีทักษะ
การรูสารสนเทศ การสืบคน เปนผูที่มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง หรือมีการเรียนรูตลอดชีวิตตามนโยบายของ
รัฐ
จากความสําคัญดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิ ตศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อใหนักศึก ษาไดมีทักษะการสืบค น
อยางมีวิจารญาณและเปนระบบ

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
สมาคมห อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย และวิ จั ย แห ง สหรั ฐ อเมริ ก า (Association of College and Research
Library-ACRL. 2000) ได กํ า หนดมาตรฐานความสามารถในการรู ส ารสนเทศ เพื่ อเป น แนวทางสํ าหรั บ
อาจารยผูสอนและบรรณารักษหองสมุดในการประเมินความสามารถทางการรูสารสนเทศของนักศึกษาเปน
5 มาตรฐาน 22 ดัชนีชี้วัด 84 ผลลัพธ
สุ พิ ศ บายคายคม (2550) ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ยบการรู ส ารสนเทศของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตศรีราชาจําแนกตามคณะ กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่
1-4 จํ านวน 361 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช เ ป น แบบสอบถามการรู ส ารสนเทศตามมาตรฐานการรู ส ารสนเทศ
ระดั บอุ ดมศึก ษาและบุคคลทั่ว ไปของประเทศออสเตรเลี ยและนิ วซี แลนด ผลการวิจัยพบวา นิ สิต มีก ารรู
สารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตมีการรูสารสนเทศ
ในระดับน อยทุกมาตรฐาน มาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคื อมาตรฐานที่ 6 ความสามารถใชสารสนเทศดว ย
ความเขาใจและยอมรับประเด็นทางดานวัฒนธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่แวดลอม
ชูชีพ มามาก (2553) ศึกษาและเปรียบเทียบการรูสารสนเทศทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและความสามารถในการใช คอมพิ ว เตอร กลุ มตั ว อย างเปน นั ก ศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 2-4
จํานวน 403 คน เครื่ องมือที่ ใช เ ปน แบบทดสอบการรู สารสนเทศตามมาตรฐานการรู สารสนเทศสํ าหรั บ
นักศึกษาทางธุรกิจของแนนซี่ เอ. คันนิ่งแฮม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีการรูสารสนเทศโดยรวมในระดับ
ปานกลาง เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายด านพบว า เกื อบทุ ก ด า นอยู ใ นระดั บ ปานกลางยกเว น ด านการเข า ถึ ง
สารสนเทศอยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบการรูสารสนเทศพบวา นักศึกษาเพศตางกันมีการรูสารสนเทศ
แตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดานโดยนักศึกษาเพศชายมีการรูสารสนเทศสูงกวาเพศหญิง นักศึกษาชั้นป
ตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 มีการรูส ารสนเทศสูง
กวานัก ศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึก ษาที่มีผ ลสัมฤทธทางการเรียนแตกตางกันมี การรู สารสนเทศแตกตางกันทั้ ง
โดยรวมและรายดาน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธทางการเรียนดีมีการรูสารสนเทศสูงกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ
ทางการเรียนพอใชและนอย
มยุรี ยาวิลาศ (2553) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่
1 มหาวิทยาลัยพายัพจําแนกตามกลุมสาขาวิชาประสบการณในการเรียน และการใชหองสมุด กลุมตัวอยาง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558
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เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 จํานวน 302 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบการรูส ารสนเทศตาม
มาตรฐานการรู ส ารสนเทศของสมาคมห องสมุ ด วิ ท ยาลั ยและวิ จั ยแห ง สหรั ฐ อเมริ ก าผลการวิ จั ยพบว า
นักศึกษามีการรูสารสนเทศโดยรวมในระดับนอยโดยมีการรูสารสนเทศดานการกําหนดลักษณะและขอบเขต
สารสนเทศในระดับดีกวาทักษะดานอื่น ๆ และมีการรูสารสนเทศดานการเขาถึงสารสนเทศที่ตองการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด นักศึกษากลุมสาขาวิชาตางกันมีระดับการรูสารสนเทศ
แตกตางกันโดยนักศึกษากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลาง นักศึกษา
กลุมสาขาวิ ชามนุ ษยศาสตรและสัง คมศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร สาขาวิช า
บัญชีสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร วิจิตร
ศิลปและประยุกตศลิ ปและสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพมีการรูสารสนเทศในระดับนอย

วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสิน ธุที่ล งทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ป การศึก ษา 2556 จํ านวน 4 หมูเรี ยน รวม 143 คน กลุ ม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดจากการสุมอยางงาย โดยสุมจากหมูเรียนของนักศึกษา 1 หมูเรียน จํานวน 38 คน
การดํ า เนิ น การวิ จัย ประกอบด ว ย 1) การศึ กษาขอมู ลพื้ น ฐานสําหรับ การสรางเครื่ องมื อและ
126 เทคนิคการออกแบบแบบทดสอบความรูทักษะการสืบคน ทั้ง 4 ดาน คือดานที่ 1 การใหความหมายและการ
วิเคราะหความตองการในการสืบคน, ดานที่ 2 การคัดเลือกแหลงสืบคน, ดานที่ 3 กลยุทธการสืบคนและ
ทักษะการสื บคนข อมูล, ด านที่ 4 การประเมินคุ ณคาของขอมูล 2) การทดสอบความรู เกี่ยวกับทัก ษะการ
สืบคน 3) สรางเครื่องมือและเทคนิคในการฝกทักษะการสืบคน โดยมีองคประกอบในการวัดทักษะการสืบคน
4 ดาน และมีการทดสอบการฝกทักษะจํานวน 5 ครั้ง ระยะเวลาหางกัน 2 สัปดาหในแตละครั้ง และ 4) ก า ร
ฝกทักษะการสืบคนของนักศึกษาจากเครื่องมือการฝกทักษะการสืบคนกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 5
ครั้ง ใหครบทั้ง 4 ดานอยางตอเนื่อง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบความรูและชุดฝกทักษะการสืบคน
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ ความถี่ รอยละและคาเฉลี่ย

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความรูทักษะการสืบคนหลังจากไดกรอบในการประเมินทักษะการสืบคนของ
นักศึกษาแลว นักวิจัยไดนําแบบทดสอบความรูทักษะการสืบคนไปใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาผลความรูค วาม
เขาใจเกี่ยวกับทักษะการสืบคนทั้ง 4 ดาน กอนเริ่มกระบวนการฝกทักษะ ผลที่ไดเปนดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความรูทักษะการสืบคนในแตละดาน
ดานความรูทักษะการสืบคน
ดานที่ 1 การใหความหมายและการวิเคราะหความตองการในการสืบคน
ดานที่ 2 การคัดเลือกแหลงสืบคน
ดานที่ 3 กลยุทธการสืบคนและทักษะการสืบคนขอมูล
ดานที่ 4 การประเมินคุณคาของขอมูล

ผลประเมิน
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ

จากตารางที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรผานเกณฑการทดสอบความรูเฉพาะในดานที่ 2 คือ
การคัดเลือกแหลงสืบคน สวนดานที่ 1, ดานที่ 3, ดานที่ 4 ไมผานเกณฑมาตรฐาน
หลังจากนั้นนําผลที่ไดไปพัฒนาทักษะการสืบคนทั้ง 4 ดานกับกลุมตัวอยาง โดยใชชุดฝกทักษะใน
การติดตามและประเมินผลจํานวน 5 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 2 สัปดาห และเก็บผลของการฝกทักษะในแตละ
ครั้งและประเมินผลตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งผลประเมินที่ไดเปนดังนี้
ตารางที่ 2 ผลของการพัฒนาและฝกทักษะการสืบคนในแตละดานจากชุดฝกทักษะการสืบคน
ครั้งที่ในการฝกทักษะ
ครั้งที 1
ครั้งที 2
ครั้งที 3
ครั้งที 4
ครั้งที 5
เฉลี่ย
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ทักษะการสืบคน
ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4
3.00
1.87
1.24
1.08
3.05
2.42
1.45
1.58
4.61
4.39
4.13
4.00
4.68
4.63
4.21
4.16
4.74
4.63
4.63
4.53
4.02
3.59
3.13
3.07
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ผลการฝกทักษะการสืบคน
5

ทักษะการสืบคนภาษาไทย ดานที่ 1

คะแนน

4
3

ทักษะการสืบคนภาษาไทย ดานที่ 2

2

ทักษะการสืบคนภาษาไทย ดานที่ 3

1
0

ครั้งที 1

ครั้งที 2

ครั้งที 3

ครั้งที 4

ทักษะการสืบคนภาษาไทย ดานที่ 4

ครั้งที 5

ครั้งที่ในการฝกทักษะ

ภาพที่ 1 คาคะแนนการฝกทักษะการสืบคนในแตละครั้ง
จากตารางที่ 2 จะได เ ห็น ไดว าการพั ฒ นาทั กษะการสื บ คน ของนัก ศึ กษาจํานวน 5 ครั้ ง ผลการ
128 พัฒนาทักษะการสืบคนทั้ง 4 ดาน ทักษะดานที่ดีที่สุดคือ ทักษะดานที่ 1 การใหความหมายและการวิเคราะห
ความต องการในการสืบ คน ค าเฉลี่ ยเทากั บ 4.02 และรองลงมาไดแก ทักษะดานที่ 2 การคั ดเลือกแหล ง
สืบคน คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สวนดานที่มีทักษะนอยที่สุดคือ ทักษะดานที่ 4 การประเมินคุณค าของขอมู ล
คาเฉลี่ยเทากับ 3.07
ตารางที่ 3 ผลของการประเมินทักษะการสืบคนของนักศึกษารายบุคคล
ครั้งที่ในการฝกทักษะ
เกณฑการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ไมผานเกณฑ
รวม

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
0
0
27
28
34
0
1
4
6
1
3
12
4
2
1
35
25
3
2
2
38

38

38

38

38
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การประเมินทักษะการสืบคน
35
30
จํานวนคน

25

ดีเยี่ยม

20

ดี

15
10

พอใช

5

ไมผานเกณฑ

0

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ในการฝกทักษะ

ภาพที่ 2 การประเมินทักษะการสืบคน
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินการพัฒนาทักษะการสืบคนทั้ง 4 ดาน จํานวน 5 ครั้ง เห็นไดวา จํานวน
นักศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินทักษะการสืบคนในแตละระดับไดผลดังนี้ ระดับดีเยี่ยม จํานวน 38 คน คิด 129
เปนรอยละ 89.47 ระดับดีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.63 ระดับพอใช จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.63
และไมผานเกณฑ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.27
กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะที่สรางขึ้น ประกอบดวย 3
ขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินความรูทักษะการสืบคนของนักศึกษาในแตละดานกอนฝกทักษะการสืบคน
2. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับทักษะการสืบคนและสอดแทรกความรูในการเรียนการสอน
3. การฝกทักษะการสืบคนใหติดตัวจนสามารถบอกความหมาย ความตองการ แหลงที่มา กลยุทธ
และทักษะในการสืบคนได และประเมินคุณคาของขอมูลที่ไดมาได
หลังจากใชกระบวนการพัฒนาทักษะตามขั้นตอนเสร็จ ใหติดตามและประเมินผลทักษะการสืบคน
ขอมูลของนักศึกษาเปนรายบุคคลและสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของประกอบเพื่อประเมินผลทักษะการสืบคน
และพัฒนาการของการสืบคนของนักศึกษา
ทดสอบความรู
ทักษะการสืบคน

อบรมใหความรู
ทักษะการสืบคน

พัฒนาและฝก
ทักษะ โดยใช
ชุดฝกทักษะ

ภาพที่ 3 กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

ติดตามและ
ประเมินผล
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห ทั ก ษะการสื บ ค น ของนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร คณะศิ ล ปศาสตร และ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในรายดานทั้ง 5 ครั้ง จากชุดฝกทักษะการสืบคน อธิบายไดดังนี้
ทักษะดานที่ 1 คือ การใหความหมายและการวิเคราะหความตองการในการสืบคน ไดคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 แสดงวานักศึกษามีทักษะการสืบคนในดานการใหความหมายและการวิเคราะห
ความตองการในการสืบคน ในระดับดี
ทักษะดานที่ 2 การคัดเลือกแหลงสืบคน คือ ประเภทของแหลงสารสนเทศ, ลักษณะของ
ทรัพยากรขอมูลทรัพยากรขอมูล, การคัดเลือกแหลงขอมูลที่สัมพันธกับความตองการ, ลิขสิทธิ์และการใช
อยางเปนธรรม ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.59 แสดงวานักศึกษามีทักษะการสืบคนในดานที่ 2 ในระดับดี
ทักษะดานที่ 3 กลยุทธการสืบคนและทักษะการสืบคนขอมูล คือกลยุทธและเทคนิคการ
สืบค นข อมู ล, เครื่ องมื อสื บค นข อมู ลประเภทตา ง ๆ, ลัก ษณะของผลลัพธ ที่ไ ดจ ากการใช เครื่องมื อสื บค น
ขอมูล ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.13 แสดงวานักศึกษามีทักษะการสืบคนในดานที่ 3 ในระดับปานกลาง
ทักษะดานที่ 4 คือ การประเมินคุณคาของขอมูลคือหลักการอานและประเมินคุณคาขอมูล
ที่สืบ คน ได คือตองพิ จารณาว าข อมู ลเหลานั้น มีความน าเชื่อถือ มี เหตุผลและทั นสมัยมากน อยเพี ยงใด ได
คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 แสดงวานักศึกษายังขาดความรูและทักษะในดานการประเมินคุณคาของขอมูลอยูใน
130 ระดับปานกลาง และเปนดานที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด
จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา การพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษาดานที่ผลการพัฒนาดีที่สุด
คือ ทักษะดานการใหความหมายและการวิเคราะหความตองการ สวนดานที่มีทักษะนอยที่สุด คือ ทักษะดาน
การประเมินคุณคาของขอมูล ดังนั้นจะเห็นวานักศึกษามีประสบการณ ความรู ความเขาใจในดานนี้นอยมาก
ผลการวิเคราะหนักศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินทักษะการสืบคนจากการฝกทักษะในรายดานทั้ง
5 ครั้ง สรุปไดดังนี้ นักศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 89.47 อยู
ระดับดีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.63 ระดับพอใช จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.63 และไมผานเกณฑ
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.27 จากผลที่ไดสรุปไดวานักศึกษาผานเกณฑการประเมินการฝกทักษะการ
สืบคนอยูในระดับดีมาก แตยังมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป
ขอคนพบจากกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร โดยใชแบบฝก
ทักษะที่สรางขึ้น ประกอบดวยกระบวนการดังนี้ 1. การทดสอบความรูท ักษะการสืบคนของนักศึกษา 2. การ
อบรมเชิงปฏิบัติการและใหความรูทักษะการสืบคน 3.การพัฒนาและฝกทักษะการสืบคน จํานวน 5 ครั้ง 4.
การติดตามและประเมินผลทักษะการสืบคนของนักศึกษา ผลที่ไดจากการใชกระบวนการดังกลาว นักศึกษามี
พัฒนาการของทักษะการสืบคนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
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ขอเสนอแนะ
เนื่องจากทักษะการสืบคนของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในดานการประเมินคุณคาของขอมูล กลยุทธและการใชเครื่องมือการสืบคน มี
คะแนนเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ๆ ดังนั้นสาขาวิชาหรือคณะควรดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายให มีการประเมินทั กษะการสืบ คนนั กศึ กษาปที่ 1 เพื่อเปน แนวทางในการ
พัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษา
2. กํ า หนดนโยบายให มีก ารบู ร ณาการทั ก ษะการสื บ ค น ในการสอนและการให ความรู แ ก
นักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับการอานและประเมินคุณคาขอมูลที่สืบคนได คือตองพิจารณาวาขอมูล
เหลานั้นมี ความนาเชื่อถือ มี เหตุผลและทันสมัยมากนอยเพียงใดและกลยุทธ และเทคนิคการสืบ คนขอมูล ,
เครื่องมือสืบคนขอมูลประเภทตาง ๆ ลักษณะของผลลัพธที่ไดจากการใชเครื่องมือสืบคนขอมูล
3. ควรใหความรูความเขาใจแกคณาจารยในเรื่องทักษะการสืบคนและการสอนโดยการบูรณา
การสืบคนเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการพัฒนาการสืบคนแกนักศึกษา
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประหยัดพลังงานโดยใชเทคนิ ควิศวกรรมคุณคา กรณีศึกษา
ศูนย รวมนม สถานี วิจัยทดสอบพั นธุ สัตวสกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราชดําริ จังหวั ดสกลนคร
จากการศึกษาข อมูลและสภาพป ญหารวมกับทีมงานของสถานีวิ จัย พบวา การใชพลังงานไฟฟาและพลังงาน
ความร อนมี ค าใช จายค อนขางสู ง จึงเป นสาเหตุ ให มีการค นหามาตรการประหยั ดพลั งงานตามขั้นตอนของ
วิศวกรรมคุณคา 7 ขั้น ของ Mudge ดังนี้ 1. เลือกโครงการ 2. ขั้นรวบรวมขอมูล 3. ขั้นการวิเคราะหหนาที่ 4. ขั้น
สรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง 5. ขั้นประเมินผลความคิด 6. ขั้นทดสอบพิสูจน และ 7. ขั้นเสนอแนะเพื่อนําไป
ปฏิบัติ โดยมีมาตรการสําหรับการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 มาตรการ และมี 1 มาตรการสําหรับการประหยัด
พลังงานความรอน
ผลจากการศึกษามาตรการการประหยั ดพลังงานไฟฟาทั้ง 3 มาตรการ ไดแก 1. การปรับปรุงสถาน
ที่ตั้งของปมลมสามารถประหยัดคาพลังงานไฟฟาได คิดเปน 21,908 บาท/ป 2. การลดจํานวนหลอดไฟฟาที่ใช
ในหองบรรจุผลิตภัณฑสามารถประหยัดพลังงานได คิดเปน 2,712.08 บาท/ป 3. การปรับปรุงสถานที่ตั้งของชุด
ระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดคาพลังงานไฟฟาได คิดเปน 17,925 บาท/ป โดยการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาในภาพรวมคิดเปน 42,545.08 บาท/ป สําหรับมาตรการการประหยัดพลังงานความรอน
ไดแก การลดปริมาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิ งในระบบสามารถประหยัดคาพลังงานได คิ ดเปน 47,436
บาท/ป
คําสําคัญ : วิศวกรรมคุณคา การประหยัดพลังงาน ศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร
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Abstract
This research aimed to study energy saving method by using Value Engineering technique in a
case study of dairy collection center at Sakon Nakhon Livestock Research Station. From studying the data
and problems together with the staffs from the research station, it was found that the use of electricity
and heat energy had high cost. Therefore a search for new measures to save energy in accordance with
Mudge’s 7 steps of Value Engineering was conducted; these 7 steps were 1) project selection phase; 2)
information gathering phase; 3) function analysis phase; 4) creation for modification phase; 5) evaluation
phase; 6) verification phase and 7) recommendation for practice phase. There were 3 electricity saving
measures and 1 heat energy saving measure. The study yielded 3 energy saving measures, namely 1)
the improvement of air pump location could save electricity cost by 21,908 baht per year; 2) the reduction
in the number of light bulbs in the packing room could save the electricity cost by 2,712.08 baht per
year; 3) the location improvement of air conditioners’ condensing unit could save the electricity cost by
17,925 baht per year. To sum up, these 3 measures could save the overall electricity cost by 42,545.08
baht per year. For the heat energy saving measure, it could be done by reducing the oil fuel usage in
the system and could save energy cost by 47,436 baht per year.

134 Keywords : Value Engineering, Energy Saving, Dairy Collection Center, Sakon Nakhon Livestock
Research Station

บทนํา
ศู น ย ร วมนมสถานี วิ จั ยทดสอบพั น ธุ สั ต ว ส กลนคร ตั้ ง อยู ภายในสถานี บํ ารุ ง พั น ธุ สั ต ว ส กลนคร
ตําบลพั งขว าง อําเภอเมื อง จัง หวั ดสกลนคร เริ่ มดําเนิ นการเมื่อวั นที่ 1 กัน ยายน 2529 โดยรับ น้ํานมดิ บ
เขาโรงงานครั้งแรกจํานวน 194.48 กิโลกรัมจากโครีดนม จํานวน 25 ตัว กิจการไดขยายตัวขึ้นตามลําดับ
ภายใตการกํากับดูแลของสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนคร และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร ตอมาเมื่อ
กิจการการเลี้ยงโคนมขยายตัวเพิ่มขึ้น เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูป ระสบปญหาไมเหมาะสมกับปริมาณ
น้ํานมดิบที่เขาโรงงาน แตดวยเดชะพระบารมีปกเกลาฯ บริษัทเอสโซสแตนดารดประเทศไทย จํากัด ไดแสดง
เจตจํานงที่จะชวยเหลือโครงการนี้ และไดนอมเกลาถวายเครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิตและอาคารหลัง
ใหมเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ปญหาเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชอยูก็หมดไป เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณชุดใหมมีกําลังการผลิต 2,000 กิโลกรัมตอวัน
พรอมเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2534 เปนตนมา
การดํ าเนิ น งานของสหกรณ ฯ ในระยะแรกประสบผลสํ า เร็ จ เป น ที่ น าพอใจ เมื่ อสิ้ น สุ ด ป 2533
สามารถทํากําไรสุทธิไดถึง 159,495.47 บาท (รายงานกิจการประจําป 2533 ของสหกรณโคนมฯ) จนกระทั่ง
กลางป 2534 ไดเริ่มประสบภาวะวิกฤต เนื่องจากไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑนมไดหมด ในขณะเดียวกันยัง
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ประสบปญหากระแสไฟฟาดับเปนเวลานาน ทํ าใหน้ํ านมที่รับมาจากเกษตรกรและน้ํานมที่ผลิตเสี ยทําใหเกิ ด
สภาวะการขาดทุน จนไมสามารถจายคาน้ํานมใหแกสมาชิกได รวม 2 งวด (16–30 มิถุนายน 2534 และ 1–15
กรกฎาคม 2534) เปนเงินกวา 250,000 บาท ประกอบกับการรับซื้อน้ํานมดิบ จากสมาชิกไมสม่ําเสมอ กลาวคือ
สหกรณ ฯ จะงดรั บซื้ อน้ํานมดิ บจากสมาชิ กเมื่อเกิ ดสภาวะการจํ าหนายนม ที่ ผลิ ตแล วไม หมดหรื อเมื่ อเกิ ด
กระแสไฟฟ าดั บโดยเฉพาะช วงฤดู ฝน ซึ่ งทํ าให เกษตรกรได รั บความเดื อดร อน เนื่ องจากนมที่ รี ดออกมาไม
สามารถสงจําหน ายได จึงทํ าใหเกษตรกรสวนใหญ เกิดวิ กฤติศรัทธาตออาชีพการเลี้ยงโคนม นอกจากนี้การ
แกปญหาของสหกรณ ฯ โดยการปรับราคาน้ํานมที่จํ าหนายใหสูงขึ้นเพื่ อนําเงิ นมาชดเชยในสวนที่ขาดทุนก็ไม
ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งไมสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได ทําใหเกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นจนไม
สามารถที่จะดําเนินกิจการตอไปได
แตอยางไรก็ดี ศูนยรวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราช
ดําริ จังหวัดสกลนคร ยังไมมีการดําเนินมาตรการการอนุรักษพลังงาน เพราะขาดบุคลากรและไมสามารถใช
วิธีดําเนินการเชนเดียวกับโรงงานขนาดใหญได จึงเปนที่มาของการศึกษานี้ที่มุงเนนดําเนินการตามมาตรการ
การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยใชเทคนิคการจัดการแบบวิศวกรรมคุณคา
เพราะเปนเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กและเปนการดําเนินการแบบ
ยั่งยืน ซึ่งทําใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถนําไปพัฒนาเองไดอยางตอเนื่อง เทคนิคการ
จัดการแบบวิศวกรรมคุ ณคา (Value Engineering : VE) เปนเทคนิคการจั ดการที่มุง เนนใหผูปฏิ บัติงานได มี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และปลูกจิตสํานึกของพนักงานในการประหยัดพลังงานโดยการจัดตั้ง
ทีมงานที่ประกอบไปดวยทุกฝายในโรงงานตั้งแตผูบริ หารและฝายตาง ๆ ซึ่งทีมงานนี้จ ะมีหนาที่ตั้งแตการ
คนหาปญหาเพื่อหาสาเหตุและดํ าเนินการเพื่อแกปญ หา รวมถึ งการปลูก จิตสํานึกในการอนุรั กษพลังงาน
ใหแกทีมงานและผูปฏิ บัติงานทุกคนเพื่อดําเนินกิจกรรมใหลุลวงตามเปาหมาย คือ ลดการใชพลังงานที่ไ ม
จําเปน ใชพลังงานอยางคุมคาและลดของเสียจากกระบวนการผลิต
การศึกษาในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบ
พันธุสัตวสกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร โดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณคา
สําหรับกิจกรรมอนุรักษพลังงานในการผลิต ซึ่งไดแก พลังงานไฟฟาและน้ํามันเตา

หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการที่ใชเปนฐานในการทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ เทคนิควิศวกรรมคุณคา (Value Engineering,
VE) ซึ่ ง เป น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ใ ช สํ า หรั บ การลดต น ทุ น ที่ ไ ด ผ ลดี มาก เพราะเทคนิ ค วิ ศ วกรรมคุ ณ ค า สามารถ
ประยุกตใชกับลักษณะงานหลากหลายตั้ง แตการออกแบบผลิต ภัณฑ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การ
ปรับปรุงวิธีการทํางานที่ดีขึ้น การลดการใชวัสดุหรือแมแตการปรับปรุงงานดานบริการ โดยมุงหมายที่จะลด
ตนทุ นลง โดยที่เ ทคนิ ควิศ วกรรมคุ ณคา ยังคงรัก ษาคุ ณภาพของงานไว และไมล ดลงแตป ระการใด การใช
เทคนิควิศวกรรมคุณคาในการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานขององคกรมุงหวังปรับปรุงการใชพลังงาน
ที่ป ระหยั ด ต น ทุน มากที่สุ ด เปน วั ต ถุ ประสงคห ลั ก ในการดํ าเนิ น กิ จกรรมดานการประหยัด พลั ง งานหรื อ
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เรียกวา การอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation) ซึ่งถือวาเปนแนวทางการบริหารธุรกิจแบบใหมที่มุงหวัง
ในการลดตนทุนการผลิต
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมคุณคา มีกฎเบื้องตน 5 ขอ คือ 1. การคํานึงถึงผูใชเปนสําคัญ 2. การ
ใช ห น าที่ เ ป น ฐานในการคิ ด 3. การเปลี่ ยนแปลงโดยอาศั ยการสร างสรรค 4. การใช Team Design และ
5. การเพิ่มคุณคา (ศกุนี เครือวัลย. 2548) แผนงานวิศวกรรมคุณคาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนของ Mudge
มี 7 ขั้น (โชคชัย อนามธวัช. 2545) ดังนี้
1. ขั้นเลือกโครงการ (Project selection Phase)
2. ขั้นรวบรวมขอมูล (Inforrmation Phase)
3. ขั้นวิเคราะหหนาที่ (Function Phase)
4. ขั้นสรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง (Creation Phase)
5. ขั้นประเมินผลความคิด (Evaluation Phase)
6. ขั้นทดสอบพิสูจน (Investigation Phase)
7. ขั้นเสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติ (Recommendation Phase)
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การประหยั ด พลั ง งานในการวิ จั ยครั้ ง นี้ ประกอบด ว ย การใช เ ทคนิ ค
วิศวกรรมคุณคาในการลดการใชพลังงานของโรงงานสังกะสี พบวา การนําหลักการวิศวกรรมคุณคา 7 ขั้น
ของ Mudge มาประยุ ก ต ใ ช ทํ า ให ส ามารถลดต น ทุ น พลั ง งานลงได (ชาญวิ ท ย พรหมสุ ริ น ทร . 2545)
เชนเดียวกับการประหยัดพลังงานดวยเทคนิคการจัดการ (วิศวกรรมคุณคา) กรณีศึกษาของโรงงานอาหาร
และสิ่งทอ สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดของ ศกุนี เครือวัลย (2548 : 69 - 71) ซึ่งสอดคลองกับ
การใชเทคนิควิศวกรรมคุณคาในการจัดการพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตน้ําแข็งซอง พบวาสามารถลด
เวลาในการทําน้ําแข็งลงไดรวมทั้งยังลดปริมาณความรอนที่ไหลเขาบอผลิตไดดวย (ธนภพ กัลกัตตาวาลา.
2547) และยังสัมพันธกับมาตรการการจัดการพลังงานในโรงงานผลิ ตน้ําบางเขน ที่ใชหลักการตรวจสอบ
และวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาจากอุปกรณใชไฟฟาในกระบวนการผลิต (ศราภรณ อัษฎกช. 2547) จาก
ขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกหลักการวิศวกรรมคุณคา 7 ขั้นของ Mudge มาประยุกตใชและวิเคราะหการใช
พลังงานดานไฟฟ าและพลังงานความรอนเพื่อปรับ ปรุงศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร
เพื่อทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรและศึกษาถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น ผลตอบแทนที่จะไดรับเมื่อมีการ
ลงทุนและดําเนินการสําเร็จแลว

วิธีดําเนินการวิจัย
การดํ า เนิ น การศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวทางการประหยั ด พลั ง งานด ว ยเทคนิ ค วิ ศ วกรรมคุ ณ ค า :
กรณีศึกษา ศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนครในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะห
เพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงานเทาที่เปนไปได โดยนํามาตรการที่ผานการประเมินโดยสังเขปทั้งทาง
เทคนิ ค และทางเศรษฐศาสตร มาทํ า การศึ ก ษาผลการประหยั ด พลั ง งานโดยละเอี ย ด ซึ่ ง จะพิ จ ารณา
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ตามลําดับจากการดําเนินตามแผนงานดานวิศวกรรมคุณคา 7 ขั้นของ Mudge สามารถสรุปการปฏิบัติงาน
และประเมินผล ในขั้นที่ 4 – 7 ดังนี้
ขั้นที่ 4 สรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง ในขั้นนี้เปนการสรางความคิดและแนวคิดเพื่อนําไปปฏิบัติ
เปนแนวทางในการปรับปรุงการประหยัดพลังงานตอไป
ขั้นที่ 5 ประเมิน ผลความคิด ในขั้ นนี้เปนการประเมินความคิดหรื อขอสรุ ปและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการประหยัดพลังงานในดานตาง ๆ
ขั้นที่ 6 ทดสอบพิสู จน นํามาตรการปรับปรุง การประหยัดพลัง งานมาพิสูจนวาสามารถประหยั ด
พลังงานในแตละกระบวนการได
ขั้นที่ 7 เสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบั ติ ในขั้นที่ 7 นี้ คือขั้ นสุดทายในการหาแนวทางการปรับปรุงการ
ประหยัดพลังงาน คือหาขอสรุปของปญหาแตละดานและแนวทางการปรับปรุงตลอดจนนําผลการปรับปรุง
มาเสนอแนะใหไดผลตามที่ตั้งไว
จากแผนงานวิศวกรรมคุณคาของ Mudge 7 ขั้น ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1. การสํารวจการใชพลังงานเบื้องตน ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อใหทราบถึงพื้นฐาน การใชพลังงาน
ในแตละกระบวนการ ซึ่งจะสงผลตอการวิเคราะห รวมทั้งการออกความเห็นเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
ขอมูลเหลานี้ไดมาจากการวัดสวนหนึ่งและจากการจดบันทึกยอนหลังสวนหนึ่ง แบงเปนขอมูลทางดานไฟฟา
และขอมูลทางดานความรอน ในสวนขอมูลการใชพลังงานนั้น โรงงานมีการใชพลังงานทั้งในสวนของพลังงาน
ความรอนและพลังงานไฟฟา มีการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด 1,000 kVA จํานวน 1 ลูก มีหมอไอน้ําขนาด
10 ตันตอชั่วโมง จํานวน 2 ชุดทํางานสลับกั น ใชไอน้ําความดัน 7 bar แรงดันไฟฟา 12 kV / 416 โวลท (V)
ขนาดหมอแปลงไฟฟา 2000x 2 ; 2500x3 เควีเอ (kVA) คาพลังงานไฟฟาที่ใช 17,833,920 กิโลวัตต.ชั่วโมง/
ป คากําลังไฟฟาสูงสุดเฉลี่ย 4,047 กิโลวัตต ราคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.80 บาท/กิโลวัตต.ชั่วโมง
1.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา
1.1.1 ขอมูลที่ตองการนํามาใชในการวิเคราะหทางดานไฟฟา มีดังนี้ ขอมูลการใชไฟฟาจากใบ
แจ ง หนี้อย างน อย 4 เดื อน เพื่ อนํ ามาพิ จารณาสภาพการใช พ ลั งงานไฟฟ าในอดี ตและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟารวมทั้งการจัดการการใชพลังงานไฟฟาในศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ
สัตวสกลนครใหดีขึ้น โดยจะพิจารณาจากคาตัวประกอบโหลด
1.1.2 ขอมูลการใชไฟฟาที่บันทึกโดยการไฟฟา เพื่อดูลักษณะพฤติกรรมในการใชพลังงาน
ไฟฟาในภาพรวมของศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร
1.1.3 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง โดยสํารวจชนิดของหลอดไฟ โคมไฟและ
บัลลาสต รวมทั้งเวลาที่ตองการใชงาน เพื่อนํามาวิเคราะหคาการใชพลังงานไฟฟา โดยวิเคราะหจากคาพิกัด
ทางไฟฟาของอุปกรณ จากนั้นหาแนวทางในการลดการใชพลังงานไฟฟาในสวนนี้ ซึ่งการเก็บขอมูลจะแยกทํา
เปนสวน ๆ ที่เห็นวานาจะมีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

137

138
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

1.2 ขอมูลดานพลังงานความรอน
ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหทางดานความรอน มีดังนี้ การใชพลังงานความรอนของ
โรงงาน มีเชื้อเพลิง คือ น้ํามันเตา ซึ่งใชน้ํามันเตา เกรด A เปนเชื้อเพลิงสําหรับ Boiler ตมใหเกิดไอน้ํา
เครื่ องผลิ ตไอน้ํ า Boiler คื อหม อต มที่ ใ ช ข องเหลวเป นสื่ อความร อนที่ มี ความดั น ต างจาก
บรรยากาศ หรือในความหมายที่เปนเครื่องผลิตไอน้ํา เพื่อสงจายไอน้ํารอน 120 – 140 องศา หรือ 4-5 bar ไป
ยังเครื่องจั กรที่ ตองการใช ความร อนในกระบวนการผลิ ต หรือในความหมายที่ เป นลู กระเบิ ดจุ น้ํา 120 – 140
องศา หรือ 4-5 bar
การวิ เคราะห ผลการตรวจวั ดค าพลั งงานในระบบต าง ๆ ทั้ งด านไฟฟ าและด านความร อน
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการจําแนกออกเปนการใชพลังงานในแตละกระบวนการและการใชพลังงานในแต
ละประเภทอุปกรณ ซึ่งจะทําใหเขาใจวา ในแตละกระบวนการ พลังงานแตละชนิดมีหนาที่อยางไร จากนั้นจึงนํา
ขอมูลที่ผานการจําแนกแลวมาเขากระบวนการของวิศวกรรมคุณคาเพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางการ
ประหยัดพลังงานในแตละสวน โดยกําหนดออกมาในรูปของมาตรการประหยัดพลังงานอยางคราว ๆ เพื่อนําไป
ประเมินความเปนไปไดโดยสังเขปอีกครั้ง
1.3 นําแผนงานวิศวกรรมคุณคาทั้ง 7 ขั้นมาดําเนินการเพื่อหาแนวทางประหยัดพลังงานในศูนยรวม
นม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร มีมาตรการการประหยัดพลังงาน 2 ดาน คือ ดานไฟฟาและดานความ
138 รอน ซึ่งทั้ง 4 มาตรการ มีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสถานที่ตั้งของปมลม โดยมีวิธี การดําเนิน การดังนี้ 1) วั ด
อุณหภูมิอากาศเขาของปมลมกอนปรับปรุง 2) ยายปมลมออกมาภายนอกอาคารซึ่งหางจากจุดเดิม ที่มีปญหา
15 เมตร 3) เดินทอสงอากาศอัดเขาถังเก็บ และเดินระบบควบคุมใหม 4) ทดสอบการทํางานและวัดอุณหภูมิ
อากาศเขาของปมลมหลังปรับปรุง
1.3.2 มาตรการที่ 2 ลดจํ า นวนหลอดไฟฟ า ที่ ใ ช ใ นห องบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ โดยมี วิ ธี ก าร
ดําเนิ นการ ดัง นี้ 1) จั ดวางเครื่ องบรรจุผ ลิตภั ณฑในตําแหนงที่ ตองการ โดยใหตรงกับหลอดไฟในแถว 2)
พิจารณาหลอดไฟในสวนที่เปนที่วางผลิตภัณฑรอบรรจุ 3) ลดหลอดไฟฟาในแตแถวใหเหลือแถวละ 1 หลอด
โดยเวนแบบแถวเวนแถวทํางาน รวมลดไดจํานวน 8 หลอด 4) วัดคาความสองสวางในหองทํางานใหไดตาม
มาตรฐาน 5) จะไดตําแหนงของหลอดไฟฟาที่ลดลงตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตําแหนง

เปนสัญลักษณแสดงหลอดไฟที่ถอดหลอดออก

1.3.3 มาตรการที่ 3 การปรับปรุงสถานที่ตั้งของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ
มีวิธีดําเนินการดังนี้ 1) วัดอุณหภูมิอากาศเขาของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศกอนปรับปรุง
2) ยายชุดระบายความรอนของเครื่ องปรับอากาศออกมาจากจุดที่ มีป ญหาประมาณ 20 เมตรและยกสู ง
ประมาณ 1.50 เมตร เพื่อใหเครื่องอัดอากาศระบายอากาศไดดีมากขึ้น 3) เดินทอสงอากาศและเดินระบบ
ควบคุมใหม 4) ทดสอบการทํางานและวัดอุณหภูมิอากาศเขาของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ
หลังปรับปรุง
1.3.4 มาตรการที่ 4 การลดปริมาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ การใชพลังงาน
ความรอนของโรงงาน มีเชื้อเพลิง คือ น้ํามันเตา ซึ่งใชน้ํามันเตา เกรด A เปนเชื้อเพลิงสําหรับ Boiler ตมให
เกิด ไอน้ํา โดยมีวิ ธีการดําเนิ นการดังนี้ 1) ติ ดตั้ง Boiler เขากับหม อตมน้ํ านมดิ บโดยมีคาใชจายในการ
ปรับปรุงประมาณ 5,000 บาท 2) เดินทอและระบบเขากับหมอตมน้ํานมดิบ 3) ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิของ
น้ํานมดิบ

ผลการวิจัย
จากการเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห ข อมู ล นํ าเสนอในรู ป ของมาตรการประหยั ด พลั ง งานต าง ๆ
ภายในศูนยรวมนม สถานีวิจัยพันธุสัตวสกลนคร มีผลการดําเนินการที่สามารถประหยัดพลังงานไดจํานวน
4 มาตรการ แบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟาและระบบความรอน ดังนี้
มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสถานที่ตั้งของปมลมใหดีขึ้น
มาตรการที่ 2 การลดจํานวนหลอดไฟฟาที่ใชในหองบรรจุผลิตภัณฑ
มาตรการที่ 3 การปรับปรุงสถานที่ตั้งของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ
มาตรการที่ 4 การลดปริมาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ
โดยผู วิจัยวิ เคราะหข อมูลในแตล ะมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อแสดงให เห็น จํานวนเงิน ลงทุ น
จํานวนเงิน ที่ส ามารถประหยัด ได และระยะเวลาคืน ทุ นในแตล ะมาตรการ เพื่ อใหส ะดวกในการตัด สิน ใจ
ปฏิบัติงานตามมาตรการที่นําเสนอตามลําดับความเหมาะสม
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จากการหาแนวทางการประหยัด พลั งงานซึ่ง ได มาตรการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า 3 มาตรการ
และมาตรการประหยัดพลังงานความรอน 1 มาตรการ ดังขอมูลการประหยัดพลังงาน ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินการในแตละมาตรการ
ผลการดําเนินการ
จํานวน
มาตรการ
มาตรการที่ 1
การปรั บ ปรุ ง สถาน
ที่ ตั้ ง ของป ม ลมให ดี
ขึ้น

140

มาตรการที่ 2
การลดจํานวนหลอด
ไฟฟาที่ใชในหอง
บรรจุผลิตภัณฑ

ปญหา
ปมลมตั้งอยูภายในโรง
เก็บที่ปดทึบและมีการ
ระบายอากาศที่ไมดี ทํา
ใหมีอุณหภูมิอากาศและ
ความชื้นสูง ทําใหภาระ
ของปมลมสูงขึ้น
มีปริมาณการใชไฟฟา
แสงสวางที่เปด
ตลอดเวลา เนื่องจากเปน
ผนังทึบรอบดาน ทําใหไม
มีแสงธรรมชาติ

ชุดระบายความรอนของ
เครื่องปรับอากาศที่ใชใน
หองผลิตและหองบรรจุ
ผลิตภัณฑ ที่ตั้งอยู
ภายนอกอาคารมีการ
ระบายอากาศที่ไมดีนัก
ทําใหมีอุณหภูมิและ
ความชื้นสูง ทําใหภาระ
ของชุดระบายความรอน
ของเครื่องปรับอากาศ
สูงขึ้น
ปริมาณการใชพลังงาน
มาตรการที่ 4
การใชพลังงานน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ
(น้ํามันเตา เกรด A)
เชื้อเพลิงในระบบ
มาตรการที่ 3
การปรับปรุงสถาน
ที่ตั้งของชุดระบาย
ความรอนของ
เครื่องปรับอากาศ

การปรับปรุง

คาใชจาย

ประหยัด
พลังงาน

1. ยายปมลมออกมาภายนอก 2,000 บาท 21,908 บาท/ป
อาคาร
2. เดิ น ท อ ป ม ลมเข า ถั ง เก็ บ
และเดินระบบควบคุมใหม

1. ลดจํานวนหลอดไฟที่ใชอยู
2,712.08 บาท/ป
ลง 8 หลอด
2. จัดวางเครื่องบรรจุ
ผลิตภัณฑในตําแหนงที่
ตองการ โดยใหตรงกับ
หลอดไฟของแตละแถว
1. วัดอุณหภูมิชุดระบายความ
2,000 บาท 17,925 บาท/ป
รอนของเครื่องปรับอากาศกอน
ปรับปรุง
2. ยายและยกชุดระบายความ
รอนของเครื่องปรับอากาศ
สูงขึ้นและขยับเครื่องปรับ
อากาศออกเพื่อใหเครื่องปรับ
อากาศระบายอากาศไดดีมาก
ขึ้น
3. เดินทอสงอากาศ และเดิน
ระบบควบคุมใหม
1. ติดตั้ง Boiler เขากับหมอตม 5,000 บาท 3,953 บาท /เดือน
น้ํานมดิบ
หรือ 47,436 บาท/ป
2. เดิ น ท อ และระบบเข า กั บ
หมอตมน้ํานมดิบ
3. ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิของ
น้ํานมดิบ
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวามาตรการที่ 2 เปนมาตรการที่สมควรดําเนินการกอน เพราะไมมีการ
ลงทุน สวนมาตรการอื่น ๆ ก็ควรลงทุนเชนกัน ซึ่งเห็นไดจากมูลคาปจจุบันที่มีคาการประหยัดพลังงาน จึงเปน
มาตรการที่นาลงทุนทั้งสิ้น

สรุปผลการวิจัย
1. การประหยั ดพลั ง งานจากการการคํ านวณใน 3 มาตรการ ทํ าใหป ระหยั ด พลั งงานค าไฟฟ า
42,545.08 บาท/ป
2. การประหยัด พลัง งานจากการคํานวณใน 1 มาตรการทําให ประหยั ดพลัง งานคาน้ํามันเตาได
3,953 บาท/เดือน หรือ 47,436 บาท/ป

ขอเสนอแนะ
การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษพลังงานโดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณคานั้น จะตองดําเนินการอยาง
จริงจังและตอเนื่อง จึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเห็นผลชัดเจนขึ้น อยางไรก็ดีในสวนของ
การอนุรักษพลังงานศูนยรวมนม สถานีวิจัยพันธุสัตวสกลนคร ควรศึกษาถึงมาตรการการอนุรักษพลังงานที่
มีการลงทุน เพิ่มเติม โดยอาจจะเริ่ มจากมาตรการที่มีก ารลงทุ นนอยก อนและหามาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติ ม
รวมทั้งการพิจารณาการใชอุปกรณสําหรับชวยควบคุมการใชพลังงานใหเหมาะสมดวย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง
The Development Strategies of Good Governance Ethics of Local
Administrative Organizations in the Central Region
จิดาภา เรงมีศรีสุข (Jidapa Rengmeesisuk) 1, ธัชชนันท อิศรเดช (Thatchanan Isaradet) 2,
นภัทร แกวนาค (Naphat Kheawnak) 3
1

นักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
วิทยาลัยการทัพอากาศ กองทัพอากาศ
2

บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตภาคกลาง 2) ศึกษาและพัฒนารูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาค
กลาง และ 3) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง
โดยใช รู ป แบบการวิ จั ยและพั ฒนา (Research & Development: R&D) เทคนิ คและเครื่ องมื อที่ ใช ใ นการวิ จั ย
ประกอบด วย การวิ เคราะห เอกสาร (Documentary Analysis) แบบสอบถาม (Questionnaire) เทคนิ คเดลฟาย
(Delphi Technique) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลในภาพรวม องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กอยูในระดับ
ปานกลาง (𝑥 = 3.47) องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง อยูในระดับมาก (𝑥 = 3.52) และองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดใหญ อยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.50)
2. รู ป แบบจริ ยธรรมาภิ บ าลขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในเขตภาคกลาง ประกอบด ว ย
คุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล 3 ดาน เพื่อการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในงาน
บริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน ประกอบดวย 1) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในดานความ
โปรงใสในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน 2) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในดานความ
รับผิดชอบในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน และ 3) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลใน
ดานการมีสวนรวมในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน
3. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจริ ย ธรรมาภิ บ าลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตภาคกลาง
ประกอบดวย วิ สัยทัศน คือ “จริยธรรมาภิบ าลงานปกครองสวนทองถิ่น พัฒนางานคุณภาพ สรางสังคม
คุณธรรม” พันธกิจ คือ การเสริมหนุนกิจการขององคกรทุกมิติงานใหมีจริยธรรมาภิบาลสูงขึ้น สรางเสริม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

143

144
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มิถุนายน 2558
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal ; 7 (13) : January - June 2015
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

ความรูและทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ รับผิดชอบในการกํากับดูแลพฤติกรรมการทํางาน
ของบุคลากรให มีธรรมาภิบาล และมุงเน นการสรางคานิ ยมและจิตสํานึก ธรรมาภิบาล (Good Governance
Mind) ใหเกิดกับ บุคลากรทุ กคนในองคกรอยางตอเนื่องเพื่อใหบริ การตอประชาชนโดยองคกรที่มีคุณภาพ
คุณธรรม เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ เพื่อใหระบบการบริหารงานมีความเปนธรรมาภิบาล ดวยหลักความ
โปรงใส ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม เพื่อใหระบบการบริการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความเปนธรรมาภิบาลดวยหลักการความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม และเพื่อใหระบบงาน
สนั บ สนุ น มี ค วามเป น ธรรมาภิ บ าลด ว ยหลั ก การความโปร ง ใส ความรั บ ผิ ด ชอบ และการมี ส ว นร ว ม
กระบวนการดํ าเนิ น การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ควรมี ก ารกํ าหนดกลยุ ท ธ เ พื่ อการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตรใหเกิดเปนองคกรที่มีความเปนจริยธรรมาภิบาล ประกอบดวย กลยุทธการสราง
ความโปรงใสในงานบริหาร กลยุทธการสรางความโปรงใสในการบริการประชาชน กลยุทธการสรางความ
โปรงใสในงานสนับสนุน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงานบริหาร กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการ
บริการประชาชน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการสนับสนุน กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงาน
บริหาร กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในการบริการประชาชน และกลยุทธการสรางความรับผิดชอบใน
การสนับสนุน

144

คําสําคัญ : จริยธรรมาภิบาล, องคกรปกครองสวนทองถิ่น

Abstract
This thesis aimed at studying the development strategies of good governance ethics of Local
Administrative Organizations in the central region. The main objectives were (1) to study the general
status of good governance ethics of Local Administrative Organizations in the central region; (2) to study
and develop good governance ethics model of Local Administrative Organizations in central region and
(3) to specify the development strategy of good governance ethics of Local Administrative Organizations
in the central region. Research and development method (R&D) was employed in this study. The research
instruments for data collection were documentary analysis, questionnaire, Delphi technique and focus
group discussion.
The results of the study found that:
(1) The overall general state of good governance ethics of Local Administrative Organizations in
the central region of the small size Sub-District Administrative Organizations is found at the middle level
(𝑥̅ = 3.4), the middle size Sub-District Administrative Organization is ranked at the high level (𝑥̅ = 3.52)
and the large size Sub-District Administrative Organization is noted at the middle level (𝑥̅ =3.50).
(2) The system of good governance ethics of Local Government in the central region consists of
three good governance ethics characteristics for the development of good governance ethics of Local
Volume 7 (13) : January - June 2015
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Government in the administrative work, service work and support work; which result in 1) an integration
model of good governance ethics in the transparency of administration, service and support work; 2) an
integration model of good governance ethics in the responsibility of administration, service and support
work and 3) an integration model of good governance ethics in the participation in administration, service
and support work.
(3) The main points of development strategies of good governance ethics of Local Government
in the central region consist of "vision," which is "the good governance ethics of the Local Government,
developing quality work and instilling virtue in the society"; "mission," which means supporting every work
of the organization in every aspect to have higher governance ethics, creating new knowledge and good
attitude of officers in carrying out duties, taking responsibility for supervising officers' behavior to be in
accordance with good governance ethics and focusing on creating good governance ethics mind and value
for every individuals in the organization continuously for conducting public service; "Strategic purposes,"
which are to make the administrative system the one with good governance ethics with responsibility and
participation and devoid of corruption in order to make the administrative system, as well as the support
work, of the Local Administrative Organization to have governance ethics with transparency, responsibility
and participation. The strategic process of the Local Administrative Organization should have a strategic
planning for the strategic administration, which can lead the organization to be the one with good
governance ethics. This consists of a strategy of transparency, participation and responsibility in
administrative work, public service and support work.
Keywords: Good Governance Ethics, Local Administrative Organization

บทนํา
สังคมที่มีการติด ตอสื่อสารไรพ รมแดน ขอมูล ขาวสารมีอิทธิ พลต อความเปน อยู ของคนในสั งคม
ความเจริ ญ ก าวหน าทางด านเทคโนโลยี ไ ด กอให เ กิ ด กระแสการตื่ น ตั ว ในสิ ท ธิ หน าที่ และค านิ ยมใหม ๆ
กระจายไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังกอใหเกิดกระแสเรียกรองใหการบริหารจัดการประเทศตองคํานึงถึงความ
เปน ประชาธิป ไตย การคุมครองสิทธิ เสรี ภาพและการมีสว นร วมของประชาชน โดยมีก ารนําการบริ หาร
จัดการที่ดีมาใชในการบริหารในทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
เป นธรรม และแกไ ขป ญหาการคอรรั ปชั่ นซึ่ งเปน ปญ หาที่บั่ นทอนการพั ฒนาประเทศเปน อย างมาก ทั้ง นี้
เนื่ องจากระบบราชการที่ เ ป น รากฐานสํ าคั ญ ของการบริ ห ารประเทศไทยนั้ น มาจากระบบอุ ป ถั มภ การ
บริหารงานจึงมุงเนนไปที่ผลประโยชนของพวกพองของตน จนกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศอยางมาก
ตลอดระยะเวลาที่ ผานมาจนกลายเป นค านิยมการคอรรั ปชั่ นที่เ ปน ปกติวิ สัยในการบริ หารงานของระบบ
ราชการในทุกภาคสวน สงผลใหภาครัฐซึ่งแตเดิมมีการบริหารที่รวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง (Centralization)
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ต อ งปรั บ เปลี่ ยนกระบวนทั ศ น จ ากเดิ ม โดยหั น มาให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกระจายอํ า นาจการปกครอง
(Decentralization) ที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม ประชาชนจะเปนผูมี
อํานาจอธิปไตย คือ มีอํานาจในการควบคุ ม กํากับและตรวจสอบผูบริหารทองถิ่น ส งผลใหเศรษฐกิจและ
สังคมมีความเขมแข็ง อันเปนการแสดงถึงการปกครองตนเองไดเปนอยางดี
การปกครองท องถิ่ น (Local Government) เกิ ด จากการกระจายอํ านาจ ทํ า ให เ กิ ด การถ า ยโอน
อํานาจ ทรัพยากร และความรับผิดชอบตาง ๆ ไปยังหนวยการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนระบบการปกครองที่มี
ความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปนรูปแบบการบริหารการปกครองที่ใหโอกาสแกประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมในการรับรูและแกไขปญหาตางๆ เปนรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนสถาบันการ
เรียนรูทางการเมือง การใชสิทธิ อันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย (พิสิษฐ จอมบุญ
เรือง. 2552 : 63) เพราะฉะนั้นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารจัดการทีส่ ามารถตอบสนอง
ความตองการของทุกสวนไดอยางสมดุล (สมชาย สุเทศ. 2556) มีการนําการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่
นําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเปนหลักการบริหารจัดการที่จะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดี คือ ความ
เป น ธรรม ความสุ จ ริ ต ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล มาประยุ ก ต ใ นการบริ ห ารงานอย า งจริ ง จั ง
(ชัยวัฒน สถาอานันท. 2546 : 61) โดยเฉพาะตองมีการใหความรู ความเขาใจในคุณค าของการบริหาร
จัดการที่ดี ใหกับ ทุกภาคสว น เปนหลักการที่มีความสําคั ญยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการตั ดสินใจทางการ
บริหาร ซึ่งอาจจะถูกอิทธิพลครอบงํา อาจนําไปสูการคอรรัปชั่น การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)
146
หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ที่เปนปญหาสําคัญ ที่ฝงรากลึกในสังคมไทยในปจจุบัน (ณดา
จันทรสม. 2548 : 2)
การสรางคานิยมในการบริหารจัดการของทุก ภาคสวนดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารองคกรของตนดวยความเขาใจการบริหารจัดการอยางถองแททั้งการบริหารคนและการบริหารงาน
ให รับ รูถึ ง คุณ คาของหลั กธรรมาภิ บาลที่เ ปน แนวทางและกลไกสํ าคัญ ในการบริ หารองคก รให มีคุ ณภาพ
(สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. 2548 : 245) ตองผานกระบวนการสรางความรู ความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งการปฏิบัติ
ที่ได รับการยอมรั บจากคนในองค กร จนเปนวิ ถีชีวิ ตของคนในองค กรและสั งคม โดยกระบวนการปลู กฝ ง
คานิยมเหลานี้เกิดจากการผสมผสานระหวางเครื่องมือทางสังคมที่เรียกวา “จริยธรรม” ซึ่งเปนแนวทางใน
การประพฤติ ปฏิบัติอันดีงามขององคกรและสังคม เมื่อเกิดการบูรณาการหลักธรรมาภิบาล กอใหเกิดเปน
“จริยธรรมาภิบาล” อันเปนแนวทางที่สําคัญยิ่งในการบริหารองคกรที่เกิดจากการสรางความรู ความเชื่อที่
จะทําใหมีการพัฒนาไปในทางที่ ดี มีคุ ณภาพและมีความเปนธรรมในทุ กดาน (จุมพล หนิ มพานิ ช. 2548 :
449-451) แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (พระมหาสนอง ปจโจปการี. 2553 : 333) มีการถายทอดจากรุนสูรุนทั้ง
ทางตรงและทางออม จนจริยธรรมาภิบาลกลายเปนวิถีชีวิตอันเปนสิ่งที่ควบคุมสังคม สรางความเปนระเบียบ
เรียบรอยใหแกสังคม จนเกิดเปนบรรทัดฐานซึ่งยึดถือเปนมาตรฐานของพฤติกรรมของคนในสังคม (Alvesson.
1989 : 4-18) และในการสราง “จริยธรรมาภิ บาล” ในทองถิ่น เปน เรื่องที่ต องใชระยะเวลาในการปลูกฝ ง
จริยธรรมของการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมลงในจิตใจของทุกคนใหสามารถแยกแยะไดวา “สิ่งใดถูก สิ่งใด
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ผิด สิ่งใดควรทําเวลาไหน” เพราะสิ่งที่อยูในใจเปนตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากที่สุด (ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร.
2554)
ผูวิจัยจึงศึกษาเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
ภาคกลาง เพื่อเสริมสรางคุณภาพในการบริหารใหเกิดขึ้นในองคกร เพื่อใหอปท.มี “จริยธรรมาภิบาล” อยูใน
จิตสํานึก (Good Governance Mind) จนเกิดการบริหารที่มีจริยธรรมเปนหลักการบริหารที่เปนธรรม จะหลอม
รวมทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา คานิยม จากการปลูกฝงถายทอดจากผูบริหารทองถิ่นสูผูปฏิบัติหนาที่
ใหปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคอันจะนําไปสู “การพัฒนาทองถิ่นที่
ยั่งยืน”

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตภาคกลาง
2. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง
3. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาค
กลาง ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม แนวคิดทฤษฎีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมาภิ
บาล หลักธรรมสําหรับนักบริหาร แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม แนวคิดทฤษฎีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบหรือแบบจําลอง แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
และวิธีวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก คณะผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
และประชาชนผูใชบริการของ อบต. จํานวน 189 แหง คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คัดเลือก อบต. ทั้ง 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ) ใน 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 270 คน (กาสัก เตะขันหมาก. 2553 : 98)
2. ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุ ณภาพ แบงออกเปน 2 กลุ ม คือ กลุมที่ 1
ผูเชี่ยวชาญเดลฟาย (Delphi) ในการวิเคราะห สังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ “จริยธรรมาภิบาล”
อปท. และการกําหนดรูป แบบจริยธรรมาภิ บ าลของ อปท. ในเขตภาคกลาง โดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ใน 3 จังหวัด จังหวัดละ 3 อบต. ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 24 รูป/คน มีอัตราการลดลง
ของความคลาดเคลื่อน ประมาณ 0.02 (ธานิน ทร ศิ ลป จารุ. 2552 : 205) กลุ มที่ 2 ผูเ ชี่ยวชาญในการ
สนทนากลุมการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ของ อปท.ในเขตภาคกลาง จํานวน 12 รูป/คน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558
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ประกอบดวย นายกอบต. 3 คน ปลัดอบต. 3 คน นักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร 2 คน พระภิกษุสงฆ 2
รูป และผูนําชุมชน 2 คน
ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ องคการบริหารสวนตําบลในเขต 3 จังหวัด ภาคกลาง ประกอบดวย
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี อบต. จํ า นวน 37 แห ง จั ง หวั ด นนทบุ รี มี อบต. จํ า นวน 31 แห ง และ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มี อบต. จํานวน 121 แหง รวมทั้งหมด 189 แหง
ระยะเวลาการทําวิจัย
ระยะเวลาในการดํ าเนิ นการวิจัย ตั้งแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2556 รวมระยะเวลาทําการวิจัย 12 เดือน

กรอบแนวคิดการวิจัย

148

วิเคราะห
หลักการและคุณคา
ของธรรมาภิบาล
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ

วิเคราะหระบบการบริหารงานของ อบต.

วิเคราะหจริยธรรมระบบการบริหารงาน
(อบต.)

ขั้น
Research

สังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ“จริยธรรมาภิบาล” อปท. ในเขตภาคกลาง

พัฒนารูปแบบ“จริยธรรมาภิบาล”ของอปท.ในเขตภาคกลาง

ขั้น
Development

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา”จริยธรรมาภิบาล“ ของ อปทในเขตภาคกลาง.
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ผูวิจัยไดดําเนินการ

2

ขั้น ดังนี้
1. ขั้น Research ดําเนินการดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) ศึกษา
วิเคราะห สภาพทั่วไปของจริ ยธรรมาภิ บาลในการบริ หารงานขององคก ารบริ หารสวนตําบล 3) วิเคราะห
คุณลักษณะและองคป ระกอบจริ ยธรรมาภิ บาลขององคการบริ หารสวนตํ าบล โดยการแจกแบบสอบถาม
และ 4) สังเคราะหและพัฒนาคุณลักษณะจริยธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
2. ขั้ น Development ดําเนิน การดังนี้ 1) รางคุณ ลักษณะจริยธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของ
องคการบริหารสว นตําบล จากความคิดเห็นของผูเชี่ ยวชาญ 2) สรางแบบจําลองจริยธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยกระบวนการของเทคนิคเดลฟาย 3) กําหนดยุทธศาสตรในการ
สร างจริ ยธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล โดยทํ า Focus Group กั บ กลุ ม
ผูเชี่ยวชาญ และ 4) การใชเทคนิค IOC เพื่อตรวจสอบความมีคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยดวยผูเชี่ยวชาญ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบดวย แบบสอบถาม เทคนิคเดลฟาย และการสนทนากลุม มี
ลักษณะและคุณภาพดังนี้
1) แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 5 ขอ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมาภิบาล
ตอการบริหารงานของ อบต. มีลั กษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดั บ จํานวน 27 ข อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ การสร างจริ ยธรรมการบริ ห ารงานของ อบต. จํ านวน 3 ข อ ตอนที่ 4
แบบสอบถามปลายเป ด (ข อคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะ) แบบสอบถามได ผ านกระบวนการปรุ งแก ไขโดยให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรง (Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความ
ตรงตามโครงสราง (Construct validity) โดยการหาคา IOC (Rovinelle & Hambleton) (สมจิตร แกวนาค. 2541) ได
เท ากั บ 0.95 และนํ าเครื่ องมื อที่ ต รวจสอบแล ว ไปทดลองใช (Try out) กั บ กลุ มตั ว อย าง อบต. ในจั ง หวั ด
นครสวรรค จํานวน 30 คน เพื่อหาความเที่ ยง (Reliability) โดยใชสู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficients)
ตามวิธีของ Cronbach (ประยูร อาษานาม. 2541 : 87) ไดคาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงทั้งฉบับ เทากับ 0.887
2) แบบสอบถามเดลฟาย จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด พัฒนา
มาจากกรอบทฤษฎีที่ และคําตอบในแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการสร างจริ ยธรรมการบริหารงานของ
อบต. ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งขอคําถามที่นํามาใชไดจาก
คําตอบของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ชุดที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีขอ
คําถามเหมือนกับแบบสอบถามในชุดที่ 2 ทุกประการ โดยเพิ่มเติ มในสวนของการแสดงคามัธยฐาน (Median)
และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)
3) แบบการสนทนากลุม ผูวิจัยสรางประเด็นคําถามในการสนทนากลุม เพื่อกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง ประกอบดวย 6 ประเด็น ดังนี้ 1. กลยุทธในการพัฒนา
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จริ ยธรรมาภิ บาล ในการนําหลัก ความโปร ง ใสมาปรั บใช ในการบริห ารงานของ อบต. 2. กลยุท ธ ในการ
พัฒนาจริยธรรมาภิบาลในการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในการบริหารงานของ อบต. 3. กลยุทธในการ
พัฒนาจริยธรรมาภิบาลในการนําหลักความรับผิดชอบมาปรับใชในการบริหารงานของ อบต. 4. ทานคิดวา
ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง ควรเปนอยางไร 5. ทานคิดวา ควรใช
หลัก ธรรมใดในการกําหนดยุท ธศาสตร การพัฒ นาจริ ยธรรมาภิ บาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง และ 6.
ขอเสนอแนะอื่ นๆ นํ า ประเด็น การสนทนากลุ ม ไปใหผู เ ชี่ ยวชาญจํ านวน 5 ท านเพื่ อตรวจสอบความตรง
(Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความตรงตามโครงสราง (Construct validity) โดย
การหาคา IOC ไดเทากับ 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลของอบต. โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชน
ผูมาใชบริการอบต.ในเขต 3 จังหวัดภาคกลาง จํานวน 270 คน ขั้นที่ 2 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยเทคนิคเดลฟาย 3
รอบ ใชแบบสอบถาม 3 ฉบับ ทําการสังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ“จริยธรรมาภิบาล” เพื่อสราง
รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง จากผูเชี่ยวชาญ 24 รูป/คน ขั้นที่ 3 ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการสนทนากลุม เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง จาก
ผูเชี่ยวชาญ 12 รูป/คน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน การวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก
ส ว นที่ 1 วิ เ คราะห ข อมู ล การวิ จั ยเชิ ง ปริ มาณ จากการตอบแบบสอบถามโดยใช ค าร อยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ตามเกณฑมาตราสว นประมาณคา 5 ระดับ (สุวิมล วองวาณิช. 2553. :
230) เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางเปนขอคําถาม
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงออกเปน 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 1. วิเคราะห
ขอมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบจริยธรรมาภิบาล โดยการใชเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ รอบที่ 1 เปนขอมูลจากการ
ระดมความคิ ด เห็ น จากผู เ ชี่ ยวชาญด านวิ ธี ก ารบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อนํ าไปกํ าหนดเป น ร าง
รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง วิเคราะหขอมูลดวยการแยกแยะประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิ
เสนอตามขอบขายการบริหาร การบริการ และการสนับสนุนการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3 หลัก รอบที่
2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 ใชการคํานวณคารอยละจากคําตอบที่ผูทรงคุณวุฒิเห็น
ดวย โดยนํา ขอคําถามที่ผู ทรงคุณ วุฒิเห็ นดวยร อยละ 80 ขึ้ นไป มาสรางเปน แบบสอบถามประมาณคา 5
ระดับ รอบที่ 3 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะหคามัธยฐานและคา
พิสัยระหวางควอไทล โดยพิจารณาคัดเลือกขอที่มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทล
1.50 ลงมา ตามเกณฑการตัดสินระดับฉันทามติสําหรับการตอบที่เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวไปกําหนดเปนรูปแบบจริยธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ อปท. ในเขตภาคกลางที่เหมาะสม ขั้นที่ 2
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การสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง
โดยใช เ ทคนิ ค 6’ C Technical Analysis (นภั ท ร แก ว นาค. 2556 : 6) โดยการสรุ ป เนื้ อหาสาระสํ าคั ญ แล ว
วิเคราะหจําแนกกลุม ทําการจัดรวบรวมขอมูล พรอมอธิบายความหมายแลวสรุปและจัดระบบของขอมูล เพื่อ
สรางกลยุทธการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองทองถิ่นในเขตภาคกลางอยางเปนระบบ

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง พบวา
1.1 ภาพรวมด านความรู ใ นการบริห ารงานตามหลั กธรรมาภิ บ าล มี ก ารให ความรู ใ นการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง ภาพรวมดานความรูสึกในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของอบต.ในเขตภาคกลางในดานความเชื่อ ความ
ศรัทธาอยูในระดับมาก ภาพรวมดานพฤติกรรมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง
1.2 จากการศึกษาภาพรวมดานขนาดของ อบต. พบวา ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลของ อบต.
ขนาดเล็ก ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการนําหลักธรรมมาภิบาลประยุกตใชใน
การบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลของ อบต.ขนาดกลาง ในการสรางความรู
ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติ ในการนําหลักธรรมมาภิบาลประยุกตไปใชในการบริหารงานอยูในระดับ
มาก ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลของ อบต.ขนาดใหญ ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติ
ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง
1.3 จากการศึ กษาภาพรวมจริ ยธรรมาภิ บ าลในมุมมองของผูมารั บบริ การ และบุคลากร
พบวา ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลในมุมมองของผูมารับบริการ ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทาง
การปฏิ บั ติ ใ นการนํ าหลั ก ธรรมาภิ บ าลมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการบริห ารงานอยู ใ นระดั บปานกลาง ภาพรวม
จริยธรรมาภิบาลในมุมมองของบุคลากรในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานอยูในระดับมาก
2. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง ประกอบดวย การสรางจริยธรรมาภิบาล
โดยการนําหลักความโปรงใสมาปรับใชในงานบริหาร อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักความ
โปรงใสมาปรับใชในงานบริการ อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักความโปรงใสมาปรับใชใน
งานสนับสนุนของ อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานบริหาร
อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานบริการ อปท. การสรางจริย
ธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานสนับสนุนของ อปท. การสราง จริยธรรมาภิบาล
โดยการนําหลักความรับผิดชอบมาปรับใชในงานบริหาร อปท. การสรางจริยธรรมา
ภิบาลโดยการนํา
หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบมาปรั บ ใช ใ นงานบริ ก าร อปท. การสร างจริ ย ธรรมาภิ บ าลโดยการนํ าหลั ก ความ
รับผิดชอบมาปรับใชในงานสนับสนุนของ อปท. โดยมีขอสรุปคุณลักษณะจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขต
ภาคกลาง ดังภาพที่ 2
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จริยธรรมาภิบาล

ระบบการบริหารงาน อปท.

หลักความโปรงใส

งานบริหาร

หลักการมีสวนรวม

งานบริการ

หลักความรับผิดชอบ

งานสนับสนุน

ภาพที่ 2 รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของ อปท. : 3 หลักการ กับ 3 งาน อปท.

152

สรุปไดวา รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของ อปท. มีคุณลักษณะสําคัญที่แสดงถึงความสัมพันธของสอง
องคประกอบ คือ 1. หลักจริยธรรมาภิบาล ประกอบดวย การสรางความรูความเขาใจ กอใหเกิดความเชื่อ
และความศรัทธาในการนําหลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ หลักความรับผิดชอบมาเปนแนวทาง
สําคัญ ในการปฏิบั ติ หน าที่ ข องตน 2. โครงสร างการบริ ห ารของระบบงานของ อปท. ซึ่ งประกอบด วย 3
ระบบงานสําคัญ คือ งานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง ตองมีกระบวนการกําหนด
เปาหมาย หรือวัตถุป ระสงคก ารจัดการ การกํ าหนดวิธีก ารหรื อกระบวนการในการปฏิบั ติ ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการตามบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงานที่รับผิดชอบ มี
การวัดและประเมินผล โดยมีสาระสําคัญ ดังภาพที่ 3
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วิสัยทัศนของ อปท. : การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท.
“ จริยธรรมาภิบาลงานปกครองสวนทองถิ่น พัฒนางานคุณภาพ สรางสังคมคุณธรรม ”
พันธกิจ : การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท.
1. สงเสริมสนับสนุนกิจการขององคการทุกมิตงิ านใหมีจริยธรรมาภิบาล
2. สรางเสริมความรูและทัศนคติที่ดี
3. รับผิดชอบกํากับดูแลพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใหมีธรรมาภิบาล
4. สรางคานิยมและจิตสํานึกธรรมาภิบาล
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระบบงานบริหาร
มีจริยธรรมาภิบาล

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระบบงานบริการ
มีจริยธรรมาภิบาล

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระบบงานสนับสนุน
มีจริยธรรมาภิบาล

กลยุทธการจัดการเชิงยุทธศาสตร
1. กลยุทธการสรางความโปรงใสงานบริหาร อปท.
2. กลยุทธการสรางความโปรงใสในงานบริการของ อปท.
3. กลยุทธการสรางความโปรงใสในงานสนับสนุนของ อปท.
4. กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงานบริหาร อปท.
5. กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงานบริการของ อปท.
6. กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงานสนับสนุนของ อปท.
7.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานบริหาร อปท.
8.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานบริการของ อปท.
9.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานสนับสนุนของ อปท.

อิทธิบาท 4 ฉันทะ : มีความพอใจ วิริยะ : มีความเพียร จิตตะ : ความเอาใจใส วิมังสา : ความสอดสองในเหตุผล
ปจจัยแหงความสําเร็จ 1. ผูบริหาร 2. นโยบาย 3. วัฒนธรรม 4. การมีสวนรวม

ภาพที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล
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1. จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากร และประชาชนในการสรางจริยธรรมาภิบาลของ อบต.
3 ขนาด กล าวไดวา อบต.ขนาดเล็ ก และ อบต.ขนาดกลางมี การสร างความรู ความเชื่ อ ความศรั ทธาในการ
ประพฤติปฏิบัติที่นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารองคกร ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถพัฒนา
ตอไปเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ จนกอใหเกิดแนวทางการปฏิบัติรวมกันในระดับมาก และมากที่สุด องคการ
บริหารตําบลขนาดใหญมีการสรางความรู ความเชื่อ ความศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติที่นําหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกตใชในการบริหารองคกร ในระดับมาก ซึ่งสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไปอีกเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม และเป นที่ยอมรั บของประชาชนทั้ งในดานงานบริ หาร งานบริการ และงานสนับสนุ นในกิจกรรมและ
โครงการตางๆ ของ อบต. สอดคลองกับ งานวิจัยของ นฤนันท สุรยมณี (2549 : บทคัดยอ) พบวา บุคลากร
อบต.มีการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบในภาพรวมในระดับ
มากถึงมากที่สุด คือ การปฏิบัตงิ านที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการและประชาชน ทําใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีงาม ในแบบแผนการปฏิบัติงาน จนเกิดการพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ดีสมโชค (2552 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการ
ปฏิ รู ป ระบบราชการในกระทรวงยุ ติ ธ รรม ต อ งมี ก ารเสริ ม สร างความรู ค วามเข าใจในบริ บ ทด านการ
บริหารงาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ และการจัดการภาครัฐแนวใหมใหทุกหนวยงานเกิดความรูความเขาใจถูกตอง
ตรงกัน เพื่อการพัฒนาองคกรตอไป
2. ผูมารับบริการมีความคิดเห็นวา อบต. มีการสรางความรู ความเชื่อ และความศรัทธา อยูในระดับ
ปานกลาง ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรตอประชาชน สวนมุมมอง
ของบุคลากรของอบต. ตอการใหบริการดวยความรู ความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในงาน
บริการ อยูในระดับมาก ซึ่ งบุ คลากรเชื่ อว าตนเองมี แนวทางการปฏิ บัติ หนาที่ด วยความรวดเร็ วและมี การนํ า
เทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนดวยความรวดเร็วและเสมอภาค สอดคลองกับ งานวิจัย
ของ จตุรงค ดีสมโชค (2552 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรมดานการ
ใหบริการประชาชนนั้นตองสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการใหดีขึ้นกวาเดิม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน
3. รู ป แบบจริ ยธรรมาภิ บ าลประกอบด ว ย 3 หลั ก การ 3 ระบบการทํ างาน 3 กลุ มผู เ กี่ ยวข อง
ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากร และประชาชน พบวา อบต. เปนหนวยงานของราชการที่เกิดจากการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น เปนหนวยงานที่ใกลชิดและรับรูถึงขอมูลและปญหาตาง ๆ ของประชาชน ดังนั้น ในการบริหาร
องคกรทั้งดาน งานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุนจึงตองสรางใหบุคลากร และประชาชน นําหลักความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลั กความรับผิดชอบ มาประยุกตในการบริหารองคกรจนเกิดเปนจริยธรรม
ความโปรงใส จริยธรรมการมีสวนรวม และจริยธรรมความรับผิดชอบ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันของ
ผูบริหาร บุคลากร และประชาชน จนเกิดการพัฒนาชุมชนที่รอบคอบ รอบดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี
กวีนัฏธยานนท (2554 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) สมควรจะมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษาหาองคความรูที่แทจริงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบั ติ
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หนาที่ซึ่งสามารถตรวจสอบไดแลวนําไปกําหนดนโยบายหลักใหสวนราชการ ขาราชการ ไดรับความรู และเขาใจ
คําวาจริยธรรมการปฏิบัติหนาที่ซึ่งสามารถตรวจสอบได อยางแทจริง และสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤนันท
สุรยมณี และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการบริหารจัดการของอบต. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
อบต. ควรนําหลักความรับผิ ดชอบโดยการสอบถามความเห็นของประชาชนโดยผานประชาคมหมูบานเพื่ อ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ
4. กลยุ ท ธ ก ารจั ด การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจริ ยธรรมาภิ บ าล ทั้ ง 9 กลยุ ท ธ จ ะประสบ
ความสําเร็จไดตองเกิดจากความรวมมือของบุคคล 3 กลุม ไดแก 1. ผูบริหาร ควรเปนผูนําในการนําหลั ก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบมาใชใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 2.
บุคลากรใหความรวมมือในการผลักดันกลยุทธทั้ง 9 และเปนฝายประสานงานระหวางประชาชนและผูบริหาร
ดวยความเต็มใจ 3. ประชาชนสนับสนุนกลยุทธการขับเคลื่อนดวยความเขาใจและใหความรวมมือกับ อบต.
เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิเรก ถึงฝง (2549 : บทคัดยอ) ที่กลาววา การใช
ยุทธศาสตรก ารบริห ารงานของผู วาราชการจั งหวัด แบบบู รณาการในอนาคตใหประสบผลสํ าเร็จ นั้น ผูว า
ราชการจังหวัดตองมีความสามารถดานการบริหารจัดการ (Chief Executive Officer) มีวุฒิภาวะทางอารมณ
(Chief Emotional Officer) มีจิตใจที่ราเริง มองโลกในแงดี ผูที่ทํางานดวยจะมีความสุข

ขอเสนอแนะในการวิจัย
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานการจัดการและการขยายผลการวิจัยสูการบริหาร การ
ปฏิบัติหรือการจัดการ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมีการสงเสริมกระบวนการพัฒนาความมีจริยธรรมาภิบาลใน 3 ภาคสวนที่จะขับเคลื่อน
ความเปนระบบและความเขมแข็งอยางยั่ งยืน คือ ภาครัฐเปนผูกําหนดนโยบาย ประชาสั งคม และภาค
ทองถิ่นปฏิบัติงาน
1.2 ควรมีกระบวนการสงเสริมการเรียนรูของสังคมในชุมชนทองถิ่นสูสังคมแหงการเรียนรูระดับ
ทองถิ่น เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณคา และคุณภาพของความมีจริยธรรมาภิบาลที่ชุมชน ทองถิ่น ควรมีสวน
รวม รับรู และเรียนรูอยางจริงจัง
2. ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ
2.1 บุคลากรผูบริหารงานทองถิ่นควรใหความสําคัญกับความสัมพันธขององคประกอบการ
จัดการ 2 ปจจัย คือ หลักจริยธรรมาภิบาล และหลักคุณภาพการจัดการ
2.2 ผูบริหารงานทองถิ่นและบุคลากรทุกสวนงานควรมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมความมี
ธรรมาภิบาล ของ อปท. ทุกระบบงานในทุกขนาดขององคการ
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรพัฒนาแบบจําลองความเปนทองถิ่นภิวัฒนสูความเปนประชาคมอาเซียน ผานอัตลักษณ
จริยธรรมาภิบาลของชุมชน
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3.2 ควรศึกษาองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลดานอื่น ๆ ที่ไมไดนําศึกษาในงานวิจัยนี้เพิ่มเติม
เชน หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักความคุมคา
3.3 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการศึกษาในเชิงลึก เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม โดยนําเอาผลการวิจัยนี้เปนขอมูลและแนวทางในการวิจัยตอไป
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การดําเนินงานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่นของสภาพัฒนาการเมือง
The Operation to Strengthen Good Governance of Local Government by
the Political Development Council
ชาติชัย อุดมกิจมงคล (Chardchai Udomkijmongkol) 1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทคัดยอ
บทความนี้เปนผลจากการดําเนินโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น ของคณะกรรมการ
ธรรมาภิ บาลทางการเมื องและการบริ ห าร สภาพั ฒ นาการเมือง สื บ เนื่ องจากปญ หาการบริ หารจัด การ
ภาครั ฐ อาทิ การทุ จริ ตประพฤติมิชอบ การทุ จริ ตการเลื อกตั้ง หรื อเพื่อเข าสู ตําแหนง ระบบอุ ปถั มภ ที่ไ ร
จิตสํานึกความรับผิดชอบ สงผลใหประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม จึง
จําเป นอย างยิ่ งที่จ ะตองแก ไขป ญหาที่ เกิด ขึ้นโดยหลักธรรมาภิบ าล คณะกรรมการฯ จึ งจัด ทําและดํ าเนิ น
โครงการเสริมสร างธรรมาภิ บาลในท องถิ่น ขึ้น โดยคั ดเลือกพื้ นที่ ดําเนิ นงานนํารอง 7 ตําบล จั ดกิ จกรรม
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และใหทองถิ่นนําหลักธรรมาภิบาลไปแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในทองถิ่นใหเปนรูปธรรม พรอมสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ผลการดําเนินงานพบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงดานการมีสวนรวมจากหลายภาคสวนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อรวมแกไขปญหา ลดความขัดแยงจาก
การแตกแยกทางความคิด เปนการรวมคิดรวมปฏิบัติ ทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองในการแกไขปญหาของชุมชน
โดยไมตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐอยางเดียว ทําใหประชาชนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม
มากขึ้ น จากการร ว มกัน แก ไ ขป ญ หาทองถิ่ น ของตนเอง เกิด การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู และมี ข อคิ ดเห็ น และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการขยายผลการจัดกิจกรรมโครงการ การประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย การ
ประสานความรวมมือกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝงธรรมาภิบาลแกเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของขาติ
คําสําคัญ : การเสริมสราง, ธรรมาภิบาล, สภาพัฒนาการเมือง

Abstract
This article presented the result of the good governance encouragement and strengthening in
local government project by the Committee of Political Governance and Administration, Political
Development Council. Due to many problems relating to government management sector, such as
corruption, misconduct, election fraud, patronizing system without conscious responsibility, Thailand was
therefore facing problems in many aspects, namely in economics, social, political and environment, which
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needed be addressed to with good governance. Thus the committee had established the good governance
encouragement and strengthening in local government project. In this, 7 sub-districts were selected as a
pilot area. Activities to encourage and enhance the understanding of good governance were held and
local government were given the task, as well as financial support, of tackling problems in their areas
with good governance principles. The operation result found that there were more participation from
various sectors in order to solve the problems and conflicts of opinions. As a result, the communities were
more self-reliant in solving local conflicts without having to wait solely for the government’s assistance.
From this, community members had more public mind and responsibility to the society from participating
in solving their local conflicts, which also stimulated knowledge seeking and idea sharing among the locals.
Hence this project should be expanded and collaborated with the Ministry of Interior, the Board of
Provincial Good Governance and the Ministry of Education to add the good governance principles in the
curriculum to cultivate the youth for the future of the nation.
Keywords : Strengthening, Good Governance, Political Development Council
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บทนํา
ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาการบริหารจัดการหลายดาน อาทิ การทุจริตประพฤติมิชอบ
การทุจริตการเลือกตั้งหรือเพื่อเขาสูตําแหนง ระบบอุปถัมภที่ไรจิตสํานึกความรับผิดชอบ สงผลใหประเทศ
ไทยประสบปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน
อยางหลีกเลี่ยงไมได จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลักการบริหารจัดการที่ประเทศไทยได
นํามาประยุกตใชคือ หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมี 6 ดาน ประกอบดวย หลักนิติธรรม
หลั ก คุณ ธรรม หลั กความรั บ ผิด ชอบ หลั ก ความโปร งใส หลั กการมี ส วนร วม และหลัก ความคุมค า การ
บริหารงานที่กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ มีประสิทธิภาพคุมคา ไมมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ วาหากสังคมไทยมีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล จะทําใหสังคมไทยมีสภาพดีขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
สภาพัฒนาการเมืองจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78
(7) กํ าหนดให รั ฐ ต องมี แผนพั ฒ นาการเมื อง รวมทั้ งจั ด ใหมีส ภาพั ฒ นาการเมืองที่ เป น อิ ส ระเพื่ อติ ด ตาม
สอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนอยางเครงครัด ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.
2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ และเพื่อ
สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งทางการเมือง
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ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานตามวัตถุประสงคดานการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐและแผนพัฒนาการเมืองบรรลุผล สภาพัฒนาการเมืองจึงได
แต ง ตั้ งคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลทางการเมืองและการบริ ห ารขึ้ น โดยมี ห นาที่ ห ลัก ในการเสริมสร าง
วัฒนธรรมอันดีทางการเมือง วิถีชีวิตประชาธิปไตย และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง
และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ยท รงเป น ประมุ ข ส ง เสริ มและพั ฒ นา
ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหารของสถาบันการเมืองและองคกร

การดําเนินงานตามวัตถุประสงคการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น
ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลทางการเมื องและการบริหารของสถาบัน การเมืองและองคกรนั้ น
คณะกรรมการฯเห็นตรงกันวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของชุมชนในหลักการประชาธิปไตย
ดังนั้นการปกครองตนเอง และการกระจายอํานาจโดยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่น
อยางใกลชิ ดนั้น หากมีการบริห ารจัด การบานเมืองที่ดีหรื อธรรมาภิ บาล ก็จะทําให การเมืองไทยพั ฒนาสู
ความเขมแขงและยั่งยืนได คณะกรรมการฯจึงจัดทําและดําเนินโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่นขึ้น
โดยคัดเลือกพื้นที่นํารองเพื่อดําเนินงาน 7 ตําบล เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบ าล และใหท องถิ่ นนํ าหลั ก ธรรมาภิ บาลไปแก ไ ขป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ในท องถิ่ นให เป น รูป ธรรม โดย
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการพื้นที่ละ 50,000 บาท พื้นที่ 7 ตําบล ประกอบดวย
1. องคการบริหารสวนตําบลดอนแตง อําเภอขาณุวรลักษณ จังหวัดกําแพงเพชร จัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนรุนใหมรวมใจตานยาเสพติด
2. องค ก ารบริ ห ารสว นตํ าบลทมอ อํ าเภอปราสาท จั ง หวั ด สุ ริน ทร จั ดทํ าโครงการสง เสริ ม
เยาวชนสรางเครือขายคนดีศรีทมอ จังหวัดสุรินทร
3. องคก ารบริห ารส วนตํ าบลเหล า อําเภอโกสุ มพิ สั ย จั ง หวัด มหาสารคาม จั ด ทํ าโครงการ
จัดการขยะอยางเปนระบบโดยใชหลักธรรมาภิบาลนําการปฏิบัติ
4. เทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหา
มลภาวะจากกลิ่นรบกวนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดทําโครงการสืบสานดนตรี
ไทยตานภัยยาเสพติด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
6. องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส จัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะชุมชน จังหวัดนราธิวาส
7. เทศบาลตํ าบลสวนดอกไม อํ าเภอเสาไห จั ง หวั ด สระบุ รี จัด ทํ าโครงการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะดานการจัดการสิ่งแวดลอม จังหวัดสระบุรี
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ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
การดําเนิน งานการเสริมสร างธรรมาภิ บาลในทองถิ่น แต ละพื้ นที่ ไดนํ าหลักธรรมาภิ บาลมาเป น
เครื่องมือในการแกไขปญหา บางพื้นที่ใชหลักธรรมาภิบาลทุกดาน และบางพื้นที่ใชเพียงบางดาน ซึ่งเปนไป
ตามสถานการณของโครงการในพื้นที่ ผลการดําเนินงานพบวา มีการเปลี่ยนแปลงดานการมีสวนรวมมากขึ้น
จากหลายภาคสวนในพื้นที่เพื่อรวมแกไขปญหา ลดความขัดแยงจากการแตกแยกทางความคิด เปนการรวม
คิดรวมปฏิบัติ เกิดการพึ่งพาตนเองในการแกไขปญหาของชุมชนโดยไมตองรอความชวยเหลือจากภาครั ฐ
อยางเดียว ประชาชนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น รวมกันแกไขปญหาทองถิ่นของตนเอง
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชวาเปนหลักการสําคัญใน
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกอนหนานี้บางคนไมเคยทราบหรือไมเคยรับรูมากอน
อยางไรก็ตามการดําเนินงานในพื้นที่แมจะเปนไปตามวัตถุประสงคที่คาดหวัง แตก็มีปญหาอุปสรรค
หลายประการ อาทิ ผลกระทบจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ ทําใหสังคมชนบท
บางสวนไมชวยเหลือตนเองหรือพึ่งพาตนเอง รอคอยการชวยเหลือจากภาครัฐและนักการเมือง เปนอุปสรรค
ตอการสรางความรูความเขาใจในคานิยมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ปญหา
อุปสรรคอีกประการหนึ่งคื อผูนําชุมชนทองถิ่นและผูนํ าทองที่บางคนยังขาดความรูความเขาใจในหลักธรร
มาภิ บาล การประยุก ตใช ในการปฏิบั ติ และยั งยึด ติดกั บการสั่ง การตามสายการบัง คับบั ญชา เข าทํานอง
“ทางการเขาสั่งมาวา”
162
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนจากการมีสวนรวมโครงการในพื้นที่เพื่อนําหลักธรรมาภิ
บาลไปขยายผลตอ มีดังนี้ หลักธรรมาภิบาลเปนหลักสําคัญในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตั้งแตระดับ
กลุม องคกร หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ถึงระดับประเทศ เปนหัวใจหรือคานิยมการจัดการที่ดีของผูนํ า
นักการเมือง ผูบริหาร และเจาหนาที่ของรัฐ แตความเปนจริงในปจจุบันนี้หลักธรรมาภิบาลกลับถูกละเลยไม
นําไปปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรกําหนดเปนหลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ ควรมีการเผยแพรหลักธรร
มาภิบ าลในองค กร สถาบัน รากฐานในระดั บ หมู บ าน ตํ าบลทั่ วประเทศ ควรมีก ารประสานความร วมมื อ
ระหวางหนวยงานใหมีสวนรวมหรือตอยอดโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น ควรมีการเชือ่ มโยงกับ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา และควรหนุนเสริมดานงบประมาณ
ใหคณะทํางานเครือขายธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะจากการดําเนินโครงการ
จากผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลทาง
การเมืองและการบริหาร มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. ควรขยายผลการจัดกิจกรรมโครงการไปยังพื้นที่อื่นใหมากขึ้น เพื่อใหนักการเมือง เจาหนาที่
ของรัฐ และประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชนของสวนรวมโดยนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
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2. สภาพัฒนาการเมืองควรประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยใหจัดทําและผลิตเอกสารเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิ บาลสูก ารปฏิ บัติเพื่อเผยแพรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ และประชาชนเพื่ อจะได
แลกเปลี่ยนเรียนรูธรรมาภิบาล และเพิ่มการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
3. สภาพัฒนาการเมืองควรประสานความรวมมือกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปน
หนวยงานหลักที่แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และดําเนินการในทุกจังหวัดเพื่อเสริมสรางและ
สงเสริมธรรมาภิบาลในงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดใหเกิดความรวมมือกับองคกร สถาบันที่
เกี่ยวของ ดําเนินงานใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจอยางจริงจังเปนรูปธรรม
4. สภาพัฒนาการเมืองควรทําหนาที่เชิ งรุ กโดยประสานความรวมมือกับมู ลนิธิ ประเทศไทยใส
สะอาด สถาบันการเมือง สถาบันการปกครอง ในการดําเนินงานเสริมสรางธรรมาภิบาล
5. สภาพัฒนาการเมืองควรจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให
นําหลั กธรรมาภิบ าลเขาเป นเนื้อหาหนึ่ง ในการเรียนการสอนทั้ง ในระดั บประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษา และ
อุดมศึกษาเพื่อปลูกฝงธรรมาภิบาลใหแกเยาวชนซึ่งจะเปนอนาคตของชาติตอไป

บทสรุป
จากอดีตถึงปจจุบัน ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่สังคมไทยประสบมาโดยตลอด คือระบบการเมือง
และการบริห าร ที่มีการปฏิบัติ ในลัก ษณะใหความสําคัญ กับผลประโยชน สวนตนหรื อพรรคพวกมากกว า
ประโยชนสาธารณะ งบประมาณของแผนดินทั้งจากราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ถูกสง
ผานนโยบายสูโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีเปาหมาย
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ มีประสิทธิภาพคุมคา เพื่อประโยชนสุขของประชาชนแตยังไมไดผลเทาที่ควร
จะเปน เพราะการขาดความรูความสามารถในการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล มีผลทําใหเกิดความ
เสียหายและสูญเสี ยผลประโยชนของสาธารณะ มี ชองว างในการติด ตามและตรวจสอบภายใน ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ สงผลตอการทุจริตและประพฤติมิชอบไดโดยงาย แกงแยงผลประโยชน เกิดการแตกแยก
ความสามัคคีตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจะตองปรับรูปแบบการทํางานให
มีลัก ษณะบูร ณาการ แสวงหาความร วมมื อและเปด โอกาสใหป ระชาชนเขามามี สวนรว มคิด ร วมทํ า รว ม
ติดตามในการตรวจสอบทางการเมืองและการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่ง
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ
หลักความคุมคา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสุข ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ มีประสิทธิภาพคุมคา
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกตอบสนองความต องการ และมี การประเมิ นผลอย างสม่ําเสมอ ด วยเหตุ ผ ลดั งกล าว การ
ดําเนินงานเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น จึงควรเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
เพื่อนําไปสูการดําเนินงานในอันที่จะทําใหทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง บรรลุวัตถุประสงคการเสริมสรางธรร
มาภิบาลในทองถิ่น มีการสรางเครือขายธรรมาภิบาล รวมทั้ งพัฒนารูปแบบ กลไก และวิธี การทํางานเชิ ง
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บูรณาการในทองถิ่น โดยคาดหวังวาหากสังคมไทยมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จะทําใหสังคมมี
สภาพที่ดีขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
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การมอบหมายงาน : ศิลปะที่ผูบริหารตองเขาใจ
Work Delegation : The art of administrator
สามารถ อัยกร (Samart Aiyakorn) 1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ซึ่งเปนศิลปะที่ผูบริหารทุกระดับตองทํา
ความเขาใจ โดยมีประเด็นสําคัญเริ่มตั้งแตความหมายของการมอบหมายงาน ประโยชนของการมอบหมาย
งานทั้งตอผูบริหาร บุคลากร และองคการ ศิลปะของการมอบหมายงาน ประกอบดวย ระดับความเหมาะสม
ของการมอบหมายงาน สิ่งที่ผูบริหารตองคํานึงถึงและควรหลีกเลี่ยงในการมอบหมายงาน ในสวนสุดทายของ
บทความนี้ ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนของการมอบหมายงาน
คําสําคัญ : การมอบหมายงาน, ศิลปะ, ผูบริหาร

Abstract
This article presented about the delegation which was the art of administrators. It mentioned
about its meaning, and advantages towards administrators, staffs and organizations. The art of work
delegation included the appropriated level of delegation. Furthermore, recognition and avoidance should
be mentioned. Finally, The process of work delegation were explained in the detail.
Keywords : Work Delegation, Art, Administrator

บทนํา

“ที่ใดไมมีการมอบหมายงาน ที่นั่นไมมีการบริหาร”
ประโยคดังกลาวแสดงใหเห็นวาการมอบหมายงาน (Delegation) เปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญ
ของการบริหาร ทุกองคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน องคการจะมีขนาดเล็กหรือใหญยอมตองมี
การมอบหมายงานเกิดขึ้นอยูเสมอ การที่องคการจะบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงคไดนั้น การมอบหมายงาน
ถือเปนกระบวนการสําคัญที่ผูบริหารองคการทุกคน ทุกระดับจะตองใหความสําคัญ เขาใจหลักและศิลปะใน
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การมอบหมายงาน เพราะถ าผูบ ริ ห ารเข าใจหลั ก และศิล ปะการมอบหมายงานแล ว ก็ จะสามารถนํ าพา
องคการใหบรรลุภารกิจตาง ๆ ตามวัตถุประสงคได
การมอบหมายงานถือเปนหลักการพื้นฐานสําคัญของการบริหาร ผูบริหารที่ดีจะตองทําความเขาใจ
และรูจักมอบหมายงานที่อยูในขอบเขตอํานาจ หนาที่ของตนไปยังผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหผูใตบังคับบัญชา
ชวยปฏิบัติ มิใชผูบริหารทํางานเองทั้งหมด ถาหากผูบริหารทําเองเสียทั้งหมดนับวาเปนผูบริหารที่บริหารงาน
ไม เ ป น ไม รู จั ก ศาสตร และศิ ล ป ข องการบริ ห าร เพราะการบริ ห ารงานที่ ดี นั้ น คน ๆ เดี ยวไม ส ามารถ
รับผิดชอบงานไดทั้งหมด ทุกตําแหนงตางมีหนาที่ มีการแบงงานกันทําตามลักษณะเฉพาะของงานและระดับ
ของสายการบังคับบัญชา ที่สําคัญหนาที่ของผูบริหารมีมากมาย อีกทั้งตองรับผิดชอบผลลัพธขององค การ
ทั้ ง หมด จึ ง ไม มี ผู บ ริ ห ารคนใดจะทํ า งานเองได อ ย า งสมบู ร ณ จํ า เป น ต อ งมี ก ารมอบหมายงานไปยั ง
ผูใตบังคับบัญชาตามความเหมาะสม (สมชาติ กิจยรรยง. 2557 : 167)
ดวยความสําคัญดังกลาว บทความนี้จะไดนําเสนอเนื้อหาสําคัญตามลําดับ ดังนี้ ความหมายของ
การมอบหมายงาน ประโยชน ข องการมอบหมายงาน ศิ ล ปะของการมอบหมายงาน และขั้ น ตอนการ
มอบหมายงาน

ความหมายของการมอบหมายงาน
166

มีนักวิชาการไดใหความหมายของการมอบหมายงาน ดังนี้
นงลักษณ ภิญโญมงคล (2550 : 76) กลาววา การมอบหมายงานเปนการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
มอบหมายงาน อํานาจ และความรับผิดชอบในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหแกบุคคลอื่น โดยมั่นใจวา
ผูรั บ มอบหมายมีความรู ความสามารถ และทั ก ษะที่จ ะทํ างานนั้ น ๆ ได บรรลุ ผ ลตามต องการ ณฐมนต
ปญจวีณิน (2552) กลาววา การมอบหมายงานเปนการกระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจ
การตัดสินใจในขอบเขตที่กําหนด ใหผูอื่นไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งในดานของเวลา
ปริมาณงาน และความสามารถของผูรับมอบงาน ปยนันท สวัสดิ์ศฤงฆาร (2553) กลาววา การมอบหมาย
งานเปนการใหคนอื่นทํางาน ในการบริหารงานขององคการตองอาศัยความรวมมือของบุคคลหรือกลุมบุคคล
จึงจําเปนตองมีการมอบหมายงานเปนภารกิจที่สําคัญ
นิสิ ต มโนตั้ง วรพั นธ (2554 : 61) กลาวว า การมอบหมายงานเป นการมอบงานใดงานหนึ่ งหรื อ
โครงการใดโครงการหนึ่งใหอีกคนหนึ่งทํา ซึ่งคนที่ถูกมอบหมายงานนั้นอาจเปนเพื่อนรวมงานที่อยูในระดับ
ตําแหนงเทาเทียมกัน เพื่อนรวมงานในโครงการเดียวกัน พนักงานที่อยูใตบังคับบัญชาของผูมอบหมายงาน
หรือบุคคลภายนอกที่องคกรวาจางมาก็ได และคนที่ถูกมอบหมายงานนั้นจะมีพันธสัญญาผูกพันกันวาจะตอง
ทํางานหรือโครงการนั้นใหเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อผูมอบหมายงานไดมอบหมายงานให
คนอื่นทําแลว ผูมอบหมายงานไมเพียงแตจะโอนภาระงานนั้นไปใหเขาเทานั้น แตยังรวมไปถึงการโอนความ
รั บ ผิ ด ชอบไปให เ ขาด ว ย การมอบหมายงานเป น ทั ก ษะที่ สํ าคั ญ สํ าหรั บ ผู บ ริ ห ารที่ ต องการใช เ วลาและ
ทรัพยากรของตัวเองใหคุมคาที่สุด ในขณะที่ สมชาติ กิจยรรยง (2557 : 168) กลาววา การมอบหมายงาน
เปนการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหบุคคลอื่น ซึ่งไดแก ผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน
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เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ โดยผูบังคับบัญชาเป นผูมอบหมายอํานาจหนาที่ซ่ึงเปนกลไกที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพขององคกร
จากการนิยามความหมายของนักวิชาการดังกลาวขางตน จะเห็นวา นิยามในประเด็นแรกมุงไปที่
การถายโอนเนื้อหาของงาน อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ประเด็น
ที่ ส อง บุ ค คลที่ เ กี่ ยวข อ งในการถ ายโอนภาระงานมี ส องกลุ ม คื อ ผู มอบหมายงานและผู รั บ มอบ ซึ่ ง ผู
มอบหมายงานจะเป น คนเริ่ ม ต น มอบหมายงานไปยั ง ผู รั บ มอบ โดยผู ม อบหมายงานส ว นใหญ เ ป น
ผูบังคับบัญชา ผูรับมอบสวนใหญเปนผูใตบังคับบัญชา แตบางครั้งผูรับมอบหมายงานอาจเปนบุคลากร หรือ
กลุมบุคลากรที่มีตําแหนงเทากันตามสายการบังคับบัญชา หรืออาจเปนองคกรภายนอกก็ได ประเด็นที่สาม
คือ ผูรับมอบหมายงานตองมีคุณสมบัติ และความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติภาระงานที่ถูกถายโอนมา
ประเด็นสุดทาย คือ เกิดเงือ่ นไขผูกพันขึ้นระหวางผูรับมอบหมายงานกับผูมอบหมายงาน โดยมีทั้งระยะเวลา
ที่กําหนด ปริมาณผลงาน และคุณภาพของผลงานตามทีผ่ ูมอบหมายงานกําหนด
สรุ ป ได ว า การมอบหมายงาน(Delegation) หมายถึ ง การที่ ผู มอบหมายงานถ ายโอนภาระงาน
อํานาจหนาที่ ความรับผิ ดชอบ ไปยังผูรั บมอบ โดยผูรับ มอบต องมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรั บ
มอบหมาย โดยมีขอผูกพันตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ตามเงื่อนไขของเวลา ปริมาณ และคุณภาพของ
งานที่ถูกกําหนดโดยผูมอบหมายงาน

ประโยชนของการมอบหมายงาน
การมอบหมายงานมีประโยชนหลายประการ (นงลักษณ ภิญโญมงคล. 2550 : 77 ; อํานาจ วัดจินดา.
2551 ; นิสิต มโนตั้งวรพันธ. 2554 : 62 ) ดังนี้
1. ลดภาระงานของผูบริหาร เมื่อผูบริหารมีการมอบหมายงาน เทากับวาไดกระจายภาระงานตางๆ
ไปยังผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ทําใหผูบริหารมีเวลาในการทํากิจกรรมการบริหารมากขึ้น เชน การวางแผน
เชิงกลยุทธ การควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ การจัดหาทรัพยากรในการบริหารองคการ
การวิเคราะหประสิทธิภาพขององคการ ความคิดสรางสรรคในการนําองคการไปสูความสําเร็จ โดยกิจกรรม
เหลานี้ถือเปนภารกิจหลักของผูบริหาร
2. พัฒนาบุคลากรในองคการ การที่ผูบริหารกระจายภาระงาน อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ใหแก บุคลากรในองคการนั้น นอกจากจะเปนการแบ งเบาภาระของผูบ ริหารแลว ยัง เปนการฝ กฝนความ
เชี่ยวชาญในการทํางานของบุคลากรดวย เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชทักษะ ความรูความสามารถใน
การทํางาน ยิ่งเมื่อไดรับผิดชอบภาระงานที่สําคัญขององคการ เหมือนเปนการฝกปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความพรอมที่จะเปนผูบริหารตอไปในอนาคต
3. สร างขวัญ และกําลังใจแกบุคลากร การที่บุ คลากรได รับผิ ดชอบภาระงานที่ มีความสําคั ญต อ
องคการ ทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน รูสึกเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ สิ่ง
เหลานี้เปนการกระตุนขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหมีความรูสึกผูกพัน จงรักภักดีตอองคการ บุคลากรจะ
ทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ สงผลดีตอองคการในอนาคต
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4. เกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางาน เมื่อมีการมอบหมายงานระหวางผูบริหารและบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในองคการ ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลทั้ง 2 ฝาย ทําใหผูบริหารและบุคลากรได
ทํางานรวมกัน เกิดความคุนเคยไววางใจซึ่งกันและกัน สงผลใหความสัมพันธของบุคลากรในองคการเปนไป
อยางราบรื่น สามารถลดขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในองคการได
5. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการเพิ่มขึ้น เมื่อมีการกระจายภาระงานอยางเหมาะสมใน
องคการ บุคลากรทุกคนมีภาระความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติ องคการจะสามารถปฏิบัติภารกิจหลายอยางได
พร อมกั น ส ง ผลให ป ระหยั ด เวลา งบประมาณ และทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นการทํ า งาน ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลขององคการก็จะเพิ่มขึ้น
จากประโยชนของการมอบหมายงานที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการมอบหมายงานมีประโยชนทั้ง
ตอตัวผูบริหารซึ่งเปนผูมอบหมายงาน บุคลากรผูปฏิบัติซึ่งเปนผูรับมอบหมายงาน และองคการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประโยชนของการมอบหมายงาน
ผูไดรับประโยชน
ผูบริหาร/ผูมอบหมายงาน

168
ผู ป ฏิ บั ติ / ผู รั บ มอบหมาย
งาน

องคการ

-

ประโยชนที่ไดรับ
ลดภาระงานตาง ๆ เพื่อไปทํากิจกรรมการบริหารมากขึ้น
เพิ่มการติดตอสื่อสารและความไวใจซึ่งกันและกันระหวางผูบริหาร
กับผูปฏิบัติ
บรรลุเปาหมายไดงายขึ้นเมื่อไดรับความรวมมือจากผูปฏิบัติงาน
ขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากไดมีสวนรวมในการ
ทํางานใหกับองคการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ฝกการเปนหัวหนางานหรือผูบริหารในอนาคต
ประหยัดทรัพยากร หากงานนั้นถูกมอบหมายใหกับคนที่เหมาะสม
และถูกมอบหมายในระดับความรับผิดชอบที่เหมาะสมที่สุด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยในองคการอยางคุมคาที่สุด

ที่มา : ดัดแปลงจาก Brow. (2006)

ศิลปะในการมอบหมายงาน
1. ความเหมาะสมในการมอบหมายงาน
สิ่ง ที่ผู บ ริห ารต องเขาใจในการมอบหมายงาน (นงลั ก ษณ ภิญ โญมงคล. 2550 : 79-80) คื อ
“ความเหมาะสมของประเภทงานที่จะมอบหมาย” ถือเปนศิลปะที่ผูบริหารตองเรียนรูและเขาใจในระดับของ
การมอบหมายงานที่เหมาะสม บทความเรื่อง “Delegation authority skills, task and the process of effective
delegation” ไดกลาวถึงระดับการมอบหมายงานไว ดังนี้
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1.1 “Wait to be told” หรือ “Do exactly what I say” หรือ “Follow these instructions precisely.”
การมอบหมายงานในระดับนี้เหมาะสมกับการมอบหมายงานใหกับผูที่ไมมีประสบการณในเรื่องนั้นๆเลย จึง
ตองมอบหมายงานโดยบอกใหทํา ซึ่งผูรับมอบหมายงานจะไมไดรับอิสระในการทํางานอยางเต็มที่
1.2 “Look into this and tell me situation. I’ll decide.” ก าร มอบ ห มายง าน ใ น ร ะดั บ นี้ จะใ ห
ผูรับผิดชอบไดมีการวิเคราะหงานและเสนอแนะวาควรทําอยางไรบาง แตการตัดสินใจวาจะทําอยางไรยังเปน
ของผูมอบหมายงานเทานั้น
1.3 “Look into this and tell me situation. We’ll decide together.” การมอบหมายงานในระดั บนี้
เหมาะกับผูที่เริ่มมีประสบการณในเรื่องนั้นๆบางในระดับหนึ่ง โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและรวมกันในการ
ตัดสินใจระหวางผูมอบหมายงานและผูรับมอบหมายงานนั้น ๆ
1.4 “Tell me the situation and what help you need from me in assessing and handling it. Then
we’ll decide.” การมอบหมายงานในระดับนี้ เริ่มมีการใหอิสระในการวิเคราะหและการตัดสินใจ โดยทั้งสอง
ฝายจะต องเห็น พองต องกั นในการทํ างาน ผู มอบหมายงานจะเน นบทบาทการเป น ผูส นับ สนุ น เพื่ อใหก าร
ทํางานบรรลุผลตามที่ตองการ การมอบหมายงานในระดับนี้จะทําใหเกิดการพัฒนา การสอนงาน และสราง
ความสัมพันธที่ดี
1.5 “Give me your analysis of the situation (reasons, option, pros and cons) and recommendation.
I’ll let you know whether you can go ahead.” การมอบหมายงานในระดับนี้ เปนการมอบหมายงานโดยให
ผู รั บ มอบวิ เ คราะห แ ละเสนอแนะวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เ หมาะสมได อ ย า งมี อิ ส ระมากขึ้ น หลั ง จากนั้ น ผู
มอบหมายงานจะตรวจสอบกอนตัดสินใจใหลงมือทํา แตหลังจากใหทําแลวจะไมไปยุงเกี่ยวหรือกาวกายการ
ทํางานของผูรับมอบหมายงาน
1.6 “Decide and let me know your decision, and wait for my go-ahead before proceeding.”
เปนการมอบหมายงานในระดับที่ใหผูรับมอบเสนอวิธีและแนวทางการดําเนินงานใหผูมอบหมายงานทราบ
และสามารถเริ่มดําเนินงานไดทันทีหลังจากไดรับอนุมัติจากผูมอบหมายงานแลว
1.7 “Decide and let me know your decision, then go ahead unless I say not to.” เ ป น ก าร
มอบหมายงานและแจงใหผูมอบหมายงานไดทราบถึงวิธีการที่จะทํา และใหลงมือทําไดถาไมมีการโตแยงหรือ
ขอสงสัยจากผูมอบหมายงาน
1.8 “Decide and take action – let me know what you did ( and what happened) .” เ ป น ก าร
มอบหมายงานใหทําได แตผูรับมอบหมายงานตองมารายงานความคืบหนาเมื่อเกิดเหตุการณตางๆใหกับผู
มอบหมายงานทราบ
1.9 “Decide and take action. You need not check back with me.” เป น การมอบหมายงานโดย
ใหผูรับมอบหมายงานออกแบบและลงมือทําไดโดยไมตองรอถามผูมอบหมายงาน
1.10 “Decide where action needs to be taken and manage the situation accordingly. It’s your
area of responsibility now.” เปนระดับสูงสุดของการมอบหมายงาน เหมาะกับการมอบหมายงานใหแกผูที่มี
ประสบการณ ความรู ทั ก ษะ และแรงจู ง ใจในการทํ างานนั้ น ๆ สู ง โดยจะให อิส ระอย างเต็ มที่ แก ผู รั บ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558
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มอบหมายงานในการดํ าเนิน งานตามวิธี ที่เ หมาะสม และให รั บ ผิด ชอบเต็มที่ใ นการปรั บเปลี่ ยนหรื อแกไ ข
เพื่อใหงานบรรลุผลดีที่สุดตามที่ตองการ
ระดับของความเหมาะสมในการมอบหมายงานทั้ง 10 ระดับ เปนศิ ลปะที่ผู บริหารทุกคนจะตอ ง
พิจารณา และตัดสินใจอยางรอบคอบวาจะมอบหมายงานในระดับใดใหกับผูปฏิบัติงาน และตองปฏิบัติตาม
แนวทางการมอบหมายงานนั้น อีกทั้งผูบริหารตองพยายามพัฒนาระดับการมอบหมายงานใหไปจนถึงขั้ น
สูงสุดในการมอบหมายงาน
2. สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการมอบหมายงาน
ในการมอบหมายงานนอกจากระดั บ ความเหมาะสมของการมอบหมายงานแล ว ยั ง มี สิ่ ง ที่
ผูบริหารจะตองคํานึงถึงในการมอบหมายงาน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2554; สมชาติ กิจยรรยง. 2557 :
171) ดังตอไปนี้
2.1 การเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ผูบริหารตองพิจารณาคนที่มีความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ มีความรับผิดชอบเหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพื่อที่จะมอบหมายงานใหเหมาะสมกับบุคลากร
เปนการประกันความสําเร็จของการทํางาน โดยมีประโยคที่เราไดยินอยูเสมอ คือ “Put the right man to the
right job”หรือ การเลือกคนใหเหมาะกับงานนั่นเอง
2.2 ปริมาณของงาน ในการมอบหมายงานผูบริหารตองคํานึงถึงปริมาณของงานทีจ่ ะมอบหมาย
ใหแกบุคลากรวาจะมอบหมายงานบางสวนหรือทั้งหมด บุคลากรมีปริมาณงานที่ตองปฏิบัติในขณะนั้นมาก
นอยเพียงใด เพื่อผูบริหารจะไดมอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม ไมมากไมนอยจนเกินไป
2.3 ความยากงายของงาน ผูบริหารตองคํานึงถึงความยากงายของงานที่มอบหมาย โดยตองอยู
ในระดั บศักยภาพที่ บุคลากรจะปฏิบัติไ ด ไมยากจนเกินไป ในขณะเดี ยวกัน ก็ตองไมงายจนเกิ นไปเพื่อที่จ ะ
ไดผลลัพธจากการมอบหมายงานตามที่ผูบริหารคาดหวัง และถือเปนการพัฒนาบุคลากรไปพรอมๆกัน
2.4 ชวงเวลาในการมอบหมายงาน ผูบริหารตองมอบหมายงานในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให
บุคลากรไมเรงรีบปฏิบัติจนเกินไป ควรมีการมอบหมายงานลวงหนาเพื่อใหบุคลากรมีเวลาในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่ และในขณะเดียวกันก็ไมมอบหมายงานลวงหนานานจนเกินไป ซึ่งอาจทําใหบุคลากรขาดความ
กระตือรือรนได
2.5 การติด ตาม ควบคุ มการมอบหมายงาน ผู บริ ห ารต องคํ านึง ถึ งการติ ด ตาม ควบคุมการ
มอบหมายงานโดยตองมีการติด ตาม ควบคุ มอยางใกลชิด เพื่อใหบุคลากรเกิดความมั่นใจในการทํางานที่
ได รั บ มอบหมาย คอยช ว ยเหลื อสนั บ สนุ น บุ คลากรแต ใ นขณะเดี ยวกั น ก็ ต องทํ า ให บุ คลากรไมรู สึ ก ว าถู ก
ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการทํางาน
ทั้งหมดเปนสิ่งที่ผูบริหารตองคํานึงถึงในการมอบหมายงาน เปนศิลปะที่จะชวยใหการมอบหมาย
งานของผู บ ริ ห ารมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น ทํ า ให บุ คลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านพึ ง พอใจและปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด รั บ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. สิ่งที่ตองหลีกเลี่ยงในการมอบหมายงาน
ในการมอบหมายงานมีสิ่งที่ผูบริหารควรหลีกเลี่ยง (สมชาติ กิจยรรยง. 2557 : 170) ดังนี้
3.1 รอจนงานทวมตัวแลวจึงมอบ ผูบริหารตองรีบกระจายงานใหแกบุคลากรโดยเร็ว อยารอให
งานเพิ่มพูนมากๆแลวจึงมอบใหกับบุคลากร เพราะนอกจากบุคลากรจะไมพึงพอใจแลว ยังอาจทําใหงานไมมี
คุณภาพดวย
3.2 คาดหวังจะไดผลสมบูรณในทันทีทันใด เมื่อผูบริหารมอบหมายงานใหกับบุคลากร ผูบริหาร
ตองใหเวลาในการปฏิบัติงานแกบุคลากร เพราะบุคลากรตองใชเวลาในการทํางาน อยาคาดหวังวางานจะ
เสร็จสมบูรณอยางรวดเร็วตามที่คาดหวัง
3.3 ควบคุมจนบุคลากรขาดอิสระ เมื่อมอบหมายงานแลวผูบริหารควรทําหนาที่สนับสนุน ให
กําลังใจในการทํางานแกบุคลากร อยาควบคุมจนบุคลากรขาดอิสระในการปฏิบัตงิ าน
3.4 รอจนผูปฏิบัติงานแกปญหาไมได เมื่อมอบหมายงานไปแลว ผูปฏิบัติงานประสบปญหา ไม
สามารถแก ปญหาได ผู บริหารตองเขาไปชวยเหลือใหคํา แนะนํ าปรึก ษาทัน ที อย าปลอยจนบุ คลากรแกไ ข
ปญหาไมไดแลวจึงเขาไปชวยเหลือ เพราะอาจทําใหงานเสียหายจนไมสามารถแกไขได
3.5 มอบหมายงานซ้ํ าซ อน ผู บ ริ หารต องวางแผนในการมอบหมายงาน อย ามอบหมายงาน
ซ้ําซอนแกผูปฏิบัติงาน เพราะอาจทําใหเกิดปญหางานเสร็จลาชาหรือขาดคุณภาพ ไมเปนไปตามที่คาดหวัง
3.6 เลือกที่รักมักที่ชังในการมอบหมายงาน ผูบริหารตองมอบหมายงานตามความเหมาะสม ไม
เลือกมอบหมายงานใหเฉพาะคนที่ผูบริหารชื่น ชอบ เพราะการเลือกปฏิบัติข องผูบริหารจะทําใหเกิดความ
ขัดแยงขึ้นในองคการและสงผลเสียตอองคการได
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทั้ง 6 ขอดังกลาว เปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนทุกระดับตองไมถือปฏิบัติ เพราะจะทํา
ใหการมอบหมายงานขาดประสิทธิภาพ บุคลากรไมพึงพอใจ เกิดความขัดแยงขึ้นในองคการ สงผลเสียทั้งตอ
ตัวผูบริหาร ตอบุคลากร และตอองคการ

ขั้นการมอบหมายงาน
ในการมอบหมายงานนั้น ผูบริห ารตองทําตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง เพื่อให การมอบหมายงานมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขั้น (นิสิต มโนตั้งวรพันธ. 2554 : 63-64 ; สมชาติ กิจยรรยง. 2557 : 173-176) ดังนี้
ขั้น ที่ 1 วางแผนการมอบหมายงาน ขั้ น แรกในการเริ่ มต น ของการมอบหมายงาน ผูบ ริ ห ารต อง
วางแผน และเตรียมการในการมอบหมายงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
o พิจารณางานที่จะมอบหมายวามีงานใดบาง
o พิจารณาปริมาณงานวาจะมอบบางสวนหรือทั้งหมด
o พิจารณาลักษณะงานวาเปนงานที่ตองอาศัยความรูทางเทคนิค ประสบการณตางๆมาก
นอยแคไหน
ขั้นที่ 2 ระยะเริ่มตนของการมอบหมายงาน เปนขั้นที่ผูบริหารเริ่มที่จะมอบหมายงาน และใหความ
ชวยเหลือเบื้องตนแกบุคลากรผูรับมอบหมายงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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o
o
o
o

พิจารณาวาควรจะมอบหมายงานใหบุคลากรหรือกลุมบุคลากรใด
ชี้แจงวัตถุประสงคของงาน หนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรคนใดบางที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน
กําหนดระยะเวลาในการสงงาน และใหขอมูลเบื้องตนที่จําเปนในการเริ่มทํางานนั้นๆ
กําหนดมาตรฐานของงานที่ผูบริหารและบุคลากรที่รับมอบหมายงานยอมรับ และชี้แจง
วิธีประเมินผลความสําเร็จของงานใหชัดเจน
ขั้น ที่ 3 ระหว างการมอบหมายงาน เมื่ อผู รั บ มอบหมายงานปฏิ บัติ ง านไปได ช ว งระยะเวลาหนึ่ ง
ผูบริหารตองคอยสนับสนุน และใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวย
ความเรียบรอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
o คอยสนับสนุนทรัพยากรตางๆที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน เชน บุคลากรอาจตองการ
ผูปฏิบัติงานชวยเหลือเพิ่มเติม วัสดุอุปกรณไมเพียงพอ เปนตน
o ฝกอบรมชวยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(ถาเปนงานระยะยาว) ใหแกบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรผูรับมอบหมายงาน
o มอบอํ านาจให ผูรับ มอบหมายงานตัด สินใจแทนผูบริ หารไดเ ทาที่ เห็น สมควรเพื่อใหงาน
เสร็จรวดเร็วขึ้น
o เปดโอกาสใหผูรับมอบหมายงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานและเสนอทางเลือก
หลายๆทางเพื่อใหผูบริหารตัดสินใจ
172
ขั้นที่ 4 การควบคุมการมอบหมายงาน ในขั้นนี้เมื่อผูรับมอบหมายงานปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน
พอสมควร ผูบริหารตองมีกระบวนการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหงานดําเนินไปตาม
วัตถุประสงค และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นอยางทันทวงที โดยมีรายละเอียด ดังนี้
o กําหนดระบบการรายงานผลความกาวหนาของงาน เชน รายงานประจําสัปดาห เปนตน
o มีการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน
ขั้นที่ 5 การประเมินผลการมอบหมายงาน เมื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเสร็จสิ้น ตองมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานวาบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการวางแผนการมอบหมายงานหรื อไม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
o มีการวัดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตัวชี้วัด
o ปริมาณงานที่กําหนด และระยะเวลาในการสงผลงานเปนไปตามเงื่อนไขหรือไม
o รายงานผลสมบูรณของการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 6 การใชผลการประเมิน เมื่อผูบริหารประเมินผลงานจากการมอบหมายงานใหบคุ ลากร
เสร็จสิ้น ผลการประเมินจะตองนํามาใชเพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
o ถาผลงานเปนไปตามที่กําหนด อาจใหคําชมเชยหรือใหรางวัลแกผูรับมอบหมายงาน
o ถ าผลงานไม เ ป น ไปตามที่ กํ าหนด ต องหาสาเหตุ แ ละแนวทางแก ไ ขเพื่ อปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานครั้งตอไปใหดีขึ้น
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o ผลจากการประเมิ นการมอบหมายงาน สามารถนําไปใชป ระโยชนใ นการวางแผนการ
มอบหมายงานครั้งตอไป
ขั้นการมอบหมายงานทั้ง 6 ขั้น สามารถสรุปได ดังภาพที่ 1
ขั้นที่ 1 วางแผนการ
มอบหมายงาน

ขั้นที่ 2 ระยะเริ่มตนของ
การมอบหมายงาน

ขั้นที่ 3 ระหวางการ
มอบหมายงาน

ขั้นที่ 6 การใชผลการ
ประเมิน

ขั้นที่ 5 การประเมินผล
การมอบหมายงาน

ขั้นที่ 4 การควบคุมการ
มอบหมายงาน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการมอบหมายงาน

สรุป
การมอบหมายงานนับเปนหลักการพื้นฐานของการบริหาร ผูบริหารที่ดีจะตองทําความเขาใจและมี
ศิลปะในการมอบหมายงาน การมอบหมายงาน หมายถึง การที่ผูมอบหมายงานถายโอนภาระงาน อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ไปยังผูรับมอบหมายงาน โดยผูรับมอบหมายงานตองมีความสามารถเหมาะสมกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดขอผูกพันตอภาระงานที่ไดรับมอบหมายตามเงื่อนไขของเวลา ปริมาณ และ
คุณภาพของงานที่กําหนดโดยผูมอบหมายงาน
การมอบหมายงานมีประโยชนทั้งตอตัวผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และตอองคการ การมอบหมายงาน
ชวยแบงเบาภาระงานของผูบริหาร เปนการพัฒนาบุ คลากรที่ไดรับมอบหมายงาน ทําใหขวัญกําลังใจของ
บุคลากรในองคก ารดี ขึ้น เกิด ความสัมพัน ธ ที่ดี ระหว างผูบ ริห ารกั บบุ คลากรในองค ก าร และสง ผลทําให
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการดีขึ้น
ศิลปะของการมอบหมายงาน ผูบริหารตองพิจารณาระดับความเหมาะสมของการมอบหมายงาน
วาจะมีการมอบหมายงานในระดับใดใหแกบุคลากร และตองคํานึงถึงการเลือกบุคลากรที่ จะรับมอบหมาย
งาน ปริมาณงานที่มอบหมาย ความยากงายของงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีสิ่งที่ผูบริหาร
ต องหลี ก เลี่ ย งในการมอบหมายงานหลายประการ ศิ ล ปะเหล านี้ จ ะทํ าให ผู บ ริ ห ารนํ าไปปรั บ ใช ใ นการ
มอบหมายงานในองคการไดดียิ่งขึ้น
ในสวนขั้นตอนการมอบหมายงานประกอบไปดวย วางแผนการมอบหมายงาน ระยะเริ่มตนของการ
มอบหมายงาน ระหวางการมอบหมายงาน การควบคุมการมอบหมายงาน การประเมินการมอบหมายงาน
และสุดทายคือการใชผลการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงวางแผนการมอบหมายงานครั้งถัดไป
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ศิลปะการมอบหมายงานดังกลาว ผูบริหารทุกระดับในทุกองคการไมวาจะมีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก
สามารถทํ าความเข าใจและนํ าไปปรั บใชในการบริหารองค การของตนเองไดทั นที เพราะกิจกรรมการบริ หาร
องคการของผูบริหารนั้น การมอบหมายงานเกิดขึ้นตอเนื่องอยูเปนประจํา

“มาเปนผูบริหารที่มีศิลปะในการมอบหมายงาน
เพื่อนําองคการไปสูค วามสําเร็จกันเถอะครับ”
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ
กองบรรณาธิก ารได กําหนดคํ าแนะนํ าการเตรี ยมต นฉบั บไว ให ผู เขี ยนยึ ด เป น แนวทางในการส ง
ตนฉบับสําหรับการตีพิมพลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบ
ตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได

วิธีการเตรียมตนฉบับ
1. ตนฉบับ พิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได องคประกอบตาง ๆ ของบทความใหจัดตาม
คํ าแนะนํ าการเตรี ยมต น ฉบั บ นี้ การใช ภาษาไทยให ยึด หลั ก การใช คํ าศั พ ท และชื่ อบั ญ ญั ติ ต ามหลั ก ของ
ราชบัณ ฑิต ยสถาน ควรหลี กเลี่ยงการเขียนภาษาอั งกฤษปนภาษาไทยโดยไม จําเป น กรณี จําเป นใหเ ขียน
คําศัพทภาษาไทยตามดวยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ สวนอักษรและคําที่เหลือ
ทั้งหมดใหพิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ คําศัพทคําเดียวกันที่เปน
ภาษาไทยและตามดว ยภาษาอัง กฤษหากปรากฏในหลายที่ ให ใช คํ าศั พท ภาษาไทยตามด วยภาษาอั งกฤษ
เฉพาะครั้งแรก ครั้งตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น บทนิพนธสวนที่เปนภาษาอังกฤษหรือบทคัดยอ
ควรใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตองดานการใชภาษากอน
2. การพิมพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหนากระดาษ ขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้ง
คาหนากระดาษสํ าหรั บการพิ มพห างจากขอบกระดาษดานบนและล าง ดานละ 2 นิ้ ว ด านซ ายและขวา
ดานละ 1.25 นิ้ว จัดคอลัมนเดียว ใสเลขหนากํากับทุกหนา
3. รูปแบบตัวอักษร ใชตัวอักษรแบบ TH Niramit AS ทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ขนาด
ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผูเขียน
และหัวขอหลักใชตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวน
ใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนงทางวิชาการของผูนิพนธและที่อยู ใช
ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ
4. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมควรเกิน 13 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอางอิง
5. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟ ใหแทรกไวในเนื้อเรื่อง โดยผูเขียนคัดเลือกเฉพาะที่จําเปน
เทานั้น เรียงลําดับใหส อดคลองกับ เนื้อหา ชื่อตารางใหอยู ดานบนของตาราง สว นชื่อรูปภาพ แผนภูมิและ
กราฟใหอยูดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้น ๆ ที่สื่อความหมายไดครบถวน
6. ประเภทของตนฉบับ
6.1 บทความวิจัย (Research article) เปนการนําเสนอผลการวิจัยอาจเปน Concept
paper หรือผลงานวิจัยที่สําเร็จสมบูรณแลวซึ่งผูเขียนไดดําเนินการดวยตัวเอง
6.1.1 สวนประกอบตอนตน
1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควรเกิน
100 ตัวอักษร ใหเขียนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัว
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แรก ยกเวน Article และ Preposition ใชตั วพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตั ว
เอนไมตองขีดเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสชื่อวิทยาศาสตรดวย
2) ชื่ อผู นิพ นธ (Authors and co-authors) ระบุเ ฉพาะชื่อและนามสกุล เต็มทั้งชื่ อ
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ สํ าหรับภาษาอัง กฤษใช ตัวอักษรตัวพิมพใหญเ ฉพาะอั กษรตัว แรกของชื่อและ
นามสกุล ถ ามีผู วิจัยหลายคนให ใชหมายเลขอางอิง เชิงอรรถกํ ากับ ตามลํ าดับ พรอมระบุชื่ อหน วยงานของ
ผูวิจัยในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
3) บทคัดย อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเกินอยางละ
300 คํา เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น
ตรงประเด็ น ระบุเ ฉพาะสาระสํ าคั ญเท านั้ น โดยให ลํ าดั บ บทคั ดย อภาษาไทยขึ้ น ก อนตามด วยบทคั ด ย อ
ภาษาอังกฤษ
4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ
วิจัย ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตละชุดไม
เกิน 5 คํา โดยระบุไวทายบทคัดยอของแตละภาษา
6.1.2 เนื้ อ หาในบทความวิ จั ย สาขาวิ ท ยาศาสตร ได แ ก เคมี ชี ว วิ ท ยา ฟ สิ ก ส
คณิตศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรสุขภาพ เกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร และอื่นๆ ใหมีองคประกอบ
178 ดังนี้
1) บทนํา (Introduction) ระบุความเปนมาและความสําคัญของการทําวิจัย เหตุผล
การทําวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและวัตถุประสงคการวิจัย
2) วิ ธีดํา เนิ น การวิ จัย (Materials and methods) ระบุชื่ อ ชนิด ประเภท จํ านวน
ตลอดทั้ง ลั ก ษณะเฉพาะของสิ่ ง ที่ นํ ามาศึ ก ษา อธิบ ายวิ ธีก ารวิ จัย แผนการทดลองทางสถิติ วิ ธี การเก็ บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหทางสถิติและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล
3) ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็ น
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัว
แปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบาย
ผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ
4) วิ จ ารณ ผ ลการวิ จั ย (Discussion) เป น การแสดงความเห็ น ว า ผลการวิ จั ย
สอดคลองหรื อแตกตางจากวัต ถุประสงค สมมติ ฐานการวิจัยที่ตั้ง ไวห รือผลงานวิจั ยที่มีผูรายงานไว กอน
อยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน
5) ขอเสนอแนะ (Suggestions) เปนการใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนและประเด็นที่เปนแนวทางการทําวิจัยตอไป
6) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุ เฉพาะที่ไ ดนํามาอางอิงในบทความวิจั ย
อยางครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style
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6.1.3 เนื้ อ หาในบทความวิ จั ย สาขามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ได แ ก
ภาษาศาสตร สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร ครุศาสตร พาณิชยศาสตร บัญชีและอื่น ๆ ใหมี
องคประกอบดังนี้
1) บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Introduction) อธิบายถึงภูมิ
หลังความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและเหตุผลของการ
ทําวิจัย
2) วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) เปนความเรียงเฉพาะประเด็นสําคัญของ
วัตถุประสงคการวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการทําวิจัยทั้งหมด
3) สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) เปนความเรียงสมมติฐานเชิงพรรณนา
หรือระบุความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา
4) ขอบเขตการวิจัย (Scope) กําหนดกรอบความคิดการวิจัย เปนกรอบที่เปนแนว
ทางการทําวิจัยดานเนื้อหาสาระ ประชากรและกลุมตัวอยาง หลักเกณฑการกําหนดจํ านวนตัวอยาง การสุ ม
ตัวอยาง ตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปร พื้นที่และระยะเวลาการทําวิจัย
5) วิธีดําเนิ นการวิ จัย (Research methodology) ระบุแผนการวิจั ย เชน การสํารวจ
การศึกษาเอกสาร การทดลอง และอื่น ๆ
6) เครื่องมื อการวิจัย (Research tools) ชนิ ดของเครื่องมือ วิธีสราง การทดลองใช
และการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย
7) การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและระยะเวลา
การรวบรวมขอมูล
8) การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
9) ผลการวิจัย (Research result) รายงานผลการวิจัยเฉพาะใจความสําคัญ ชัดเจน
และตรงประเด็นจากผลการวิเคราะหหรือสังเคราะหในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัย
ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ
ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทั้งอธิบายผลการวิจัยใหไดสาระครบถวนอยางสั้น ๆ
10) การอภิ ป รายผลการวิ จั ย (Research result discussion) เป น การแสดง
ความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลองหรือแตกตางจากวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่
มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฏีหรือผลการวิจัยอะไรสนับสนุน
11) ขอเสนอแนะ (Suggestions) นําเสนอผลการวิจัยที่เดนชัดสมควรนําไปใช
ประโยชนอยางไรและแนวทางการทําวิจัยตอไป
12) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัย
อยางครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style
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6.2 บทความทางวิ ชาการ (Review article) เปนบทความที่ผูเขียนไดเรียบเรียงโดยศึกษา
คนควาจากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณของผูเขียนหรือถายทอดจากผูอื่น มีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรู องคความรู การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณคาและเปนประโยชนทางวิชาการของสาขาตาง ๆ
6.2.1 สวนประกอบตอนตน
1) ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวิจัย ความยาวไมควร
เกิ น 100 ตั ว อั ก ษร ให เ ขี ยนชื่ อภาษาไทยก อนใต มาเป น ภาษาอั ง กฤษ โดยภาษาอั ง กฤษใช ตั ว พิ มพ ใ หญ
เฉพาะตัวแรก ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพ
ดวยตัวเอนไมตองขีดเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชีวิตเปนภาษาไทยใหใสชื่อวิทยาศาสตรดวย
2) ชื่ อผู เขี ยน (Authors and Co-authors) ระบุเ ฉพาะชื่อและนามสกุ ลเต็ มทั้ ง ชื่ อ
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ สํ าหรับภาษาอัง กฤษใช ตัวอักษรตัวพิมพใหญเ ฉพาะอั กษรตัว แรกของชื่อและ
นามสกุล ถ ามีผู วิจัยหลายคนให ใชหมายเลขอางอิง เชิงอรรถกํ ากับ ตามลํ าดับ พรอมระบุชื่ อหน วยงานของ
ผูวิจัยในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา)
3) สาระสังเขป (Summary) เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระ
ครบถวนตามเรื่องเต็ม ใหเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไมเกินอยางละ 300 คํา
4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ
180 สิ่งที่ศึก ษา ผลการศึกษา สาขา การใชประโยชนหรือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญ ใหเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกิน 5 คํา
6.2.2 เนื้อหาในบทความวิชาการ มีองคประกอบดังนี้
1) บทนํา (Introduction) กลาวถึงความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหา
2) เนื้อความ (Content) ควรนําเสนอพัฒนาการของเรื่องไดอยางนาสนใจและเนื้อ
เรื่องนั้นเปนเนื้อหาใหมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
3) สรุ ป (Conclusion) เปน การยอเฉพาะขอมูลจากเนื้ อความใหสั้นไดเนื้อหาสาระ
ของเนื้อความครบถวน
4) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะเอกสารที่ผูนิพนธไดนํามาอางอิงใน
บทความวิชาการอยางครบถวนโดยใชระบบการอางอิง APA citation style (ดูรายละเอียดและตัวอยางการ
อางอิงทายเลม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://journal.snru.ac.th
7. การอางอิงในเนื้อความ
การอางอิงในเนื้อความเปนการระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้ อความ ใหใชวิธีการอางอิงแบบ
นาม-ป (Author date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพและหนาที่อางอิงเอกสารไวขางหนาหรือขาง
หลังขอความที่ตองการอางอิง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น ดังนี้
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7.1 การอางอิงชื่อบุคคล คนไทยใหลงชื่อตัวและนามสกุล สวนชาวตางประเทศใหลงเฉพาะชื่อ
สกุล
ตัวอยางการอางอิง
ผูแตง 1 คน
(สมชาย หมายปอง. 2550 : 10)
(Maipong. 2007 : 10)
ผูแตง 2 คน
(สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม. 2545 : 66)
(Chanaim and Chanaim. 2002 : 66)
ผูแตง 3 คน ใหใสชื่อทุกคน
(สุจริต เพียรชอบ,สายใจ อินทรัมพรรย และสายใจ สุวรรณธาดา. 2548 : 5)
(Pianchoop, Intranphan and Suwanthada. 2005 : 5)
ผูแตง มากกวา 3 คน ใหใสชื่อเฉพาะคนแรก ตามดวยและคณะ
(สุวกิจ ศรีปดถา และคณะ. 2550 : 145)
(Sripathar. et al. 2007 : 145)
7.2 ชื่อนิติบุคคล หนวยงาน องคกร ที่ทําเอกสาร ใหระบุชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ
ตัวอยางการอางอิง
(สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. 2549 : บทคัดยอ)
(Thai Environment Institute. 2006 : abstract)
7.3 เอกสารอางอิง (References) เปนการอางอิงสวนทายเลม โดยรวบรวมรายการเอกสาร
ทั้งหมดที่ ผูเขียนไดใชอางอิงในเนื้อความ พรอมจัดเรียงเอกสารตามลําดับอักษรตามลําดับอักษรของผูแต ง
และใหใชการอางอิงแบบ APA (American psychological association citation style) สําหรับบทความภาษาไทย
นอกจากทําเอกสารอางอิงตามตัวอยางตอไปนี้แลว จะตองแปลเอกสารอางอิงเหลานั้นเปนภาษาอังกฤษและ
จัดเรียงตามลําดับอักษร A - Z
หนังสือ (Book)
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
บทความจากองคกรหรือหนวยงาน
ชื่อองคกร/หนวยงาน. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ.
วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อเรือ่ ง. ชื่อปริญญามหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา).
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บทความจากหนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะบท (Book article or chapter)
ชื่อผู เขี ยนบทความ. (ป ที่ พิมพ ). ชื่ อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิก าร, ชื่ อหนั ง สื อ
(หนา). สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal or magazine article)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่), หนา.
บทความจากหนังสือพิมพ (Newspaper article)
ชื่ อ ผู เ ขี ย นบทความ. (ป ที่ พิ ม พ /ด/ว). ชื่ อ บทความ. ชื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ , หน า ซึ่ ง ปรากฏ
บทความ.
บทความจากฐานขอมูลอินเทอรเน็ต (Article from an internet database)
ชื่อผู เ ขี ยนบทความ. (ป ที่ เ ผยแพร ). ชื่ อบทความ. ชื่ อวารสาร, ป ที่ , ฉบั บที่ . วั น ที่ ทํ าการ
สืบคน. จากแหลงขอมูล/สารนิเทศ.
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บทความจากสารานุกรม ( Encyclopedia article)
ชื่อผูเ ขียนบทความ. (ป ที่พิมพ). ชื่ อบทความ. ใน สารานุกรม (เลมที่,หนา). สถานที่ พิมพ
: สํานักพิมพ.
เอกสารจากฐานขอมูล CD-ROM (CD-Document)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ : ชื่อหนังสือ. (จากแหลงขอมูลเลขที่)
เว็บไซต (Website)
ชื่อผูแตง. (ปที่เผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ, วันที่ทําการ
สืบคน. จาก URL
8. การสงตนฉบับ ใหนําสงตนฉบับที่พิมพหนาเดียว 2 ชุด และบันทึกลงในแผนซีดี 1 ชุด พรอม
ระบุชื่อบทความและผูนิพนธไวบนแผนซีดีดวย โดยนําสงดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
8.1 นําสงดวยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8.2 นําสงทางไปรษณียที่ กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
8.3 นําสงทางไปรษณียอิเล็คทรินิคส (E-Mail) ที่ rdi_snru@hotmail.com
8.4 นําสงทางระบบออนไลน ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal
9. ลิขสิ ทธิ์ ต นฉบับ ที่ได รับ การตีพิ มพเ ผยแพรในวารสารมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร ถือเป น
กรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หามนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปตีพิมพซ้ําเวนแตวาจะ
ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
10. ความรับผิดชอบ เนื้อหาตนฉบับที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียนทั้งนี้ไมรวม
ความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
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Guidelines for Manuscript Preparation
The editorial board has issued the instructions for manuscript preparation as a guideline for an
author in submitting a manuscript for publication in Sakon Nakhon Rajabhat University Journal. This
guideline is also for the benefits of the editorial board to verify the manuscript before publication to create
a quality, credible and referable journal.

Manuscript Preparation
1. Manuscript can be written in either Thai or English. The components of an article is to be
composed following this instruction. The use of Thai language, its vocabularies and terminologies has to
be adhered to the rules of The Royal Institute of Thailand. Unnecessary mixture of Thai and English should
be avoided. If necessary, a Thai word is to be followed by its English term in a parentheses; the first
letter of the first word in English must begin with a capital letter while others are to be followed in small
letters, unless a word is a proper name which must always begin with a capital letter.For a Thai word
followed by its English translation which is used in various places, both Thai and English words are to be
noted together only in the first mention and Thai word is to be used solely in further mention in the
article.The English part of an abstract should be checked by experts in English language before submission.
2. Typing An article shall be typed into Microsoft Word with a paper size of A4 (8.5 x 11 Inches).
Set the margins from top and bottom of the paper at 2 inches while the margins from left and right shall
be set at 1.25 inches. There must be only one column. All pages are to be numbered.
3. Font Format Use TH Niramit AS for both Thai and English. Font size must be the same for
both Thai and English fonts as to be further instructed here. For an article’s title, use 18pt. For an author’s
name and main topic, use 16pt. in bold. For sub-topics, use 14pt. in bold. For a content, use normal 14
pt. throughout the article. For the first page of footnote which states the author’s academic title and
address, use normal 12 pt.
4. Number of Pages The length of an article should not exceed 13 pages, including tables, images
and references.
5. Tables, Illustration/Figure, Charts and Graphs are to be inserted in the content. Only the
essential information of these forms should be shown and arranged to be in coherence with the main
content. The names of the tables is to be on the top of them. On the other hand, the names of the
Illustration/Figure, charts and graphs are to be shown below them along with concise and complete
description.
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6. Types of Manuscript
6.1 Research Article is a presentation of a research result. This can either be in a form of
concept paper or a complete research work which the author has conducted by him/herself.
6.1.1 Components in a beginning part
1) Title – should be concise and shows clear objective of a research. The length
should not exceed 100 letters. The name of the title in Thai is to be written first before the English name.
For the English name, the first letter of the first word must be capitalized with an exception of Article and
Preposition, which must be typed in small letters. For scientific names, italicize the terms without
underlining them. If a common name of a living species in Thai is mentioned, a scientific name of it must
be noted as well.
2) Authors and co-authors – The name and surname of the author in both
Thai and English has to be given. In English, the first letters of the author’s name and surname must be
capitalized. If there are more than two researchers, footnote reference number must be used respectively
and researchers’ institutions have to be identified at the bottom of the first page.
(for researchers
who are students, educational level, department and academic institution has to be given)
3) Abstract – Both Thai and English abstracts must not exceed 300 words in
184
length each. The purpose of an abstract is to summarize the overall content of a research work into a
concise and complete text. Therefore, its length should be short but its content direct and composed of
only significant elements. The Thai abstract is to come first, followed by its English counterpart.
4) Keywords – Use the word in the content which describes the research
methodology, research problems, research result, the place where the research is conducted. Keywords
must be written in both Thai and English within a limit of 5 words for each language and placed at the
end of the abstracts of each language.
6.1.2. The contents of the research in a science field : chemistry, biology, physics,
mathematics, computer, health science, agricultural science, engineering and others, must be composed
of the following elements.
1) Introduction – State the background and the significance and the reasons of
the research as well as other related documents and the purpose of the research.
2) Materials and methods – This part shall include the names, types, numbers
as well as specific qualities of research materials. Explanation of research methodology, experiment plans,
data collection methods, statistic data analysis and the interpretation of analyzed data must also be
provided.
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3) Results – Results must be clearly reported, mainly adhering to the research
objectives. Explanation of research results should be made mainly in descriptions. If there are many
variables or figures, the results shall be presented in the form of images, tables, charts and graphs; these
shall be inserted in the content with a short and complete explanation of research results.
4) Discussion – Discussion is a part where an opinion of how and why the
research result is in coherence of, or differ from, research objectives, research hypotheses or others’ past
research results is shown. Supporting evidences of this, whether they be theoretical evidences or research
results, shall be provided.
5) Suggestions – This is to recommend the research results for further beneficial
uses as well as other related issues which can be used to conduct future research.
6) References – Completely note only what have been cited in the research
article by using APA citation style.
6.1.3. Contents of a research article in the field of humanity and social science
: linguistics, social science, political and administrative science, jurisprudence, education, commerce,
accountancy and others, must be composed of the following elements.
1) Introduction – Explain the background and the importance of the research
along with related documents and research purposes.
2) Objectives – This is an essay of significant issues of objectives which covers
the overall guideline in conducting a research.
3 ) Hypothesis – This is a descriptive essay of hypothesis or an identification of
relationship between variables.
4) Scope – Set up the boundary of the research, which will be a guideline for
conducting a research in its content, population and sample groups, rules in setting sample size, random
sampling, variables and relationship between variables, area and the length of research time.
5) Research methodology – Specify the research plan. For example, survey,
document study, experiment, etc.
6) Research tools – Types of tools, methods of creating, testing and research tools
improvement.
7) Data collection – Methods of collecting the data and time length of data collection.
8) Data analysis – Statistics used in analyzing the data.
9) Research result–Clearly report the research result from the analysis or
synthesis of the research, adhering to the research objectives. Descriptive writing should be used in
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explaining the research result. If there are many variables or figures, the results shall be presented in the
form of images, tables, charts and graphs; these shall be inserted in the content with a short and complete
explanation of research results.
10) Research result discussion–This is to show whether the research result is
in coherence with, or differ from, research objectives, research hypotheses or past research results. It
should be elaborated along with the reasons of such outcome as well as supporting theoretical evidences
or research results.
11) Suggestions – Presenting clear research results which should be put to
further use and recommending future research issues.
12) References – Completely note only what have been cited in the research
article by using APA citation style.
6.2 Review Article – is an article that an author has composed by reading and studying
from documents, translations, and the author’s work of experience or knowledge that is passed on from
others. The purpose of a review article is to distribute knowledge as well as proposing valuable and
academically beneficial opinions of various sciences.
186
6.2.1 Components in a beginning part
1) Title – should be short, concise and shows clear research objectives. The
length should not exceed 100 letters. The name of the title in Thai is to be written first before the English
name. For the English name, the first letter of the first word must be capitalized with an exception of
Article and Preposition, which must be typed in small letters. For scientific names, italicize the terms
without underlining them. If a common name of a living species in Thai is mentioned, a scientific name of
it must be noted as well.
2) Authors and Co-authors - The name and surname of the author in both
Thai and English has to be given. In English, the first letters of the author’s name and surname must be
capitalized. If there are more than two authors, footnote reference number must be used respectively
and authors’ institutions have to be identified at the bottom of the first page. (for authors who are students,
educational level, department and academic institution have to be given)
3) Summary – This part shows a clear and complete conclusion of the overall article.
Write a summary in both Thai and English, each shall not exceeding 300 words in length.
4) Keywords – Use the words in the content that describes methodology,
studied objects, results, fields, usages or places where the research is conducted. Write the keywords in
both Thai and English; each language’s keywords shall not exceed 5 words.
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6.2.2. Components of a review article consists of the following elements.
1) Introduction – This part shows the reader what is interesting about the topic before
reaching the content.
2) Content – The development of the content should be presented in an
intriguing style. The content should be new, up-to-dated and suitable with the present day situation.
3) Conclusion – This is a concise and complete summary of the content part.
4) References – Completely cite the documents which the author has
referenced in the review article by using APA citation style. (See details and examples of referencing at
the end of this instruction. More details can be found at http://journal.snru.ac.th )
7. In-text Referencing
In-text referencing shows the source of information in the content. Use the “Author-Date Intext Citation” by giving an author’s name, year of publication and pages consulted in the front or the back
of a text that is to be referenced to show the source of the text. Examples are shown below.
7.1 Referencing the name of a person – For a Thai person, mention given and last name. For a
foreigner, mention only the last name.
Example
1 Author
(Maipong. 2007 : 10)
2 Authors
(Chanaim andChanaim. 2002 : 66)
3 Authors. Mention the name of every author.
(Pianchoop, Intranphan and Suwanthada. 2005 : 5)
If there are more than 3 authors, mention only the first author’s name,
followed by the abbreviation “et al.”
(Sripathar. et al. 2007 : 145)
7.2 Names of a legal person, institute, and organization which create the
document – Mention the institute’s name as appeared.
Example
(Thai Environment Institute. 2006 : abstract)
7.3 References – References shall be showed at the end of the article, done by summing
up all documents that the author has referenced in the content. Arrange the documents by the alphabetical
order by authors’ names using APA (American Psychological Association) citation style. For a Thai article,
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apart from writing references following the given examples, the author must also translate these
references into English and arrange them by alphabetical order.
Book
Author. (Year of Publication). Book Title. Edition. Place of Publication:
Publisher.
Article from an organization or an institute
Organization/Institute. (Year of Publication). Article Title. Place of Publication.
Thesis
Author. (Year in B.E. or A.D.). Thesis Title. Degree University Thesis. (Copy).
Book article or chapter
Author. (Year of Publication). Article or Chapter Title. in Editor, Book Title.
(page). Place of Publication: Publisher.
Journal or magazine article
Author. (Year of Publication). Article Title. Journal/Magazine Title.
Volume Number (Issue Number), Page.
Newspaper article
Author. (Year of publication/Month/Date). Article Title. Newspaper. Article
page range.
Article from an internet database
Author. (Year of publishing). Article Title. Periodical Title, Volume
number, Issue number. Date of retrieving. Source of Data.
Encyclopedia article
Author. (Year of Publication). Article Title. in Encyclopedia (Volume,
Page). Place of Publication: Publisher.
CD-ROM (CD-Document)
Author. (Year of Publication). Article Title: Book Title
(From the information source number)
Website
Author. (Year of Publication on the internet). Title, Date of Retrieving. URL
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8. Manuscript Submission
Submit 2 copies of manuscript printed on one side of the paper. 1 copy of the manuscript in
a CD Rom with the article title and author’s name on the CD is also required to be submitted. Submission
can be made by choosing one of the following methods.
8.1 In person at the Research and Development Institute Sakon Nakhon Rajabhat University.
8.2 By post to the following address : Editorial Board of Sakon Nakhon Rajabhat University Journal,
Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University, Muang District, Sakon Nakhon, 47000
Tel. and Fax. 042-744010
8.3 By electronic mail (E-Mail) at rdi_snru@hotmail.com. Please note that the official website
of the Research and Development Institute is http://rdi.snru.ac.th/
8.4 By uploading the manuscript in an electronic file onto the online system of Thai Journal
System Online at http://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal
9. Copyright – Copyright of a manuscript which is published in Sakon Nakhon Rajabhat
University Journal belongs to Sakon Nakhon Rajbhat Univeristy. No part of the manuscript shall be
reproduced unless a written permission from the university is granted.
10. Responsibilities – The author shall be responsible for the content of the manuscript which
is published in the journal, excluding mistakes from publication techniques.
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