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บทบรรณาธิการ

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นวารสารท่ีมีบทความหลากหลายศาสตรและนาสนใจ

ซ่ึงนาจะทำาใหทานผูอานไดรับสาระจากผลการวิจัยและยังไดเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัยท่ีหลากหลาย 

ในศาสตรตาง ๆ ซึ่งทานผูอานสามารถนำาไปประยุกตใชในการดำาเนินงานและนาจะกอใหเกิดประโยชน 

แกทานโดยฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำาเดือน มกราคม – มิถุนายน 2558 ซึ่งยังคง

ไดรับบทความจากนักวิชาการและผูสนใจท่ีไดสงบทความมาลงตีพิมพในวารสารเป็นอยางดีเชนเคย 

ในฉบับนี้มีบทความที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ จำานวน 15 บทความ ประกอบดวย บทความวิชาการ

จำานวน 2 เรื่อง ไดแก “การดำาเนินงานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่นของสภาพัฒนาการเมือง” และ

“การมอบหมายงาน : ศิลปะท่ีผูบริหารตองเขาใจ” สวนบทความวิจัยมีท้ังผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ 

และสวนหนึ่งเป็นวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมจำานวน 13 เรื่อง สามารถจำาแนกไดเป็น 

5 ศาสตรหลัก ๆ ไดแก 1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2) รัฐประศาสนศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภูมิภาค 3) ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 4) วิทยาการจัดการ และ 5) วิศวกรรมศาสตร 

 สวนทายเลมเป็นคำาแนะนำาในการเตรียมตนฉบับเพ่ือเป็นแนวทางใหผูสนใจท่ีจะสงบทความวิจัย

หรือบทความทางวิชาการ มาตีพิมพซึ่งนาจะเป็นประโยชนอยางมากในการเตรียมตนฉบับเพ่ือใหบทความ

ไดรับการตอบรับตีพิมพลงในวารสาร

 กองบรรณาธิการหวังเป็นอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้จะใหสาระและเป็นประโยชนแกผูอาน และใน

โอกาสน้ีกองบรรณาธิการขอขอบคุณท่ีทานผูอานไดใหความสนใจและติดตามวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครมาอยางตอเนื่อง ขอขอบคุณเจาของบทความทุกทานที่ไดใหความไววางใจสงผลงานของทานมา

รวมตีพิมพในวารสาร และขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคามาชวยกลั่นกรอง

บทความใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 บรรณาธิการ



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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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนดิในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโค

สด โดยสุมเก็บตัวอยางจากโรงฆาสัตว จํานวน 2 แหงคือ โรงฆาโพนยางคํา และโรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร และวิเคราะหการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคจากสถานที่จําหนายเนื้อโค จํานวน 3 แหงคือ ราน

จําหนายผลติภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา (เขยีงเนื้อ 1), ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขียงเนื้อ 2) และราน

ขายเนื้อขางทาง (เขียงเนื้อ 3) โดยสุมเก็บตัวอยางใน 3 ฤดู คือ (1) ฤดูหนาว เดือนมกราคม 2555 (2) ฤดูรอน เดือน

เมษายน 2555 และ (3) ฤดูฝน เดือนกรกฎาคม 2555 ผลการศึกษา พบวา ในฤดูฝนมีคาเฉลี่ยการปนเปอนของ

จุลินทรียคงไว สูงมากที่สุด คือ 4.3x104 CFU/กรัม รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูรอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยการปนเปอนฯ   

ที่ 7.8 x 103 และ 2.4 x104 CFU/กรัม ตามลําดับ สําหรับตัวอยางที่มีการปนเปอนจุลินทรียสูงมากที่สุดคือ ตัวอยาง

เลือดโคสดจากเขยีงเนื้อ 2 เก็บในฤดูฝนที่พบการปนเปอนถึง 1.6 x106 CFU/กรัม สําหรับการตรวจสอบการปนเปอน 

E. coli  พบวา ตัวอยางเนื้อโคจากโรงฆาโพนยางคํา และรานจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคําทุก

ตัวอยางที่เก็บในแตละฤดมีูคา MPN E. coli อยูในเกณฑมาตรฐานฯ สามารถยอมรับได และมี 5 ตัวอยางที่มีปรมิาณ

การปนเปอน E. coli  สูงเกนิเกณฑมาตรฐานฯ ที่กําหนดไว ( >1,100 MPN/กรัม) ไดแก ตัวอยางเนื้อโคจากเขียงเนื้อ 2 

ที่เก็บในฤดูรอน, เขยีงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาว, ตัวอยางเลอืดโคสดจากโรงฆาสัตวเทศบาลฯ ในฤดูฝน และตัวอยาง

เลือดโคสดจากเขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาว และฤดูรอน  ในขณะที่การตรวจสอบการปนเปอน S. aureus และ 

Salmonella spp. ในทุกตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่สุมเก็บในสถานที่ และฤดูตาง ๆ พบวา มีคาการปนเปอน

แบคทีเรียดังกลาวต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในทุกตัวอยาง ยกเวนในตัวอยางเลือดโคสดจากเขียงเนื้อ 2 ที่

เก็บในชวงฤดูฝนเทานัน้ ที่พบการปนเปอนของ Salmonella spp. 
 

คําสําคัญ: แบคทีเรยีกอโรค, การปนเปอน, เนื้อโค 
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Abstract 

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 

อาหารถือไดวาเปนสวนหนึ่งของปจจัยสี่ซึ่งมีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน เพราะเราตอง

รับประทานอาหารทุกวัน เพื่อใหรางกายเจริญเติบโตหรือเพื่อใหไดมาซึ่งพลังงานในการดําเนินชีวิต ดังนั้น

อาหารที่บริโภคตองมีความสะอาดปลอดภัยตอสุขภาพ แตพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในแตละ

พื้นที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งความเสี่ยงตอการเกิดโรค โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุก ๆ    

ดบิ ๆ ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพฤตกิรรมที่ยังคงพบเห็นไดทั่วไปในปจจุบัน ไมวาจะเปนเมนู

ลาบดิบ หรือที่คนอีสานเรยีกวา กอยโดยใสเลือดและเพลี้ยลงในเนื้อดบิ ๆ รวมทัง้ ลาบแดง ลูดิบ แหนมดิบ  

ลวนแตมีความเสี่ยงอันตรายมากตอการปนเปอนจุลินทรยีกอโรคในระบบทางเดินอาหาร  เนื่องจากจุลินทรีย

เปนตัวการที่ทําลายแหลงอาหารของมนุษยที่สําคัญที่สุด ซึ่งไมเพยีงแตทําใหอาหารเนาเสียหรอืเสื่อมคุณภาพ

เทานั้น จุลินทรียหลายชนิดทําใหเกิดโรคกับมนุษย โดยเฉพาะแบคทีเรีย จากรายงานการระบาดของโรค
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อาหารเปนพิษ พบวา แบคทีเรียเปนตัวการสําคัญ ถือเปนความเสี่ยงสูงสุดที่ผูผลิตอาหารจะตองกําจัด

ออกไปจากหวงโซอาหารเปนอันดับแรก สําหรับการปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรคในเนื้อสัตวและผลติภัณฑ

นัน้ มักเกดิขึ้นในระหวางขัน้ตอนการฆา ชําแหละ ลาง เลาะกระดูก เคลื่อนยาย และ / หรอืเก็บรักษา จะเห็น

ไดวาโรงฆาสัตวและสถานชําแหละเนื้อสัตว รวมถึงสถานที่จําหนายนั้นเปนแหลงสะสมแบคทีเรียกอโรคที่

สําคัญแหลงหนึ่งที่ทําใหเกดิการปนเปอนขึ้นไดเสมอ และสงผลถงึคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อโคดวย  

แบคทีเรียกอโรคที่ปนเปอนในเนื้อโคมีหลายชนิด แตที่พบวาเปนปญหาสําคัญที่ทําใหเนื้อโคดอย

คุณภาพ กอใหเกดิปญหาดานสาธารณสุข และมีผลกระทบตอการสงออกผลติภัณฑอาหาร ไดแก แบคทเีรีย 

Salmonella sp., Clostridium sp., Escherichia coli และ Staphylococcus aureus อันตรายจากแบคทเีรยีเหลานี้

หากมีการปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร ผูบริโภคก็จะเปนผูรับความเสี่ยงจากอันตรายของโรคอาหารเปนพิษ

ที่มีสาเหตุเกิดจากแบคทเีรยีดังกลาว (สถาบันอาหาร.  2547)  ดังนัน้จึงถือเปนความรับผดิชอบของผูผลิต ที่

จะตองดําเนนิการเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอาหารเปนพษิมาอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบรโิภค ซึ่งจะเห็นได

วาในจังหวัดสกลนครเอง ก็มีธุรกิจดานการจําหนายและสงออกเนื้อโคที่ขึ้นชื่อทางดานคุณภาพและสราง

ชื่อเสียงใหแกจังหวัด โดยเฉพาะผลิตภัณฑเนื้อโคขุนโพนยางคํา ดังนั้นการรักษาระดับความนาเชื่อถือดาน

ความสะอาด ปลอดภัยตอผูบรโิภค ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักถงึ  คณะผูวจัิยจึงไดมีแนวความคิดที่

จะศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิดในกระบวนการฆาชําแหละเนื้อโคภายในโรงฆาสัตวเขต

พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อนําขอมูลไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพทัดเทียม

มาตรฐานสากล และปองกันความเสี่ยงจากโรคอาหารเปนพิษที่มีสาเหตุเกิดการปนเปอนของแบคทีเรียใน

กระบวนการฆา ชําแหละเนื้อโค รวมทัง้สถานที่จําหนายตอไป 
 

วธิกีารดําเนนิการวจัิย  

สุมเก็บตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสด 

            เก็บตัวอยางเนื้อโคจากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆาสัตว) จํานวน 2 แหงคือ โรงฆาโพนยางคํา 

และโรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร และติดตามการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคจาก

สถานที่จําหนายเนื้อโค จํานวน 3 แหงคือ รานจําหนายผลติภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา (เขียงเนื้อ 1)  

ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขยีงเนื้อ 2) และรานขายเนื้อขางทาง (เขียงเนื้อ 3) โดยเก็บตัวอยางเนื้อโค

แหงละ 250 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกที่ติดฉลากเพื่อระบุชื่อตัวอยาง และวัน เดือน ป ที่เก็บตัวอยาง กอน

นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็น หรอืเก็บในกลองโฟมบรรจุน้ําแข็งเพื่อรอการตรวจวเิคราะหทางจุลนิทรยี 

 ดําเนนิการสุมเก็บตัวอยางเลอืดโคสดจากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆาสัตว) จํานวน 1 แหง คือ 

โรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร และตดิตามการปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรคจากสถานที่

จําหนาย จํานวน 2 แหง คือ ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขยีงเนื้อ 2) และรานขายเนื้อขางทาง (เขยีงเนื้อ 

3) โดยเก็บตัวอยางเลือดโคแหงละ 250 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกที่ติดฉลากเพื่อระบุชื่อตัวอยาง และวัน 

เดอืน ป ที่เก็บตัวอยาง กอนนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็น หรอืเก็บในกลองโฟมบรรจุน้ําแข็งเพื่อรอการตรวจ

วเิคราะหทางจุลนิทรยี 
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Abstract 

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 

อาหารถือไดวาเปนสวนหนึ่งของปจจัยสี่ซึ่งมีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน เพราะเราตอง

รับประทานอาหารทุกวัน เพื่อใหรางกายเจริญเติบโตหรือเพื่อใหไดมาซึ่งพลังงานในการดําเนินชีวิต ดังนั้น

อาหารที่บริโภคตองมีความสะอาดปลอดภัยตอสุขภาพ แตพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในแตละ

พื้นที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งความเสี่ยงตอการเกิดโรค โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุก ๆ    

ดบิ ๆ ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพฤตกิรรมที่ยังคงพบเห็นไดทั่วไปในปจจุบัน ไมวาจะเปนเมนู

ลาบดิบ หรือที่คนอีสานเรยีกวา กอยโดยใสเลือดและเพลี้ยลงในเนื้อดบิ ๆ รวมทัง้ ลาบแดง ลูดิบ แหนมดิบ  

ลวนแตมีความเสี่ยงอันตรายมากตอการปนเปอนจุลินทรยีกอโรคในระบบทางเดินอาหาร  เนื่องจากจุลินทรีย

เปนตัวการที่ทําลายแหลงอาหารของมนุษยที่สําคัญที่สุด ซึ่งไมเพยีงแตทําใหอาหารเนาเสียหรอืเสื่อมคุณภาพ

เทานั้น จุลินทรียหลายชนิดทําใหเกิดโรคกับมนุษย โดยเฉพาะแบคทีเรีย จากรายงานการระบาดของโรค
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อาหารเปนพิษ พบวา แบคทีเรียเปนตัวการสําคัญ ถือเปนความเสี่ยงสูงสุดที่ผูผลิตอาหารจะตองกําจัด

ออกไปจากหวงโซอาหารเปนอันดับแรก สําหรับการปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรคในเนื้อสัตวและผลติภัณฑ

นัน้ มักเกดิขึ้นในระหวางขัน้ตอนการฆา ชําแหละ ลาง เลาะกระดูก เคลื่อนยาย และ / หรอืเก็บรักษา จะเห็น

ไดวาโรงฆาสัตวและสถานชําแหละเนื้อสัตว รวมถึงสถานที่จําหนายนั้นเปนแหลงสะสมแบคทีเรียกอโรคที่

สําคัญแหลงหนึ่งที่ทําใหเกดิการปนเปอนขึ้นไดเสมอ และสงผลถงึคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อโคดวย  

แบคทีเรียกอโรคที่ปนเปอนในเนื้อโคมีหลายชนิด แตที่พบวาเปนปญหาสําคัญที่ทําใหเนื้อโคดอย

คุณภาพ กอใหเกดิปญหาดานสาธารณสุข และมีผลกระทบตอการสงออกผลติภัณฑอาหาร ไดแก แบคทเีรีย 

Salmonella sp., Clostridium sp., Escherichia coli และ Staphylococcus aureus อันตรายจากแบคทเีรยีเหลานี้

หากมีการปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร ผูบริโภคก็จะเปนผูรับความเสี่ยงจากอันตรายของโรคอาหารเปนพิษ

ที่มีสาเหตุเกิดจากแบคทเีรยีดังกลาว (สถาบันอาหาร.  2547)  ดังนัน้จึงถือเปนความรับผดิชอบของผูผลิต ที่

จะตองดําเนนิการเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอาหารเปนพษิมาอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบรโิภค ซึ่งจะเห็นได

วาในจังหวัดสกลนครเอง ก็มีธุรกิจดานการจําหนายและสงออกเนื้อโคที่ขึ้นชื่อทางดานคุณภาพและสราง

ชื่อเสียงใหแกจังหวัด โดยเฉพาะผลิตภัณฑเนื้อโคขุนโพนยางคํา ดังนั้นการรักษาระดับความนาเชื่อถือดาน

ความสะอาด ปลอดภัยตอผูบรโิภค ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักถงึ  คณะผูวจัิยจึงไดมีแนวความคิดที่

จะศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิดในกระบวนการฆาชําแหละเนื้อโคภายในโรงฆาสัตวเขต

พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อนําขอมูลไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพทัดเทียม

มาตรฐานสากล และปองกันความเสี่ยงจากโรคอาหารเปนพิษที่มีสาเหตุเกิดการปนเปอนของแบคทีเรียใน

กระบวนการฆา ชําแหละเนื้อโค รวมทัง้สถานที่จําหนายตอไป 
 

วธิกีารดําเนนิการวจัิย  

สุมเก็บตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสด 

            เก็บตัวอยางเนื้อโคจากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆาสัตว) จํานวน 2 แหงคือ โรงฆาโพนยางคํา 

และโรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร และติดตามการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคจาก

สถานที่จําหนายเนื้อโค จํานวน 3 แหงคือ รานจําหนายผลติภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา (เขียงเนื้อ 1)  

ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขยีงเนื้อ 2) และรานขายเนื้อขางทาง (เขียงเนื้อ 3) โดยเก็บตัวอยางเนื้อโค

แหงละ 250 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกที่ติดฉลากเพื่อระบุชื่อตัวอยาง และวัน เดือน ป ที่เก็บตัวอยาง กอน

นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็น หรอืเก็บในกลองโฟมบรรจุน้ําแข็งเพื่อรอการตรวจวเิคราะหทางจุลนิทรยี 

 ดําเนนิการสุมเก็บตัวอยางเลอืดโคสดจากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆาสัตว) จํานวน 1 แหง คือ 

โรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร และตดิตามการปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรคจากสถานที่

จําหนาย จํานวน 2 แหง คือ ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขยีงเนื้อ 2) และรานขายเนื้อขางทาง (เขยีงเนื้อ 

3) โดยเก็บตัวอยางเลือดโคแหงละ 250 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกที่ติดฉลากเพื่อระบุชื่อตัวอยาง และวัน 

เดอืน ป ที่เก็บตัวอยาง กอนนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็น หรอืเก็บในกลองโฟมบรรจุน้ําแข็งเพื่อรอการตรวจ

วเิคราะหทางจุลนิทรยี 
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  ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสด ทั้งหมด 3 ฤดู คือ 1) ฤดูหนาว เดือนมกราคม 

2555 2) ฤดูรอน เดือนเมษายน 2555 และ 3) ฤดูฝน เดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อนําไปตรวจวิเคราะหการ

ปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรคบางชนดิตอไป 

 ตรวจวิเคราะหการปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรคบางชนดิ  

  ตรวจวิเคราะหการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิด ในกระบวนการฆาชําแหละและ

สถานที่จําหนายเนื้อโคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

  1. ตรวจวเิคราะหจํานวนจุลนิทรียทัง้หมด (Total viable plate count) ตามวธิขีอง BAM (2001) 

Chapter 3 

 2. ตรวจวเิคราะห MPN Escherichia coli ตามวธิขีอง BAM (2002) Chapter 4 

  3. ตรวจวเิคราะห Staphylococcus aureus ดัดแปลงตามวธิขีอง BAM (2001) Chapter 12 

  4. ตรวจวเิคราะหหา Salmonella spp. ดัดแปลงตามวธิวีเิคราะห ISO 6579: 2002 รวมกับ  

วรีานุช หลาง (2555)  
 

ผลการวจัิย และการอธปิรายผลการวจัิย 

  สําหรับตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดไดดําเนินการสุมเก็บจากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆา

สัตว) จํานวน 2 แหงคือ โรงฆาโพนยางคํา และโรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ

ติดตามการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคจากสถานที่จําหนายเนื้อโค จํานวน 3 แหงคือ รานจําหนาย

ผลติภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา (เขียงเนื้อ 1), ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขยีงเนื้อ 2) และราน

ขายเนื้อขางทาง (เขยีงเนื้อ 3) การสุมเก็บตัวอยางนัน้ไดดําเนนิการเก็บทัง้หมด 3 ฤดู คือ (1) ฤดูหนาว เดอืน

มกราคม 2555 (2) ฤดูรอน เดือนเมษายน 2555 และ (3) ฤดูฝน เดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อนําไปตรวจ

วเิคราะหการปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรค ซึง่ผลการวจัิยที่ไดมีดังนี้ 

 การตรวจนับจํานวนจุลนิทรยีทั้งหมด (Total viable plate count) 

จํานวนจุลินทรยีทัง้หมดถูกตรวจนับดวยเทคนิค pour plate บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA และบมที่ 37oC 

เปนเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งเปนวธิทีี่ดัดแปลงตามวธิกีารของ BAM (2001) Chapter 3 หลังจากนั้นจึงทําการตรวจ

นับจํานวนโคโลนขีองจุลนิทรยีทัง้หมดที่พบในแตละตัวอยาง ซึ่งไดแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 จํานวนของจุลนิทรยีทัง้หมดในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ 
 

ตัวอยาง แหลงที่มา 

จํานวนจุลนิทรยีทัง้หมด (CFU/กรัม) เกณฑ

มาตรฐาน 

(CFU/กรัม) 
ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน คาเฉลี่ย 

เนื้อโค โรงฆาโพนยางคํา 6.2 x102 1.4 x102 4.1 x102 3.9x102 

<5 x 106 

โรงฆาสัตวเทศบาลฯ 1.1 x103 3.9 x102 7.2 x102 7.4x102 

เขยีงเนื้อ 1 7.0 x102 1.1 x103 4.2 x102 7.4x102 

เขยีงเนื้อ 2 2.1 x103 2.3 x104 4.6 x103 9.9x103 

เขยีงเนื้อ 3 6.4 x103 1.2 x103 6.7 x103 4.7x103 

เลอืดโคสด โรงฆาสัตวเทศบาลฯ 1.2 x104 1.1 x103 1.3 x104 8.7x103 

เขยีงเนื้อ 2 5.5 x103 1.5 x106 1.6 x106 1.1x106 

เขยีงเนื้อ 3 3.4 x104 4.5 x102 1.6 x105 6.5x105 

คาเฉลี่ย 7.8x103 2.4 x104 4.3x104 2.5x105 
 

จากตารางที่ 1 จํานวนจุลนิทรยีทัง้หมดในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดที่ตรวจนับไดในแตละฤดูนั้น 

พบวา มีคาเฉลี่ยของการปนเปอนในทุกตัวอยางอยูที่ 2.5x105 CFU/กรัม ซึ่งถอืวาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ที่

ยอมรับไดคือพบนอยกวา 5 x 106 CFU/กรัม ในขณะที่ในฤดูฝนพบวา มีคาเฉลี่ยการปนเปอนของจุลินทรยีทุก

กลุม (ทุกตัวอยาง) สูงมากที่สุด คือ 4.3x104 CFU/กรัม รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูรอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยการ

ปนเปอนฯ ที่ 7.8 x 103 และ 2.4 x104 CFU/กรัม ตามลําดับ สําหรับตัวอยางที่มีการปนเปอนจุลินทรียสูงมาก

ที่สุดคือ ตัวอยางเลอืดโคสดที่เก็บในฤดูฝนที่พบการปนเปอนถงึ 1.6 x106 CFU/กรัม  

การตรวจวิเคราะหหาคา MPN Escherichia coli  

Escherichia coli คือกลุมของแบคทเีรยีฟคอลโคลฟิอรม (faecal coliform) ที่พบในอุจจาระจึงถูกใชเปน

ดัชนีหลักในการประเมินสุขลักษณะของการผลติอาหารหรอืน้ําดื่ม แบคทีเรียชนิดนี้มีคุณสมบัติในการหมัก

ยอยน้ําตาลแลคโตสใหเปนกรดและแกสที่อุณหภูมิ 44.5oC ภายใน 24 ชั่วโมง สําหรับการตรวจหา E. coli  ใน

งานวิจัยนี้ไดใชวิธปีระเมินคาทางสถติิที่เรียกวา most probable number (MPN) หรือ MPN E. coli ซึ่งหมายถึง

จํานวนสูงสุดของ E. coli  ที่ยังมีชวีิตอยูและอาจพบไดในตัวอยาง ตามวิธ ีmultiple-tube technique แบบ 3 - 

tube MPN โดยผลตรวจหาคา MPN E. coli  ในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดไดแสดงในตารางที่ 2  
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  ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสด ทั้งหมด 3 ฤดู คือ 1) ฤดูหนาว เดือนมกราคม 

2555 2) ฤดูรอน เดือนเมษายน 2555 และ 3) ฤดูฝน เดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อนําไปตรวจวิเคราะหการ

ปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรคบางชนดิตอไป 

 ตรวจวิเคราะหการปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรคบางชนดิ  

  ตรวจวิเคราะหการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคบางชนิด ในกระบวนการฆาชําแหละและ

สถานที่จําหนายเนื้อโคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

  1. ตรวจวเิคราะหจํานวนจุลนิทรียทัง้หมด (Total viable plate count) ตามวธิขีอง BAM (2001) 

Chapter 3 

 2. ตรวจวเิคราะห MPN Escherichia coli ตามวธิขีอง BAM (2002) Chapter 4 

  3. ตรวจวเิคราะห Staphylococcus aureus ดัดแปลงตามวธิขีอง BAM (2001) Chapter 12 

  4. ตรวจวเิคราะหหา Salmonella spp. ดัดแปลงตามวธิวีเิคราะห ISO 6579: 2002 รวมกับ  

วรีานุช หลาง (2555)  
 

ผลการวจัิย และการอธปิรายผลการวจัิย 

  สําหรับตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดไดดําเนินการสุมเก็บจากกระบวนการฆาชําแหละ (โรงฆา

สัตว) จํานวน 2 แหงคือ โรงฆาโพนยางคํา และโรงฆาสัตวเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ

ติดตามการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคจากสถานที่จําหนายเนื้อโค จํานวน 3 แหงคือ รานจําหนาย

ผลติภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา (เขียงเนื้อ 1), ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขยีงเนื้อ 2) และราน

ขายเนื้อขางทาง (เขยีงเนื้อ 3) การสุมเก็บตัวอยางนัน้ไดดําเนนิการเก็บทัง้หมด 3 ฤดู คือ (1) ฤดูหนาว เดอืน

มกราคม 2555 (2) ฤดูรอน เดือนเมษายน 2555 และ (3) ฤดูฝน เดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อนําไปตรวจ

วเิคราะหการปนเปอนของแบคทเีรยีกอโรค ซึง่ผลการวจัิยที่ไดมีดังนี้ 

 การตรวจนับจํานวนจุลนิทรยีทั้งหมด (Total viable plate count) 

จํานวนจุลินทรยีทัง้หมดถูกตรวจนับดวยเทคนิค pour plate บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA และบมที่ 37oC 

เปนเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งเปนวธิทีี่ดัดแปลงตามวธิกีารของ BAM (2001) Chapter 3 หลังจากนั้นจึงทําการตรวจ

นับจํานวนโคโลนขีองจุลนิทรยีทัง้หมดที่พบในแตละตัวอยาง ซึ่งไดแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 จํานวนของจุลนิทรยีทัง้หมดในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ 
 

ตัวอยาง แหลงที่มา 

จํานวนจุลนิทรยีทัง้หมด (CFU/กรัม) เกณฑ

มาตรฐาน 

(CFU/กรัม) 
ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน คาเฉลี่ย 

เนื้อโค โรงฆาโพนยางคํา 6.2 x102 1.4 x102 4.1 x102 3.9x102 

<5 x 106 

โรงฆาสัตวเทศบาลฯ 1.1 x103 3.9 x102 7.2 x102 7.4x102 

เขยีงเนื้อ 1 7.0 x102 1.1 x103 4.2 x102 7.4x102 

เขยีงเนื้อ 2 2.1 x103 2.3 x104 4.6 x103 9.9x103 

เขยีงเนื้อ 3 6.4 x103 1.2 x103 6.7 x103 4.7x103 

เลอืดโคสด โรงฆาสัตวเทศบาลฯ 1.2 x104 1.1 x103 1.3 x104 8.7x103 

เขยีงเนื้อ 2 5.5 x103 1.5 x106 1.6 x106 1.1x106 

เขยีงเนื้อ 3 3.4 x104 4.5 x102 1.6 x105 6.5x105 

คาเฉลี่ย 7.8x103 2.4 x104 4.3x104 2.5x105 
 

จากตารางที่ 1 จํานวนจุลนิทรยีทัง้หมดในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดที่ตรวจนับไดในแตละฤดูนั้น 

พบวา มีคาเฉลี่ยของการปนเปอนในทุกตัวอยางอยูที่ 2.5x105 CFU/กรัม ซึ่งถอืวาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ที่

ยอมรับไดคือพบนอยกวา 5 x 106 CFU/กรัม ในขณะที่ในฤดูฝนพบวา มีคาเฉลี่ยการปนเปอนของจุลินทรยีทุก

กลุม (ทุกตัวอยาง) สูงมากที่สุด คือ 4.3x104 CFU/กรัม รองลงมาคือฤดูหนาว และฤดูรอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยการ

ปนเปอนฯ ที่ 7.8 x 103 และ 2.4 x104 CFU/กรัม ตามลําดับ สําหรับตัวอยางที่มีการปนเปอนจุลินทรียสูงมาก

ที่สุดคือ ตัวอยางเลอืดโคสดที่เก็บในฤดูฝนที่พบการปนเปอนถงึ 1.6 x106 CFU/กรัม  

การตรวจวิเคราะหหาคา MPN Escherichia coli  

Escherichia coli คือกลุมของแบคทเีรยีฟคอลโคลฟิอรม (faecal coliform) ที่พบในอุจจาระจึงถูกใชเปน

ดัชนีหลักในการประเมินสุขลักษณะของการผลติอาหารหรอืน้ําดื่ม แบคทีเรียชนิดนี้มีคุณสมบัติในการหมัก

ยอยน้ําตาลแลคโตสใหเปนกรดและแกสที่อุณหภูมิ 44.5oC ภายใน 24 ชั่วโมง สําหรับการตรวจหา E. coli  ใน

งานวิจัยนี้ไดใชวิธปีระเมินคาทางสถติิที่เรียกวา most probable number (MPN) หรือ MPN E. coli ซึ่งหมายถึง

จํานวนสูงสุดของ E. coli  ที่ยังมีชวีิตอยูและอาจพบไดในตัวอยาง ตามวิธ ีmultiple-tube technique แบบ 3 - 

tube MPN โดยผลตรวจหาคา MPN E. coli  ในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดไดแสดงในตารางที่ 2  

 

 

 

 

 



Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 7 (13) : January - June 2015

6

6 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

ตารางที่ 2 คา MPN Escherichia coli ในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ 
 

ตัวอยาง แหลงที่มา 

คา MPN Escherichia coli  

(MPN/กรัม) 

เกณฑ

มาตรฐาน 

(MPN/กรัม) ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 

เนื้อโค โรงฆาโพนยางคํา <3 3.6 9.2 

<100 

โรงฆาสัตวเทศบาลฯ <3 15 3.6 

เขยีงเนื้อ 1 <3 3.6 3.6 

เขยีงเนื้อ 2 23 >1,100 460 

เขยีงเนื้อ 3 43 460 >1,100 

เลอืดโคสด โรงฆาสัตวเทศบาลฯ <3 <3 >1,100 

เขยีงเนื้อ 2 3.6 <3 9.2 

เขยีงเนื้อ 3 >1,100 >1,100 15 
  

 จากตารางที่ 2 การหาคา MPN E. coli ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ 

พบวา มี 5 ตัวอยางที่ตรวจพบการปนเปอน E. coli ในปรมิาณที่เกนิเกณฑมาตรฐานฯ ที่กําหนดไวไดแก ตัวอยาง

เนื้อโคจากเขียงเนื้อ 2 ที่เก็บในฤดูรอน, เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาว, ตัวอยางเลือดโคสดจากโรงฆาสัตว

เทศบาลฯ ในฤดูฝน และ เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาวและฤดูรอน ทั้ง 5 ตัวอยางมีคา MPN E. coli สูงมากถึง 

>1,100 MPN/กรัม ในขณะที่มีเพียงตัวอยางเลือดโคสดจากเขียงเนื้อ 2 เทานั้นที่มีคา MPN E. coli อยูในเกณฑ

มาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดคือพบ <100 MPN/กรัม เชนเดยีวกับตัวอยางเนื้อโคที่เก็บจากโรงฆาโพนยางคํา และ

รานจําหนายผลติภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา พบวา ทุกตัวอยางที่เก็บในแตละฤดูมีคา MPN E. coli อยู

ในเกณฑมาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดทั้งหมด แสดงใหเห็นถงึการมีมาตรฐานที่ดีของระบบการปองกันการปนเปอน 

E. coli ซึ่งเปนจุลินทรียกอโรคหลักในระบบทางเดนิอาหารในทุกกระบวนการตั้งแตขัน้การผลติจนถึงการขนสง

สนิคาไปยังแหลงจําหนายขององคกร 

 การตรวจวิเคราะหหา Staphylococcus aureus  

ในงานวจัิยนี้การตรวจวเิคราะห S. aureus ไดดัดแปลงตามวธิีของ BAM (2001) Chapter 12 โดยใช

วธิปีระเมินคาทางสถติหิรอื most probable number (MPN) เชนเดยีวกับการตรวจหา E. coli  ตามวธิ ีmultiple-

tube technique แบบ 3-tube MPN  โดยผลตรวจหา S. aureus ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดไดแสดงใน

ตารางที่ 3  
 

 

 

 

 

 

7 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

ตารางที่ 3 คา MPN ของ S. aureus ในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ 
 

ตัวอยาง แหลงที่มา 

คา MPN ของ S. aureus 

(MPN/กรัม) 

เกณฑ

มาตรฐาน 

(MPN/กรัม) ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 

เนื้อโค โรงฆาโพนยางคํา <10 <10 <10 

<100 

โรงฆาสัตวเทศบาลฯ <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 1 <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 2 <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 3 <10 <10 <10 

เลอืดโคสด โรงฆาสัตวเทศบาลฯ <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 2 <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 3 <10 <10 <10 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดที่ถูกสุมเก็บในสถานที่ และฤดูตาง ๆ นัน้คา 

MPN ของ S. aureus ที่ตรวจวิเคราะหไดคือ <10 MPN/กรัม ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูประมาณ 10 เทา 

ในขณะที่ปจจัยทางสภาพแวดลอม อุณหภูมิ และความชื้นพบวาไมมีผลตอการกระจายตัวของเชื้อดังกลาว 

แสดงใหเห็นถงึความปลอดภัยที่พงึจะไดรับการยอมรับจากผูบรโิภคตอไป 

 การตรวจวิเคราะหหา Salmonella spp.  

สําหรับการตรวจวิ เคราะหหา Salmonella spp. จําเปนตองผานขั้นตอนการ non-selective 

enrichment หรือ pre - enrichment ของตัวอยางในอาหารเหลวเพื่อ recovery หรือชุบชีวิต (resuscitation) 

เซลที่บาดเจ็บหรือใกลตายใหเจริญขึ้นมาใหม เนื่องจาก Salmonella spp. เปนแบคทีเรียแกรมลบที่พบ

ปรมิาณการปนเปอนในอาหารนอยมากเม่ือเทยีบกับ normal flora ชนดิอ่ืน ๆ ขัน้ตอนตอมาคือการเพิ่มจํานวน 

Salmonella spp. ในอาหารประเภท selective enrichment เพื่อคัดเลือกเฉพาะ Salmonella spp. ใหเจริญ

เทานั้น กอนนํามา streak บน selective differential agar เพื่อตรวจสอบลักษณะ single colony ที่เฉพาะของ

แบคทเีรียสกุล Salmonella ในอาหารแตละชนิด ทําใหการทดสอบวธิีการนี้ไมสามารถระบุการปนเปอนของ 

Salmonella spp. ในเชิงปริมาณได จึงรายงานไดเพียงวาพบการเจริญของ Salmonella spp. หรือไม โดยผล

การตรวจวเิคราะหไดแสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 2 คา MPN Escherichia coli ในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ 
 

ตัวอยาง แหลงที่มา 

คา MPN Escherichia coli  

(MPN/กรัม) 

เกณฑ

มาตรฐาน 

(MPN/กรัม) ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 

เนื้อโค โรงฆาโพนยางคํา <3 3.6 9.2 

<100 

โรงฆาสัตวเทศบาลฯ <3 15 3.6 

เขยีงเนื้อ 1 <3 3.6 3.6 

เขยีงเนื้อ 2 23 >1,100 460 

เขยีงเนื้อ 3 43 460 >1,100 

เลอืดโคสด โรงฆาสัตวเทศบาลฯ <3 <3 >1,100 

เขยีงเนื้อ 2 3.6 <3 9.2 

เขยีงเนื้อ 3 >1,100 >1,100 15 
  

 จากตารางที่ 2 การหาคา MPN E. coli ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ 

พบวา มี 5 ตัวอยางที่ตรวจพบการปนเปอน E. coli ในปรมิาณที่เกนิเกณฑมาตรฐานฯ ที่กําหนดไวไดแก ตัวอยาง

เนื้อโคจากเขียงเนื้อ 2 ที่เก็บในฤดูรอน, เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาว, ตัวอยางเลือดโคสดจากโรงฆาสัตว

เทศบาลฯ ในฤดูฝน และ เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาวและฤดูรอน ทั้ง 5 ตัวอยางมีคา MPN E. coli สูงมากถึง 

>1,100 MPN/กรัม ในขณะที่มีเพียงตัวอยางเลือดโคสดจากเขียงเนื้อ 2 เทานั้นที่มีคา MPN E. coli อยูในเกณฑ

มาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดคือพบ <100 MPN/กรัม เชนเดยีวกับตัวอยางเนื้อโคที่เก็บจากโรงฆาโพนยางคํา และ

รานจําหนายผลติภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยางคํา พบวา ทุกตัวอยางที่เก็บในแตละฤดูมีคา MPN E. coli อยู

ในเกณฑมาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดทั้งหมด แสดงใหเห็นถงึการมีมาตรฐานที่ดีของระบบการปองกันการปนเปอน 

E. coli ซึ่งเปนจุลินทรียกอโรคหลักในระบบทางเดนิอาหารในทุกกระบวนการตั้งแตขัน้การผลติจนถึงการขนสง

สนิคาไปยังแหลงจําหนายขององคกร 

 การตรวจวิเคราะหหา Staphylococcus aureus  

ในงานวจัิยนี้การตรวจวเิคราะห S. aureus ไดดัดแปลงตามวธิีของ BAM (2001) Chapter 12 โดยใช

วธิปีระเมินคาทางสถติหิรอื most probable number (MPN) เชนเดยีวกับการตรวจหา E. coli  ตามวธิ ีmultiple-

tube technique แบบ 3-tube MPN  โดยผลตรวจหา S. aureus ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดไดแสดงใน

ตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 คา MPN ของ S. aureus ในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดที่ถูกสุมเก็บในฤดูตาง ๆ 
 

ตัวอยาง แหลงที่มา 

คา MPN ของ S. aureus 

(MPN/กรัม) 

เกณฑ

มาตรฐาน 

(MPN/กรัม) ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 

เนื้อโค โรงฆาโพนยางคํา <10 <10 <10 

<100 

โรงฆาสัตวเทศบาลฯ <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 1 <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 2 <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 3 <10 <10 <10 

เลอืดโคสด โรงฆาสัตวเทศบาลฯ <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 2 <10 <10 <10 

เขยีงเนื้อ 3 <10 <10 <10 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ในตัวอยางเนื้อโคและเลอืดโคสดที่ถูกสุมเก็บในสถานที่ และฤดูตาง ๆ นัน้คา 

MPN ของ S. aureus ที่ตรวจวิเคราะหไดคือ <10 MPN/กรัม ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูประมาณ 10 เทา 

ในขณะที่ปจจัยทางสภาพแวดลอม อุณหภูมิ และความชื้นพบวาไมมีผลตอการกระจายตัวของเชื้อดังกลาว 

แสดงใหเห็นถงึความปลอดภัยที่พงึจะไดรับการยอมรับจากผูบรโิภคตอไป 

 การตรวจวิเคราะหหา Salmonella spp.  

สําหรับการตรวจวิ เคราะหหา Salmonella spp. จําเปนตองผานขั้นตอนการ non-selective 

enrichment หรือ pre - enrichment ของตัวอยางในอาหารเหลวเพื่อ recovery หรือชุบชีวิต (resuscitation) 

เซลที่บาดเจ็บหรือใกลตายใหเจริญขึ้นมาใหม เนื่องจาก Salmonella spp. เปนแบคทีเรียแกรมลบที่พบ

ปรมิาณการปนเปอนในอาหารนอยมากเม่ือเทยีบกับ normal flora ชนดิอ่ืน ๆ ขัน้ตอนตอมาคือการเพิ่มจํานวน 

Salmonella spp. ในอาหารประเภท selective enrichment เพื่อคัดเลือกเฉพาะ Salmonella spp. ใหเจริญ

เทานั้น กอนนํามา streak บน selective differential agar เพื่อตรวจสอบลักษณะ single colony ที่เฉพาะของ

แบคทเีรียสกุล Salmonella ในอาหารแตละชนิด ทําใหการทดสอบวธิีการนี้ไมสามารถระบุการปนเปอนของ 

Salmonella spp. ในเชิงปริมาณได จึงรายงานไดเพียงวาพบการเจริญของ Salmonella spp. หรือไม โดยผล

การตรวจวเิคราะหไดแสดงดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจวเิคราะหหา Salmonella spp. ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บ 

               ในฤดูตาง ๆ 
 

ตัวอยาง แหลงที่มา 

ผลการเจรญิของ Salmonella spp. ใน selective 
differential agar ชนดิตางๆ 

เกณฑ

มาตรฐาน ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
XLD SS XLD SS XLD SS 

ไมพบ 

เนื้อโค โรงฆาโพนยางคํา - - - - - - 

โรงฆาสัตวเทศบาลฯ - - - - - - 

เขยีงเนื้อ 1 - - - - - - 

เขยีงเนื้อ 2 - - - - - - 

เขยีงเนื้อ 3 - - - - - - 

เลอืดโคสด โรงฆาสัตวเทศบาลฯ - - - - - - 

เขยีงเนื้อ 2 - - - - + + 

เขยีงเนื้อ 3 - - - - - - 
  

 จากตารางที่ 4 พบวา มีเพียงตัวอยางเลือดโคสดจากตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขยีงเนื้อ 

2) ที่เก็บในฤดูฝนเทานั้น ที่พบการปนเปอนของ Salmonella spp. ทั้งในอาหารชนิด XLD agar และ SS agar 

โดยลักษณะโคโลนบีนอาหาร XLD agar มีสแีดงใส มีจุดสดีาํอยูตรงกลาง ในขณะที่ SS agar พบโคโลนใีส ไมมี

สี (transparent) และมีจุดสีดําอยูตรงกลาง ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการรีดิวซซัลเฟต (เปนสวนประกอบใน

อาหาร) ใหเปนแกสไฮโดรเจนซัลไฟด (Ferrous sulfide, FeS) (วรีานุช หลาง.  2555) 

Salmonella spp. เปนแบคทเีรียกอโรคในระบบทางเดนิอาหารที่สําคัญ ไดแก โรคอาหารเปนพิษในมนุษยหรือ

ที่เรียกวา ซัลโมเนลโลซีส (Salmonellosis), ลําไสอักเสบ ไทฟอยด และการติดเชื้อในกระแสเลือด มักพบ

ปนเปอนในอาหารประเภทเนื้อสัตว ไก นม ไข ผัก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา องคประกอบของเลอืดโค

สด รวมถึงความชื้นในชัน้บรรยากาศที่มีปริมาณสูงในฤดูฝน มีผลสงเสริมตอการแพรกระจายและการเจริญ

ของ Salmonella spp. ไดมากกวาฤดูอ่ืน ๆ นอกจากนี้การปนเปอนของ Salmonella spp. อาจมีหลายปจจัย

เชน การสุขาภิบาล สภาพแวดลอมภายในฟารม การจัดการทางดานสุขลักษณะ และการขนสงเพื่อเขาสู

กระบวนการแปรรูปทั้งสภาพเนื้อสดและผลิตภัณฑ ซึ่งปจจัยเหลานี้สามารถควบคุมไดโดยการควบคุม

คุณภาพและความสะอาดของวัตถุดบิในขัน้การขนสงกอนการแปรรูป 
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหสามารถอธิบายไดวา ความชื้นและอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมและ

อุณหภูมิของผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธกับความชุกของ E. coli, S. aureus, Salmonella spp. และ

ปรมิาณจุลินทรยีทัง้หมด โดยในฤดูฝน พบวา มีคาเฉลี่ยการปนเปอนของจุลนิทรียทุกกลุม (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

โคสดที่เก็บในฤดูฝนที่พบการปนเปอนถงึ 1.6 x106 CFU/กรัม  
 สําหรับการตรวจสอบการปนเปอน E. coli  ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเกบ็ในฤดูตาง ๆ 

พบวา ตัวอยางเนื้อโคที่ถูกเก็บจากโรงฆาโพนยางคํา และรานจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยาง

คําทุกตัวอยางที่เก็บในแตละฤดูกาลมีคา MPN E. coli อยูในเกณฑมาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดทั้งหมด แสดงใหเห็น

ถงึการมีมาตรฐานที่ดีของระบบการปองกันการปนเปอน E. coli  ในทุกกระบวนการตั้งแตขัน้การผลติจนถึงการ

ขนสงสนิคาไปยังแหลงจําหนาย ในขณะที่มี 5 ตัวอยางที่มีปรมิาณการปนเปอน E. coli  สูงเกนิเกณฑมาตรฐานฯ ที่

กําหนดไว (>1,100 MPN/กรัม) ไดแก ตัวอยางเนื้อโคจากเขยีงเนื้อ 2  (ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร) ที่เก็บใน

ฤดูรอน, เขยีงเนื้อ 3 (รานขายเนื้อขางทาง) ที่เก็บในฤดูหนาว, ตัวอยางเลอืดโคสดจากโรงฆาสัตวเทศบาลฯ ใน

ฤดูฝน และ เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาวและฤดูรอน  สวนการตรวจสอบการปนเปอน S. aureus และ 

Salmonella spp. ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในสถานที่ และฤดูตาง ๆ นั้นพบวา มีคาการ

ปนเปอนแบคทีเรยีดังกลาวต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในทุกตัวอยาง ยกเวนตัวอยางเลอืดโคสดจาก

เขยีงเนื้อ 2  ที่เก็บในฤดูฝนเทานัน้ที่พบการปนเปอนของ Salmonella spp.  
นอกจากฤดูกาลจะมีผลตอการกระจายตัวของเชื้อแลว การปนเปอนของจุลินทรียในแตละกลุม 

อาจมีสาเหตุเกดิจากการปนเปอนขามจากหลายแหลง ทัง้ระหวางกระบวนการฆาชําแหละ การสับหั่นชิ้นเนื้อ 

การขนสงอยางไมถูกสุขอนามัย และวธิีจัดการภายในรานจําหนายเนื้อโคในตลาดขายปลีก หรอืเขียงเนื้อริม

ถนน โดยปจจัยเหลานี้ไดสงผลตอการปนเปอนของทัง้จุลนิทรยีที่ทําใหเกดิโรค และจุลนิทรยีที่เปนตัวบงชี้ของ

การบกพรองดานสุขอนามัยในกระบวนการผลิต ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิให

อยูในระดับต่ําเสมอระหวางการผลติ เนื่องจากเปนอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถชวยควบคุมหรอืลดปญหาการ

ปนเปอนของจุลนิทรยีกอโรคได 
 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยนี้ศึกษาการปนเปอนของแบคทเีรียกอโรคในกระบวนการฆาชําแหละและสถานที่จําหนาย

เนื้อโคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยการตรวจวิเคราะหเฉพาะกลุมของแบคทเีรยีกอโรคที่มี

รายงานและถูกควบคุมการปนเปอนใหอยูในเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส

อาหารประเภทอาหารดบิ ทําใหทราบปรมิาณการปนเปอนของแบคทเีรยีกลุมดังกลาว  ดังนั้น ขอมูลที่ไดจาก

การวิจัยครั้งนี้จึงสามารถนําไปใชกําหนดเปนแนวทางในการปองกันการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคใน

ผลติภัณฑเนื้อโคของหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถงึประชาชนที่สนใจตอไปได 
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจวเิคราะหหา Salmonella spp. ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บ 

               ในฤดูตาง ๆ 
 

ตัวอยาง แหลงที่มา 

ผลการเจรญิของ Salmonella spp. ใน selective 
differential agar ชนดิตางๆ 

เกณฑ

มาตรฐาน ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
XLD SS XLD SS XLD SS 

ไมพบ 

เนื้อโค โรงฆาโพนยางคํา - - - - - - 

โรงฆาสัตวเทศบาลฯ - - - - - - 

เขยีงเนื้อ 1 - - - - - - 

เขยีงเนื้อ 2 - - - - - - 

เขยีงเนื้อ 3 - - - - - - 

เลอืดโคสด โรงฆาสัตวเทศบาลฯ - - - - - - 

เขยีงเนื้อ 2 - - - - + + 

เขยีงเนื้อ 3 - - - - - - 
  

 จากตารางที่ 4 พบวา มีเพียงตัวอยางเลือดโคสดจากตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร (เขยีงเนื้อ 

2) ที่เก็บในฤดูฝนเทานั้น ที่พบการปนเปอนของ Salmonella spp. ทั้งในอาหารชนิด XLD agar และ SS agar 

โดยลักษณะโคโลนบีนอาหาร XLD agar มีสแีดงใส มีจุดสดีาํอยูตรงกลาง ในขณะที่ SS agar พบโคโลนใีส ไมมี

สี (transparent) และมีจุดสีดําอยูตรงกลาง ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการรีดิวซซัลเฟต (เปนสวนประกอบใน

อาหาร) ใหเปนแกสไฮโดรเจนซัลไฟด (Ferrous sulfide, FeS) (วรีานุช หลาง.  2555) 

Salmonella spp. เปนแบคทเีรียกอโรคในระบบทางเดนิอาหารที่สําคัญ ไดแก โรคอาหารเปนพิษในมนุษยหรือ

ที่เรียกวา ซัลโมเนลโลซีส (Salmonellosis), ลําไสอักเสบ ไทฟอยด และการติดเชื้อในกระแสเลือด มักพบ

ปนเปอนในอาหารประเภทเนื้อสัตว ไก นม ไข ผัก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา องคประกอบของเลอืดโค

สด รวมถึงความชื้นในชัน้บรรยากาศที่มีปริมาณสูงในฤดูฝน มีผลสงเสริมตอการแพรกระจายและการเจริญ

ของ Salmonella spp. ไดมากกวาฤดูอ่ืน ๆ นอกจากนี้การปนเปอนของ Salmonella spp. อาจมีหลายปจจัย

เชน การสุขาภิบาล สภาพแวดลอมภายในฟารม การจัดการทางดานสุขลักษณะ และการขนสงเพื่อเขาสู

กระบวนการแปรรูปทั้งสภาพเนื้อสดและผลิตภัณฑ ซึ่งปจจัยเหลานี้สามารถควบคุมไดโดยการควบคุม

คุณภาพและความสะอาดของวัตถุดบิในขัน้การขนสงกอนการแปรรูป 
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหสามารถอธิบายไดวา ความชื้นและอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมและ

อุณหภูมิของผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธกับความชุกของ E. coli, S. aureus, Salmonella spp. และ

ปรมิาณจุลินทรยีทัง้หมด โดยในฤดูฝน พบวา มีคาเฉลี่ยการปนเปอนของจุลนิทรียทุกกลุม (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

โคสดที่เก็บในฤดูฝนที่พบการปนเปอนถงึ 1.6 x106 CFU/กรัม  
 สําหรับการตรวจสอบการปนเปอน E. coli  ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเกบ็ในฤดูตาง ๆ 

พบวา ตัวอยางเนื้อโคที่ถูกเก็บจากโรงฆาโพนยางคํา และรานจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณโคขุนโพนยาง

คําทุกตัวอยางที่เก็บในแตละฤดูกาลมีคา MPN E. coli อยูในเกณฑมาตรฐานฯ ที่ยอมรับไดทั้งหมด แสดงใหเห็น

ถงึการมีมาตรฐานที่ดีของระบบการปองกันการปนเปอน E. coli  ในทุกกระบวนการตั้งแตขัน้การผลติจนถึงการ

ขนสงสนิคาไปยังแหลงจําหนาย ในขณะที่มี 5 ตัวอยางที่มีปรมิาณการปนเปอน E. coli  สูงเกนิเกณฑมาตรฐานฯ ที่

กําหนดไว (>1,100 MPN/กรัม) ไดแก ตัวอยางเนื้อโคจากเขยีงเนื้อ 2  (ตลาดสดเทศบาลนครสกลนคร) ที่เก็บใน

ฤดูรอน, เขยีงเนื้อ 3 (รานขายเนื้อขางทาง) ที่เก็บในฤดูหนาว, ตัวอยางเลอืดโคสดจากโรงฆาสัตวเทศบาลฯ ใน

ฤดูฝน และ เขียงเนื้อ 3 ที่เก็บในฤดูหนาวและฤดูรอน  สวนการตรวจสอบการปนเปอน S. aureus และ 

Salmonella spp. ในตัวอยางเนื้อโคและเลือดโคสดที่ถูกสุมเก็บในสถานที่ และฤดูตาง ๆ นั้นพบวา มีคาการ

ปนเปอนแบคทีเรยีดังกลาวต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในทุกตัวอยาง ยกเวนตัวอยางเลอืดโคสดจาก

เขยีงเนื้อ 2  ที่เก็บในฤดูฝนเทานัน้ที่พบการปนเปอนของ Salmonella spp.  
นอกจากฤดูกาลจะมีผลตอการกระจายตัวของเชื้อแลว การปนเปอนของจุลินทรียในแตละกลุม 

อาจมีสาเหตุเกดิจากการปนเปอนขามจากหลายแหลง ทัง้ระหวางกระบวนการฆาชําแหละ การสับหั่นชิ้นเนื้อ 

การขนสงอยางไมถูกสุขอนามัย และวธิีจัดการภายในรานจําหนายเนื้อโคในตลาดขายปลีก หรอืเขียงเนื้อริม

ถนน โดยปจจัยเหลานี้ไดสงผลตอการปนเปอนของทัง้จุลนิทรยีที่ทําใหเกดิโรค และจุลนิทรยีที่เปนตัวบงชี้ของ

การบกพรองดานสุขอนามัยในกระบวนการผลิต ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิให

อยูในระดับต่ําเสมอระหวางการผลติ เนื่องจากเปนอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถชวยควบคุมหรอืลดปญหาการ

ปนเปอนของจุลนิทรยีกอโรคได 
 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยนี้ศึกษาการปนเปอนของแบคทเีรียกอโรคในกระบวนการฆาชําแหละและสถานที่จําหนาย

เนื้อโคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยการตรวจวิเคราะหเฉพาะกลุมของแบคทเีรยีกอโรคที่มี

รายงานและถูกควบคุมการปนเปอนใหอยูในเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส

อาหารประเภทอาหารดบิ ทําใหทราบปรมิาณการปนเปอนของแบคทเีรยีกลุมดังกลาว  ดังนั้น ขอมูลที่ไดจาก

การวิจัยครั้งนี้จึงสามารถนําไปใชกําหนดเปนแนวทางในการปองกันการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคใน

ผลติภัณฑเนื้อโคของหนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถงึประชาชนที่สนใจตอไปได 
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3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบผายอมครามสําหรับคนรุนใหม มีจุดประสงค 3 ประการ คือ (1) 

เพื่อศึกษาความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุนใหม (2) เพื่อพัฒนาผาและผลิตภัณฑตนแบบตาม

ความตองการของคนรุนใหม (3) เพื่อเผยแพรขอมูลความตองการรูปแบบผาและจัดแสดงผาตัวอยางที่

พัฒนาขึ้น กจิกรรมการวจัิยมี 4 กจิกรรม คือ (1) รวบรวมขอมูลความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุน

ใหม โดยการสัมภาษณ (2) จัดเสวนา ออกแบบผา และพัฒนาผาตัวอยาง (3) วิพากษผืนผาตัวอยาง 

ออกแบบ และสรางผลติภัณฑ (4) จัดแสดงผลติภัณฑตอสาธารณะและเก็บขอมูลความพงึพอใจในผนืผาและ

ผลิตภัณฑ ผลการวิจัย พบวา คนรุนใหม อายุระหวาง 20-50 ป สวนใหญตองการผายอมครามที่ใชเสนใย

ฝาย ยอมครามลวน สีเขม เนื้อบางสมํ่าเสมอ มีลายเล็ก ๆ กระจายบนผืนผา นําความตองการผายอมคราม

ขางตนเสนอใหผูรวมเสวนาที่เกี่ยวของกับผายอมครามทั้งผูผลิต ผูคา ผูใช ผูสงเสริม และนักวิจัย ระดม

ความคิด เพื่อออกแบบผืนผา แลวทอเปนผืน ไดผาทัง้หมด 7 ลาย 7 ผืน นักวิจัยรวมกับผูบริโภค ผูคา และ

ชางตัดเย็บ วพิากษผืนผา ออกแบบ และตัดเย็บเปนผลติภัณฑได 10 ชิ้น นําผลติภัณฑเสนอตอสาธารณะดวย

การเดินแบบ 2 ครัง้ในงานเทศกาลของจังหวัดสกลนคร และจัดนทิรรศการแสดงผลติภัณฑพรอมสัมภาษณ

ความพงึพอใจตอผืนผาและผลติภัณฑ พบวา ผลติภัณฑที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดตามลําดับมีดังนี้ เสื้อ

ลําลองจากผาลายผาแดง - ไอคํา ชุดสตรลีายกระบองเพชร และชุดสตรลีายหม่ีประยุกต 
 

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 
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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. 
 

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

บทนํา 

ผายอมครามเปนผาเกาแกพบบริเวณกวางในเขตรอน ผายอมครามจึงเปนสัญลักษณของคนชนบท

หรือคนโบราณ แตเม่ือไดรับการพื้นฟูวิธียอมแบบดั้งเดิมพัฒนาวิธีทอ และสรางลายตามยุคสมัย ทําให

ผูบรโิภคผาขยายไปเปนคนเมือง และดวยวัตถุดบิที่เปนธรรมชาต ิกระบวนการผลิตเปนภูมิปญญาทองถิ่น ผา

ยอมครามจึงเปนผาในดวงใจของนักอนุรักษ (ยุวนุช ทินนาลักษณ . 2550) เกิดการพัฒนารูปแบบผา

หลากหลาย จากผาผืนเพื่อการนุงหม กลายเปนผาเบ็ดเตล็ดตามจุดประสงคการใชงาน เชน ผาพันคอ และ

ผาคลุมไหล ซึ่งราคาผาตอชิ้นลดลง สามารถใชประโยชนเปนของฝาก ของที่ระลึก และทําใหขยายกลุม

ผูบริโภคไปยังคนวัยทํางานอายุนอย (จันทิมา พรหมเกษ. 2548) งานวิจัยเรื่องนี้ เปนการศึกษารูปแบบผาที่

เหมาะแกการสรางผลติภัณฑสําหรับคนรุนใหม มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ (1) เพื่อศกึษาความตองการรูปแบบ

ผายอมครามของคนรุนใหม (2) เพื่อสรางผาและผลิตภัณฑตนแบบตามความตองการของคนรุนใหม (3)  

เพื่อเผยแพรขอมูลความตองการรูปแบบผาและจัดแสดงผาตัวอยางที่สรางจากขอมูลความตองการของคน

รุนใหม  
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วธิดีําเนนิการวจัิย  

1. สรางแบบสอบถามและเก็บขอมูลความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุนใหม จํานวน     

119 คน ตามประเด็น และวเิคราะหสรุปขอมูล 

2. จัดเสวนา เรื่อง “ความตองการรูปแบบผายอมคราม และการออกแบบผาตัวอยาง” ผูรวมเสวนา

เปนผูเชี่ยวชาญดานผายอมคราม จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ทีมนักวิจัย ผูผลิต และผู

จําหนายผายอมคราม รวม 20 คน แสดงความคิดเห็นรวมกับขอมูลที่วิเคราะหจากแบบสอบถาม ออกแบบ

ผายอมคราม ในรายละเอียดทัง้ เสนใย ส ีลาย และเทคนคิการทอ   

3. สรางผาตัวอยาง โดยกลุมผูผลิตนําขอมูลรูปแบบผาจากการเสวนาไปใชเปนพื้นฐานในการยอม 

และทอผนืผา 

4. จัดวิพากษผาตัวอยางและออกแบบผลติภัณฑจากผาตัวอยาง โดยผูชํานาญดานการผลิตผาและ

ออกแบบผลติภัณฑผายอมคราม ไดแก ทมีวจัิย ผูผลติ ผูคา ผูบรโิภค และชางตัดเย็บ 

5. สรางผลิตภัณฑจากผาตัวอยาง โดยผูคาและชางตัดเย็บนําผลการวิพากษและการออกแบบ

ผลติภัณฑไปสรางเครื่องนุงหมสําหรับสตรแีละบุรุษ 

6. แสดงผลิตภัณฑตัวอยาง โดยจัดนิทรรศการแสดงชิ้นงานพรอมขอมูล แนวคิดการออกแบบผา 

รูปแบบผา และการสรางชิ้นงาน ในงานรวมใจไทสกล ป 2556 และจัดเดินแบบโชวผลติภัณฑผายอมคราม   

2 ครัง้ ในงานเทศกาลออกพรรษา ป 2555 และงานรวมใจไทสกล ป 2556  

7. รวบรวมและวเิคราะหขอมูลความพงึพอใจในผาและผลติภัณฑตัวอยาง 

8. สรุปผลการวจัิยและทํารายงานเผยแพร 
 

ผลการวจัิย 

  ผลการวิจัยพบวา คนรุนใหม วัย 20 – 50 ป ทั้งเพศหญงิและชายที่เคยใชผายอมคราม ตองการผา

ยอมครามเพื่อตัดเย็บเปนเสื้อและผาพันคอเปนสวนใหญ ดวยเหตุผลวาผาสวย สวมใสสบาย และภูมิใจในภูมิ

ปญญาทองถิ่น สําหรับลักษณะผาที่ตองการนั้น ตองเปนเสนใยฝายแทหรือฝายเข็นมือ รองลงไปเปนเสนใย

ประดิษฐหรือเรยอน โดยเสนใยทั้งสองชนิดเปนแบบเสนเล็ก เรยีบ เสมอ  สวนสีครามบนผืนผา ตองการสี

ครามลวน เขมระดับสีกรมทาทัง้ที่เปนผาพื้น และมีลายหม่ีเล็ก ๆ กระจายเปนหยอมบนผนืผา  สําหรับเนื้อผา 

ตองการเนื้อบาง เรยีบ สมํ่าเสมอ นุม และพลิ้วตัว   

หลังจากวเิคราะหความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุนใหมแลว นําผลเสนอตอผูรวมเสวนา 

20 คน ประกอบดวย นักวิจัย เจาหนาที่ฝายสงเสริม ผูผลิต และผูคาผายอมคราม เพื่อรวมกันใชขอมูลจาก

ผลการสัมภาษณและประสบการณในการออกแบบผาตัวอยางโดยกําหนดแนวคิด เสนใย ส ีลาย และเทคนิค

การทอ มอบหมายผูผลิตเปนผูสรางผืนผา ไดผา 7 ลาย ๆ ละ 4 เมตร ไดแก ผาแดง-ไอคํา หนอนดอกไม   

ฟาประดับดาว สะนูวาว สองหอง หม่ีประยุกต และกระบองเพชร ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
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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. 
 

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

บทนํา 

ผายอมครามเปนผาเกาแกพบบริเวณกวางในเขตรอน ผายอมครามจึงเปนสัญลักษณของคนชนบท

หรือคนโบราณ แตเม่ือไดรับการพื้นฟูวิธียอมแบบดั้งเดิมพัฒนาวิธีทอ และสรางลายตามยุคสมัย ทําให

ผูบรโิภคผาขยายไปเปนคนเมือง และดวยวัตถุดบิที่เปนธรรมชาต ิกระบวนการผลิตเปนภูมิปญญาทองถิ่น ผา

ยอมครามจึงเปนผาในดวงใจของนักอนุรักษ (ยุวนุช ทินนาลักษณ . 2550) เกิดการพัฒนารูปแบบผา

หลากหลาย จากผาผืนเพื่อการนุงหม กลายเปนผาเบ็ดเตล็ดตามจุดประสงคการใชงาน เชน ผาพันคอ และ

ผาคลุมไหล ซึ่งราคาผาตอชิ้นลดลง สามารถใชประโยชนเปนของฝาก ของที่ระลึก และทําใหขยายกลุม

ผูบริโภคไปยังคนวัยทํางานอายุนอย (จันทิมา พรหมเกษ. 2548) งานวิจัยเรื่องนี้ เปนการศึกษารูปแบบผาที่

เหมาะแกการสรางผลติภัณฑสําหรับคนรุนใหม มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ (1) เพื่อศกึษาความตองการรูปแบบ

ผายอมครามของคนรุนใหม (2) เพื่อสรางผาและผลิตภัณฑตนแบบตามความตองการของคนรุนใหม (3)  

เพื่อเผยแพรขอมูลความตองการรูปแบบผาและจัดแสดงผาตัวอยางที่สรางจากขอมูลความตองการของคน

รุนใหม  
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วธิดีําเนนิการวจัิย  

1. สรางแบบสอบถามและเก็บขอมูลความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุนใหม จํานวน     

119 คน ตามประเด็น และวเิคราะหสรุปขอมูล 

2. จัดเสวนา เรื่อง “ความตองการรูปแบบผายอมคราม และการออกแบบผาตัวอยาง” ผูรวมเสวนา

เปนผูเชี่ยวชาญดานผายอมคราม จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ทีมนักวิจัย ผูผลิต และผู

จําหนายผายอมคราม รวม 20 คน แสดงความคิดเห็นรวมกับขอมูลที่วิเคราะหจากแบบสอบถาม ออกแบบ

ผายอมคราม ในรายละเอียดทัง้ เสนใย ส ีลาย และเทคนคิการทอ   

3. สรางผาตัวอยาง โดยกลุมผูผลิตนําขอมูลรูปแบบผาจากการเสวนาไปใชเปนพื้นฐานในการยอม 

และทอผนืผา 

4. จัดวิพากษผาตัวอยางและออกแบบผลติภัณฑจากผาตัวอยาง โดยผูชํานาญดานการผลิตผาและ

ออกแบบผลติภัณฑผายอมคราม ไดแก ทมีวจัิย ผูผลติ ผูคา ผูบรโิภค และชางตัดเย็บ 

5. สรางผลิตภัณฑจากผาตัวอยาง โดยผูคาและชางตัดเย็บนําผลการวิพากษและการออกแบบ

ผลติภัณฑไปสรางเครื่องนุงหมสําหรับสตรแีละบุรุษ 

6. แสดงผลิตภัณฑตัวอยาง โดยจัดนิทรรศการแสดงชิ้นงานพรอมขอมูล แนวคิดการออกแบบผา 

รูปแบบผา และการสรางชิ้นงาน ในงานรวมใจไทสกล ป 2556 และจัดเดินแบบโชวผลติภัณฑผายอมคราม   

2 ครัง้ ในงานเทศกาลออกพรรษา ป 2555 และงานรวมใจไทสกล ป 2556  

7. รวบรวมและวเิคราะหขอมูลความพงึพอใจในผาและผลติภัณฑตัวอยาง 

8. สรุปผลการวจัิยและทํารายงานเผยแพร 
 

ผลการวจัิย 

  ผลการวิจัยพบวา คนรุนใหม วัย 20 – 50 ป ทั้งเพศหญงิและชายที่เคยใชผายอมคราม ตองการผา

ยอมครามเพื่อตัดเย็บเปนเสื้อและผาพันคอเปนสวนใหญ ดวยเหตุผลวาผาสวย สวมใสสบาย และภูมิใจในภูมิ

ปญญาทองถิ่น สําหรับลักษณะผาที่ตองการนั้น ตองเปนเสนใยฝายแทหรือฝายเข็นมือ รองลงไปเปนเสนใย

ประดิษฐหรือเรยอน โดยเสนใยทั้งสองชนิดเปนแบบเสนเล็ก เรยีบ เสมอ  สวนสีครามบนผืนผา ตองการสี

ครามลวน เขมระดับสีกรมทาทัง้ที่เปนผาพื้น และมีลายหม่ีเล็ก ๆ กระจายเปนหยอมบนผนืผา  สําหรับเนื้อผา 

ตองการเนื้อบาง เรยีบ สมํ่าเสมอ นุม และพลิ้วตัว   

หลังจากวเิคราะหความตองการรูปแบบผายอมครามของคนรุนใหมแลว นําผลเสนอตอผูรวมเสวนา 

20 คน ประกอบดวย นักวิจัย เจาหนาที่ฝายสงเสริม ผูผลิต และผูคาผายอมคราม เพื่อรวมกันใชขอมูลจาก

ผลการสัมภาษณและประสบการณในการออกแบบผาตัวอยางโดยกําหนดแนวคิด เสนใย ส ีลาย และเทคนิค

การทอ มอบหมายผูผลิตเปนผูสรางผืนผา ไดผา 7 ลาย ๆ ละ 4 เมตร ไดแก ผาแดง-ไอคํา หนอนดอกไม   

ฟาประดับดาว สะนูวาว สองหอง หม่ีประยุกต และกระบองเพชร ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
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ผูรวมวพิากษผา 8 คน ประกอบดวย นักวิจัย ผูบรโิภค ชางตัดเย็บ และผูคาผายอมคราม มีความ

พึงพอใจในรูปแบบผา 3 ลําดับแรก จาก 7 ชิ้น ดังนี้  ชิ้นผาแดง– ไอคํา ชิ้นดาวประดับฟา และชิ้นหนอน

ดอกไม  
 

ตารางที่ 1   ชิ้นผาและแนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ 
 

ช่ือช้ินผา แนวคดิ 

ลายผาแดง-ไอคํา 

 

ถายทอด 2 อารมณ ที่แตกตาง อยางลงตัว  อารมณหนักแนน จากผาพื้นสนี้ํา

เงนิ 4 ตะกอ  กับอารมณออนหวานจากลายหม่ีรูปดอกไม ใหญ เล็ก บนเนื้อผา

เบาพลิ้วของเรยอน  ดั่งคูรักอมตะแหงเมืองหนองหารหลวง ทาวผาแดงกับนาง

ไอคํา 

ลายหนอนดอกไม แสดงความรวมสมัยโดยชื่อ หนอนดอกไม ลายหม่ีเสนหยักเปนหนอนแฝงตัวใน

สวนดอกพุด  บนผาพื้นสนี้ําเงนิ สรางอารมณจากผวิสัมผัสของเนื้อผาที่มีมิต ิ

ดวยลายขัด เสนใยฝายเข็น 40 % กับฝายเสนเล็ก 60 % 

ลายฟาประดับดาว 

 

แสดงความรวมสมัยโดยเหตกุารณ ดาวเคียงเดอืน อารมณของคนรุนใหมที่

กําลังแสวงหาคนรูใจ  ใชใยเรยอน สเีขม ออน จาง เปนเสนยืน  พุงดวยเสนหม่ี 

ที่มัด 25 ลํา ลายฟาประดับดาวดวยเทคนคิลายขัดงาย ๆ 

ลายสองหอง 

 

สรางมิตผิาพื้นสําหรับการแปรรูปดวยการใชสเีขม-จาง สลับกัน เปนชวง ๆ 

หรอืเปนหอง ๆ 

ลายสะนูวาว 

 

สรางมิตผิาพื้นสําหรับแปรรูป  ดวยรูปทรงของลายเปนวงกลม มีเสนตัดบรเิวณ

หัว-ทายของผา ไดแนวคิดลายมาจากสะนูวาวของคนอีสาน 

ลายหม่ีประยุกต ลายหม่ีประยุกตเกดิจากการนําลายหม่ีดัง้เดิมมาจัดวางใหมในลักษณะที่แปลก

ตาจากรูปแบบเดมิ  นําเสนอในรูปแบบนามธรรม 

ลายกระบองเพชร กระบองเพชรเปนพชืตางถิ่นที่เติบโตไดดทีามกลางสภาพอากาศรอน แลง แบบ

ภาคอีสาน แปลกที่รูปทรง สขีองดอกฉูดฉาด  ปลูกงาย ตายยาก เม่ือปรากฏ

ลายบนผนืผาจะสื่อถงึความงดงาม และสรางสรรค ของผูที่ดํารงชวีติอยู

ทามกลางความแหงแลงของธรรมชาติ    
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ลายผาแดง-ไอคํา ลายหนอนดอกไม ลายฟาประดบัดาว 

 
  

  
ลายสองหอง ลายสะนูวาว ลายหม่ีประยกุต 

 
ลายกระบองเพชร 

 

ภาพที่  1 ลายผาบนกระดาษ และผนืผาตัวอยาง 
 

นําผาตัวอยาง 7 ชิ้น ไปออกแบบตัดเย็บ ไดผลิตภัณฑ 10  ชิ้น ไดแก ลายผาแดง-ไอคํา ลายหนอน

ดอกไม ลายฟาประดับดาว และลายสองหอง ลายละ 2 ชิ้น สวนลายสะนูวาว ลายหม่ีประยุกต และลาย

กระบองเพชร ตัดเปนชุดสตร ีลายละ 1 ชิ้น ดังภาพที่ 2 
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สวนดอกพุด  บนผาพื้นสนี้ําเงนิ สรางอารมณจากผวิสัมผัสของเนื้อผาที่มีมิต ิ

ดวยลายขัด เสนใยฝายเข็น 40 % กับฝายเสนเล็ก 60 % 

ลายฟาประดับดาว 

 

แสดงความรวมสมัยโดยเหตกุารณ ดาวเคียงเดอืน อารมณของคนรุนใหมที่

กําลังแสวงหาคนรูใจ  ใชใยเรยอน สเีขม ออน จาง เปนเสนยืน  พุงดวยเสนหม่ี 
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สรางมิตผิาพื้นสําหรับการแปรรูปดวยการใชสเีขม-จาง สลับกัน เปนชวง ๆ 

หรอืเปนหอง ๆ 
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ลายผาแดง-ไอคํา ลายหนอนดอกไม ลายฟาประดบัดาว 

 
  

  
ลายสองหอง ลายสะนูวาว ลายหม่ีประยกุต 

 
ลายกระบองเพชร 

 

ภาพที่  1 ลายผาบนกระดาษ และผนืผาตัวอยาง 
 

นําผาตัวอยาง 7 ชิ้น ไปออกแบบตัดเย็บ ไดผลิตภัณฑ 10  ชิ้น ไดแก ลายผาแดง-ไอคํา ลายหนอน

ดอกไม ลายฟาประดับดาว และลายสองหอง ลายละ 2 ชิ้น สวนลายสะนูวาว ลายหม่ีประยุกต และลาย

กระบองเพชร ตัดเปนชุดสตร ีลายละ 1 ชิ้น ดังภาพที่ 2 
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ผาแดง-ไอคํา หนอนดอกไม ฟาประดับดาว 

 

 

 

 

 

 

 

   

สองหอง สะนูวาว หม่ีประยกุต กระบองเพชร 
 

ภาพที่ 2   ผลติภัณฑจากผายอมคราม   7   ลาย 
 

ผูชมนิทรรศการ จํานวน 100 คน 

รอยละ 75 เปนเพศหญิง มีภูมิลําเนาใน

จังหวัดสกลนคร อายุ  21-50 ป แสดงความ

พึงพอใจตอผลิตภัณฑ 7 ลาย 7 ชิ้น ใน 6 

รายการ ไดแก เนื้อผา สีผา ลายผา เสนใย  

รูปแบบผา และการนําไปใชไดจริง ผลิตภัณฑ

ที่พึงพอใจมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑจากผาลาย

ผาแดง-ไอคํา โดยมีพึงพอใจสูงที่สุด ทุก

รายการ รองลงไปคือผลิตภัณฑจากผาลาย

กระบองเพชร และผลิตภัณฑจากผาลายหม่ีประยุกต ตามลําดับ ผลิตภัณฑจากผาลายกระบองเพชร เปน

รองจากผลติภัณฑผาลายหม่ีประยุกต ในดานสขีองผา เพยีงรายการเดยีว    
 

วจิารณผลการวจัิย 

ลักษณะของผายอมครามทัง้ 3 ชิ้น ไดแก ผาแดง-ไอคํา กระบองเพชร และหม่ีประยุกต ไดรับความ

พงึพอใจมากที่สุด สอดคลองกับผลการสัมภาษณความตองการผาของคนรุนใหม ในประเด็นเปนผาผืนทอ

ระดบัความพึงพอใจ
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ดวยฝาย (เรยอนเปนฝายประดษิฐ) เสนเล็ก เรยีบ สมํ่าเสมอ สีครามลวน ลายหม่ีเล็ก กระจายในเนื้อผา เนื้อ

บาง นุม และทิ้งตัว ใชประโยชนเพื่อตัดเสื้อ-กระโปรง 

สําหรับประเด็นที่ขัดแยงกันระหวางผลการวพิากษผนืผาและความพงึพอใจตอผลติภัณฑจากชิ้นผา 

ทมีวพิากษพงึพอใจผา 3 ลายตามลําดับไดแก ลายแดง-ไอคํา ลายฟาประดับดาว และลายหนอนดอกไม แต

ผูชมนิทรรศการมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากลายฟาประดับดาวและลายหนอนดอกไม รองจาก

ผลิตภัณฑจากลายกระบองเพชร และลายหม่ีประยุกต นาจะเปนผลมาจากแบบเสื้อของลายฟาประดับดาว 

และลายหนอนดอกไม เรียบเกินไปสําหรับกลุมผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญอายุระหวาง 21-30 ป มี

ภูมิลําเนาในสกลนครและใกลเคียง ในขณะที่ทีมวพิากษ 8 คน มีอายุระหวาง 40-60 ป และมีประสบการณ

ดานตลาดผายอมครามกวางกวา มีความเห็นวาผาลายหนอนดอกไมและฟาประดับดาวมีความโดดเดน 

โดยเฉพาะลายหนอนดอกไมที่ใชฝายเข็นเสนเล็กเสนใหญทอสลับกัน ทําใหเกดิมิตใินเนื้อผา หรอือาจจะเปน

เพราะสรางลายจากการสลับฝายยอมสีน้ําตาลจากเปลือกประดู ซึ่งผลการสัมภาษณความตองการระบุวา

ตองการสีครามลวน  สวนผาลายหม่ีประยุกตกับลายกระบองเพชรเปนผามัดหม่ียอมครามที่พบเห็นไดทั่วไป  

ซึ่งเหมาะสําหรับการตัดเย็บชุดสตรเีพื่อการสวมใสไปทํางานนอกบาน หรอืในสํานักงาน ทําใหไดรับความพึง

พอใจมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

แนวทางพัฒนาผลติภัณฑผายอมครามธรรมชาติ แบงเปน 2 ขั้นตอน คือการยอมใหไดผาสีน้ําเงิน 

สดใส วาว ตดิทน สไีมตก กับการพัฒนารูปแบบผาใหใชประโยชนคุมในคุณคาและราคาของผายอมคราม 

การสกัดสแีละเตรยีมน้ํายอมคราม เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีขอจํากัด ตองใชอุปกรณ

และทักษะทางวิทยาศาสตรชวยในการศึกษาและควบคุม (อนุรัตน สายทอง, วงเดือน อุดมเดชาเวทย และ

ประไพพันธ แดงใจ. 2545) แตการพัฒนารูปแบบผายอมครามเปนศิลปะบนผลิตภัณฑที่ อิงเรื่องราวทาง

วัฒนธรรม สรางเสนหใหผืนผา ศาสตรและศิลปสองสวนนี้ตองสอดคลองและลงตัวในผาแตละผนื (อนุรัตน 

สายทอง, ฐิตริัตน แวนเรอืงรอง และอํานาจ สุนาพรม. 2552) 

การสรางลายผายอมครามแบบดั้งเดมิ คือลายหม่ีทอขัดสานซึ่งเปนเอกลักษณของผาอีสานสําหรับ

นุงหมในชุมชน แตผูบริโภคตางวัฒนธรรมไมนิยมเอกลักษณนั้น จึงควรปรับลายผายอมครามใหแตกตาง

ออกไป เหลือลายหม่ีบางเล็กนอยเพื่อบอกแหลงกําเนิดหรือแหลงภูมิปญญา หรือประยุกตเปนมัดยอม ลาย

ผาที่สรางแตกตางมีทั้งลายในเนื้อผาที่สรางจากการทอดวยฟมหลายตะกอ หรือเกิดจากการสืบหูกตอเสน

ฝายเขาเขาหูก เทคนคิการทอทั้งสองแบบยุงยากกวาการทอขัดสาน แตการทอขัดสานก็สามารถสรางลายที่

นาสนใจได เชน ลายขัด เสน ส ีสมํ่าเสมอ ลายขัด สลับส ี(ขาว จาง เขม) เสนสมํ่าเสมอ ลายขัด สลับส ีแทรก

เสนฝายยอมสีธรรมชาติอ่ืน ลายขัดสลับขนาดเสนใย สลับสเีขม จาง ลายขัดสลับขนาดเสนใย ผสมลายหม่ี 

ลายขัดมัดหม่ี เสน ส ีสมํ่าเสมอ ลายขัดมัดหม่ี สลับส ี(ขาว จาง เขม) เสนเสมอ 
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การสกัดสแีละเตรยีมน้ํายอมคราม เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีขอจํากัด ตองใชอุปกรณ

และทักษะทางวิทยาศาสตรชวยในการศึกษาและควบคุม (อนุรัตน สายทอง, วงเดือน อุดมเดชาเวทย และ

ประไพพันธ แดงใจ. 2545) แตการพัฒนารูปแบบผายอมครามเปนศิลปะบนผลิตภัณฑที่ อิงเรื่องราวทาง

วัฒนธรรม สรางเสนหใหผืนผา ศาสตรและศิลปสองสวนนี้ตองสอดคลองและลงตัวในผาแตละผนื (อนุรัตน 

สายทอง, ฐิตริัตน แวนเรอืงรอง และอํานาจ สุนาพรม. 2552) 

การสรางลายผายอมครามแบบดั้งเดมิ คอืลายหม่ีทอขัดสานซึ่งเปนเอกลักษณของผาอีสานสําหรับ

นุงหมในชุมชน แตผูบริโภคตางวัฒนธรรมไมนิยมเอกลักษณนั้น จึงควรปรับลายผายอมครามใหแตกตาง

ออกไป เหลือลายหม่ีบางเล็กนอยเพื่อบอกแหลงกําเนิดหรือแหลงภูมิปญญา หรือประยุกตเปนมัดยอม ลาย
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นาสนใจได เชน ลายขัด เสน ส ีสมํ่าเสมอ ลายขัด สลับส ี(ขาว จาง เขม) เสนสมํ่าเสมอ ลายขัด สลับส ีแทรก

เสนฝายยอมสีธรรมชาติอ่ืน ลายขัดสลับขนาดเสนใย สลับสเีขม จาง ลายขัดสลับขนาดเสนใย ผสมลายหม่ี 

ลายขัดมัดหม่ี เสน ส ีสมํ่าเสมอ ลายขัดมัดหม่ี สลับส ี(ขาว จาง เขม) เสนเสมอ 
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เม่ือพัฒนาการยอมผาและสรางรูปแบบชิ้นหนึ่งแลว ตองนําเสนอจุดเดนของผายอมคราม อธิบาย

ตามหลักวชิาเพื่อการยอมรับในศาสตรบนผนืผา สวนศลิปะบนผืนผานั้นเปนเรื่องเฉพาะบุคคล เฉพาะสังคม 

และเฉพาะเวลา ผายอมครามจากฝายแท ครามธรรมชาตแิท ยอมดวยการหมักในน้ําขี้เถา มีดมีากมายดังนี้ 

1. นุงหนารอนเย็น  นุงหนาหนาวอุน 

2. ซับเหงื่อ สบายตัว  ระบายอากาศ ลดกลิ่นตัว 

3. นุงกลางแดด อบผวิ ไมแสบรอน  

4. สสีวย  ลายสวย สไีมตก   

5. สบืสาน มรดกภูมิปญญาพอแม 

คุณสมบัตขิางตนอธบิายได ดังนี้  

1. สคีรามตดิฝายไดด ี เพราะทัง้ฝายและครามมีตําแหนงที่จับกันไดพอดีจํานวนมาก ฝายยอมคราม

จึงไมตกสแีละยอมไดสเีขม (อนุรัตน สายทอง. 2555) ทัง้คูจะยืนยันความเปนของแทซึ่งกันและกัน 

   2. ฝายซับน้ําไดดี มีน้ําหนัก (อนันตเสวก เหวซึ่งเจรญิ. 2543) ฤดูรอนจึงซับเหงื่อ ขณะเดยีวกันฝาย

ระบายอากาศทําใหเหงื่อระเหย เม่ือน้ําเปลี่ยนสถานะเปนไอจะดูดความรอน ผูสวมใสผาฝายจึงเย็น สบายตัว 

ย่ิงซักย่ิงนุม ทิ้งตัวด ีฤดูหนาวไมมีเหงื่อ จึงทําใหอุน 

  3. ผายอมสคีราม ดูดกลนืทัง้แสงแดดและแสงยูว ี(ออยทพิย ผูพัฒน. 2552) จึงปกปองผิวหนังจาก

แสงแดด บมผวิ ไมแสบรอน  

  4. สีครามตานเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนัง (ปราชญสกล ชวยสุดสกุลชัย. 2552) ฝายระบายอากาศ  

ลดความอับชื้น ผาฝายยอมครามจึงตานการเจรญิเตบิโตของแบคทีเรยีบนผวิหนังที่เปนสาเหตุของกลิ่นตัว 

 5. ในอดตีการทอผาเปนหนาที่ของภรรยา ผูหญงิคอนโลกจึงถูกฝกการทอผาตัง้แตเด็ก และฝงเขา

ไปในจิตวิญญาณ เพื่อเตรียมการออกเรือน เตรียมการเปนแม คนวัยทํางานสวนใหญจึงเห็นแมพรอมกับผา 

เห็นผาพรอมกับแม แมไมมีตัวตนของแมแลวก็ตาม   

 6. ผาคือหนาตางใหคนนอกมองลอดเขาไปเห็นสถานะของครอบครัว  เห็นคุณคาของผูหญิงใน

ครอบครัว เห็นฐานะทางเศรษฐกจิและสังคมของผูนําครอบครัว   

ปจจุบัน ผูบริโภคมากกวารอยละ 60 ใชผายอมครามไมคุมคาความดีของผา เนื่องจากไมรูจักผา

ยอมครามดี รูแตเพียงสวย แพง สวมใสแลวดูดี จึงเลือกผายอมครามที่สีน้ําเงิน ลายถูกใจ สั่งตัดเย็บแบบ

หรูหราเหมือนผาไหม นั่นคืออาบน้ํายา อัดผากาว รองผาลื่น หนุนไหล ใหสงางาม เม่ือสวมใสจึงรูสึกรอน 

เหงื่อมาก อับชื้น ไมสบายตัว ตองซักรดีอยางระมัดระวังไมใหเสยีทรง  ทัง้ ๆ ที่ผายอมครามแทจากฝายและ

ครามเปนผาธรรมดา ผาธรรมชาติ สวมใสสบายๆแบบลําลอง ควรใหผาไดสมัผัสผิวของผูสวมใส เพื่อจะได

รับรูความพเิศษของผาในคุณสมบัตดิังขอ 1 ถงึขอ 5   
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บทคัดยอ 

การพัฒนาวิธีการจัดทําบัญชีแบบมีสวนรวมของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีของกองทุนหมูบานตําบลทาแร และพัฒนา

ความรูของเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการจัดทําบัญชีแบบมีสวนรวม การวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน

ระหวาง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชสถิติเชงิพรรณนา ไดแก คารอยละ 

กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรที่เปนประธาน กรรมการ สมาชิก และผูจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานฯ ซึ่งมี

ทัง้หมด 8 กองทุนๆ ละ 6 คน รวมเปน 48 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจงกรณีประธานและกองทุนหมูบานฯ กับสุม

แบบโควตากรณีกรรมการและสมาชิกกองทุนฯ เครื่องมือที่ใชในการวจัิยมี 2 ชนดิ ไดแก 1) แบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง และ 2) แบบทดสอบทางบัญช ีที่ใชอบรมกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย  

ผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน คือ 1) ไมมีเอกสาร

หลักฐานที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี หรือมีแตไมครบถวน อีกทั้งมีความยุงยากในการเตรียมแบบฟอรมทาง

บัญชีและสมุดบัญชทีี่ตองใชงาน 2) เกษตรกรไมกลาบันทึกบัญชีจริงในสมุดเพราะกลัวขอมูลผดิพลาด จึงทําให

การบันทึกบัญชีซ้ําซอนหรือลืมบันทึกบัญชี 3) การบันทึกบัญชีตามความสะดวกและตามความเขาใจ โดยใช

เกณฑเงนิสดในการบันทกึบัญชี 4) การบันทกึบัญชลีาชา ไมทันสมัย ทําใหไมสามารถใหขอมูลที่ทันตอเหตุการณ

และไมสามารถตอบสนองความตองการใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบรหิารจัดการกองทุนได 5) ไม

มีระบบการติดตามหรือตรวจสอบหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่กูยืมเงินกองทุนไป และ 6) 

เกษตรกรที่เคยไปอบรมกับหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐ เม่ือจะลงมือปฏิบัตจิรงิก็ไมสามารถจัดทําบัญชีได ตองขอ

ความชวยเหลอืจากครูบัญชอีาสา 

 จากปญหาและอุปสรรคขางตน ผูวิจัยและเกษตรกรไดรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น สงผล

ใหเกดิวธิกีารจัดทําบัญชแีบบมีสวนรวม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การแยกรายการคาออกเปน 2 กิจกรรม คือ กจิกรรมเกี่ยวกับเงนิกองทุน 1 ลานบาท และกิจกรรม

เกี่ยวกับเงนิออม หรอืเงนิรับฝากจากสมาชกิ  
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2. แบงระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน เปน 3 สวน ไดแก 1) เอกสารที่ใชในการบันทึกบัญชีและสมุด

บัญชทีี่เกี่ยวของ 2) วิธกีารบันทึกบัญช ีแบงเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบบัญชเีกีย่วกับการรับเงนิ /จายเงนิ / การรับ

สนิทรัพยเปนการชําระคาหุนหรอืการรับบรจิาค และ 3) การจัดทํารายงานทางการเงนิ 
 

คําสําคัญ : การพัฒนา, วธิกีารจัดทําบัญช,ี การวจัิยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม 
 

Abstract 

 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 book-

keeping 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:  
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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. 
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บทนํา 

การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทุกกองทุนจะตองให

ความสําคัญเพราะรายงานทางการเงินที่ไดจากการจัดทําบัญช ีถอืเปนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนนิงาน

และแสดงฐานะทางการเงินที่แทจริงของแตละกองทุน รวมถึงขอมูลทางบัญชเีปนขอมูลที่เชื่อถือได สามารถ

นํามาวเิคราะห วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนนิงานดานการบรหิารการเงนิไดอยางถูกตอง และ

ทันเหตุการณ  

นโยบายกองทุนหมูบาน เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการสรางเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก

ใหมีความม่ันคงแข็งแรง โดยการสนับสนุนจัดสรรเงินทุน 1 ลานบาท เพื่อใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นใชเปน

ทุนหมุนเวียนเพื ่อพัฒนาอาชีพ สร างงาน สรางรายได เพิ ่มรายได ลดรายจาย และบรรเทาความ

เดือดรอนเรงดวนของประชาชน  

 นับแตมีการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเปนตนมา การบริหารจัดการเงินของ

กองทุนหมูบาน นอกจากจะตองใชความรูความสามารถในบรหิารการจัดการแลว สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง

คือความโปรงใสของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ทัง้นี้ เพื่อใหเกดิความนาเชื่อถอืและไดรับความไววางใจ

จากสมาชิก ดังนัน้ การทําบัญชี จึงถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชพสิูจนความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดของ

คณะกรรมการกองทุน ทั้งยังเปนมาตรฐานในการชี้วัดศักยภาพของกองทุนเพื่อประเมินผล ซึ่งจะนําไปสูการ

วเิคราะห วางแผนและควบคุม และตัดสนิใจการบรหิารจัดการในอนาคตไดอยางมีประสทิธภิาพ 

จากความสําคัญและที่มาของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะอาจารยสอนวิชาบัญชีมีหนาที่

เกี่ยวของกับการสอนวิชาบัญชีและการผลติผูจัดทําบัญชี ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีพันธ

กิจในการพัฒนาและถายทอดองคความรูสูทองถิ่น ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับมหาวิทยาลัยฯ 

ผูวจัิยจึงนําความรูจากมหาวทิยาลัยไปแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับทองถิ่น ซึ่งจะทําใหกองทุนหมูบานไดตระหนักถึง

ความสําคัญของบัญช ีและนําขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชน สงผลใหกองทุนหมูบานและผูเขารวมโครงการมี

วนิัยทางการเงิน รูจักวิธกีารบรหิารการเงนิ เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนนิงานใหเตบิโตอยางมี

คุณภาพ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการรักษาสมดุลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนรากฐาน

ของทองถิ่นใหอยูอยางย่ังยืนตอไป 
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2. แบงระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน เปน 3 สวน ไดแก 1) เอกสารที่ใชในการบันทึกบัญชีและสมุด

บัญชทีี่เกี่ยวของ 2) วิธกีารบันทึกบัญช ีแบงเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบบัญชเีกีย่วกับการรับเงนิ /จายเงนิ / การรับ

สนิทรัพยเปนการชําระคาหุนหรอืการรับบรจิาค และ 3) การจัดทํารายงานทางการเงนิ 
 

คําสําคัญ : การพัฒนา, วธิกีารจัดทําบัญช,ี การวจัิยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม 
 

Abstract 

 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 book-

keeping 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:  
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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 
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การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทุกกองทุนจะตองให

ความสําคัญเพราะรายงานทางการเงินที่ไดจากการจัดทําบัญช ีถอืเปนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนนิงาน

และแสดงฐานะทางการเงินที่แทจริงของแตละกองทุน รวมถึงขอมูลทางบัญชเีปนขอมูลที่เชื่อถือได สามารถ

นํามาวเิคราะห วางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดําเนนิงานดานการบรหิารการเงนิไดอยางถูกตอง และ

ทันเหตุการณ  

นโยบายกองทุนหมูบาน เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการสรางเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก

ใหมีความม่ันคงแข็งแรง โดยการสนับสนุนจัดสรรเงินทุน 1 ลานบาท เพื่อใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นใชเปน

ทุนหมุนเวียนเพื ่อพัฒนาอาชีพ สร างงาน สรางรายได เพิ ่มรายได ลดรายจาย และบรรเทาความ
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 นับแตมีการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเปนตนมา การบริหารจัดการเงินของ

กองทุนหมูบาน นอกจากจะตองใชความรูความสามารถในบรหิารการจัดการแลว สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง

คือความโปรงใสของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ทัง้นี้ เพื่อใหเกดิความนาเชื่อถอืและไดรับความไววางใจ

จากสมาชิก ดังนัน้ การทําบัญชี จึงถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชพสิูจนความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดของ

คณะกรรมการกองทุน ทั้งยังเปนมาตรฐานในการชี้วัดศักยภาพของกองทุนเพื่อประเมินผล ซึ่งจะนําไปสูการ

วเิคราะห วางแผนและควบคุม และตัดสนิใจการบรหิารจัดการในอนาคตไดอยางมีประสทิธภิาพ 

จากความสําคัญและที่มาของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะอาจารยสอนวิชาบัญชีมีหนาที่

เกี่ยวของกับการสอนวิชาบัญชีและการผลติผูจัดทําบัญชี ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีพันธ

กิจในการพัฒนาและถายทอดองคความรูสูทองถิ่น ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับมหาวิทยาลัยฯ 

ผูวจัิยจึงนําความรูจากมหาวทิยาลัยไปแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับทองถิ่น ซึ่งจะทําใหกองทุนหมูบานไดตระหนักถึง

ความสําคัญของบัญช ีและนําขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชน สงผลใหกองทุนหมูบานและผูเขารวมโครงการมี

วนิัยทางการเงิน รูจักวิธกีารบรหิารการเงนิ เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนนิงานใหเตบิโตอยางมี

คุณภาพ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการรักษาสมดุลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนรากฐาน
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วัตถุประสงคการวจัิย 

 1. เพื่อศกึษาสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชขีองกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร  

 2. เพื่อพัฒนาวิธีการจัดทําบัญชีแบบมีสวนรวม ระหวางผูวิจัยกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกกองทุน

หมูบาน 
  

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดานประชากรหรอืกลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรที่เปนประธาน กรรมการ และสมาชิกที่

เปนผูจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร ซึ่งมีทั้งหมด 8 กองทุน กําหนดโควตาผูเขารวมการ

วิจัยจาก 8 กองทุน ๆ ละ 6 คน รวมเปน 48 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงกับสุมแบบโควตา ไดแก 

กองทุนหมูบานทาแร หมูบานพะโค หมูบานหนองบัวทอง หมูบานปาพนาวัลย หมูบานสรางแกวสมานมิตร 

หมูบานทาแรเหนอื หมูบานทาแรสามัคคี และหมูบานทาแรพัฒนา 

 2. ขอบเขตดานพื้นที่ดําเนินการ คือ กองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร จํานวน 8 

กองทุน 

 3. ขอบเขตดานเวลาทําการศกึษา ตัง้แตเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2555 

 4. ขอบเขตดานเนื้อหา เนนศกึษาการพัฒนาวิธกีารจัดทําบัญชแีบบมีสวนรวมของกองทุนหมูบาน มี 

3 ขัน้ คือ 

 4.1 สํารวจสภาพปญหาการทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร เก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับเกษตรกร ซึ่งเปนสมาชกิกองทุนหมูบานทัง้หมด 8 กองทุน 

  4.2 กําหนดวธิกีารแกไขปญหา โดยจัดเวทปีระชุมกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร  

 4.3 ดําเนินการแกไขปญหา ผูวิ จัยจัดฝกอบรมการทําบัญชี โดยใหเกษตรกรที่ เขารวม

โครงการวจัิยไดทดลองฝกปฏิบัตจิรงิเกี่ยวกับการทําบัญชี 
 

การดําเนนิการวจัิย   

1. เตรียมการวิจัย ประกอบดวยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทําบัญชี และการ

คัดเลอืกกองทุนหมูบาน 

1.1 การศกึษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แลวนํามาสังเคราะห เพื่อสรุปภาพเกี่ยวกับแนวคิด  

หลักการ และขัน้ตอนการทําบัญชกีองทุนหมูบาน 

               1.2 ผูวจัิยคัดเลอืกกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร ลงพื้นที่หาขอมูลกับพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร และประสานกับพนักงานพัฒนากองทุนหมูบาน และเลขานุการเครือขายกองทุนหมูบาน 

เม่ือคัดเลือกกองทุนหมูบานไดแลว ผูวิ จัยไดลงพื้นที่ ในเขตตําบลทาแร (ลงพื้นที่ครั้งที่  1) เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดี การยอมรับจากชุมชน และจัดประชุมกลุมแกนนํากองทุนหมูบาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ

โครงการวจัิย แนวคิด หลักการ และขัน้ตอนการวจัิยแบบมีสวนรวมพอสังเขป 
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2. ดําเนนิการวิจัย 

2.1 สํารวจสภาพปญหาการทําบัญชขีองกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร (การลงพื้นที่ครัง้ที ่2) เก็บ

รวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง กับเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกกองทุนหมูบานทั้งหมด 8 

กองทุน 

  2.2 กําหนดวธิกีารแกไขปญหา โดยจัดเวทปีระชุมกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร (เปนการลงพื้นที่

ครัง้ที่ 3) โดยดําเนนิการ 4 ขัน้ตอน ดังนี้ 

                     2.2.1 ผูวิจัยนําเสนอผลการสํารวจสภาพปญหาการทําบัญชีในอดีตที่ผานมา ซึ่งได

ขอมูลจากแบบสอบถามและการลงพื้นที่ครั้งที่ 2  

    2.2.2 ผูวจัิยไดนําเสนอวธิทีําบัญชี (แบบใหม)เพื่อแกไขปญหาการทําบัญชใีนอดตี โดยเปน 

วธิทีําบัญชีที่ศกึษาจากแนวคิดและทฤษฎีในขัน้เตรียมการวจัิย 

 2.2.3 ระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรที่เปนประธาน กรรมการ สมาชิก ผูจัดทําบัญชี

กองทุน โดยใหอภิปราย วพิากย และเสนอแนะจากวธิีการทําบัญชทีี่ผูวจัิยนําเสนอ เปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ทางบัญชรีวมกันระหวางผูวจัิยกับเกษตรกรที่เปนสมาชกิกองทุนหมูบาน 

 2.2.4 พัฒนาวิธีการทําบัญชีแบบใหมจากการเรียนรูรวมกันระหวางผูวจัิยกับเกษตรกร 

วิธีการทําบัญชีดังกลาวมีความสอดคลอง เหมาะสมกับความตองการของกองทุนหมูบาน และเกษตรกร

สามารถนําไปปฏิบัตไิดจรงิ 

 2.3 ดําเนินการแกไขปญหา ผูวิ จัยจัดฝกอบรมการทําบัญชี โดยให เกษตรกรที่ เขารวม

โครงการวจัิยไดทดลองฝกปฏิบัตจิรงิเกี่ยวกับการทําบัญช ีดังนี้ 

               2.3.1 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบทางบัญชี โดยอาศัยแนวคิดที่ไดมาจากการระดมความ

คิดเห็น แบบทดสอบทางบัญชทีี่สรางขึ้น จะตองมีการฝกปฏิบัตคิรอบคลุมการทําบัญชี ตัง้แตขัน้แรกจนถงึขั้น

สุดทายตามวงจรบัญช ี(Accounting Cycle) โดยมีรายละเอียดในการฝกปฏิบัต ิ4 ขัน้ ดังนี้ 

    ข้ันที่ 1 การวิเคราะหรายการคาเกี่ยวกับเงินสดรบัหรอืสนิทรัพยที่ไดรับหรอืจายออกไป 

ตามโจทยที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นในแบบทดสอบ โดยเงื่อนไขในการวิเคราะหรายการคาเริ่มจากหาชื่อบัญชีที่

เกี่ยวของกับโจทยแลวพจิารณาวาชื่อบัญชีนัน้อยูในหมวดใด หลังจากนัน้ใหวิเคราะหผลกระทบวาบัญชีนั้น

เพิ่มขึ้นหรอืลดลง และสุดทายนําผลการวเิคราะหรายการไปบันทกึในสมุดบัญชขีัน้ตน 

 ข้ันที่ 2 การนํารายการที่ไดผานการวิเคราะหรายการคาไปบันทึกลงในสมุดบัญชี

ขั้นตนที่เกี่ยวของ ซึ่งสมุดบัญชขีัน้ตนของกองทุนหมูบานที่ควรมี ประกอบดวย 1) สมุดบัญชรีายรับ-รายจาย 

ซึ่งแบงตามกจิกรรมของกองทุนหมูบาน ไดแก สมุดบัญชีชุดที่ 1 และสมุดบัญชีชุดที่ 2 แลวแตกรณี และ 2) 

สมุดรายวันทั่วไป 

 ข้ันที่ 3 การบันทกึบัญชีในสมุดบัญชีขั้นปลาย (หรอืบัญชแียกประเภท) นํารายการที่

บันทกึในสมุดบัญชีขัน้ตนไปบันทกึในสมุดบัญชขีัน้ปลาย หมายถงึ การผานรายการจากสมุดบัญชรีายรับและ

รายจายกองทุนหรือการผานจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท ณ วันสิ้นเดือนใหหายอดคงเหลือ

ของบัญชแียกประเภท เพื่อนําไปสรุปสําหรับการจัดทํางบการเงนิ 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

25

24 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

วัตถุประสงคการวจัิย 

 1. เพื่อศกึษาสภาพปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชขีองกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร  

 2. เพื่อพัฒนาวิธีการจัดทําบัญชีแบบมีสวนรวม ระหวางผูวิจัยกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกกองทุน

หมูบาน 
  

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดานประชากรหรอืกลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรที่เปนประธาน กรรมการ และสมาชิกที่

เปนผูจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร ซึ่งมีทั้งหมด 8 กองทุน กําหนดโควตาผูเขารวมการ

วิจัยจาก 8 กองทุน ๆ ละ 6 คน รวมเปน 48 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงกับสุมแบบโควตา ไดแก 

กองทุนหมูบานทาแร หมูบานพะโค หมูบานหนองบัวทอง หมูบานปาพนาวัลย หมูบานสรางแกวสมานมิตร 

หมูบานทาแรเหนอื หมูบานทาแรสามัคคี และหมูบานทาแรพัฒนา 

 2. ขอบเขตดานพื้นที่ดําเนินการ คอื กองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร จํานวน 8 

กองทุน 

 3. ขอบเขตดานเวลาทําการศกึษา ตัง้แตเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2554 ถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2555 

 4. ขอบเขตดานเนื้อหา เนนศกึษาการพัฒนาวิธกีารจัดทําบัญชแีบบมีสวนรวมของกองทุนหมูบาน มี 

3 ขัน้ คือ 

 4.1 สํารวจสภาพปญหาการทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร เก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับเกษตรกร ซึ่งเปนสมาชกิกองทุนหมูบานทัง้หมด 8 กองทุน 

  4.2 กําหนดวธิกีารแกไขปญหา โดยจัดเวทปีระชุมกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร  

 4.3 ดําเนินการแกไขปญหา ผูวิ จัยจัดฝกอบรมการทําบัญชี โดยใหเกษตรกรที่ เขารวม

โครงการวจัิยไดทดลองฝกปฏิบัตจิรงิเกี่ยวกับการทําบัญชี 
 

การดําเนนิการวจัิย   

1. เตรียมการวิจัย ประกอบดวยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทําบัญชี และการ

คัดเลอืกกองทุนหมูบาน 

1.1 การศกึษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แลวนํามาสังเคราะห เพื่อสรุปภาพเกี่ยวกับแนวคิด  

หลักการ และขัน้ตอนการทําบัญชกีองทุนหมูบาน 

               1.2 ผูวจัิยคัดเลอืกกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร ลงพื้นที่หาขอมูลกับพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร และประสานกับพนักงานพัฒนากองทุนหมูบาน และเลขานุการเครือขายกองทุนหมูบาน 

เม่ือคัดเลือกกองทุนหมูบานไดแลว ผูวิ จัยไดลงพื้นที่ ในเขตตําบลทาแร (ลงพื้นที่ครั้งที่  1) เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดี การยอมรับจากชุมชน และจัดประชุมกลุมแกนนํากองทุนหมูบาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ

โครงการวจัิย แนวคิด หลักการ และขัน้ตอนการวจัิยแบบมีสวนรวมพอสังเขป 
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2. ดําเนนิการวิจัย 

2.1 สํารวจสภาพปญหาการทําบัญชขีองกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร (การลงพื้นที่ครัง้ที ่2) เก็บ

รวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง กับเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกกองทุนหมูบานทั้งหมด 8 

กองทุน 

  2.2 กําหนดวธิกีารแกไขปญหา โดยจัดเวทปีระชุมกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร (เปนการลงพื้นที่

ครัง้ที่ 3) โดยดําเนนิการ 4 ขัน้ตอน ดังนี้ 

                     2.2.1 ผูวิจัยนําเสนอผลการสํารวจสภาพปญหาการทําบัญชีในอดีตที่ผานมา ซึ่งได

ขอมูลจากแบบสอบถามและการลงพื้นที่ครั้งที่ 2  

    2.2.2 ผูวจัิยไดนําเสนอวธิทีําบัญชี (แบบใหม)เพื่อแกไขปญหาการทําบัญชใีนอดตี โดยเปน 

วธิทีําบัญชีที่ศกึษาจากแนวคิดและทฤษฎีในขัน้เตรียมการวจัิย 

 2.2.3 ระดมความคิดเห็นจากเกษตรกรที่เปนประธาน กรรมการ สมาชิก ผูจัดทําบัญชี

กองทุน โดยใหอภิปราย วพิากย และเสนอแนะจากวธิีการทําบัญชทีี่ผูวจัิยนําเสนอ เปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ทางบัญชรีวมกันระหวางผูวจัิยกับเกษตรกรที่เปนสมาชกิกองทุนหมูบาน 

 2.2.4 พัฒนาวิธีการทําบัญชีแบบใหมจากการเรียนรูรวมกันระหวางผูวจัิยกับเกษตรกร 

วิธีการทําบัญชีดังกลาวมีความสอดคลอง เหมาะสมกับความตองการของกองทุนหมูบาน และเกษตรกร

สามารถนําไปปฏิบัตไิดจรงิ 

 2.3 ดําเนินการแกไขปญหา ผูวิ จัยจัดฝกอบรมการทําบัญชี โดยให เกษตรกรที่ เขารวม

โครงการวจัิยไดทดลองฝกปฏิบัตจิรงิเกี่ยวกับการทําบัญช ีดังนี้ 

               2.3.1 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบทางบัญชี โดยอาศัยแนวคิดที่ไดมาจากการระดมความ

คิดเห็น แบบทดสอบทางบัญชทีี่สรางขึ้น จะตองมีการฝกปฏิบัตคิรอบคลุมการทําบัญชี ตัง้แตขัน้แรกจนถงึขั้น

สุดทายตามวงจรบัญช ี(Accounting Cycle) โดยมีรายละเอียดในการฝกปฏิบัต ิ4 ขัน้ ดังนี้ 

    ข้ันที่ 1 การวิเคราะหรายการคาเกี่ยวกับเงินสดรบัหรอืสนิทรัพยที่ไดรับหรอืจายออกไป 

ตามโจทยที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นในแบบทดสอบ โดยเงื่อนไขในการวิเคราะหรายการคาเริ่มจากหาชื่อบัญชีที่

เกี่ยวของกับโจทยแลวพจิารณาวาชื่อบัญชีนัน้อยูในหมวดใด หลังจากนัน้ใหวิเคราะหผลกระทบวาบัญชีนั้น

เพิ่มขึ้นหรอืลดลง และสุดทายนําผลการวเิคราะหรายการไปบันทกึในสมุดบัญชขีัน้ตน 

 ข้ันที่ 2 การนํารายการที่ไดผานการวิเคราะหรายการคาไปบันทึกลงในสมุดบัญชี

ขั้นตนที่เกี่ยวของ ซึ่งสมุดบัญชขีัน้ตนของกองทุนหมูบานที่ควรมี ประกอบดวย 1) สมุดบัญชรีายรับ-รายจาย 

ซึ่งแบงตามกจิกรรมของกองทุนหมูบาน ไดแก สมุดบัญชีชุดที่ 1 และสมุดบัญชีชุดที่ 2 แลวแตกรณี และ 2) 

สมุดรายวันทั่วไป 

 ข้ันที่ 3 การบันทกึบัญชีในสมุดบัญชีขั้นปลาย (หรอืบัญชแียกประเภท) นํารายการที่

บันทกึในสมุดบัญชีขัน้ตนไปบันทกึในสมุดบัญชขีัน้ปลาย หมายถงึ การผานรายการจากสมุดบัญชรีายรับและ

รายจายกองทุนหรือการผานจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท ณ วันสิ้นเดือนใหหายอดคงเหลือ

ของบัญชแียกประเภท เพื่อนําไปสรุปสําหรับการจัดทํางบการเงนิ 
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 ข้ันที่ 4 การจัดทํางบการเงินและอานความหมายของงบการเงิน นํายอดคงเหลอืของ

บัญชีแยกประเภท แยกเปนหมวด สินทรัพย หนี้สนิ และทุน ไปจัดทํางบการเงนิ คอื งบดุล สวนหมวดรายได

และคาใชจายนําไปจัดทํางบการเงนิ คือ งบกําไรขาดทุน 

 หลังจากที่ไดจัดทํางบการเงินเสร็จเรียบรอยแลว ผูจัดทําบัญชีตองสามารถอาน

ความหมายของงบการเงินไดทั้ง 2 งบการเงิน โดยดูผลการดําเนินงานไดจากงบกําไรขาดทุนวาในแตละป

กองทุนหมูบานมีกําไรหรอืขาดทุนเทาใด และดูฐานะทางการเงินไดจากงบดุล แลวใหนํางบการเงนิทั้งสองงบ

มาวิเคราะห ผลของการวิเคราะหจะทําใหไดขอมูลทางบัญชเีพื่อใหประธานและสมาชิกของกองทุนหมูบาน 

ไดนําไปใชในการตัดสนิใจบรหิารจัดการกองทุนหมูบาน ซึ่งไดแก 1) ทราบความม่ันคงของกองทุน 2) สามารถ

กําหนดแผนการดําเนินงานกองทุนในอนาคตได 3) ทราบความสามารถในการทํากําไร เพื่อจะไดนํากําไรมา

จัดสรรใหกับสมาชิกกองทุนหมูบานในรูปของเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงนิตอบแทนกรรมการ ทุนการศึกษา 

เงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง เปนตน และ 4) สามารถนําผลการวเิคราะหงบการเงินไปใชในการ

พจิารณาเกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ ของกองทุนใหสอดคลองกับความเปนจรงิได 

                      2.3.2 นําแบบทดสอบทางบัญชีที่สรางไวไปฝกปฏิบัติจริงกับเกษตรกร โดยจัดประชุม

เกษตรกรเพื่อทดลองใชแบบทดสอบทางบัญชี ในระหวางฝกปฏิบัติทางบัญชีนั้น ผูวิจัยจะตองติดตาม 

ตรวจสอบการทําบัญชีของเกษตรกรทุกขั้นตอน หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการทําบัญชี ผูวิจัยจะได

นําเสนอวธิกีารแกไขที่ถูกตองใหกับเกษตรกรตอไป 

3. สรุปผลการวิจัย ผูวิจัยและเกษตรกรที่เขารวมโครงการวิจัยรวมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพื่อจะไดสรุปผลการวจัิยที่ไดพัฒนาวิธกีารจัดทําบัญชแีบบมีสวนรวมของกองทุนหมูบานที่มีความเหมาะสม 

และสอดคลองกับสภาพความเปนจรงิ 

4. ถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมมชน โดยการจัดทําเอกสารรายงานการวิจัย

เผยแพรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนหมูบานในจังหวัดสกลนครและใกลเคียง รวมถึงเผยแพร

ผลงานวิจัยทางอินเทอรเน็ตโดยผานเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(Http://rdi.snru.ac.th.)  
 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจัิย 

1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อใชสัมภาษณเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิก

กองทุนหมูบาน ไดแก ประธาน กรรมการ และสมาชกิที่เปนผูจัดทําบัญชี จํานวน 48 คน 

 2. แบบทดสอบบัญชี เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นจากการเรียนรูรวมกันระหวาง

ผูวจัิยกับเกษตรกรเพื่อแกไขปญหาการจัดทําบัญชใีนอดีต การสรางแบบทดสอบประกอบดวย 1) การพัฒนา

เอกสารซึ่งใชงานอยูแลว โดยปรับปรุงใหใชงานงาย หากเอกสารใดไมเคยมีการใชงาน ผูวจัิยและเกษตรกรก็

สามารถรวมกันออกแบบเอกสารได รวมทัง้มีการกําหนดวาเอกสารตองการสําเนากี่ฉบับ และมีการกําหนดสี

ของสําเนาเพื่อใหงายตอการใชงานและการจัดเก็บ และ 2) กําหนดเอกสาร สมุดบัญชีที่จะใชงาน รวมถึง

รายงานการเงนิที่จะตองสรุปและนําเสนอ ตอสมาชกิทัง้ที่เปนรายงานประจําเดอืนและประจําป 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. เก็บขอมูลโดยตรง จากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณหรอืสนทนากับเกษตรกร มีกจิกรรมที่ดําเนนิการ 

เชน การรวมประชุม การรวมอภิปราย การฝกปฏิบัตทิางการบัญช ีเปนตน 

2. เก็บขอมูลโดยออม ไดแก การสังเกตอยางมีสวนรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูการจัดทําบัญชี

ของเกษตรกร ปฏิสัมพันธระหวางผูวจัิยกับเกษตรกร และปฏิสัมพันธระหวางเกษตรกรดวยกันเอง  
 

ประเภทขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  มี 2 ประเภท ไดแก  

 1. ขอมูลเชงิปรมิาณ ไดแก ขอมูลจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของเกษตรกรที่เปนสมาชกิกองทุน

หมูบานเกี่ยวกับสภาพปญหาในการทําบัญชทีี่ผานมาในอดตี วเิคราะหโดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก รอยละ (Percentage) 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลในประเด็นที่ศึกษา เชน บริบททั่วไปของชุมชน ประวัติความ

เปนมา สภาพเศรษฐกิจ ปญหาและความตองการของกองทุนหมูบานเกี่ยวกับการทําบัญชี และอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของกัน ตลอดจนความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากบุคคลทีเ่กี่ยวของ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 66.7 มีอายุมากกวา 45 ปขึ้นไปคิดเปน

รอยละ70.8 มีระดับการศกึษาประถมศึกษา-มัธยมศกึษาตอนตนคิดเปนรอยละ 72.9 มีตําแหนงเปนสมาชิก

กองทุนหมูบาน คิดเปนรอยละ 45.8 กองทุนหมูบานมีจํานวนสมาชกิระหวาง 201- 300 คน คิดเปนรอยละ 

41.7 และไมเคยมีประสบการณในการฝกอบรมเรื่องการจัดทําบัญชมีากอนคิดเปนรอยละ 68.8 

 กองทุนหมูบานสวนใหญมีการจัดทําบัญชีเปนประจําทุกเดือนคิดเปนรอยละ 62.5 ใชระบบมือเพื่อ

บันทึกในสมุดบัญชี คิดเปนรอยละ 62.5 มีการจัดทําสมุดบัญชีรายรับ-สมุดบัญชีรายจาย คิดเปนรอยละ 

72.9 จัดทําบัญชีแยกประเภทสนิทรัพย หนี้สนิ ทุน รายไดและคาใชจาย คิดเปนรอยละ 58.3 มีการจัดทํางบ

การเงนิ ไดแก งบรายไดและคาใชจาย และงบดุล คิดเปนรอยละ 62.5 ไมมีการจัดทําทะเบยีนคุมคําขอกู และ

สัญญาเงินกู คิดเปนรอยละ 70.8 และไมมีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว คิดเปนรอยละ73 ไมมีการ

จัดทําทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ/คาหุน/เงินรับฝากรายตัว คิดเปนรอยละ 81.3 ไมจัดทําใบเสร็จรับเงินและ

ใบสําคัญจาย คิดเปนรอยละ 77.1 

 การบันทึกบัญชีของกองทุนหมูบานสวนใหญจะบันทึกบัญชีตามความสะดวก คิดเปนรอยละ50 

กองทุนหมูบานเคยมีปญหาในการบันทกึบัญช ีวาเอกสารชนดิใดตองนําไปบันทกึบัญชใีด หรอืเอกสารชนดิใด

ไมตองนําไปบันทึกบัญชี คิดเปนรอยละ 68.8 อีกทัง้กองทุนหมูบานเคยทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

สูญหาย คิดเปนรอยละ 58.3 เอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี มีการจัดเก็บเอกสารไวในแฟมหรือกลอง

เดยีวกัน คิดเปนรอยละ 52.1 ไมมีการจัดทํารายงานเงนิสดประจําวัน คิดเปนรอยละ 100 ผูมีอํานาจในการสั่ง

จายเงนิฝากธนาคาร จะเปนประธานกรรมการกองทุนหมูบานคิดเปนรอยละ 33.3  



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

27

26 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

 ข้ันที่ 4 การจัดทํางบการเงินและอานความหมายของงบการเงิน นํายอดคงเหลอืของ

บัญชีแยกประเภท แยกเปนหมวด สินทรัพย หนี้สนิ และทุน ไปจัดทํางบการเงนิ คือ งบดุล สวนหมวดรายได

และคาใชจายนําไปจัดทํางบการเงนิ คือ งบกําไรขาดทุน 

 หลังจากที่ไดจัดทํางบการเงินเสร็จเรียบรอยแลว ผูจัดทําบัญชีตองสามารถอาน

ความหมายของงบการเงินไดทั้ง 2 งบการเงิน โดยดูผลการดําเนินงานไดจากงบกําไรขาดทุนวาในแตละป

กองทุนหมูบานมีกําไรหรอืขาดทุนเทาใด และดูฐานะทางการเงินไดจากงบดุล แลวใหนํางบการเงนิทั้งสองงบ

มาวิเคราะห ผลของการวิเคราะหจะทําใหไดขอมูลทางบัญชเีพื่อใหประธานและสมาชิกของกองทุนหมูบาน 

ไดนําไปใชในการตัดสนิใจบรหิารจัดการกองทุนหมูบาน ซึ่งไดแก 1) ทราบความม่ันคงของกองทุน 2) สามารถ

กําหนดแผนการดําเนินงานกองทุนในอนาคตได 3) ทราบความสามารถในการทํากําไร เพื่อจะไดนํากําไรมา

จัดสรรใหกับสมาชิกกองทุนหมูบานในรูปของเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงนิตอบแทนกรรมการ ทุนการศึกษา 

เงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง เปนตน และ 4) สามารถนําผลการวเิคราะหงบการเงินไปใชในการ

พจิารณาเกี่ยวกับนโยบายตาง ๆ ของกองทุนใหสอดคลองกับความเปนจรงิได 

                      2.3.2 นําแบบทดสอบทางบัญชีที่สรางไวไปฝกปฏิบัติจริงกับเกษตรกร โดยจัดประชุม

เกษตรกรเพื่อทดลองใชแบบทดสอบทางบัญชี ในระหวางฝกปฏิบัติทางบัญชีนั้น ผูวิจัยจะตองติดตาม 

ตรวจสอบการทําบัญชีของเกษตรกรทุกขั้นตอน หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการทําบัญชี ผูวิจัยจะได

นําเสนอวธิกีารแกไขที่ถูกตองใหกับเกษตรกรตอไป 

3. สรุปผลการวิจัย ผูวิจัยและเกษตรกรที่เขารวมโครงการวิจัยรวมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพื่อจะไดสรุปผลการวจัิยที่ไดพัฒนาวิธกีารจัดทําบัญชแีบบมีสวนรวมของกองทุนหมูบานที่มีความเหมาะสม 

และสอดคลองกับสภาพความเปนจรงิ 

4. ถายทอดความรูและเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมมชน โดยการจัดทําเอกสารรายงานการวิจัย

เผยแพรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนหมูบานในจังหวัดสกลนครและใกลเคียง รวมถึงเผยแพร

ผลงานวิจัยทางอินเทอรเน็ตโดยผานเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(Http://rdi.snru.ac.th.)  
 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจัิย 

1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อใชสัมภาษณเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิก

กองทุนหมูบาน ไดแก ประธาน กรรมการ และสมาชกิที่เปนผูจัดทําบัญชี จํานวน 48 คน 

 2. แบบทดสอบบัญชี เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นจากการเรียนรูรวมกันระหวาง

ผูวจัิยกับเกษตรกรเพื่อแกไขปญหาการจัดทําบัญชใีนอดีต การสรางแบบทดสอบประกอบดวย 1) การพัฒนา

เอกสารซึ่งใชงานอยูแลว โดยปรับปรุงใหใชงานงาย หากเอกสารใดไมเคยมีการใชงาน ผูวจัิยและเกษตรกรก็

สามารถรวมกันออกแบบเอกสารได รวมทัง้มีการกําหนดวาเอกสารตองการสําเนากี่ฉบับ และมีการกําหนดสี

ของสําเนาเพื่อใหงายตอการใชงานและการจัดเก็บ และ 2) กําหนดเอกสาร สมุดบัญชีที่จะใชงาน รวมถึง

รายงานการเงนิที่จะตองสรุปและนําเสนอ ตอสมาชกิทัง้ที่เปนรายงานประจําเดอืนและประจําป 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. เก็บขอมูลโดยตรง จากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณหรอืสนทนากับเกษตรกร มีกจิกรรมที่ดําเนนิการ 

เชน การรวมประชุม การรวมอภิปราย การฝกปฏิบัตทิางการบัญช ีเปนตน 

2. เก็บขอมูลโดยออม ไดแก การสังเกตอยางมีสวนรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูการจัดทําบัญชี

ของเกษตรกร ปฏิสัมพันธระหวางผูวจัิยกับเกษตรกร และปฏิสัมพันธระหวางเกษตรกรดวยกันเอง  
 

ประเภทขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  มี 2 ประเภท ไดแก  

 1. ขอมูลเชงิปรมิาณ ไดแก ขอมูลจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของเกษตรกรที่เปนสมาชกิกองทุน

หมูบานเกี่ยวกับสภาพปญหาในการทําบัญชทีี่ผานมาในอดตี วเิคราะหโดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก รอยละ (Percentage) 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลในประเด็นที่ศึกษา เชน บริบททั่วไปของชุมชน ประวัติความ

เปนมา สภาพเศรษฐกิจ ปญหาและความตองการของกองทุนหมูบานเกี่ยวกับการทําบัญชี และอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของกัน ตลอดจนความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากบุคคลทีเ่กี่ยวของ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 66.7 มีอายุมากกวา 45 ปขึ้นไปคิดเปน

รอยละ70.8 มีระดับการศกึษาประถมศึกษา-มัธยมศกึษาตอนตนคิดเปนรอยละ 72.9 มีตําแหนงเปนสมาชิก

กองทุนหมูบาน คิดเปนรอยละ 45.8 กองทุนหมูบานมีจํานวนสมาชกิระหวาง 201- 300 คน คิดเปนรอยละ 

41.7 และไมเคยมีประสบการณในการฝกอบรมเรื่องการจัดทําบัญชมีากอนคิดเปนรอยละ 68.8 

 กองทุนหมูบานสวนใหญมีการจัดทําบัญชีเปนประจําทุกเดือนคิดเปนรอยละ 62.5 ใชระบบมือเพื่อ

บันทึกในสมุดบัญชี คิดเปนรอยละ 62.5 มีการจัดทําสมุดบัญชีรายรับ-สมุดบัญชีรายจาย คิดเปนรอยละ 

72.9 จัดทําบัญชีแยกประเภทสนิทรัพย หนี้สนิ ทุน รายไดและคาใชจาย คิดเปนรอยละ 58.3 มีการจัดทํางบ

การเงนิ ไดแก งบรายไดและคาใชจาย และงบดุล คิดเปนรอยละ 62.5 ไมมีการจัดทําทะเบยีนคุมคําขอกู และ

สัญญาเงินกู คิดเปนรอยละ 70.8 และไมมีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว คิดเปนรอยละ73 ไมมีการ

จัดทําทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ/คาหุน/เงินรับฝากรายตัว คิดเปนรอยละ 81.3 ไมจัดทําใบเสร็จรับเงินและ

ใบสําคัญจาย คิดเปนรอยละ 77.1 

 การบันทึกบัญชีของกองทุนหมูบานสวนใหญจะบันทึกบัญชีตามความสะดวก คิดเปนรอยละ50 

กองทุนหมูบานเคยมีปญหาในการบันทกึบัญช ีวาเอกสารชนดิใดตองนําไปบันทกึบัญชใีด หรอืเอกสารชนดิใด

ไมตองนําไปบันทึกบัญชี คิดเปนรอยละ 68.8 อีกทัง้กองทุนหมูบานเคยทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

สูญหาย คิดเปนรอยละ 58.3 เอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี มีการจัดเก็บเอกสารไวในแฟมหรือกลอง

เดยีวกัน คิดเปนรอยละ 52.1 ไมมีการจัดทํารายงานเงนิสดประจําวัน คิดเปนรอยละ 100 ผูมีอํานาจในการสั่ง

จายเงนิฝากธนาคาร จะเปนประธานกรรมการกองทุนหมูบานคิดเปนรอยละ 33.3  
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 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขต ต.ทาแร จ.สกลนคร 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ จากคาเฉลี่ยรอยละสูงสุด 5 ลําดับแรก 

ไดแก ลําดับที่ 1 กองทุนหมูบานไมมีผูจัดทําบัญช ี(รอยละ 87.5) ลําดับที่ 2 ผูจัดทําบัญชีทําหนาที่หลายอยาง

ในเวลาเดยีวกัน ทําใหไมสามารถทุมเทเวลาใหงานจัดทําบัญชไีดอยางเต็มที่ ทําใหไมเกดิความเชี่ยวชาญหรือ

ชํานาญ (รอยละ 78.5) ลําดับที่ 3 มีการบันทกึบัญชลีาชาสงผลใหขอมูลทางบัญชีมีความลาชา(รอยละ 75.9) 

ลําดับที่ 4 ผูจัดทําบัญชีมีความรูความสามารถไมเพียงพอ (รอยละ 72.3) และสุดทายลําดับที่ 5 กองทุน

หมูบานมีผูจัดทําบัญชไีมเพยีงพอ (รอยละ 71.4)  

 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากสมาชิกกองทุนหมูบานในเขต ต.ทาแร จ.สกลนคร พบวา

ในภาพรวมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมมากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก ลําดับที่ 1 ตองการใหรัฐบาลจัดอบรมการ

จัดทําบัญชี โดยเนนการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องตัง้แตขัน้แรกถงึขั้นสุดทาย (รอยละ 43.6) ลําดับที่ 2 ตองการ

ใหรัฐบาลจัดหาเจาหนาที่มาเปนที่ปรกึษาทางดานบัญชี ใหคําแนะนําและชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (รอยละ 

26.2) ลําดับที่ 3 ตองการใหรัฐบาลจัดทําเอกสารตางๆ ที่ใชในการทําบัญชีเปนรูปเลมสําเร็จรูปที่สามารถใช

งานไดทันที เพราะบางกองทุนไมมีเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดพิมพแบบฟอรม (รอยละ 14.1) ลําดับที่ 4 

การศึกษาตัวอยางการทําบัญชีจากคูมือ ไมเกิดความเขาใจอยางแทจริงไดแตปฏิบัติตามคูมือเทานั้น ไม

สามารถนําไปประยุกตใชอยางอ่ืนได (รอยละ 9.4) และสุดทายลําดับที่ 5  รัฐบาลควรจัดใหมีเครื่อง

คอมพิวเตอรมาชวยในการบันทึกบัญชีและจางบุคคลที่ มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน โดยให

คณะกรรมการกองทุนหมูบานควบคุมดูแลอีกทหีนึ่ง (รอยละ 6.7) 

จากปญหาและอุปสรรคขางตน ผูวจัิยและเกษตรกรไดรวมกัน อภิปรายและแสดงความคิดเห็น สงผล

ใหเกดิวธิกีารจัดทําบัญชแีบบมีสวนรวม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การแยกรายการคาออกเปน 2 กจิกรรม คือ กิจกรรมเกี่ยวกับเงนิกองทุน 1 ลานบาท และกิจกรรม

เกี่ยวกับเงนิออม หรอืเงนิรับฝากจากสมาชกิ  

2. แบงระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน เปน 3 สวน ไดแก 1) เอกสารที่ใชในการบันทึกบัญชีและสมุด

บัญชทีี่เกี่ยวของ 2) วธิกีารบันทึกบัญช ีแบงเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบบัญชเีกี่ยวกับการรับเงิน /จายเงนิ และการ

รับสนิทรพัยเปนการชําระคาหุนหรอืการรบับรจิาค และ 3) การจัดทํารายงานทางการเงนิ 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการจัดทําบัญชกีองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร พบวา

สวนใหญยังคงใชระบบมือในการบันทึกบัญชี (รอยละ62.5) รวมถึงเอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี 

จัดเก็บไวในแฟมเดียวกัน (รอยละ 52.1) และผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินฝากธนาคาร สวนใหญจะเปน

ประธานกรรมการกองทุนหมูบาน (รอยละ 33.3) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวี ศรีคะ (2550 : 

บทคัดยอ) พบวา ธุรกิจชุมชนทั้งหมดไดจัดทําบัญชีโดยใชระบบมือ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารทางการคา

รวมกันในแฟมเดยีวกัน และผูมีอํานาจสั่งจายเงนิฝากธนาคาร เปนหนาที่ของประธานแตเพยีงผูเดียว และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร แกวชูเสน (2550 : บทคัดยอ) พบวา กลุมธุรกจิชุมชนไมไดใหความสนใจ
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ตอการเก็บรวบรวมเอกสารการคา จะนํามาใชเปนหลักฐานในบันทกึขอมูลทางบัญชี นอกจากนี้ลักษณะการ

บันทึกบัญชีของกองทุนหมูบานสวนใหญจะบันทึกบัญชีตามความสะดวก (รอยละ 50) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจัิยของ ชัชรินทร จุลกะเสว ี(2553 : บทคัดยอ) พบวา กองทุนหมูบานในเขตพื้นที่ อ.อุทุมพรพสิัย มีการ

บันทึกบัญชีตามความสะดวก และตามความเขาใจ เนื่องจากผูจัดทําบัญชีขาดความรู ความเขาใจในการ

จัดทําบัญชี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูผลิตตาม

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สวนใหญจัดทําบัญชีอยางงายโดยแสดงรายการรับและรายการจาย

เทานั้น ไมมีการนําตัวเลขมาวิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจอ่ืนๆ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปรชิญา ชวีะเกตุ (2550 : บทคัดยอ) พบวา กองทุนหมูบานมีหลักเกณฑในการทําบัญชอียางงาย คือ ทํา

บัญชโีดยใชเกณฑเงนิสดมีแคสมุดรายรับและสมุดรายจาย 

จากผลการวเิคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชกีองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร พบวา 

มีการบันทกึบัญชีที่ลาชาสงผลใหขอมูลทางบัญชมีีความลาชา ไมทันสมัย ไมทันตอเหตุการณ (รอยละ75.9) 

ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ พรสริิ สบืพงษสังข (2550 : บทคัดยอ) พบวา การบันทกึขอมูลตาง ๆ ทางบัญชี 

มีรูปแบบหรือวิธีการบันทึกที่ยังไมสมบูรณ ทําใหไมสามารถใหขอมูลที่ทันตอเหตุการณและไมตอบสนอง

ความตองการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา เขียว

คํารพ (2550 : บทคัดยอ) พบวา การสงเสริมการจัดทําบัญชีใหกับกองทุนหมูบาน สงผลใหกองทุนหมูบาน

สามารถพัฒนาใหมีการจัดทําบัญชีที่เปนปจจุบันและเปนที่พึ่งของตนเองได นอกจากนี้กองทุนหมูบานยังมี

ปญหาเกี่ยวกับผูจัดทําบัญชีของกองทุนมีความรูความสามารถไมเพียงพอ (รอยละ72.3) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของชัชชญา ภูวปริยาธร (2553 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานความรูและทักษะของพนักงานบัญชี

กองทุนหมูบานสงผลตอความสําเร็จในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของกองทุนหมูบานมากที่สุด รวมถึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดาพร อินชุม (2554 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูจัดทําบัญชีสวนใหญขาดความรู 

ความสามารถพื้นฐานดานการทําบัญช ีการทําบัญชจีะเนนทําตามความเขาใจและที่เคยปฏิบัตอิยูเปนประจํา 

 ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร 

พบวา เกษตรกรตองการใหรัฐบาลจัดใหมีการอบรมการทําบัญชี โดยเนนการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง ตั้งแต

ขั้นแรกถึงขั้นสุดทาย (รอยละ 43.6) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ) 

พบวา กลุมผูผลติตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑตองการใหภาครัฐจัดใหมีเจาหนาที่เขามาสงเสริมให

แตละกลุมมีความรูในการจัดทําบัญชแีละเห็นความสําคัญของการจัดทําบัญชี และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของชัยมงคล เตียวกุล (2551 : บทคัดยอ) พบวา ภาครัฐควรใหความชวยเหลือดานความรู และพัฒนา

บุคลากรดานบัญชดีวยการสงเจาหนาที่เขาไปฝกอบรมดานบัญชขีั้นพื้นฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังเสนอให

รัฐบาลจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการทําบัญชมีาเปนรูปเลมสําเร็จรูปที่สามารถใชงานไดทันที ไมควรใหมา

เปนแบบฟอรมตัวอยางเพราะไมสามารถนํามาใชงานไดทันที ตองพิมพใหมเองทําใหเสยีเวลา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวจัิยของ จุฑามาศ พันธุณรงค (2549 : 129-130) ที่พบวา ปญหาการจัดทําบัญชี ไดแก เอกสารทาง

บัญชีที่ไปอบรมจากหนวยงานตาง ๆ ไมตรงกับความเปนจริง กลุมชุมชนไมสามารถปรับรูปแบบเอกสารให
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 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขต ต.ทาแร จ.สกลนคร 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ จากคาเฉลี่ยรอยละสูงสุด 5 ลําดับแรก 

ไดแก ลําดับที่ 1 กองทุนหมูบานไมมีผูจัดทําบัญช ี(รอยละ 87.5) ลําดับที่ 2 ผูจัดทําบัญชีทําหนาที่หลายอยาง

ในเวลาเดยีวกัน ทําใหไมสามารถทุมเทเวลาใหงานจัดทําบัญชไีดอยางเต็มที่ ทําใหไมเกดิความเชี่ยวชาญหรือ

ชํานาญ (รอยละ 78.5) ลําดับที่ 3 มีการบันทกึบัญชลีาชาสงผลใหขอมูลทางบัญชีมีความลาชา(รอยละ 75.9) 

ลําดับที่ 4 ผูจัดทําบัญชีมีความรูความสามารถไมเพียงพอ (รอยละ 72.3) และสุดทายลําดับที่ 5 กองทุน

หมูบานมีผูจัดทําบัญชไีมเพยีงพอ (รอยละ 71.4)  

 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากสมาชิกกองทุนหมูบานในเขต ต.ทาแร จ.สกลนคร พบวา

ในภาพรวมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมมากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก ลําดับที่ 1 ตองการใหรัฐบาลจัดอบรมการ

จัดทําบัญชี โดยเนนการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องตัง้แตขัน้แรกถงึขั้นสุดทาย (รอยละ 43.6) ลําดับที่ 2 ตองการ

ใหรัฐบาลจัดหาเจาหนาที่มาเปนที่ปรกึษาทางดานบัญชี ใหคําแนะนําและชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (รอยละ 

26.2) ลําดับที่ 3 ตองการใหรัฐบาลจัดทําเอกสารตางๆ ที่ใชในการทําบัญชีเปนรูปเลมสําเร็จรูปที่สามารถใช

งานไดทันที เพราะบางกองทุนไมมีเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดพิมพแบบฟอรม (รอยละ 14.1) ลําดับที่ 4 

การศึกษาตัวอยางการทําบัญชีจากคูมือ ไมเกิดความเขาใจอยางแทจริงไดแตปฏิบัติตามคูมือเทานั้น ไม

สามารถนําไปประยุกตใชอยางอ่ืนได (รอยละ 9.4) และสุดทายลําดับที่ 5  รัฐบาลควรจัดใหมีเครื่อง

คอมพิวเตอรมาชวยในการบันทึกบัญชีและจางบุคคลที่ มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน โดยให

คณะกรรมการกองทนุหมูบานควบคุมดูแลอีกทหีนึ่ง (รอยละ 6.7) 

จากปญหาและอุปสรรคขางตน ผูวจัิยและเกษตรกรไดรวมกัน อภิปรายและแสดงความคิดเห็น สงผล

ใหเกดิวธิกีารจัดทําบัญชแีบบมีสวนรวม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การแยกรายการคาออกเปน 2 กจิกรรม คือ กิจกรรมเกี่ยวกับเงนิกองทุน 1 ลานบาท และกิจกรรม

เกี่ยวกับเงนิออม หรอืเงนิรับฝากจากสมาชกิ  

2. แบงระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน เปน 3 สวน ไดแก 1) เอกสารที่ใชในการบันทึกบัญชีและสมุด

บัญชทีี่เกี่ยวของ 2) วธิกีารบันทึกบัญช ีแบงเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบบัญชเีกี่ยวกับการรับเงิน /จายเงนิ และการ

รับสนิทรพัยเปนการชําระคาหุนหรอืการรบับรจิาค และ 3) การจัดทํารายงานทางการเงนิ 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการจัดทําบัญชกีองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร พบวา

สวนใหญยังคงใชระบบมือในการบันทึกบัญชี (รอยละ62.5) รวมถึงเอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี 

จัดเก็บไวในแฟมเดียวกัน (รอยละ 52.1) และผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินฝากธนาคาร สวนใหญจะเปน

ประธานกรรมการกองทุนหมูบาน (รอยละ 33.3) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวี ศรีคะ (2550 : 

บทคัดยอ) พบวา ธุรกิจชุมชนทั้งหมดไดจัดทําบัญชีโดยใชระบบมือ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารทางการคา

รวมกันในแฟมเดยีวกัน และผูมีอํานาจสั่งจายเงนิฝากธนาคาร เปนหนาที่ของประธานแตเพยีงผูเดียว และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร แกวชูเสน (2550 : บทคัดยอ) พบวา กลุมธุรกจิชุมชนไมไดใหความสนใจ
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ตอการเก็บรวบรวมเอกสารการคา จะนํามาใชเปนหลักฐานในบันทกึขอมูลทางบัญชี นอกจากนี้ลักษณะการ

บันทึกบัญชีของกองทุนหมูบานสวนใหญจะบันทึกบัญชีตามความสะดวก (รอยละ 50) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจัิยของ ชัชรินทร จุลกะเสว ี(2553 : บทคัดยอ) พบวา กองทุนหมูบานในเขตพื้นที่ อ.อุทุมพรพสิัย มีการ

บันทึกบัญชีตามความสะดวก และตามความเขาใจ เนื่องจากผูจัดทําบัญชีขาดความรู ความเขาใจในการ

จัดทําบัญชี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูผลิตตาม

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สวนใหญจัดทําบัญชีอยางงายโดยแสดงรายการรับและรายการจาย

เทานั้น ไมมีการนําตัวเลขมาวิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจอ่ืนๆ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปรชิญา ชวีะเกตุ (2550 : บทคัดยอ) พบวา กองทุนหมูบานมีหลักเกณฑในการทําบัญชอียางงาย คือ ทํา

บัญชโีดยใชเกณฑเงนิสดมีแคสมุดรายรับและสมุดรายจาย 

จากผลการวเิคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชกีองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร พบวา 

มีการบันทกึบัญชีที่ลาชาสงผลใหขอมูลทางบัญชมีีความลาชา ไมทันสมัย ไมทันตอเหตุการณ (รอยละ75.9) 

ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ พรสริิ สบืพงษสังข (2550 : บทคัดยอ) พบวา การบันทกึขอมูลตาง ๆ ทางบัญชี 

มีรูปแบบหรือวิธีการบันทึกที่ยังไมสมบูรณ ทําใหไมสามารถใหขอมูลที่ทันตอเหตุการณและไมตอบสนอง

ความตองการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา เขียว

คํารพ (2550 : บทคัดยอ) พบวา การสงเสริมการจัดทําบัญชีใหกับกองทุนหมูบาน สงผลใหกองทุนหมูบาน

สามารถพัฒนาใหมีการจัดทําบัญชีที่เปนปจจุบันและเปนที่พึ่งของตนเองได นอกจากนี้กองทุนหมูบานยังมี

ปญหาเกี่ยวกับผูจัดทําบัญชีของกองทุนมีความรูความสามารถไมเพียงพอ (รอยละ72.3) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของชัชชญา ภูวปริยาธร (2553 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานความรูและทักษะของพนักงานบัญชี

กองทุนหมูบานสงผลตอความสําเร็จในการจัดทําบัญชีและงบการเงินของกองทุนหมูบานมากที่สุด รวมถึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดาพร อินชุม (2554 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูจัดทําบัญชีสวนใหญขาดความรู 

ความสามารถพื้นฐานดานการทําบัญช ีการทําบัญชจีะเนนทําตามความเขาใจและที่เคยปฏิบัตอิยูเปนประจํา 

 ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร 

พบวา เกษตรกรตองการใหรัฐบาลจัดใหมีการอบรมการทําบัญชี โดยเนนการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง ตั้งแต

ขั้นแรกถึงขั้นสุดทาย (รอยละ 43.6) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ) 

พบวา กลุมผูผลติตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑตองการใหภาครัฐจัดใหมีเจาหนาที่เขามาสงเสริมให

แตละกลุมมีความรูในการจัดทําบัญชแีละเห็นความสําคัญของการจัดทําบัญชี และยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของชัยมงคล เตียวกุล (2551 : บทคัดยอ) พบวา ภาครัฐควรใหความชวยเหลือดานความรู และพัฒนา

บุคลากรดานบัญชดีวยการสงเจาหนาที่เขาไปฝกอบรมดานบัญชขีั้นพื้นฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังเสนอให

รัฐบาลจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่ใชในการทําบัญชมีาเปนรูปเลมสําเร็จรูปที่สามารถใชงานไดทันที ไมควรใหมา

เปนแบบฟอรมตัวอยางเพราะไมสามารถนํามาใชงานไดทันที ตองพิมพใหมเองทําใหเสยีเวลา ซึ่งสอดคลอง

กับงานวจัิยของ จุฑามาศ พันธุณรงค (2549 : 129-130) ที่พบวา ปญหาการจัดทําบัญชี ไดแก เอกสารทาง

บัญชีที่ไปอบรมจากหนวยงานตาง ๆ ไมตรงกับความเปนจริง กลุมชุมชนไมสามารถปรับรูปแบบเอกสารให
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ตรงกับความเปนจรงิได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชรนิทร จุลกะเสวี (2553 : บทคัดยอ) พบวา ผูมี

หนาที่จัดทําบัญชขีาดความรู ความเขาใจในการใชแบบฟอรมในการบันทกึบัญชี 

 จากขอคนพบในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในเขตตําบลทาแร พบวา ไมมีการติดตามหนี้

สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้ของกองทุนที่ไปทํางานตางจังหวัด และไมมีการตดิตอกับกองทุน

นานหลายป เม่ือกองทุนหมูบานไปทวงถามกับผูคํ้าประกัน พบวา ไมมีเงินจายคืนเชนเดียวกัน กรณีนี้ใหทํา

หนังสอืรับสภาพหนี้ เม่ือทําหนังสอืรับสภาพหนี้เรยีบรอยแลวก็ยังไมมีการจายเงนิคืนกองทุนเชนเดมิ จึงทําให

กองทุนหมูบานสวนใหญเกดิปญหาเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิย

ของปาริชาติ มณีมัย (2550 : บทคัดยอ) พบวา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการบรหิารงานการเงินและ

บัญชีของกองทุนหมูบาน คือ การผิดชําระหนี้ของสมาชิก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของธิดาพร อินชุม 

(2554 : บทคัดยอ) พบวา กองทุนหมูบานไมมีมาตรการในการตดิตามหนี้จากการใหสมาชกิกูยืมเงนิ 
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การพัฒนารูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมเสีย่งโรคเบาหวานชนดิท่ี 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 บุรเีลิศ (Onanong Bureelerd) 1, มาลี ไชยเสนา (Mali Chaisena)  2 
 

1  นักศกึษาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
2 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของ

ประชาชนในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2) สรางรูปแบบการรับรูความสามารถของ

ตนเองและการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน

ชนดิที่ 2และ 3) หาประสทิธผิลและปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง

เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาภาวะเสี่ยงคือ

ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปที่อยูในเขตพื้นที่บรกิารของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลปทุม จํานวน 385 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชทดลองรูปแบบ ไดแก กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณเพื่อประเมินความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน แบบสนทนากลุมและ

แบบสอบถาม สถิตทิี่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และ

การวเิคราะหเชงิเนื้อหา 

 ผลการวิจัยมีดังนี้        

 1. ประชาชนสวนใหญมีความเสี่ยงตอโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระดับปานกลาง สูง และสูงมาก 

จํานวน 228 คน หรอืรอยละ 59.22  หากไมหาแนวทางปองกันแกไขก็จะปวยเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต 

 2. รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลมี 5 องคประกอบ คือ (1) 

ดานหลักการของรูปแบบเนนการสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง การ

ควบคุมเงื่อนไขนําและการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (2) ดานวัตถุประสงคของรูปแบบไดแก เพื่อพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
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โรคเบาหวานชนดิที่ 2 (3) ดานสาระการพัฒนา ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนดิที่ 2 การรับรู

ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง(4) 

กระบวนการพัฒนา ประกอบดวย ขั้นประเมินภาวะทางสุขภาพและกําหนดเปาหมาย ขั้นแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

ขัน้สรุปและประเมินผล และ (5) ดานเงื่อนไขความสําเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จ ไดแก กลุมเสี่ยงตองเขารวม

การทํากิจกรรมใหครบทุกขัน้ตอนอยางตอเนื่อง ความรูเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเอง

และการควบคุมตนเองดานการบรโิภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง ดัชนมีวลกาย ระดับน้ําตาลในเลอืด 

และระดับไขมันในเลอืดชนดิความหนาแนนสูง (HDL-C) 

 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที ่2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล พบวาหลังการเขา

รวมกิจกรรมตามรูปแบบ กลุมเสี่ยงมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถตนเองและการ

ควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง  พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และ HDL-Cเพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมกิจกรรมของรูปแบบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ําหนักตัวและดัชนีมวลกายลดลงจากกอนเขารวมกิจกรรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในดานความยาวรอบเอวและน้ําตาลในเลอืด 
 

คําสําคัญ: การรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเอง, โรคเบาหวานชนดิที่ 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 
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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 

 เบาหวานเปนโรคไมติดตอเรื้อรังและเปนโรคทางพันธุกรรมที่ จัดเปนปญหาหลักทางดาน

สาธารณสุขของทุกประเทศ จากสถติใิน พ.ศ. 2550 พบผูปวยเบาหวาน246 ลานคนทั่วโลกและคาดการณวา

ใน พ.ศ. 2568 จะมีผูปวยเบาหวานเพิ่มขึ้นเปน400 ลานคน (Bener. et al. 2009: 99-101) ในประเทศไทย

โรคเบาหวานไดกลายเปนปญหาสําคัญอันดับสาม รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ และโรคเบาหวานเปนโรคที่มี

ความชุกเพิ่มมากขึ้นจากรอยละ 2.3 ใน พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 6.9  ใน พ.ศ.2552 (สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 2554) จากการที่มีจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นจึงสงผลตอภาวะสุขภาพและ

คาใชจายดานสุขภาพทัง้ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ  องคการอนามัยโลกไดประเมินคาใชจายใน

การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานปละ 12,500 ลานบาท (World Health Organization. 2005) ดังนั้น จะเห็นไดวา

โรคเบาหวานสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีวิถี

ชวีิตประจําวันที่เรงรีบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงผลใหประชาชนในวัยทํางานมีพฤตกิรรมสุขภาพที่จัดอยู

ในกลุมเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังอ่ืนๆตามมา แตถาประชาชนกลุมเสี่ยงดังกลาวไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสงผลดีตอการปองกันโรคในระยะยาว (อังศนิันท อินทรกําแหง. 2553 : 3-4)

 สําหรับแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคตองกระตุนใหกลุมเสี่ยงมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับโรค สงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชวีิตไปในทางที่ดโีดยใชหลักและเทคนิคที่

แตกตางกันไปในแตละบุคคล และตองคํานงึถงึบรบิทของตวักลุมเสี่ยง สิ่งแวดลอมซึ่งตองใชวธิีการทีช่วยใหเกิด

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและคงไวซึ่งผลลัพธในระยะยาวโดยใชแนวคิดทฤษฏีตางๆเขามาชวย ไดแก การ

รับรูการควบคุมพฤตกิรรม (Perceived Behavioral Control) ซึ่งประกอบดวย การรับรูความสามารถตนเองใน
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โรคเบาหวานชนดิที่ 2 (3) ดานสาระการพัฒนา ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนดิที่ 2 การรับรู

ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง(4) 

กระบวนการพัฒนา ประกอบดวย ขั้นประเมินภาวะทางสุขภาพและกําหนดเปาหมาย ขั้นแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

ขัน้สรุปและประเมินผล และ (5) ดานเงื่อนไขความสําเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จ ไดแก กลุมเสี่ยงตองเขารวม

การทํากิจกรรมใหครบทุกขัน้ตอนอยางตอเนื่อง ความรูเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเอง

และการควบคุมตนเองดานการบรโิภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง ดัชนมีวลกาย ระดับน้ําตาลในเลอืด 

และระดับไขมันในเลอืดชนดิความหนาแนนสูง (HDL-C) 

 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที ่2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล พบวาหลังการเขา

รวมกิจกรรมตามรูปแบบ กลุมเสี่ยงมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถตนเองและการ

ควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง  พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และ HDL-Cเพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมกิจกรรมของรูปแบบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ําหนักตัวและดัชนีมวลกายลดลงจากกอนเขารวมกิจกรรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางในดานความยาวรอบเอวและน้ําตาลในเลอืด 
 

คําสําคัญ: การรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเอง, โรคเบาหวานชนดิที่ 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 
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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 

 เบาหวานเปนโรคไมติดตอเรื้อรังและเปนโรคทางพันธุกรรมที่ จัดเปนปญหาหลักทางดาน

สาธารณสุขของทุกประเทศ จากสถติใิน พ.ศ. 2550 พบผูปวยเบาหวาน246 ลานคนทั่วโลกและคาดการณวา

ใน พ.ศ. 2568 จะมีผูปวยเบาหวานเพิ่มขึ้นเปน400 ลานคน (Bener. et al. 2009: 99-101) ในประเทศไทย

โรคเบาหวานไดกลายเปนปญหาสําคัญอันดับสาม รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ และโรคเบาหวานเปนโรคที่มี

ความชุกเพิ่มมากขึ้นจากรอยละ 2.3 ใน พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 6.9  ใน พ.ศ.2552 (สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 2554) จากการที่มีจํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นจึงสงผลตอภาวะสุขภาพและ

คาใชจายดานสุขภาพทัง้ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ  องคการอนามัยโลกไดประเมินคาใชจายใน

การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานปละ 12,500 ลานบาท (World Health Organization. 2005) ดังนั้น จะเห็นไดวา

โรคเบาหวานสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีวิถี

ชวีิตประจําวันที่เรงรีบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงผลใหประชาชนในวัยทํางานมีพฤตกิรรมสุขภาพที่จัดอยู

ในกลุมเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังอ่ืนๆตามมา แตถาประชาชนกลุมเสี่ยงดังกลาวไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมก็จะสงผลดีตอการปองกันโรคในระยะยาว (อังศนิันท อินทรกําแหง. 2553 : 3-4)

 สําหรับแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคตองกระตุนใหกลุมเสี่ยงมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับโรค สงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชวีิตไปในทางที่ดโีดยใชหลักและเทคนิคที่

แตกตางกันไปในแตละบุคคล และตองคํานงึถงึบรบิทของตวักลุมเสี่ยง สิ่งแวดลอมซึ่งตองใชวธิีการทีช่วยใหเกิด

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและคงไวซึ่งผลลัพธในระยะยาวโดยใชแนวคิดทฤษฏีตางๆเขามาชวย ไดแก การ

รับรูการควบคุมพฤตกิรรม (Perceived Behavioral Control) ซึ่งประกอบดวย การรับรูความสามารถตนเองใน
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self - efficacy) และการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-control)  

ดังผลการวจัิยของพัชรี ดวงจันทร (2550 : 88-95) ที่ไดศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนที่

เปนสาเหตุสําคัญของโรคเบาหวานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในกลุมนักเรียนที่มีอายุระหวาง 9-11 ป พบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรสําคัญที่

สามารถทํานายพฤตกิรรมการปองกันโรคอวนไดดทีี่สุดทัง้พฤตกิรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤตกิรรม

การบรโิภคอาหาร 

 ดังนัน้การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานควรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ

ที่สําคัญ 2 ดาน ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุม

ตนเองจากอันตรายของโรคเบาหวานผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดพัฒนารูปแบบการ

รับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยทําการประเมินภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

พรอมกับจัดการสนทนากลุมในกลุมเสี่ยง ญาติ ผูนําชุมชน และผูใหบรกิารทางสุขภาพเพื่อหาความตองการ

ในการแกปญหา แลวจัดอบรมเชงิปฏิบัติการตามที่กลุมเสี่ยงและผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดรูปแบบโดยนํามา

บูรณาการกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองหลังจากนัน้ไดนาํ

รูปแบบดังกลาวมาทดลองปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมกับกลุมเสี่ยง แลวประเมินผลและถอดบทเรียนประสิทธิผล

ของรูปแบบดังกลาวเพื่อตรวจสอบวารูปแบบการควบคุมตนเองและการรับรูความสามารถตนเองตามความ

ตองการของกลุมเสี่ยงทําใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดจริงหรือไมและพัฒนาตอยอดในการกําหนดรูปแบบที่

เหมาะสมกับบริบทของสถานบริการปฐมภูมิ ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดรูปแบบหรือวิธีการที่

เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และสามารถนําไปปรับใชเปนกลยุทธ

ในการเฝาระวังโรคและปองกันโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ในประชาชนในวงกวางและระยะยาวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของประชาชนในพื้นที่บริการโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพตําบล 

 2.เพื่อสรางรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที ่2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล 

 3.เพื่อหาประสทิธผิลและปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพตําบล 
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ขอบเขตของการวจัิย         

 1.ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปและอยูในเขตพื้นที่บริการ

ของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ. 2556 ทัง้เพศชายและเพศหญิงจํานวน 

10,386 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ  

 2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินภาวะความเสี่ยงตอการปวยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เปน

ประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ทัง้เพศชายและเพศหญงิ จํานวน 385 คน ใชวธิสีุมอยางงาย 

 2.2 กลุมตัวอยางที่นํามาสนทนากลุมยอยเพื่อหาแนวทางปองกันโรคเบาหวานชนดิที่ 2 คือกลุมเสี่ยง

และญาต ิผูนําในชุมชนรวมทัง้ผูใหบรกิารทางสุขภาพ จํานวน 30 คน ใชวธิสีุมอยางงาย 

 2.3 กลุมตัวอยางในการทดลองใชรูปแบบ เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ที่มีอายุ 35 ป ขึ้น

ไป จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาดวยการจับฉลากและสมัครใจเขารวมโครงการวจัิย 

 3. ขอบเขตดานเนื้อหา กําหนดจากปจจัยที่สงผลตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบดวย 

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การบรโิภคอาหาร และการเคลื่อนไหวออกกําลัง 

 4. ระยะเวลาที่ใชในการวจัิย วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถงึ 31 กรกฎาคม 2556 

 5. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเอง

เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ตัวแปรตามคือ ความรูโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหว

ออกกําลัง พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและเคลื่อนไหวออกกําลัง ตลอดจนตัวชี้วัดทางชีวเคมีเชน ความยาว

ของเสนรอบเอว ดัชนมีวลกาย ความดนัโลหติ ระดับน้ําตาลในเลอืด และระดับไขมันในเลอืด 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย         

 การวจัิยครัง้นี้เปนการวิจัยและพัฒนาที่แบงการดําเนนิการวิจัยเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา

ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน โดยใชรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ซึ่งเริ่ม

จากการคัดเลือกชุมชนที่ศึกษาและการศึกษาชุมชน รวมทั้งศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

ระยะที่ 2 การสรางรูปแบบโดยใชการวจัิยเชงิปฏิบัตกิาร (Action Research) นําเสนอผลประเมินภาวะเสี่ยงตอการ

เกดิโรคเบาหวานตอชุมชน พรอมกับสนทนากลุมเพื่อศกึษาความตองการในการปองกันและแกไขปญหาจาก

ชุมชนแลวนํามาวางแผนและสรางรูปแบบการปองกันและแกไขปญหา สําหรับการดําเนินการวิจัยระยะที่ 3 

การหาประสทิธผิลและการปรับปรุงรูปแบบ โดยการทดลองใชรูปแบบ หลังจากนั้นไดทําการประเมินผลและ

ถอดบทเรียนวารูปแบบที่กําหนดขึ้นนําไปปฏิบัติไดจริง เหมาะสมและสามารถลดความเสี่ยงตอการเกิด

โรคเบาหวานไดจรงิหรอืไม แลวนําผลสรุปมาปรับปรุงรูปแบบตามลําดับ 
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Self - efficacy) และการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพตนเอง (Self-control)  

ดังผลการวจัิยของพัชรี ดวงจันทร (2550 : 88-95) ที่ไดศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนที่

เปนสาเหตุสําคัญของโรคเบาหวานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในกลุมนักเรียนที่มีอายุระหวาง 9-11 ป พบวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรสําคัญที่

สามารถทํานายพฤตกิรรมการปองกันโรคอวนไดดทีี่สุดทัง้พฤตกิรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังและพฤตกิรรม

การบรโิภคอาหาร 

 ดังนัน้การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานควรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ

ที่สําคัญ 2 ดาน ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการควบคุม

ตนเองจากอันตรายของโรคเบาหวานผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดพัฒนารูปแบบการ

รับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยทําการประเมินภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

พรอมกับจัดการสนทนากลุมในกลุมเสี่ยง ญาติ ผูนําชุมชน และผูใหบรกิารทางสุขภาพเพื่อหาความตองการ

ในการแกปญหา แลวจัดอบรมเชงิปฏิบัติการตามที่กลุมเสี่ยงและผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดรูปแบบโดยนํามา

บูรณาการกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองหลังจากนัน้ไดนาํ

รูปแบบดังกลาวมาทดลองปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมกับกลุมเสี่ยง แลวประเมินผลและถอดบทเรียนประสิทธิผล

ของรูปแบบดังกลาวเพื่อตรวจสอบวารูปแบบการควบคุมตนเองและการรับรูความสามารถตนเองตามความ

ตองการของกลุมเสี่ยงทําใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดจริงหรือไมและพัฒนาตอยอดในการกําหนดรูปแบบที่

เหมาะสมกับบริบทของสถานบริการปฐมภูมิ ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดรูปแบบหรือวิธีการที่

เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และสามารถนําไปปรับใชเปนกลยุทธ

ในการเฝาระวังโรคและปองกันโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ในประชาชนในวงกวางและระยะยาวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของประชาชนในพื้นที่บริการโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพตําบล 

 2.เพื่อสรางรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที ่2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล 

 3.เพื่อหาประสทิธผิลและปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาล

สงเสรมิสุขภาพตําบล 
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ขอบเขตของการวจัิย         

 1.ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปและอยูในเขตพื้นที่บริการ

ของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ. 2556 ทัง้เพศชายและเพศหญิงจํานวน 

10,386 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ  

 2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินภาวะความเสี่ยงตอการปวยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เปน

ประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ทัง้เพศชายและเพศหญงิ จํานวน 385 คน ใชวธิสีุมอยางงาย 

 2.2 กลุมตัวอยางที่นํามาสนทนากลุมยอยเพื่อหาแนวทางปองกันโรคเบาหวานชนดิที่ 2 คือกลุมเสี่ยง

และญาต ิผูนําในชุมชนรวมทัง้ผูใหบรกิารทางสุขภาพ จํานวน 30 คน ใชวธิสีุมอยางงาย 

 2.3 กลุมตัวอยางในการทดลองใชรูปแบบ เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ที่มีอายุ 35 ป ขึ้น

ไป จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาดวยการจับฉลากและสมัครใจเขารวมโครงการวจัิย 

 3. ขอบเขตดานเนื้อหา กําหนดจากปจจัยที่สงผลตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบดวย 

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การบรโิภคอาหาร และการเคลื่อนไหวออกกําลัง 

 4. ระยะเวลาที่ใชในการวจัิย วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถงึ 31 กรกฎาคม 2556 

 5. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเอง

เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ตัวแปรตามคือ ความรูโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนตนเองในการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหว

ออกกําลัง พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและเคลื่อนไหวออกกําลัง ตลอดจนตัวชี้วัดทางชีวเคมีเชน ความยาว

ของเสนรอบเอว ดัชนมีวลกาย ความดนัโลหติ ระดับน้ําตาลในเลอืด และระดับไขมันในเลอืด 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย         

 การวจัิยครัง้นี้เปนการวิจัยและพัฒนาที่แบงการดําเนนิการวิจัยเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา

ภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน โดยใชรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ซึ่งเริ่ม

จากการคัดเลือกชุมชนที่ศึกษาและการศึกษาชุมชน รวมทั้งศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

ระยะที่ 2 การสรางรูปแบบโดยใชการวจัิยเชงิปฏิบัตกิาร (Action Research) นําเสนอผลประเมินภาวะเสี่ยงตอการ

เกดิโรคเบาหวานตอชุมชน พรอมกับสนทนากลุมเพื่อศกึษาความตองการในการปองกันและแกไขปญหาจาก

ชุมชนแลวนํามาวางแผนและสรางรูปแบบการปองกันและแกไขปญหา สําหรับการดําเนินการวิจัยระยะที่ 3 

การหาประสทิธผิลและการปรับปรุงรูปแบบ โดยการทดลองใชรูปแบบ หลังจากนั้นไดทําการประเมินผลและ

ถอดบทเรียนวารูปแบบที่กําหนดขึ้นนําไปปฏิบัติไดจริง เหมาะสมและสามารถลดความเสี่ยงตอการเกิด

โรคเบาหวานไดจรงิหรอืไม แลวนําผลสรุปมาปรับปรุงรูปแบบตามลําดับ 
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เคร่ืองมอืการวจัิย 

ระยะที่ 1 การศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน เครื่องมือที่ใชคือดัชนคีวามเสี่ยงตอ

โรคเบาหวานของไทยรูปแบบประยุกตเพื่อปองกันโรคและทํานายความเสี่ยงที่จะเกดิโรคเบาหวานในอนาคตที่

พัฒนาโดย วชิัย เอกพลากรและคนอ่ืน ๆ (Aekplakorn. et al. 2006 : 1872-1877)   

 ระยะที่  2 การสรางรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามสําหรับการสนทนากลุม 

 ระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุม

ตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ และ

แบบสอบถามความพงึพอใจในการเขารวมกจิกรรม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล         

 ระยะที่ 1 ศกึษาภาวะเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวานในชุมชนโดยสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพโดยสนทนากลุมกับกลุมเสี่ยงเบาหวานและญาต ิผูนําชุมชนและบุคลากรที่ใหบริการทาง

สุขภาพเพื่อศึกษาความตองการในการปองกันและแกไขปญหาแลวนํามาวางแผนรูปแบบโดยบูรณาการกับ

แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการรับรูความสามารถตนเองและควบคุมตนเองเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค สาระ

การพัฒนา กระบวนการพัฒนาและเงื่อนไขความสําเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จของรูปแบบ  

ระยะที่ 3 หาประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนการรับรู

ความสามารถของตนเองประกอบดวย 3 วธิีการคือ การสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชตัว

แบบและการใชคําพูดชักจูง สวนการควบคุมตนเองประกอบดวย 2 วิธีการคือ การควบคุมสิ่งเราและการ

เตือนตนเองใชเวลา 12 สัปดาห กลุมตัวอยางจะไดรับความรู รวมแสดงความคิดเห็น และตองบันทึก

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังประจําวันรวมกับการชั่งน้ําหนักทุกสัปดาห แลว

หาประสิทธผิลและถอดบทเรยีนโดยวัดขอมูลตัวแปรตาง ๆ ประเมินความพงึพอใจและรวมกันสรุปจุดแข็งและ

จุดที่ควรพัฒนาของรูปแบบ  
 

การวเิคราะหขอมูล        

 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน การทดสอบคาที และ

การวเิคราะหเชงิเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การศกึษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชนของประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่อยู

ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานีตามแบบประเมินความ

เสี่ยงโดยใชดัชนีความเสี่ยงตอเบาหวานของไทยรูปแบบประยุกตที่พัฒนาโดยวิชัย เอกพลากร และคนอ่ืนๆ 
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(Aekplakorn. et al. 2006 :1872-1877) ผลการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน

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 แสดงใหเห็นวาประชาชนในตําบลปทุมที่มี

ความเสี่ยงปานกลาง สูงและสูงมากมีจํานวนถึง 228 คนจากจํานวน 385 คน (คิดเปนรอยละ 59.22 ) ถา

หากไมหาแนวทางปองกันแกไขก็จะปวยเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต ดังนัน้กลุมเสี่ยงปานกลาง กลุมเสี่ยง

สูงและกลุมเสี่ยงสูงมากจึงควรไดรับการพัฒนาใหปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปน

โรคเบาหวาน  

  2. รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยการสนทนากลุมใน

กลุมเสี่ยงเบาหวาน ญาตแิละผูนําชุมชน บูรณาการกับผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีการรับรูความสามารถ

ตนเองและการควบคุมตนเองประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 

 2.1 องคประกอบดานแนวคิดของรูปแบบ ประกอบดวย การสรางประสบการณของกลุมเสี่ยงที่

ประสบความสําเร็จดวยหลักการยึดบุคคลเปนศูนยกลาง การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง การควบคุมสิ่ง

เราและการเตอืนตนเองในการควบคุมพฤตกิรรมสุขภาพตนเอง     

 2.2 องคประกอบดานวัตถุประสงค กําหนดไววาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภค

อาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด

โรคเบาหวานชนดิที่ 2  

 2.3 องคประกอบดานสาระการพัฒนา ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคอวนและโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหว

ออกกําลัง  

 2.4 องคประกอบดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบ ประกอบดวย ขั้นประเมินภาวะทาง

สุขภาพและกําหนดเปาหมาย ขัน้แลกเปลี่ยนเรยีนรู และขัน้สรุปและประเมินผล    

 2.5 องคประกอบดานตัวชี้วัดและปจจัยบงชี้ความสําเร็จ ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคอวน

และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหาร

และการเคลื่อนไหวออกกําลัง คาระดับไขมันในเลือดที่มีความหนาแนนสูงเพิ่มมากขึ้น สวนคาดัชนีมวลกาย 

(BMI) คาความยาวของเสนรอบเอว คาระดับน้ําตาลในเลอืดควรลดลงจากกอนเขารวมทดลองตามรูปแบบ 

 3. การหาประสทิธผิลและปรับปรุงรูปแบบ ผลการศกึษา พบวา     

 3.1 กลุมเสี่ยงมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถตนเองและการ

ควบคุมตนเองในการบรโิภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลงั พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและพฤตกิรรม

การเคลื่อนไหวออกกําลังที่ถูกตอง รวมทัง้ไขมันในเลือดที่มีความหนาแนนสูง (HDL-C) เพิ่มขึ้นมากกวากอน

เขารวมกจิกรรมตามรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05     



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เคร่ืองมอืการวจัิย 

ระยะที่ 1 การศึกษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชน เครื่องมือที่ใชคือดัชนคีวามเสี่ยงตอ

โรคเบาหวานของไทยรูปแบบประยุกตเพื่อปองกันโรคและทํานายความเสี่ยงที่จะเกดิโรคเบาหวานในอนาคตที่

พัฒนาโดย วชิัย เอกพลากรและคนอ่ืน ๆ (Aekplakorn. et al. 2006 : 1872-1877)   

 ระยะที่  2 การสรางรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามสําหรับการสนทนากลุม 

 ระยะที่ 3 การหาประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุม

ตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ และ

แบบสอบถามความพงึพอใจในการเขารวมกจิกรรม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล         

 ระยะที่ 1 ศกึษาภาวะเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวานในชุมชนโดยสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพโดยสนทนากลุมกับกลุมเสี่ยงเบาหวานและญาต ิผูนําชุมชนและบุคลากรที่ใหบริการทาง

สุขภาพเพื่อศึกษาความตองการในการปองกันและแกไขปญหาแลวนํามาวางแผนรูปแบบโดยบูรณาการกับ

แนวคิดทฤษฎีรูปแบบการรับรูความสามารถตนเองและควบคุมตนเองเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค สาระ

การพัฒนา กระบวนการพัฒนาและเงื่อนไขความสําเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จของรูปแบบ  

ระยะที่ 3 หาประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนการรับรู

ความสามารถของตนเองประกอบดวย 3 วธิีการคือ การสรางประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใชตัว

แบบและการใชคําพูดชักจูง สวนการควบคุมตนเองประกอบดวย 2 วิธีการคือ การควบคุมสิ่งเราและการ

เตือนตนเองใชเวลา 12 สัปดาห กลุมตัวอยางจะไดรับความรู รวมแสดงความคิดเห็น และตองบันทึก

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังประจําวันรวมกับการชั่งน้ําหนักทุกสัปดาห แลว

หาประสิทธผิลและถอดบทเรยีนโดยวัดขอมูลตัวแปรตาง ๆ ประเมินความพงึพอใจและรวมกันสรุปจุดแข็งและ

จุดที่ควรพัฒนาของรูปแบบ  
 

การวเิคราะหขอมูล        

 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน การทดสอบคาที และ

การวเิคราะหเชงิเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การศกึษาภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในชุมชนของประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่อยู

ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานีตามแบบประเมินความ

เสี่ยงโดยใชดัชนีความเสี่ยงตอเบาหวานของไทยรูปแบบประยุกตที่พัฒนาโดยวิชัย เอกพลากร และคนอ่ืนๆ 
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(Aekplakorn. et al. 2006 :1872-1877) ผลการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน

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 แสดงใหเห็นวาประชาชนในตําบลปทุมที่มี

ความเสี่ยงปานกลาง สูงและสูงมากมีจํานวนถึง 228 คนจากจํานวน 385 คน (คิดเปนรอยละ 59.22 ) ถา

หากไมหาแนวทางปองกันแกไขก็จะปวยเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต ดังนัน้กลุมเสี่ยงปานกลาง กลุมเสี่ยง

สูงและกลุมเสี่ยงสูงมากจึงควรไดรับการพัฒนาใหปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปน

โรคเบาหวาน  

  2. รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและควบคุมตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยการสนทนากลุมใน

กลุมเสี่ยงเบาหวาน ญาตแิละผูนําชุมชน บูรณาการกับผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีการรับรูความสามารถ

ตนเองและการควบคุมตนเองประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้ 

 2.1 องคประกอบดานแนวคิดของรูปแบบ ประกอบดวย การสรางประสบการณของกลุมเสี่ยงที่

ประสบความสําเร็จดวยหลักการยึดบุคคลเปนศูนยกลาง การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง การควบคุมสิ่ง

เราและการเตอืนตนเองในการควบคุมพฤตกิรรมสุขภาพตนเอง     

 2.2 องคประกอบดานวัตถุประสงค กําหนดไววาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภค

อาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด

โรคเบาหวานชนดิที่ 2  

 2.3 องคประกอบดานสาระการพัฒนา ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคอวนและโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหว

ออกกําลัง  

 2.4 องคประกอบดานกระบวนการพัฒนาของรูปแบบ ประกอบดวย ขั้นประเมินภาวะทาง

สุขภาพและกาํหนดเปาหมาย ขัน้แลกเปลี่ยนเรยีนรู และขัน้สรุปและประเมินผล    

 2.5 องคประกอบดานตัวชี้วัดและปจจัยบงชี้ความสําเร็จ ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับโรคอวน

และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองดานการบริโภคอาหาร

และการเคลื่อนไหวออกกําลัง คาระดับไขมันในเลือดที่มีความหนาแนนสูงเพิ่มมากขึ้น สวนคาดัชนีมวลกาย 

(BMI) คาความยาวของเสนรอบเอว คาระดับน้ําตาลในเลอืดควรลดลงจากกอนเขารวมทดลองตามรูปแบบ 

 3. การหาประสทิธผิลและปรับปรุงรูปแบบ ผลการศกึษา พบวา     

 3.1 กลุมเสี่ยงมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรูความสามารถตนเองและการ

ควบคุมตนเองในการบรโิภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและพฤตกิรรม

การเคลื่อนไหวออกกําลังที่ถูกตอง รวมทัง้ไขมันในเลือดที่มีความหนาแนนสูง (HDL-C) เพิ่มขึ้นมากกวากอน

เขารวมกจิกรรมตามรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05     
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 3.2 กลุมเสี่ยงมีน้ําหนักตัว และดัชนมีวลกายลดลงเม่ือเปรียบเทยีบกับกอนเขารวมกจิกรรมของ

รูปแบบ  

 3.3 กลุมเสี่ยงมีความยาวรอบเอวไมแตกตางกันเม่ือเปรียบเทียบกับกอนเขารวมกิจกรรมตาม 

รูปแบบ  

  3.4 กลุมเสี่ยงมีน้ําตาลในเลอืดไมแตกตางจากกอนเขารวมกจิกรรมตามรูปแบบ 
 

อภปิรายผลการวจัิย         

 1. ประชาชนในพื้นที่บรกิารมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงมากถงึรอยละ 

59.22 ซึ่งถาไมหาแนวทางปองกันแกไขก็จะปวยเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต ประชาชนในพื้นที่บรกิารของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปทุมจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดังเชน

ในพื้นที่อ่ืนๆ ที่ประสบผลสําเร็จ เชน เขตพื้นที่บรกิารของโรงพยาบาลวานรนวิาสจังหวัดสกลนคร (โสภาภรณ  

พลจางวาง. 2553 : 118-126) และควรมีรูปแบบหรือแนวทางอ่ืน ๆ ในการปองกันการเกิดโรคเพื่อลดความ

เสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เชน การใชรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันการเกิด

โรคเบาหวานชนดิที่ 2 (เกษฎาภรณ นาขะมิน. 2554 : 99-103) และการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุม

เสี่ยงโรคเบาหวานดวยกลยุทธการตลาดเพื่อสังคม (ชลติา ไชยศริ.ิ 2554 : 80-96) 

 2. รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ

และภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประกอบดวย 4 

องคประกอบ คือ ดานแนวคิด ดานวัตถุประสงค ดานสาระการพัฒนา และดานกระบวนการพัฒนา ซึ่งทําใหได

รูปแบบการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เชนเดยีวกับการศกึษาของดวงใจ สอนเสนา (2549 : 

84-88) ที่ไดพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานชนดิที่ 2 โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

สงผลใหชุมชนมีความพรอมและใหความรวมมือในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพในทางที่ดี   

 3. ประสทิธผิลและการปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที ่2 ของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล หลังจากเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ กลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมทางสุขภาพซึ่งประกอบดวย 

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและ

การเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และ HDL-C

เพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมกจิกรรมของรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและกลุมเสี่ยงมีน้ําหนักตัวและดัชนมีวล

กายลดลงจากกอนเขารวมกิจกรรมของรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิทัง้นี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาง

ไดรับการพัฒนาตามกิจกรรมของรูปแบบที่เนนการไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใหกลุมเสี่ยง

ตัง้เปาหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการควบคุมน้ําหนักดวยตนเองการนําประสบการณเดิมของ

กลุมเสี่ยงมาเปนขอมูลยอนกลับ และการไดเห็นตัวแบบซึ่งกิจกรรมดังกลาวลวนเปนวิธีการสรางการรับรู

ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองตามแนวคิดของ Bandura (1986: 132-138; และ Allen 

2004 : 805-819) นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากกลุมเสี่ยงมีความตระหนักเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสังเกตและ
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บันทึกพฤติกรรมดวยตนเอง ทําใหกลุมเสี่ยงไดสังเกตและรับรูพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ

เคลื่อนไหวออกกําลังของตนเองมากขึ้นซึ่งกอนหนานี้อาจไมเคยไดรับรูเลยสงผลทําใหเกิดความตระหนักใน

การควบคุมพฤตกิรรม (Morrison and Bennett. 2006 : 63) สําหรับการเปรยีบเทียบขอมูลภาวะสุขภาพกอน

และหลังการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาของรูปแบบซึ่งประเมินจากน้ําหนักตัว ความยาวรอบเอว ดัชนมีวล

กาย ระดับน้ําตาลในเลือด และคา HDL-C ผลการศกึษา พบวา กลุมเสี่ยงมีภาวะสุขภาพดกีวากอนเขารวม

กจิกรรมตามรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจจะเนื่องมาจากกลุมเสี่ยงเม่ือเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ

แลวมีความรูโรคเบาหวานชนดิที่ 2 เพิ่มมากขึ้น มีการรับรูความสามารถตนเองในการบรโิภคอาหารและการ

เคลื่อนไหวออกกําลังเพิ่มมากขึ้น มีการควบคุมตนเองในการบรโิภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังมาก

ขึ้น  มีพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและมีพฤตกิรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่ถูกตองมากขึ้น จึงเปนเหตุใหมี

น้ําหนักตัวลดลงและมีดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานของชดชอย วัฒนะ (2549 : 99-103) ที่ได

ศกึษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยใชการรับรูความสามารถตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานตอความรู

เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืด และคุณภาพชีวติของผูที่เปนโรคเบาหวาน ปรากฏวา

ภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลอืดหัวใจลดลงและคุณภาพชวีติเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  
   

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช      

    1.1 การนํารูปแบบการควบคุมตนเองและการรับรูความสามารถของตนเองไปใช วทิยากรหรือผู

ดําเนินกิจกรรมควรศึกษาแนวคิดการควบคุมตนเองและการรับรูความสามารถของตนเองใหเขาใจอยาง

ลึกซึ้ง นอกจากนี้ควรมีความรูพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมกลุมและการสรางความ

ตระหนักเพราะจะชวยใหรูปแบบประสบความสําเร็จมากขึ้น     

    1.2 จัดใหกลุมเปาหมายและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบหรือแนวทางพัฒนา 

 1.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรจัดกิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับการปองกัน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่หลากหลายมากขึ้นและมีความตอเนื่อง เชน การจัดเสียงตามสาย การจัดใหกลุม

เสี่ยงเขารวมรณรงคปองกันโรคเบาหวานชนดิที่ 2 การจัดตัง้ชมรม การประกวดบุคคลตนแบบ และอ่ืนๆ ตาม

สถานการณและโอกาสจะเอ้ืออํานวยซึ่งจะเปนการสรางความย่ังยืนของการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพให

มากขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครัง้ตอไป 

  2.1 ควรศกึษาความย่ังยืนของผลการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมตามรูปแบบเม่ือเวลาผานไปเพราะจะ

ทําใหทราบวาเม่ือใดจําเปนจะตองใหการพัฒนาตามรูปแบบซ้ํากับกลุมตัวอยาง 

     2.2 ควรนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางอ่ืน เชน กลุมผูสูงอายุ หรอืผูปวยเบาหวาน ซึ่ง

อาจเปนประโยชนในการสรางเสรมิสุขภาพประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น 

  2.3 ควรศกึษาคุณภาพชวีติในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2  
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 3.2 กลุมเสี่ยงมีน้ําหนักตัว และดัชนมีวลกายลดลงเม่ือเปรียบเทยีบกับกอนเขารวมกจิกรรมของ

รูปแบบ  

 3.3 กลุมเสี่ยงมีความยาวรอบเอวไมแตกตางกันเม่ือเปรียบเทียบกับกอนเขารวมกิจกรรมตาม 

รูปแบบ  

  3.4 กลุมเสี่ยงมีน้ําตาลในเลอืดไมแตกตางจากกอนเขารวมกจิกรรมตามรูปแบบ 
 

อภปิรายผลการวจัิย         

 1. ประชาชนในพื้นที่บรกิารมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงมากถงึรอยละ 

59.22 ซึ่งถาไมหาแนวทางปองกันแกไขก็จะปวยเปนโรคเบาหวานไดในอนาคต ประชาชนในพื้นที่บรกิารของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลปทุมจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดังเชน

ในพื้นที่อ่ืนๆ ที่ประสบผลสําเร็จ เชน เขตพื้นที่บรกิารของโรงพยาบาลวานรนวิาสจังหวัดสกลนคร (โสภาภรณ  

พลจางวาง. 2553 : 118-126) และควรมีรูปแบบหรือแนวทางอ่ืน ๆ ในการปองกันการเกิดโรคเพื่อลดความ

เสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เชน การใชรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันการเกิด

โรคเบาหวานชนดิที่ 2 (เกษฎาภรณ นาขะมิน. 2554 : 99-103) และการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุม

เสี่ยงโรคเบาหวานดวยกลยุทธการตลาดเพื่อสังคม (ชลติา ไชยศริ.ิ 2554 : 80-96) 

 2. รูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ

และภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประกอบดวย 4 

องคประกอบ คือ ดานแนวคิด ดานวัตถุประสงค ดานสาระการพัฒนา และดานกระบวนการพัฒนา ซึ่งทําใหได

รูปแบบการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เชนเดยีวกับการศกึษาของดวงใจ สอนเสนา (2549 : 

84-88) ที่ไดพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานชนดิที่ 2 โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

สงผลใหชุมชนมีความพรอมและใหความรวมมือในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพในทางที่ดี   

 3. ประสทิธผิลและการปรับปรุงรูปแบบการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที ่2 ของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล หลังจากเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบ กลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมทางสุขภาพซึ่งประกอบดวย 

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถตนเองและการควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและ

การเคลื่อนไหวออกกําลัง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกําลัง และ HDL-C

เพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมกจิกรรมของรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและกลุมเสี่ยงมีน้ําหนักตัวและดัชนมีวล

กายลดลงจากกอนเขารวมกิจกรรมของรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิทัง้นี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาง

ไดรับการพัฒนาตามกิจกรรมของรูปแบบที่เนนการไดรับประสบการณที่ประสบความสําเร็จ การใหกลุมเสี่ยง

ตัง้เปาหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการควบคุมน้ําหนักดวยตนเองการนําประสบการณเดิมของ

กลุมเสี่ยงมาเปนขอมูลยอนกลับ และการไดเห็นตัวแบบซึ่งกิจกรรมดังกลาวลวนเปนวิธีการสรางการรับรู

ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองตามแนวคิดของ Bandura (1986: 132-138; และ Allen 

2004 : 805-819) นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากกลุมเสี่ยงมีความตระหนักเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสังเกตและ
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บันทึกพฤติกรรมดวยตนเอง ทําใหกลุมเสี่ยงไดสังเกตและรับรูพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ

เคลื่อนไหวออกกําลังของตนเองมากขึ้นซึ่งกอนหนานี้อาจไมเคยไดรับรูเลยสงผลทําใหเกิดความตระหนักใน

การควบคุมพฤตกิรรม (Morrison and Bennett. 2006 : 63) สําหรับการเปรยีบเทียบขอมูลภาวะสุขภาพกอน

และหลังการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาของรูปแบบซึ่งประเมินจากน้ําหนักตัว ความยาวรอบเอว ดัชนมีวล

กาย ระดับน้ําตาลในเลือด และคา HDL-C ผลการศกึษา พบวา กลุมเสี่ยงมีภาวะสุขภาพดกีวากอนเขารวม

กจิกรรมตามรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจจะเนื่องมาจากกลุมเสี่ยงเม่ือเขารวมกจิกรรมตามรูปแบบ

แลวมีความรูโรคเบาหวานชนดิที่ 2 เพิ่มมากขึ้น มีการรับรูความสามารถตนเองในการบรโิภคอาหารและการ

เคลื่อนไหวออกกําลังเพิ่มมากขึ้น มีการควบคุมตนเองในการบรโิภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลังมาก

ขึ้น  มีพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและมีพฤตกิรรมการเคลื่อนไหวออกกําลังที่ถูกตองมากขึ้น จึงเปนเหตุใหมี

น้ําหนักตัวลดลงและมีดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานของชดชอย วัฒนะ (2549 : 99-103) ที่ได

ศกึษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยใชการรับรูความสามารถตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานตอความรู

เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืด และคุณภาพชีวติของผูที่เปนโรคเบาหวาน ปรากฏวา

ภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลอืดหัวใจลดลงและคุณภาพชวีติเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  
   

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช      

    1.1 การนํารูปแบบการควบคุมตนเองและการรับรูความสามารถของตนเองไปใช วทิยากรหรือผู

ดําเนินกิจกรรมควรศึกษาแนวคิดการควบคุมตนเองและการรับรูความสามารถของตนเองใหเขาใจอยาง

ลึกซึ้ง นอกจากนี้ควรมีความรูพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมกลุมและการสรางความ

ตระหนักเพราะจะชวยใหรูปแบบประสบความสําเร็จมากขึ้น     

    1.2 จัดใหกลุมเปาหมายและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบหรือแนวทางพัฒนา 

 1.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรจัดกิจกรรมการสื่อสารเกี่ยวกับการปองกัน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่หลากหลายมากขึ้นและมีความตอเนื่อง เชน การจัดเสียงตามสาย การจัดใหกลุม

เสี่ยงเขารวมรณรงคปองกันโรคเบาหวานชนดิที่ 2 การจัดตัง้ชมรม การประกวดบุคคลตนแบบ และอ่ืนๆ ตาม

สถานการณและโอกาสจะเอ้ืออํานวยซึ่งจะเปนการสรางความย่ังยืนของการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพให

มากขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครัง้ตอไป 

  2.1 ควรศกึษาความย่ังยืนของผลการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมตามรูปแบบเม่ือเวลาผานไปเพราะจะ

ทําใหทราบวาเม่ือใดจําเปนจะตองใหการพัฒนาตามรูปแบบซ้ํากับกลุมตัวอยาง 

     2.2 ควรนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางอ่ืน เชน กลุมผูสูงอายุ หรอืผูปวยเบาหวาน ซึ่ง

อาจเปนประโยชนในการสรางเสรมิสุขภาพประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น 

  2.3 ควรศกึษาคุณภาพชวีติในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชนดิที่ 2  
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อินทรยีในชุมชนบานมะคา ในดานที่เกี่ยวของกับการจัดการการผลิต การจัดการการตลาดและการจัดการ

การเงนิมีจุดแข็งในประเด็นที่พื้นที่ของชุมชนบานมะคามีลักษณะเปนอูขาวอูน้ํา มีการจัดการวัตถุดบิและวาง

แผนการผลิตที่ดี มีขั้นตอนการผลิต มีการใชวัสดุ อุปกรณและเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมและมีผลผลิต   

เฉลี่ยสูง มีการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคโดยตรง จําหนายขาวกลองในราคาที่ต่ํากวาคูแขงขันและมี

เครอืขายพันธมิตรทางการคา มีเงนิทุนสูงและมีการวางแผนตนทุนในการผลติอยางเปนระบบ แตมีจุดออนใน
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ประเด็นไมมีการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีตกคางในดิน ไมมีการจัดเก็บขาวกลองเพื่อแปรรูปและมีตนทุน

การผลิตสูง ชองทางการจําหนายไมแนนอน ขาดการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลอง ขาดการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ ขาดการวางแผนการตลาดและที่ปรึกษาดานการตลาด การสนบัสนุนเงนิทุนจาก

ภาครัฐมีนอยและขาดแหลงเงนิทุนภายนอก 

กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาตองเผชิญกับปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง

การตลาดภายนอกกจิการหลายประการไดแก สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรียในประเด็นการ

พัฒนาพันธุขาวกลองอยางจริงจัง ไมมีตัวกลางทางการตลาด และไมมีแนวคิดดานการตลาดและการหา

ลูกคา พฤตกิรรมและทัศนคติของผูบริโภคในประเด็นไมมีการแปรรูปผลติภัณฑและสรางตราผลิตภัณฑขาว

กลองเปนของตัวเองและรสชาตขิองขาวกลองไมเปนที่นิยมของผูบริโภคเทาที่ควร  การสนับสนุนของภาครัฐ

และเอกชนในประเด็นไมมีนโยบายรับจํานําขาวเปลือกกลองและไมไดสนับสนุนและสงเสริมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเด็นขาดการสรางเครือขายสัมพันธในชุมชน ขาดการ

ประชาสัมพันธเชงิรุก และที่สําคัญขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลติ 

การจัดการกลยุทธการวางแผนการตลาด ประกอบดวย กลยุทธการจัดการการผลติประกอบดวย

กลยุทธการเปนผูนําการผลติ กลยุทธการพัฒนาแหลงทรัพยากร กลยุทธนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑและ 

กลยุทธการลดตนทุนการผลิต กลยุทธการจัดการการตลาด ประกอบดวย กลยุทธการตั้งราคาต่ํากวาคู

แขงขัน กลยุทธการสงเสรมิการขายและรักษาระดับราคา กลยุทธการพัฒนาตลาดและกลยุทธการขยายสวน

ครองตลาด กลยุทธการจัดการการเงนิ ประกอบดวย กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการ

จัดการนวัตกรรมทางการเงนิ กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมทางการเงนิและกลยุทธการพัฒนาการลงทุน 

 ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธดังกลาวในระยะเวลา 4 ป เม่ือสิ้นสุดปที่ 4 ผลการ

ปฏิบัตงิานของกลุมผูผลติขาวกลองในชุมชนบานมะคาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ดานผลประโยชนไดรับ

มากขึ้น ไดแก ยอดการผลิตขาวกลองเฉลี่ยตอเดือนจะมากกวา 3,000 กิโลกรัม ถึงแมวา กลุมผูผลิตขาว

กลองในชุมชนบานมะคาจะจําหนายขาวกลองในราคาต่ํากวาคูแขงขัน ราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กโิลกรัมละ 19 

บาท และราคาขายปลกีเฉลี่ยกโิลกรัมละ 48 บาท ขณะที่คูแขงขันตัง้ราคาขายอยูที่กิโลกรัมละ 60-80 บาท 

หรือราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท แตรายไดจากการจําหนายขาวกลองเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 

50 หรอืจากจํานวนเงนิเฉลี่ยเดอืนละ 66,000 บาท เปน 105,000 บาท กลุมผูผลิตสามารถประหยัดคาใชจายใน

การซื้อปุยเคมีประมาณ 2,100 บาทตอไรตอครั้ง สามารถคัดเลอืกพันธุขาวกลองที่จัดซื้อมาแลวขยายเพื่อใช

สําหรับการผลติในปตอไป ในดานความสูญเสียที่เกิดขึ้น คือ ตนทุนการผลติเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเดอืนละ 28,500 

บาท สูญเสียโอกาสในการทํากําไร ไมมีแผนการตลาดในการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลอง แตจัด

จําหนายโดยสงขาวเปลอืกกลองใหกับพอคาคนกลางเปนเงนิเชื่อในราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท เพื่อนําไป

บรรจุแลวสามารถจําหนายไดในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งอาจจะทําใหเสียเปรียบเพราะถูกกดราคา 

และที่สําคัญตองประสบกับปญหาการไมมีตลาดรับซื้อขาวกลอง ในที่สุดอาจสงผลใหรายไดจากการ

จําหนายขาวกลองในภาพรวมลดลงประมาณรอยละ 30-40 

คําสําคัญ : การจัดการวางแผนการตลาดเชงิกลยุทธ, ธุรกจิแปรรูปผลติภัณฑขาวกลองอินทรยี  
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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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ประเด็นไมมีการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีตกคางในดิน ไมมีการจัดเก็บขาวกลองเพื่อแปรรูปและมีตนทุน

การผลิตสูง ชองทางการจําหนายไมแนนอน ขาดการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลอง ขาดการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ ขาดการวางแผนการตลาดและที่ปรึกษาดานการตลาด การสนบัสนุนเงนิทุนจาก

ภาครัฐมีนอยและขาดแหลงเงนิทุนภายนอก 

กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาตองเผชิญกับปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง

การตลาดภายนอกกจิการหลายประการไดแก สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรียในประเด็นการ

พัฒนาพันธุขาวกลองอยางจริงจัง ไมมีตัวกลางทางการตลาด และไมมีแนวคิดดานการตลาดและการหา

ลูกคา พฤตกิรรมและทัศนคติของผูบริโภคในประเด็นไมมีการแปรรูปผลติภัณฑและสรางตราผลิตภัณฑขาว

กลองเปนของตัวเองและรสชาตขิองขาวกลองไมเปนที่นิยมของผูบริโภคเทาที่ควร  การสนับสนุนของภาครัฐ

และเอกชนในประเด็นไมมีนโยบายรับจํานําขาวเปลือกกลองและไมไดสนับสนุนและสงเสริมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเด็นขาดการสรางเครือขายสัมพันธในชุมชน ขาดการ

ประชาสัมพันธเชงิรุก และที่สําคัญขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลติ 

การจัดการกลยุทธการวางแผนการตลาด ประกอบดวย กลยุทธการจัดการการผลติประกอบดวย

กลยุทธการเปนผูนําการผลติ กลยุทธการพัฒนาแหลงทรัพยากร กลยุทธนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑและ 

กลยุทธการลดตนทุนการผลิต กลยุทธการจัดการการตลาด ประกอบดวย กลยุทธการตั้งราคาต่ํากวาคู

แขงขัน กลยุทธการสงเสรมิการขายและรักษาระดับราคา กลยุทธการพัฒนาตลาดและกลยุทธการขยายสวน

ครองตลาด กลยุทธการจัดการการเงนิ ประกอบดวย กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการ

จัดการนวัตกรรมทางการเงนิ กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมทางการเงนิและกลยุทธการพัฒนาการลงทุน 

 ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธดังกลาวในระยะเวลา 4 ป เม่ือสิ้นสุดปที่ 4 ผลการ

ปฏิบัตงิานของกลุมผูผลติขาวกลองในชุมชนบานมะคาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ดานผลประโยชนไดรับ

มากขึ้น ไดแก ยอดการผลิตขาวกลองเฉลี่ยตอเดือนจะมากกวา 3,000 กิโลกรัม ถึงแมวา กลุมผูผลิตขาว

กลองในชุมชนบานมะคาจะจําหนายขาวกลองในราคาต่ํากวาคูแขงขัน ราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กโิลกรัมละ 19 

บาท และราคาขายปลกีเฉลี่ยกโิลกรัมละ 48 บาท ขณะที่คูแขงขันตัง้ราคาขายอยูที่กิโลกรัมละ 60-80 บาท 

หรือราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท แตรายไดจากการจําหนายขาวกลองเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 

50 หรอืจากจํานวนเงนิเฉลี่ยเดอืนละ 66,000 บาท เปน 105,000 บาท กลุมผูผลิตสามารถประหยัดคาใชจายใน

การซื้อปุยเคมีประมาณ 2,100 บาทตอไรตอครั้ง สามารถคัดเลอืกพันธุขาวกลองที่จัดซื้อมาแลวขยายเพื่อใช

สําหรับการผลติในปตอไป ในดานความสูญเสียที่เกิดขึ้น คือ ตนทุนการผลติเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเดอืนละ 28,500 

บาท สูญเสียโอกาสในการทํากําไร ไมมีแผนการตลาดในการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลอง แตจัด

จําหนายโดยสงขาวเปลอืกกลองใหกับพอคาคนกลางเปนเงนิเชื่อในราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท เพื่อนําไป

บรรจุแลวสามารถจําหนายไดในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งอาจจะทําใหเสียเปรียบเพราะถูกกดราคา 

และที่สําคัญตองประสบกับปญหาการไมมีตลาดรับซื้อขาวกลอง ในที่สุดอาจสงผลใหรายไดจากการ

จําหนายขาวกลองในภาพรวมลดลงประมาณรอยละ 30-40 

คําสําคัญ : การจัดการวางแผนการตลาดเชงิกลยุทธ, ธุรกจิแปรรูปผลติภัณฑขาวกลองอินทรยี  
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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. 
 

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

        Rice Goods 
 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยตระหนักถงึความสําคัญของการเพิ่มปรมิาณการบรโิภคขาวและการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มศักยภาพการสงออก ดังจะเห็นไดจากผูประกอบการภาคเอกชนไดใหความสนใจกับการพัฒนาผลติภัณฑ

มูลคาเพิ่มจากขาวโดยสวนใหญมีความเห็นวา แนวทางการผลิตและจําหนายขาวจะตองมีการปรับตัวเพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับขาว และใชประโยชนจากขาวอยางคุมคาดวยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)(2553 : 5) จึงไดเริ่มการพัฒนาโครงการขาวกลองเพื่อสุขภาพโดย

รวมมือกับสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและกลุมธุรกิจขาวรายใหญของประเทศ จํานวน 3 

บริษัท ไดแก บริษัท ปทุมไรซซมิลลแอนดแกรนารี จํากัด บริษัท เจียเมง จํากัด และบรษิัท ธวัทชัย อินเตอร

ไรซ จํากัด พัฒนาสายการผลิตตนแบบสําหรับผลิตผลิตภัณฑขาวกลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ

อุตสาหกรรมขาวของประเทศไทยและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มให

กับขาวไทย โดยมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมขาวกลองสําหรับรับประทานที่มีเนื้อสัมผัสที่ออนนุม 

รับประทานงายและผลติภัณฑขาวกลองแปรรูปเพื่อสุขภาพตางๆ เชน อาหารวาง ซุปและเครื่องดื่ม เปนตน 

 ขาวกลอง คือ ขาวที่ผานการขัดสเีพยีงครั้งเดยีวโดยการกะเทาะเปลอืกออกเทานัน้ ขาวที่ไดจึงเปน

ขาวที่มีสีขาวขุนเพราะยังมีจมูกขาวและเย่ือหุมเมล็ด (รํา) อยูมาก เปนขาวที่มีคุณคาทางอาหารซึ่งเปน

ประโยชนตอสุขภาพมาก นอกจากนี้ขาวกลองยังมีใยอาหารที่ชวยเสริมสรางระบบขับถายและปองกัน

โรคมะเร็งลําไส การรบัประทานขาวกลองนอกจากชวยสงเสรมิสุขภาพรางกายแลว ยังสามารถประหยัดการ
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ใชพลังงานใหกับประเทศ เนื่องจากขาวกลองผานการขัดสีนอยครั้งกวาขาวขาวที่ผานการขัดสีถึง 3 ครั้ง 

ปจจุบันคนไทยเริ่มตื่นตัวที่จะแสวงหาความรูและแนวทางการปฏิบัตทิี่ถูกตองทางดานอาหารและโภชนาการ

มากขึ้น เพราะตระหนักถงึการบรโิภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการเพื่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี ดังนั้น

ทศิทางในการพัฒนาผลติภัณฑขาวกลองจึงอาจดําเนนิการโดยการปรับปรุงคุณภาพใหสอดรับกับพฤตกิรรม

การบรโิภคขาวกลอง  

          ผลติภัณฑขาวกลองนับเปนนวัตกรรมการผลติที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวและใชประโยชน

จากขาวอยางคุมคา ชวยพยุงราคาขาวมิใหตกต่ํา ถึงแมวาปจจุบันผูผลิตตางหันมาสนใจเพิ่มขึ้น แต

อุตสาหกรรมขาวและผลติภัณฑแปรรูปของประเทศไทยยังคงตองประสบปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดใน

การผลิต โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2556:9) ที่ระบุไววา ขอจํากัดทางดานการผลิตที่ผูผลิตตองประสบเปนสวนใหญ ไดแก แรงงานภาคเกษตร

ลดนอยลง ขาดการบริหารจัดการโซอุปทาน และไมมีการกําหนดเขตเกษตรกรรมเพื่อการผลติขาว ดานการ

แปรรูป ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลติเพื่อทดแทนการใชแรงงานมีนอยอันเนื่องจากตองลงทุนสูงและ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑขาวแปรรูปสวนใหญจะมาจากบริษัทแมที่อยูตางประเทศทําใหตองนําเขา

เครื่องจักรและเทคโนโลยีเกอืบทั้งหมด สวนทางการตลาด ไดแก การแขงขันดานราคาของคูแขง การกีดกัน

ทางการคา การกําหนดโควตาการนําเขา การลอกเลยีนแบบสินคาไทยจากประเทศคูแขงขัน และที่สําคัญคือ

ตนทุนการผลติสูง ผลผลติเฉลี่ยตอไรมีความผันผวนไมแนนอน 

 สําหรับการรวมกลุมเพื่อผลติขาวกลองในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีหลากหลายรูปแบบ อาท ิโรงสี

เอกชน กลุมเกษตรกร กลุมสหกรณการเกษตร และกลุมอ่ืนๆ แตละกลุมตางก็มีลักษณะการบริหารจัดการ

และการตลาดที่แตกตางกัน กลาวคือ บางกลุมผลิตขาวกลองเปลอืก (วัตถุดิบ) เพื่อจําหนายเอง ในขณะที่

บางกลุมผลิตขาวกลองแปรรูป นอกจากนี้ขั้นตอนและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตของแตละกลุมก็มีความ

แตกตางเชนเดยีวกันดวย คือ กลุมที่ใชเครื่องสขีาวที่สามารถสไีดทั้งขาวขาวและขาวกลอง กับกลุมที่ใชเครื่อง

สขีาวที่สามารถสไีดเฉพาะขาวกลอง ถงึแมวา การผลิตขาวกลองจะเปนการผลติที่ไมผานกระบวนการขัดขาว

ขาว ซึ่งจะมีตนทุนการผลิตต่ํากวาขาวขาวอันสืบเนื่องจากการประหยัดคาไฟฟาในการผลิต แตในการ

จําหนายขาวกลองในทองตลาดกลับพบวา มีราคาจําหนายสูงกวาขาวขาว ทั้งนี้อาจเกิดจากปจจัยสําคัญ

หลายอยางประการ อาท ิความตองการซื้อ ปรมิาณจําหนาย คุณคาทางโภชนาการ คุณคาทางสุขภาพ และ

คุณคาทางสิ่งแวดลอม เปนตน 

 ชุนชนที่ตองพึ่งพงิผลผลติทางการเกษตรเปนหลัก เฉกเชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย 

จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชพีดานการเกษตร หากปใดผลผลิตดี ก็จะทําใหสภาพ

ทางเศรษฐกจิโดยรวมดไีปดวย การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยภาพรวมของตําบลเปนไปคอนขางชา ดังจะ

เห็นจากเกษตรกรกลุมผูผลติของชุมชนบานมะคาไมนยิมที่จะผลิตขาวกลองมากนัก  ถงึแมวาสภาพพื้นที่ จะ

เปนดนิรวนปนดินเหนยีว สามารถอุมน้ําไดดี เหมาะสําหรับทําการเกษตร โดยแมน้ําชีเปนแมน้ําสายหลัก และ

มีสถานสีูบน้ําดวยไฟฟาเพื่อสูบน้ําบรกิารใหกับเกษตรกรมากถงึ 5 สถานี ทําใหมีน้ําใชตลอดทัง้ปการพัฒนา

ชนดิของผลิตภัณฑขาวกลองแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

49

48 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

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. 
 

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

        Rice Goods 
 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศไทยตระหนักถงึความสําคัญของการเพิ่มปรมิาณการบรโิภคขาวและการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มศักยภาพการสงออก ดังจะเห็นไดจากผูประกอบการภาคเอกชนไดใหความสนใจกับการพัฒนาผลติภัณฑ

มูลคาเพิ่มจากขาวโดยสวนใหญมีความเห็นวา แนวทางการผลิตและจําหนายขาวจะตองมีการปรับตัวเพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับขาว และใชประโยชนจากขาวอยางคุมคาดวยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)(2553 : 5) จึงไดเริ่มการพัฒนาโครงการขาวกลองเพื่อสุขภาพโดย

รวมมือกับสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและกลุมธุรกิจขาวรายใหญของประเทศ จํานวน 3 

บริษัท ไดแก บริษัท ปทุมไรซซมิลลแอนดแกรนารี จํากัด บริษัท เจียเมง จํากัด และบรษิัท ธวัทชัย อินเตอร

ไรซ จํากัด พัฒนาสายการผลิตตนแบบสําหรับผลิตผลิตภัณฑขาวกลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ

อุตสาหกรรมขาวของประเทศไทยและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ รวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มให

กับขาวไทย โดยมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมขาวกลองสําหรับรับประทานที่มีเนื้อสัมผัสที่ออนนุม 

รับประทานงายและผลติภัณฑขาวกลองแปรรูปเพื่อสุขภาพตางๆ เชน อาหารวาง ซุปและเครื่องดื่ม เปนตน 

 ขาวกลอง คือ ขาวที่ผานการขัดสเีพยีงครั้งเดยีวโดยการกะเทาะเปลอืกออกเทานัน้ ขาวที่ไดจึงเปน

ขาวที่มีสีขาวขุนเพราะยังมีจมูกขาวและเย่ือหุมเมล็ด (รํา) อยูมาก เปนขาวที่มีคุณคาทางอาหารซึ่งเปน

ประโยชนตอสุขภาพมาก นอกจากนี้ขาวกลองยังมีใยอาหารที่ชวยเสริมสรางระบบขับถายและปองกัน

โรคมะเร็งลําไส การรบัประทานขาวกลองนอกจากชวยสงเสรมิสุขภาพรางกายแลว ยังสามารถประหยัดการ
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ใชพลังงานใหกับประเทศ เนื่องจากขาวกลองผานการขัดสีนอยครั้งกวาขาวขาวที่ผานการขัดสีถึง 3 ครั้ง 

ปจจุบันคนไทยเริ่มตื่นตัวที่จะแสวงหาความรูและแนวทางการปฏิบัตทิี่ถูกตองทางดานอาหารและโภชนาการ

มากขึ้น เพราะตระหนักถงึการบรโิภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการเพื่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี ดังนั้น

ทศิทางในการพัฒนาผลติภัณฑขาวกลองจึงอาจดําเนนิการโดยการปรับปรุงคุณภาพใหสอดรับกับพฤตกิรรม

การบรโิภคขาวกลอง  

          ผลติภัณฑขาวกลองนับเปนนวัตกรรมการผลติที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวและใชประโยชน

จากขาวอยางคุมคา ชวยพยุงราคาขาวมิใหตกต่ํา ถึงแมวาปจจุบันผูผลิตตางหันมาสนใจเพิ่มขึ้น แต

อุตสาหกรรมขาวและผลติภัณฑแปรรูปของประเทศไทยยังคงตองประสบปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดใน

การผลิต โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2556:9) ที่ระบุไววา ขอจํากัดทางดานการผลิตที่ผูผลิตตองประสบเปนสวนใหญ ไดแก แรงงานภาคเกษตร

ลดนอยลง ขาดการบริหารจัดการโซอุปทาน และไมมีการกําหนดเขตเกษตรกรรมเพื่อการผลติขาว ดานการ

แปรรูป ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยีการผลติเพื่อทดแทนการใชแรงงานมีนอยอันเนื่องจากตองลงทุนสูงและ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑขาวแปรรูปสวนใหญจะมาจากบริษัทแมที่อยูตางประเทศทําใหตองนําเขา

เครื่องจักรและเทคโนโลยีเกอืบทั้งหมด สวนทางการตลาด ไดแก การแขงขันดานราคาของคูแขง การกีดกัน

ทางการคา การกําหนดโควตาการนําเขา การลอกเลยีนแบบสินคาไทยจากประเทศคูแขงขัน และที่สําคัญคือ

ตนทุนการผลติสูง ผลผลติเฉลี่ยตอไรมีความผันผวนไมแนนอน 

 สําหรับการรวมกลุมเพื่อผลติขาวกลองในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีหลากหลายรูปแบบ อาท ิโรงสี

เอกชน กลุมเกษตรกร กลุมสหกรณการเกษตร และกลุมอ่ืนๆ แตละกลุมตางก็มีลักษณะการบริหารจัดการ

และการตลาดที่แตกตางกัน กลาวคือ บางกลุมผลิตขาวกลองเปลอืก (วัตถุดิบ) เพื่อจําหนายเอง ในขณะที่

บางกลุมผลิตขาวกลองแปรรูป นอกจากนี้ขั้นตอนและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตของแตละกลุมก็มีความ

แตกตางเชนเดยีวกันดวย คือ กลุมที่ใชเครื่องสขีาวที่สามารถสไีดทั้งขาวขาวและขาวกลอง กับกลุมที่ใชเครื่อง

สขีาวที่สามารถสไีดเฉพาะขาวกลอง ถงึแมวา การผลิตขาวกลองจะเปนการผลติที่ไมผานกระบวนการขัดขาว

ขาว ซึ่งจะมีตนทุนการผลิตต่ํากวาขาวขาวอันสืบเนื่องจากการประหยัดคาไฟฟาในการผลิต แตในการ

จําหนายขาวกลองในทองตลาดกลับพบวา มีราคาจําหนายสูงกวาขาวขาว ทั้งนี้อาจเกิดจากปจจัยสําคัญ

หลายอยางประการ อาท ิความตองการซื้อ ปรมิาณจําหนาย คุณคาทางโภชนาการ คุณคาทางสุขภาพ และ

คุณคาทางสิ่งแวดลอม เปนตน 

 ชุนชนที่ตองพึ่งพงิผลผลติทางการเกษตรเปนหลัก เฉกเชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย 

จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชพีดานการเกษตร หากปใดผลผลิตดี ก็จะทําใหสภาพ

ทางเศรษฐกจิโดยรวมดไีปดวย การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยภาพรวมของตําบลเปนไปคอนขางชา ดังจะ

เห็นจากเกษตรกรกลุมผูผลติของชุมชนบานมะคาไมนยิมที่จะผลิตขาวกลองมากนัก  ถงึแมวาสภาพพื้นที่ จะ

เปนดนิรวนปนดินเหนยีว สามารถอุมน้ําไดดี เหมาะสําหรับทําการเกษตร โดยแมน้ําชีเปนแมน้ําสายหลัก และ

มีสถานสีูบน้ําดวยไฟฟาเพื่อสูบน้ําบรกิารใหกับเกษตรกรมากถงึ 5 สถานี ทําใหมีน้ําใชตลอดทัง้ปการพัฒนา

ชนดิของผลิตภัณฑขาวกลองแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
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ตองการของตลาด ถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหแกผูบริโภค อาทิ แปงขาว (Rice Flour) ผลิตภัณฑเสน (Rice 

Noodle) สตารชขาว (Strach) อาหารประเภทพองกรอบ (Expanded Product) ขาวกึ่งสําเร็จรูป (Quick Cooking 

Rice or Instant Rice) ขาวบรรจุในบรรจุภัณฑตาง ๆ (Canned Rice) ขาวเสริมโภชนาการหรือขาวอนามัย 

(Enriched Rice) และอาหารเชา (Breakfast Cereal) เปนตน (สถาบันวจัิยโภชนาการ. 2554: 5)   

 จากสถานการณดังกลาว ถือเปนปญหาวจัิยที่สําคัญในการทําใหผูบรโิภคและผูผลติใหความสนใจ

ตอธุรกจิขาวกลองอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนธุรกจิที่มีลูทางและโอกาสในการลงทุนในอนาคต ผูวิจัยจึง

สนใจทําวจัิยเรื่องการจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรยีของกลุม

ผูผลิตในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาวา กลุมผูผลิตใน

ชุมชนบานมะคาควรมีการวิเคราะหและจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาว

กลองอินทรียในลักษณะใด โดยจะเจาะลึกลงไปในประเด็นที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

ของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิต และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ

ตลาดเชิงกลยุทธเพื่อคนหาแนวทางการเพิ่มชองทางการตลาดธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียใน

ประเทศ ขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดการธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง

อินทรียทัง้ในดานการจัดการการผลติ การจัดการการตลาด และการจัดการการเงนิ ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใน

การผลติและการลงทุนในธุรกจิขาวกลองอินทรยีตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวจัิย 

1. เพื่อศกึษาสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรยีของกลุมผูผลิตใน

ชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิต

ในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

3. เพื่อวิเคราะหและจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง

อินทรยีของกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

4. เพื่อประเมินผลการปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธของธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง

อินทรยีของกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคาตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 
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กรอบแนวคดิ 

การวิจัยในครั้งนี้เปนคนหาการจัดการแผนการตลาดเชิงกลยุทธของกลุมผูผลิตธุรกิจแปรรูป

ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย

วเิคราะหจากสภาพแวดลอมทางการตลาดทัง้ภายในและภายนอกของกจิการ โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

ขอบเขตการวจัิย 

ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมเกษตรกรผูผลิตและผูสนใจที่จะผลิตขาวกลองในชุมชนบานมะคา ตําบล

มะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามโดยถือเกณฑความเกี่ยวของกับกลุมผูผลิตธุรกิจแปรรูป

ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียทั้งโดยตรงและโดยออมซึ่งเปนผูที่มีบทบาทภาระหนาที่ในการทําธุรกิจแปรรูป

 

SWOT MATRIX 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

- จุดแข็ง 

- จุดออน 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

- โอกาส 

- อุปสรรค 

ศกึษาสภาพแวดลอมภายใน 

   การจัดการการผลติ 

   การจัดการการตลาด 

   การจัดการการเงนิ 

ศกึษาสภาพแวดลอมภายนอก 

ระดับจุลภาค 

สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรยี 

    พฤตกิรรมและทัศนคตขิองผูบรโิภค 

ระดับมหภาค 

    การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน 

   การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลติ 

 

การจัดการแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 
 

ประเมินผลการปฏิบัตติาม

แผนการตลาดเชงิกลยุทธ 
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ผูผลิตในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาวา กลุมผูผลิตใน

ชุมชนบานมะคาควรมีการวิเคราะหและจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาว

กลองอินทรียในลักษณะใด โดยจะเจาะลึกลงไปในประเด็นที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

ของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิต และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ

ตลาดเชิงกลยุทธเพื่อคนหาแนวทางการเพิ่มชองทางการตลาดธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียใน

ประเทศ ขอมูลที่ไดรับสามารถนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดการธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง

อินทรียทัง้ในดานการจัดการการผลติ การจัดการการตลาด และการจัดการการเงนิ ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใน

การผลติและการลงทุนในธุรกจิขาวกลองอินทรยีตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวจัิย 

1. เพื่อศกึษาสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรยีของกลุมผูผลิตใน

ชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิต

ในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

3. เพื่อวิเคราะหและจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง

อินทรยีของกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

4. เพื่อประเมินผลการปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธของธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง

อินทรยีของกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคาตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 
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กรอบแนวคดิ 

การวิจัยในครั้งนี้เปนคนหาการจัดการแผนการตลาดเชิงกลยุทธของกลุมผูผลิตธุรกิจแปรรูป

ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย

วเิคราะหจากสภาพแวดลอมทางการตลาดทัง้ภายในและภายนอกของกจิการ โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

ขอบเขตการวจัิย 

ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมเกษตรกรผูผลิตและผูสนใจที่จะผลิตขาวกลองในชุมชนบานมะคา ตําบล

มะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามโดยถือเกณฑความเกี่ยวของกับกลุมผูผลิตธุรกิจแปรรูป

ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียทั้งโดยตรงและโดยออมซึ่งเปนผูที่มีบทบาทภาระหนาที่ในการทําธุรกิจแปรรูป

 

SWOT MATRIX 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

- จุดแข็ง 

- จุดออน 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

- โอกาส 

- อุปสรรค 

ศกึษาสภาพแวดลอมภายใน 

   การจัดการการผลติ 

   การจัดการการตลาด 

   การจัดการการเงนิ 

ศกึษาสภาพแวดลอมภายนอก 

ระดับจุลภาค 

สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรยี 

    พฤตกิรรมและทัศนคตขิองผูบรโิภค 

ระดับมหภาค 

    การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน 

   การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลติ 

 

การจัดการแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 
 

ประเมินผลการปฏิบัตติาม

แผนการตลาดเชงิกลยุทธ 
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ผลติภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา รวมจํานวน 17 ราย เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ ใชการสัมภาษณ

ทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลกึเปนเครื่องมือรวบรวมในการวจัิย 

 ผูวิจัยไดเลือกใชสถานที่ตาง ๆ เชน ที่ตั้งของกลุมผูผลิตธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรีย 

แปลงผลติขาวกลองอินทรีย ศาลาประชาคม วัด และสถานศึกษารวมถึงหอประชุมองคการบริหารสวนตําบล

มะคา เปนที่ดําเนนิการวจัิยเพื่อการจัดเสวนากลุมและการสัมภาษณ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแบบเปนกันเอง 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปน

เครื่องมือสําหรับการวจัิย ไดนําขอมูลในรอบป พ.ศ. 2556 มาวเิคราะห คือ ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

ถงึวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ผูวิจัยจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจและวางแผนการดําเนินงานรวมกัน

ตามระยะตาง ๆ ดังนี้ 
 

ข้ันการวิจัย การวางแผนการดําเนนิงาน 

ระยะที่ 1 ศกึษาบรบิทของการผลติขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอ

กันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

ระยะที่ 2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาว

กลองอินทรยีของกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคา 

ระยะที่ 3 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจแปรรูป

ผลติภัณฑขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคา 

ระยะที่ 4 จัดการประชุมเสวนาเพื่อนําไปสูการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ตลอดจนกระบวนทัศนเกี่ยวกับธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุม

ผูผลติ 

ระยะที่ 5 สรุปผลจากการวิเคราะห ตรวจสอบผลการสรุปโดยจัดการประชุมเพื่อแสดง

ความเห็น เชิญวทิยากรที่มีความรูมารวมกันตรวจสอบเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข

จากนั้นจึงจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและเผยแพรงานวิจัยและขยาย

เครอืขายงานวจัิยสูสาธารณชน 
 
 

เคร่ืองมอืการวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอมูลเชงิคุณภาพ ผูวจัิยใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 1. กรอบคําถามในการสัมภาษณทั่วไป 

    ผูวจัิยสรางแบบสัมภาษณทั่วไปใหครอบคลุมคําถามและวัตถุประสงคของการวจัิย เพื่อรวบรวมขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ 

อายุ การศกึษา สถานภาพ บทบาทและเปาหมายในการผลติขาวกลองอินทรยี และศักยภาพผูผลติทั้งในเรื่อง
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ของแหลงวัตถุดิบ ทักษะการผลิต การตลาด ตนทุนการผลติ ราคาจําหนาย และรายไดจากการจําหนายขาว

กลองอินทรยี  

 2. กรอบคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลกึ     

                ผูวจัิยกําหนดกรอบคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview)  โดยไดรับความเห็นชอบ

จากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแนวคําถามนํามาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การจัดการ

การตลาด การจัดการการเงิน สภาพแวดลอมภายนอกของกลุมผูผลติขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา 

ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สภาพการแขงขันของตลาด พฤติกรรมและทัศนคตขิอง

ผูบริโภค การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต และหลักการวางแผน

การตลาดเชงิกลยุทธ รวมถงึแนวคิดเกี่ยวกับการผลติขาวกลองอินทรยี ทัง้ยืนยันผลการศึกษาขอมูลจากการ

สัมภาษณทั่วไป ซึ่งจะไดทําใหการวจัิยมีความนาเชื่อถือและสมบูรณย่ิงขึ้น 
 

วธิเีก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก ขอมูลทุตยิภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งขอมูลแหลงหลังนี้

เปนขอมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนนิธุรกิจแปรรูปผลติภัณฑขาวกลองอินทรยีทั้งในเรื่องการ

ผลติ ปรมิาณการผลิต ตนทุนการตลาด ราคาจําหนาย และการตลาด ที่ไดจากการสัมภาษณทั่วไปและการ

สัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) จากกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคา เปนการสัมภาษณที่มีการขอ

อนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลมะคา ผูวจัิยไดนัดหมายและเตรยีมประเด็นการสัมภาษณตาม

กรอบคําถามการสัมภาษณที ่กําหนดไว บรรยากาศการสัมภาษณมีลักษณะเปนการสนทนาแลกเปลี่ยน

แบบเปนกันเอง 

 ผูใหขอมูลในการสัมภาษณทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรีย

ประกอบดวย นางสาวทัศกานต แฝงสาเคนซึ่งเปนผูผลิตขาวกลองอินทรียและผูสนใจที่จะผลิตขาวกลอง

อินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาในการรวบรวม

ขอมูล จํานวน 1 เดอืน คือ เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยนําเสนอผลการวเิคราะหในเชิงพรรณนาความ (Descriptive) ดวยการนํา

ผลที่ไดจากการวิเคราะห SWOT มาอธิบายเพื่อเชื่อมโยงประเด็นตางๆ ในบรบิทที่เกี่ยวของกันในแตละเรื่อง 

(Context Analysis) เกี่ยวกับการจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง

อินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ดวยการประยุกตขอมูลที่รวบรวมมาไดผนวกกับทฤษฏีและ

งานวจัิยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กระบวนการวเิคราะหและบันทกึขอมูลที่ไดอยางเปนระบบซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลที่เปน

กลุมผูผลติขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บันทึก



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

53

52 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

ผลติภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา รวมจํานวน 17 ราย เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ ใชการสัมภาษณ

ทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลกึเปนเครื่องมือรวบรวมในการวจัิย 

 ผูวิจัยไดเลือกใชสถานที่ตาง ๆ เชน ที่ตั้งของกลุมผูผลิตธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรีย 

แปลงผลติขาวกลองอินทรีย ศาลาประชาคม วัด และสถานศึกษารวมถึงหอประชุมองคการบริหารสวนตําบล

มะคา เปนที่ดําเนนิการวจัิยเพื่อการจัดเสวนากลุมและการสัมภาษณ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแบบเปนกันเอง 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปน

เครื่องมือสําหรับการวจัิย ไดนําขอมูลในรอบป พ.ศ. 2556 มาวเิคราะห คือ ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

ถงึวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ผูวิจัยจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจและวางแผนการดําเนินงานรวมกัน

ตามระยะตาง ๆ ดังนี้ 
 

ข้ันการวิจัย การวางแผนการดําเนนิงาน 

ระยะที่ 1 ศกึษาบรบิทของการผลติขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอ

กันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

ระยะที่ 2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาว

กลองอินทรยีของกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคา 

ระยะที่ 3 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจแปรรูป

ผลติภัณฑขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคา 

ระยะที่ 4 จัดการประชุมเสวนาเพื่อนําไปสูการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ตลอดจนกระบวนทัศนเกี่ยวกับธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียของกลุม

ผูผลติ 

ระยะที่ 5 สรุปผลจากการวิเคราะห ตรวจสอบผลการสรุปโดยจัดการประชุมเพื่อแสดง

ความเห็น เชิญวทิยากรที่มีความรูมารวมกันตรวจสอบเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข

จากนั้นจึงจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและเผยแพรงานวิจัยและขยาย

เครอืขายงานวจัิยสูสาธารณชน 
 
 

เคร่ืองมอืการวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอมูลเชงิคุณภาพ ผูวจัิยใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 1. กรอบคําถามในการสัมภาษณทั่วไป 

    ผูวจัิยสรางแบบสัมภาษณทั่วไปใหครอบคลุมคําถามและวัตถุประสงคของการวจัิย เพื่อรวบรวมขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ 

อายุ การศกึษา สถานภาพ บทบาทและเปาหมายในการผลติขาวกลองอินทรยี และศักยภาพผูผลติทั้งในเรื่อง

53 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

ของแหลงวัตถุดิบ ทักษะการผลิต การตลาด ตนทุนการผลติ ราคาจําหนาย และรายไดจากการจําหนายขาว

กลองอินทรยี  

 2. กรอบคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลกึ     

                ผูวจัิยกําหนดกรอบคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview)  โดยไดรับความเห็นชอบ

จากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแนวคําถามนํามาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การจัดการ

การตลาด การจัดการการเงิน สภาพแวดลอมภายนอกของกลุมผูผลติขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา 

ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สภาพการแขงขันของตลาด พฤติกรรมและทัศนคตขิอง

ผูบริโภค การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต และหลักการวางแผน

การตลาดเชงิกลยุทธ รวมถงึแนวคิดเกี่ยวกับการผลติขาวกลองอินทรยี ทัง้ยืนยันผลการศึกษาขอมูลจากการ

สัมภาษณทั่วไป ซึ่งจะไดทําใหการวจัิยมีความนาเชื่อถือและสมบูรณย่ิงขึ้น 
 

วธิเีก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก ขอมูลทุตยิภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งขอมูลแหลงหลังนี้

เปนขอมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนนิธุรกิจแปรรูปผลติภัณฑขาวกลองอินทรยีทั้งในเรื่องการ

ผลติ ปรมิาณการผลิต ตนทุนการตลาด ราคาจําหนาย และการตลาด ที่ไดจากการสัมภาษณทั่วไปและการ

สัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) จากกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคา เปนการสัมภาษณที่มีการขอ

อนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลมะคา ผูวจัิยไดนัดหมายและเตรยีมประเด็นการสัมภาษณตาม

กรอบคําถามการสัมภาษณที ่กําหนดไว บรรยากาศการสัมภาษณมีลักษณะเปนการสนทนาแลกเปลี่ยน

แบบเปนกันเอง 

 ผูใหขอมูลในการสัมภาษณทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรีย

ประกอบดวย นางสาวทัศกานต แฝงสาเคนซึ่งเปนผูผลิตขาวกลองอินทรียและผูสนใจที่จะผลิตขาวกลอง

อินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาในการรวบรวม

ขอมูล จํานวน 1 เดอืน คือ เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยนําเสนอผลการวเิคราะหในเชิงพรรณนาความ (Descriptive) ดวยการนํา

ผลที่ไดจากการวิเคราะห SWOT มาอธิบายเพื่อเชื่อมโยงประเด็นตางๆ ในบรบิทที่เกี่ยวของกันในแตละเรื่อง 

(Context Analysis) เกี่ยวกับการจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง

อินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ดวยการประยุกตขอมูลที่รวบรวมมาไดผนวกกับทฤษฏีและ

งานวจัิยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กระบวนการวเิคราะหและบันทกึขอมูลที่ไดอยางเปนระบบซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทั่วไปและการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลที่เปน

กลุมผูผลติขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บันทึก
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จากการสังเกต การบอกเลาของเกษตรกร การดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการตางๆ ในพื้นที่และ

เอกสารที่เกี่ยวของ   

 2. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลที่เก็บรวมรวม แลวนําขอมูลที่ไดมาจําแนกตาม

หมวดหมู จัดระเบยีบขอมูล จัดกลุมขอมูล เรยีงขอมูลและจัดลําดับเนื้อหาที่ตองการศกึษา 

 3. นําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหและวเิคราะหตามกรอบทฤษฎีเพื่อวางแผนการตลาดเชงิกลยุทธ

ธุรกจิแปรรูปผลติภัณฑขาวกลองอินทรยีของกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคา  

 4. ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยนําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบทัง้ภายในและภายนอก 

และองครวมในหลาย ๆ ดาน เพื่อความนาเชื่อถือไดจากแหลงขอมูลที่แตกตางกันทั้งดานขอมูล ดานวิธี

รวบรวมขอมูล และดานแนวคิดทฤษฎีเพื่อตรวจสอบความแมนตรง และความเชื่อถอืได เม่ือเวลา สถานที่ บุคคล 

วธิกีาร และทฤษฎีตางกัน 
 

ผลการวจัิย 

ผูวจัิยประเมินผลการดําเนนิการโดยคาดการณ วาถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชงิกลยุทธดังกลาว

ภายในระยะเวลา 4 ป เม่ือสิ้นสุดปที่ 4 จะทําใหผลการปฏิบัติงานของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ดงันี้ 

1. ผลประโยชนที่จะไดรับเพิ่มข้ึน ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

 1.1 ผลประโยชนที่สามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

       ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธดังกลาว กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบาน

มะคา จะมีผลผลิตเฉลี่ย 1 ตันตอไร หรือประมาณ 1,000 กิโลกรัมตอไรขึ้นไป ใชตนทุนในการผลิต 1,500 

บาทตอไร และใชแรงงานคนเฉลี่ย 1-3 คนตอครั้ง พื้นที่ผลิตขาวกลองประมาณ 40 ไร เม่ือคํานวณยอดการ

ผลิตขาวกลองอินทรียเฉลี่ยตอเดือนจะมากกวา 3,000 กิโลกรัม(ใน 1 ป ผลิตขาวกลองอินทรียได 1,000 

กโิลกรัม คูณดวยพื้นทีผ่ลิต 40 ไร รวมยอดผลติขาวกลองอินทรยี 40,000 กิโลกรัม) ยอดการผลติขาวกลอง

อินทรียเฉลี่ยตอเดอืนประมาณ 3,000 กิโลกรัม สวนใหญจะจําหนายเปนขาวเปลอืกใหแกชุมชนบานสมศรี 

อําเภอกันทรวิชัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอนาเชือก และอําเภอบรบือ กิโลกรัมละ 18-20 บาท สวนที่

เหลอืจําหนายในรูปของขาวกลองกะเทาะเปลือก กิโลกรัมละ 45-50 บาท โดยจําหนายใหโรงพยาบาลและ

กลุมผูรักษสุขภาพในชุมชน จะมีรายไดจากการจําหนายขาวกลองอินทรียเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 50 

หรอืจากจํานวนเงินเฉลี่ยเดอืนละ 60,000 บาท เปน 105,000 บาท ยอดจําหนายขาวกลองอินทรียที่เพิ่มขึ้น

ดังกลาวเกดิขึ้นเนื่องจากมีการผลติและจําหนายขาวกลองอินทรยีแปรรูปเพิ่มขึ้น (ขาวกลองกะเทาะเปลอืก)  

 1.2 ผลประโยชนที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

          ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ กลุมสามารถจําหนายขาวกลองอินทรียในราคาที่ต่ํา

กวาคูแขงขัน เนื่องจากบานมะคามีกําลังการผลิตสูงเพราะสามารถผลิตขาวกลองอินทรียได 3 ครั้งตอป ทํา

ใหมีตนทุนในการผลิตต่ํา ประกอบกับยังไมมีบรรจุภัณฑ ทําใหลดตนทุนขาวกลองอินทรยี ราคาขายสงเฉลี่ย

อยูที่กิโลกรัมละ 19 บาท และราคาขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48 บาท ในขณะที่คูแขงขันจะตัง้ราคาขายอยูที่
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กโิลกรัมละ 60-80 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท จากการเปนแหลงผลิตขาวกลองอินทรีย

ไดเอง ทําใหบานมะคาไดเปรยีบคูแขงขันที่ไมไดมีการผลิตขาวเอง ดังนั้นหากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียใน

ชุมชนบานมะคา จะขยายตลาดขาวกลองอินทรียใหกวางมากขึ้น จึงตองเริ่มขยายตลาดโดยใชกลยุทธดาน

ราคาดวยการกําหนดราคาใหต่ํากวาคูแขงขัน  

 2. ความสูญเสยีนอยลง ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

   2.1 ความสูญเสยีทีส่ามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

                    ความสูญเสียของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาที่ลดลง ถาปฏิบัติตาม

แผนการตลาดเชงิกลยุทธที่คํานวณเปนตัวเลขไดคือ คาใชจายในการซื้อปุยเคมีเพราะใชวัชพืชคลุมดินและใช

ปุยอินทรียซึ่งมีราคาถูกกวาปุยเคมี ทําใหสามารถประหยัดตนทุนประเภทคาใชจายในการซื้อปุยเคมีประมาณ 

2,100 บาทตอไรตอครัง้ สงผลใหตนทุนในการผลติลดลง (คาปุยเคมีประมาณ 2,100 บาทตอไรตอครั้ง พื้นที่

ผลติผลติจํานวน 40 ไร ผลติปละ 3 ครัง้ รวมเปนเงนิคาปุยเคมีเฉลี่ยครัง้ละ 700 บาท) 

   เม่ือเปรยีบเทยีบระหวางผลประโยชนที่จะไดรับกับความสูญเสยี กลุมผูผลติขาวกลองอินทรีย

ในชุมชนบานมะคาจะไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นมากกวาความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้น แมวาจะมีคาใชจายในการ

จัดซื้อเมล็ดพันธุขาวกลอง ซึ่งตองสั่งซื้อมาจากแหลงอ่ืน เชน ศูนยพัฒนาพันธุขาวกลองจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดพจิิตร จังหวัดเชยีงใหม จังหวัดเชยีงราย และจังหวัดนครสวรรค เปนตน แตก็มิไดทําใหตนทุนการผลิต

สูงขึ้นมากนัก เม่ือเปรียบเทยีบกับรายไดที่จะเกดิขึ้นจากยอดจําหนายในแตละป กลาวคือ เม่ือนําคาใชจายที่

เพิ่มสูงขึ้น มาเปรยีบเทยีบกับรายไดสวนที่เหลอืหลังหักคาใชจายแลว รายไดของกลุมผูผลติขาวกลองอินทรีย

ในชุมชนบานมะคายังคงสูง จึงอาจกลาวไดวา แผนการตลาดเชงิกลยุทธที่กําหนดไวมีประโยชนกับกลุมผูผลิต

ขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคาเปนอยางย่ิง 

  2.2 ความสญูเสยีที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

                  ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ ความสูญเสียที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขไดคือ 

วธิีการวางแผนการผลติขาวกลองอินทรยีของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา กลาวคือ ในปแรกจะซื้อพันธุขาว

กลองที่ไมมีในทองถิ่นมาจากแหลงอ่ืน ปตอมาจึงคัดเลือกพันธุขาวกลองจากผลผลติของตัวเองไวขยายในป

ตอๆ ไป เพื่อที่จะไมตองซื้อเมล็ดพันธุอีก และมีการวางแผนการผลิตวา จะนําเมล็ดพันธุที่ไดมาจัดสรรเปน

สวน สวนหนึ่งคัดเลอืกไวเปนพันธุขาวกลองเพื่อใชปลูกในปตอไป  สวนหนึ่งแบงไวเพื่อการบรโิภคเองและสวน

ที่เหลอืก็จะนําไปขายเปนรายไดตอไป   

 3. ความสูญเสยีทีเ่พิ่มข้ึน ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

  3.1 ความสูญเสยีที่คํานวณเปนตัวเลขได 

                 ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชงิกลยุทธ ความสูญเสยีที่เพิ่มขึ้นของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรีย

ในชุมชนบานมะคาที่คํานวณเปนตัวเลขได คือ กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียยังไมมีการพัฒนาสายพันธุขาว

กลองเปนของตัวเอง ตองจัดซื้อเมล็ดพันธุขาวกลองเพื่อเพาะปลูกจากศูนยพัฒนาพันธุขาวกลองตามแหลง

ตางๆ ซึ่งการซื้อเมล็ดพันธุขาวกลองทําใหมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 28,500 บาท (คาเมล็ดพันธุขาว

กลองประมาณ 2,700 บาทตอ พื้นที่ผลติจํานวน 40 ไร ผลิตปละ 3 ครั้ง ๆ ละ 4 เดือนเปนเงนิเฉลี่ยเดอืนละ 
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จากการสังเกต การบอกเลาของเกษตรกร การดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการตางๆ ในพื้นที่และ

เอกสารที่เกี่ยวของ   

 2. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลที่เก็บรวมรวม แลวนําขอมูลที่ไดมาจําแนกตาม

หมวดหมู จัดระเบยีบขอมูล จัดกลุมขอมูล เรยีงขอมูลและจัดลําดับเนื้อหาที่ตองการศกึษา 

 3. นําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหและวเิคราะหตามกรอบทฤษฎีเพื่อวางแผนการตลาดเชงิกลยุทธ

ธุรกจิแปรรูปผลติภัณฑขาวกลองอินทรยีของกลุมผูผลติในชุมชนบานมะคา  

 4. ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยนําขอมูลที่ไดเปรียบเทียบทัง้ภายในและภายนอก 

และองครวมในหลาย ๆ ดาน เพื่อความนาเชื่อถือไดจากแหลงขอมูลที่แตกตางกันทั้งดานขอมูล ดานวิธี

รวบรวมขอมูล และดานแนวคิดทฤษฎีเพื่อตรวจสอบความแมนตรง และความเชื่อถอืได เม่ือเวลา สถานที่ บุคคล 

วธิกีาร และทฤษฎีตางกัน 
 

ผลการวจัิย 

ผูวจัิยประเมินผลการดําเนนิการโดยคาดการณ วาถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชงิกลยุทธดังกลาว

ภายในระยะเวลา 4 ป เม่ือสิ้นสุดปที่ 4 จะทําใหผลการปฏิบัติงานของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ดงันี้ 

1. ผลประโยชนที่จะไดรับเพิ่มข้ึน ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

 1.1 ผลประโยชนที่สามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

       ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธดังกลาว กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบาน

มะคา จะมีผลผลิตเฉลี่ย 1 ตันตอไร หรือประมาณ 1,000 กิโลกรัมตอไรขึ้นไป ใชตนทุนในการผลิต 1,500 

บาทตอไร และใชแรงงานคนเฉลี่ย 1-3 คนตอครั้ง พื้นที่ผลิตขาวกลองประมาณ 40 ไร เม่ือคํานวณยอดการ

ผลิตขาวกลองอินทรียเฉลี่ยตอเดือนจะมากกวา 3,000 กิโลกรัม(ใน 1 ป ผลิตขาวกลองอินทรียได 1,000 

กโิลกรัม คูณดวยพื้นทีผ่ลิต 40 ไร รวมยอดผลติขาวกลองอินทรยี 40,000 กิโลกรัม) ยอดการผลติขาวกลอง

อินทรียเฉลี่ยตอเดอืนประมาณ 3,000 กิโลกรัม สวนใหญจะจําหนายเปนขาวเปลอืกใหแกชุมชนบานสมศรี 

อําเภอกันทรวิชัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอนาเชือก และอําเภอบรบือ กิโลกรัมละ 18-20 บาท สวนที่

เหลอืจําหนายในรูปของขาวกลองกะเทาะเปลือก กิโลกรัมละ 45-50 บาท โดยจําหนายใหโรงพยาบาลและ

กลุมผูรักษสุขภาพในชุมชน จะมีรายไดจากการจําหนายขาวกลองอินทรียเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 50 

หรอืจากจํานวนเงินเฉลี่ยเดอืนละ 60,000 บาท เปน 105,000 บาท ยอดจําหนายขาวกลองอินทรียที่เพิ่มขึ้น

ดังกลาวเกดิขึ้นเนื่องจากมีการผลติและจําหนายขาวกลองอินทรยีแปรรูปเพิ่มขึ้น (ขาวกลองกะเทาะเปลอืก)  

 1.2 ผลประโยชนที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

          ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ กลุมสามารถจําหนายขาวกลองอินทรียในราคาที่ต่ํา

กวาคูแขงขัน เนื่องจากบานมะคามีกําลังการผลิตสูงเพราะสามารถผลิตขาวกลองอินทรียได 3 ครั้งตอป ทํา

ใหมีตนทุนในการผลิตต่ํา ประกอบกับยังไมมีบรรจุภัณฑ ทําใหลดตนทุนขาวกลองอินทรยี ราคาขายสงเฉลี่ย

อยูที่กิโลกรัมละ 19 บาท และราคาขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48 บาท ในขณะที่คูแขงขันจะตัง้ราคาขายอยูที่
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กโิลกรัมละ 60-80 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท จากการเปนแหลงผลิตขาวกลองอินทรีย

ไดเอง ทําใหบานมะคาไดเปรยีบคูแขงขันที่ไมไดมีการผลิตขาวเอง ดังนั้นหากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียใน

ชุมชนบานมะคา จะขยายตลาดขาวกลองอินทรียใหกวางมากขึ้น จึงตองเริ่มขยายตลาดโดยใชกลยุทธดาน

ราคาดวยการกําหนดราคาใหต่ํากวาคูแขงขัน  

 2. ความสูญเสยีนอยลง ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

   2.1 ความสูญเสยีทีส่ามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

                    ความสูญเสียของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาที่ลดลง ถาปฏิบัติตาม

แผนการตลาดเชงิกลยุทธที่คํานวณเปนตัวเลขไดคือ คาใชจายในการซื้อปุยเคมีเพราะใชวัชพืชคลุมดินและใช

ปุยอินทรียซึ่งมีราคาถูกกวาปุยเคมี ทําใหสามารถประหยัดตนทุนประเภทคาใชจายในการซื้อปุยเคมีประมาณ 

2,100 บาทตอไรตอครัง้ สงผลใหตนทุนในการผลติลดลง (คาปุยเคมีประมาณ 2,100 บาทตอไรตอครั้ง พื้นที่

ผลติผลติจํานวน 40 ไร ผลติปละ 3 ครัง้ รวมเปนเงนิคาปุยเคมีเฉลี่ยครัง้ละ 700 บาท) 

   เม่ือเปรยีบเทยีบระหวางผลประโยชนที่จะไดรับกับความสูญเสยี กลุมผูผลติขาวกลองอินทรีย

ในชุมชนบานมะคาจะไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นมากกวาความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้น แมวาจะมีคาใชจายในการ

จัดซื้อเมล็ดพันธุขาวกลอง ซึ่งตองสั่งซื้อมาจากแหลงอ่ืน เชน ศูนยพัฒนาพันธุขาวกลองจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดพจิิตร จังหวัดเชยีงใหม จังหวัดเชยีงราย และจังหวัดนครสวรรค เปนตน แตก็มิไดทําใหตนทุนการผลิต

สูงขึ้นมากนัก เม่ือเปรียบเทยีบกับรายไดที่จะเกดิขึ้นจากยอดจําหนายในแตละป กลาวคือ เม่ือนําคาใชจายที่

เพิ่มสูงขึ้น มาเปรยีบเทยีบกับรายไดสวนที่เหลอืหลังหักคาใชจายแลว รายไดของกลุมผูผลติขาวกลองอินทรีย

ในชุมชนบานมะคายังคงสูง จึงอาจกลาวไดวา แผนการตลาดเชงิกลยุทธที่กําหนดไวมีประโยชนกับกลุมผูผลิต

ขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคาเปนอยางย่ิง 

  2.2 ความสูญเสยีที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

                  ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ ความสูญเสียที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขไดคือ 

วธิีการวางแผนการผลติขาวกลองอินทรยีของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา กลาวคือ ในปแรกจะซื้อพันธุขาว

กลองที่ไมมีในทองถิ่นมาจากแหลงอ่ืน ปตอมาจึงคัดเลือกพันธุขาวกลองจากผลผลติของตัวเองไวขยายในป

ตอๆ ไป เพื่อที่จะไมตองซื้อเมล็ดพันธุอีก และมีการวางแผนการผลิตวา จะนําเมล็ดพันธุที่ไดมาจัดสรรเปน

สวน สวนหนึ่งคัดเลอืกไวเปนพันธุขาวกลองเพื่อใชปลูกในปตอไป  สวนหนึ่งแบงไวเพื่อการบรโิภคเองและสวน

ที่เหลอืก็จะนําไปขายเปนรายไดตอไป   

 3. ความสูญเสยีทีเ่พิ่มข้ึน ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

  3.1 ความสูญเสยีที่คํานวณเปนตัวเลขได 

                 ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชงิกลยุทธ ความสูญเสยีที่เพิ่มขึ้นของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรีย

ในชุมชนบานมะคาที่คํานวณเปนตัวเลขได คือ กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียยังไมมีการพัฒนาสายพันธุขาว

กลองเปนของตัวเอง ตองจัดซื้อเมล็ดพันธุขาวกลองเพื่อเพาะปลูกจากศูนยพัฒนาพันธุขาวกลองตามแหลง

ตางๆ ซึ่งการซื้อเมล็ดพันธุขาวกลองทําใหมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 28,500 บาท (คาเมล็ดพันธุขาว

กลองประมาณ 2,700 บาทตอ พื้นที่ผลติจํานวน 40 ไร ผลิตปละ 3 ครั้ง ๆ ละ 4 เดือนเปนเงนิเฉลี่ยเดอืนละ 
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27,000 บาท รวมกับคาไถ คารถเกี่ยว คาแรงงานและอ่ืน ๆ เปนเงนิเฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท) และจากการ

ที่กลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคาตองลงทุนดวยเงินทุนของตนเอง อาจทําใหสูญเสียโอกาสในการทํากําไร 

เนื่องจากเงินลงทุนมีจํากัด จึงไมสามารถซื้อเครื่องมือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน เครื่องสขีาวกลองอินทรยี 

และเครื่องบรรจุขาวกลองอินทรีย เปนตน เพราะคาใชจายในการผลติขาวกลองมิไดมีเฉพาะแตคาปุย คาไถ 

คารถเกี่ยว และคาแรงงาน เทานั้น หากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาจะสามารถสี

ขาวเปลอืกกลองพรอมบรรจุภัณฑไดเอง จะทําใหรายไดจากการจําหนายเพิ่มสูงขึ้น 

    3.2 ความสูญเสยีที่เพิม่ข้ึนที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

        ความสูญเสียที่ตองเสยีเพิ่มขึ้นที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได ถาปฏิบัตติามแผนการตลาด

เชงิกลยุทธ คือ จากการที่กลุมผูผลติขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาสวนใหญจําหนายขาวเปลือกกลอง

ยกตันหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแลว โดยในแตละครัง้กลุมผูผลิตจะเก็บขาวกลองอินทรยีไวใหเพยีงพอตอการ

บริโภคเทานั้น สวนการกะเทาะเปลือกขาวกลองเพื่อจําหนายจะมีนอย หากมีก็จะนําขาวกลองอินทรียไป

จําหนายตามสถานที่ตาง ๆ แตอยางไรก็ตามกลุมผูผลติขาวกลองอินทรียยังขาดการบรหิารจัดการการตลาด 

จึงยังไมมีแผนการตลาดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลองอินทรีย เปนเพียงกลุมผูผลิตที่ทําการผลิตขาว

กลองอินทรยีแลวสงขายใหกับพอคาคนกลางเพื่อนําไปแปรรูปตอเทานัน้เชน จําหนายขาวเปลือกกลองใหกับ

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานกุดรัง อําเภอบรบือ และกลุมเกษตรกรบานสมศรี อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม เพื่อนําไปบรรจุและจําหนายตอไป เปนตน 

 4. ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลง ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

   4.1 ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่คํานวณเปนตัวเลขได 

                    ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่คํานวณเปนตัวเลขได ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชงิ      กล

ยุทธที่วางไว คือ กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคายังขาดหลักการการบริหารจัดการในเรื่อง

ของการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย จึงตองจําหนายโดยจัดสงขาวเปลือกกลองใหกับพอคาคนกลาง

เปนเงนิเชื่อในราคากโิลกรัมละ 18-20 บาท ในขณะที่เม่ือนําไปบรรจุภัณฑแลว สามารถจําหนายไดในราคา

กิโลกรัมละ 50-60 บาท  แตเนื่องจากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคายังไมมีมาตรการใน

การเรงรัดหรอืกําหนดระยะเวลาในการชําระเงินที่แนนอน ทําใหการขายเชื่อใหพอคาคนกลางอาจเกิดความ

เสี่ยงในการเรยีกเก็บเงิน เพราะพอคาคนกลางจะชําระเงนิก็ตอเม่ือสามารถจําหนายขาวกลองอินทรยีไดแลว 

ทําใหผูผลิตบางรายขาดเงินทุนหมุนเวยีนหรือสภาพคลองในการดําเนนิการตอ และสงผลใหรายไดจากการ

จําหนายขาวกลองอินทรยีลดลงประมาณรอยละ 30-40  

  4.2 ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

                   ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธวางไว ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่ไมสามารถ

คํานวณเปนตัวเลขได คือ การขาดตัวกลางทางการตลาดที่ทําหนาที่เชื่อมโยงเครือขายกลุมผูผลิตไปสู

หนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ทําหนาที่เปนพอคาคนกลาง ทําใหขาวกลองอินทรยีของบานมะคาขาด

ตลาดรองรับ เม่ือผลติแลวไมมีชองทางการจําหนายที่แนนอนจึงตองจําหนายใหกับพอคาคนกลางที่ไปรับซื้อ

แตเพียงผูเดียว ทําใหถูกกดราคา หากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียมีตัวกลางทางการตลาดที่ชัดเจนจะ
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สามารถจําหนายขาวกลองอินทรยีไดในราคาที่สูงขึ้น และถาสามารถนําขาวกลองอินทรยีมาแปรรูปดวยแลว

ก็จะเปนการเพิ่มมูลคาผลติภัณฑใหสูงย่ิงขึ้น  

 5. การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนและความสูญเสียทั้งหมด ถาปฏิบัติตามแผนการตลาด

เชิงกลยุทธ 

 จากการเปลี่ยนแปลงในหัวขอ 1-4 พจิารณาไดวา ขอ 1 และ 2 เปนผลประโยชนทัง้หมดของกลุม 

ผูผลิตขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคา ในขณะที่ขอ 3 และ 4 เปนความสูญเสยีของกลุมผูผลิตขาวกลอง

อินทรยี ถามีการปฏิบัตติามแผนการตลาดเชงิกลยุทธ  
 

การอภปิรายผลการวจัิย 

ผูวจัิยขออภิปรายผลการวจัิยตามคําถามการวจัิย ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมทางการตลาดภายในกจิการของธุรกจิขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ดาน

การจัดการการผลติ การจัดการตลาด และการจัดการการเงนิมีจุดแข็งในเรื่องความอุดมสมบูรณของชุมชน

บานมะคา เนื่องจากเปนพื้นที่อูขาวอูน้ํา มีการจัดการวัตถุดิบและวางแผนการผลติที่ดี มีขั้นตอนการผลติ มี

การใชวัสดุ อุปกรณและเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสมและมีผลผลิตเฉลี่ยสูง มีกระจายสินคาไปสูผูบริโภค

โดยตรง จําหนายขาวกลองในราคาต่ํากวาคูแขงและมีเครอืขายพันธมิตรทางการคา มีเงินทุนสูงและมีการ

วางแผนตนทุนในการผลิตอยางเปนระบบ แตมีจุดออนในเรื่องไมมีการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีตกคางใน

ดนิ ไมมีการจัดเก็บขาวกลองเพื่อแปรรูปและมีตนทุนการผลิตสูง ชองทางการจําหนายไมแนนอน ขาดการ

พัฒนาและแปรรูปผลติภัณฑจากขาวกลอง ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ ขาดการวางแผนการตลาด

และขาดที่ปรึกษาดานการตลาด การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐมีนอยและขาดแหลงเงินทุนจากภายนอก

สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคาสามารถผลิตขาวกลองอินทรียปลอดสารพิษอัน

เนื่องมาจากการใชอินทรียหรือปุยชีวภาพแทนการใชปุยเคมีทําใหขาวมีกลิ่นหอม รสชาติถูกปากผูบริโภค 

ลักษณะเดนของขาวกลองอินทรียบานมะคา คือ สภาพภูมิศาสตรที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะกับการผลิต

ขาวกลองหอมนิลและขาวกลองหอมมะลิแดง ซึ่งตรงกับความตองการของลูกคาเปาหมายสวนใหญ

โดยเฉพาะอยางย่ิงสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมรักษสุขภาพที่มีแนวโนมขยายตัว

เพิ่มขึ้น ถึงแมวาการเพิ่มขึ้นของขาวกลองอินทรียจะมีผลมาจากการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล

การเกษตรแทนแรงงานคนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังไมใหคุณภาพของขาวกลองอินทรีย

ลดลงเพราะการลดตนทุนอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพของขาวกลองอินทรียได ซึ่งสอดคลองกับสาธิต    

อดิโต (2554: 91 - 92) ไดทําการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจขาวหอมมะลิอินทรียในจังหวัด

ยโสธร ผลการศึกษาพบวา กลยุทธดานการตลาดของโรงสีสามารถทําไดประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 

แตยังไมมีความสามารถพอที่จะแขงขันไดดวยตนเอง เนื่องจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงและการขาด

ประสบการณทางธุรกิจของคณะกรรมการดําเนินงานทําใหตองพึ่งพากลุมเครือขายจากภายนอกเพื่อชวย

สนับสนุนงานดานการตลาดใหสามารถแขงขันได และสอดคลองกับแนวคิดของวงศพัฒนา ศรีประเสริฐ 

(2556 : 9) ที่วาการจัดการตลาดบริการตองตรงกับความตองการของผูบริโภคนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ  
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27,000 บาท รวมกับคาไถ คารถเกี่ยว คาแรงงานและอ่ืน ๆ เปนเงนิเฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท) และจากการ

ที่กลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคาตองลงทุนดวยเงินทุนของตนเอง อาจทําใหสูญเสียโอกาสในการทํากําไร 

เนื่องจากเงินลงทุนมีจํากัด จึงไมสามารถซื้อเครื่องมือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน เครื่องสขีาวกลองอินทรยี 

และเครื่องบรรจุขาวกลองอินทรีย เปนตน เพราะคาใชจายในการผลติขาวกลองมิไดมีเฉพาะแตคาปุย คาไถ 

คารถเกี่ยว และคาแรงงาน เทานั้น หากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาจะสามารถสี

ขาวเปลอืกกลองพรอมบรรจุภัณฑไดเอง จะทําใหรายไดจากการจําหนายเพิ่มสูงขึ้น 

    3.2 ความสูญเสยีที่เพิม่ข้ึนที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

        ความสูญเสียที่ตองเสยีเพิ่มขึ้นที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได ถาปฏิบัตติามแผนการตลาด

เชงิกลยุทธ คือ จากการที่กลุมผูผลติขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคาสวนใหญจําหนายขาวเปลือกกลอง

ยกตันหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแลว โดยในแตละครัง้กลุมผูผลิตจะเก็บขาวกลองอินทรยีไวใหเพยีงพอตอการ

บริโภคเทานั้น สวนการกะเทาะเปลือกขาวกลองเพื่อจําหนายจะมีนอย หากมีก็จะนําขาวกลองอินทรียไป

จําหนายตามสถานที่ตาง ๆ แตอยางไรก็ตามกลุมผูผลติขาวกลองอินทรียยังขาดการบรหิารจัดการการตลาด 

จึงยังไมมีแผนการตลาดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวกลองอินทรีย เปนเพียงกลุมผูผลิตที่ทําการผลิตขาว

กลองอินทรยีแลวสงขายใหกับพอคาคนกลางเพื่อนําไปแปรรูปตอเทานัน้เชน จําหนายขาวเปลือกกลองใหกับ

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานกุดรัง อําเภอบรบือ และกลุมเกษตรกรบานสมศรี อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม เพื่อนําไปบรรจุและจําหนายตอไป เปนตน 

 4. ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลง ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

   4.1 ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่คํานวณเปนตัวเลขได 

                    ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่คํานวณเปนตัวเลขได ถาปฏิบัตติามแผนการตลาดเชงิ      กล

ยุทธที่วางไว คือ กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคายังขาดหลักการการบริหารจัดการในเรื่อง

ของการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย จึงตองจําหนายโดยจัดสงขาวเปลือกกลองใหกับพอคาคนกลาง

เปนเงนิเชื่อในราคากโิลกรัมละ 18-20 บาท ในขณะที่เม่ือนําไปบรรจุภัณฑแลว สามารถจําหนายไดในราคา

กิโลกรัมละ 50-60 บาท  แตเนื่องจากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคายังไมมีมาตรการใน

การเรงรัดหรอืกําหนดระยะเวลาในการชําระเงินที่แนนอน ทําใหการขายเชื่อใหพอคาคนกลางอาจเกิดความ

เสี่ยงในการเรียกเก็บเงิน เพราะพอคาคนกลางจะชําระเงนิก็ตอเม่ือสามารถจําหนายขาวกลองอินทรยีไดแลว 

ทําใหผูผลิตบางรายขาดเงินทุนหมุนเวยีนหรือสภาพคลองในการดําเนนิการตอ และสงผลใหรายไดจากการ

จําหนายขาวกลองอินทรยีลดลงประมาณรอยละ 30-40  

  4.2 ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่ไมสามารถคํานวณเปนตัวเลขได 

                   ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธวางไว ผลประโยชนที่จะไดรับนอยลงที่ไมสามารถ

คํานวณเปนตัวเลขได คือ การขาดตัวกลางทางการตลาดที่ทําหนาที่เชื่อมโยงเครือขายกลุมผูผลิตไปสู

หนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ทําหนาที่เปนพอคาคนกลาง ทําใหขาวกลองอินทรยีของบานมะคาขาด

ตลาดรองรับ เม่ือผลติแลวไมมีชองทางการจําหนายที่แนนอนจึงตองจําหนายใหกับพอคาคนกลางที่ไปรับซื้อ

แตเพียงผูเดียว ทําใหถูกกดราคา หากกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียมีตัวกลางทางการตลาดที่ชัดเจนจะ
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สามารถจําหนายขาวกลองอินทรยีไดในราคาที่สูงขึ้น และถาสามารถนําขาวกลองอินทรยีมาแปรรูปดวยแลว

ก็จะเปนการเพิ่มมูลคาผลติภัณฑใหสูงย่ิงขึ้น  

 5. การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนและความสูญเสียทั้งหมด ถาปฏิบัติตามแผนการตลาด

เชิงกลยุทธ 

 จากการเปลี่ยนแปลงในหัวขอ 1-4 พจิารณาไดวา ขอ 1 และ 2 เปนผลประโยชนทัง้หมดของกลุม 

ผูผลิตขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคา ในขณะที่ขอ 3 และ 4 เปนความสูญเสยีของกลุมผูผลิตขาวกลอง

อินทรยี ถามีการปฏิบัตติามแผนการตลาดเชงิกลยุทธ  
 

การอภปิรายผลการวจัิย 

ผูวจัิยขออภิปรายผลการวจัิยตามคําถามการวจัิย ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมทางการตลาดภายในกจิการของธุรกจิขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา ดาน

การจัดการการผลติ การจัดการตลาด และการจัดการการเงนิมีจุดแข็งในเรื่องความอุดมสมบูรณของชุมชน

บานมะคา เนื่องจากเปนพื้นที่อูขาวอูน้ํา มีการจัดการวัตถุดิบและวางแผนการผลติที่ดี มีขั้นตอนการผลติ มี

การใชวัสดุ อุปกรณและเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสมและมีผลผลิตเฉลี่ยสูง มีกระจายสินคาไปสูผูบริโภค

โดยตรง จําหนายขาวกลองในราคาต่ํากวาคูแขงและมีเครอืขายพันธมิตรทางการคา มีเงินทุนสูงและมีการ

วางแผนตนทุนในการผลิตอยางเปนระบบ แตมีจุดออนในเรื่องไมมีการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีตกคางใน

ดนิ ไมมีการจัดเก็บขาวกลองเพื่อแปรรูปและมีตนทุนการผลิตสูง ชองทางการจําหนายไมแนนอน ขาดการ

พัฒนาและแปรรูปผลติภัณฑจากขาวกลอง ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ ขาดการวางแผนการตลาด

และขาดที่ปรึกษาดานการตลาด การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐมีนอยและขาดแหลงเงินทุนจากภายนอก

สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคาสามารถผลิตขาวกลองอินทรียปลอดสารพิษอัน

เนื่องมาจากการใชอินทรียหรือปุยชีวภาพแทนการใชปุยเคมีทําใหขาวมีกลิ่นหอม รสชาติถูกปากผูบริโภค 

ลักษณะเดนของขาวกลองอินทรียบานมะคา คือ สภาพภูมิศาสตรที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะกับการผลิต

ขาวกลองหอมนิลและขาวกลองหอมมะลิแดง ซึ่งตรงกับความตองการของลูกคาเปาหมายสวนใหญ

โดยเฉพาะอยางย่ิงสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมรักษสุขภาพที่มีแนวโนมขยายตัว

เพิ่มขึ้น ถึงแมวาการเพิ่มขึ้นของขาวกลองอินทรียจะมีผลมาจากการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล

การเกษตรแทนแรงงานคนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็ตองระมัดระวังไมใหคุณภาพของขาวกลองอินทรีย

ลดลงเพราะการลดตนทุนอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพของขาวกลองอินทรียได ซึ่งสอดคลองกับสาธิต    

อดิโต (2554: 91 - 92) ไดทําการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจขาวหอมมะลิอินทรียในจังหวัด

ยโสธร ผลการศึกษาพบวา กลยุทธดานการตลาดของโรงสีสามารถทําไดประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 

แตยังไมมีความสามารถพอที่จะแขงขันไดดวยตนเอง เนื่องจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงและการขาด

ประสบการณทางธุรกิจของคณะกรรมการดําเนินงานทําใหตองพึ่งพากลุมเครือขายจากภายนอกเพื่อชวย

สนับสนุนงานดานการตลาดใหสามารถแขงขันได และสอดคลองกับแนวคิดของวงศพัฒนา ศรีประเสริฐ 

(2556 : 9) ที่วาการจัดการตลาดบริการตองตรงกับความตองการของผูบริโภคนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ  
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นิวิฒน สุนทรนิพัทธ (2547: 101-102) ทําการศึกษาเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธของขาวหอมมะลิจังหวัด

สุรนิทร ผลการศึกษาพบวา ปญหา และอุปสรรคของขาวหอมมะล ิจังหวัดสุรินทร ไดแก การผลิตสวนใหญ

ยังเปนการทํานาแบบเดมิคือ อาศัยน้ําฝน เมล็ดพันธุไมไดมาตรฐานและราคาแพง ทําใหผลผลติตอไรต่ําและ

ไมแนนอน เกษตรกรขาดความรูทางวิชาการที่ถูกตองในการพัฒนาการผลิต ขาดแคลนเงินทุนในการ

เปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุ และเครื่องจักรเก็บเกี่ยว 

 2. กลุมผูผลติขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคาตองเผชญิกับปญหาสภาพแวดลอมทางการตลาด

ภายนอกกจิการหลายประการ ไดแก สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรยีในประเด็นการไมไดพัฒนา

พันธุขาวกลองอยางจริงจัง ขาดตัวกลางทางการตลาด และขาดแนวคิดดานการตลาดและการหาลูกคา

พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคในประเด็นที่เกี่ยวของกับการไมมีการแปรรูปผลิตภัณฑและสรางตรา

ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียเปนของตัวเองและรสชาติของขาวกลองอินทรียยังไมเปนที่นิยมของผูบริโภค

เทาที่ควร การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนในประเด็นการไมมีนโยบายรับจํานําขาวเปลอืกกลอง และยัง

ไมไดเขามาสนับสนุนและสงเสริมการแปรรูปผลติภัณฑ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเด็นการขาด

การสรางเครอืขายสัมพันธในชุมชน ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกและขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลิต 

สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะปจจุบันตลาดขาวกลองอินทรียมีการแขงขันสูง ดังนั้นการพัฒนาเครอืขาย

ของกลุมผูผลติขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคาจึงตองใชเวลาในการบมเพาะความสัมพันธเพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสรางความสัมพันธที่ดีกับเกษตรกรในชุมชนเพื่อเปนแนวรวมและชวยปกปอง

กจิการในยามวิกฤติ จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดาน จึงจะทําใหกิจการสามารถอยูรอดได เชน จะตองมี

นวัตกรรมการผลติขาวกลองอินทรยีและการใชประโยชนจากความคิดใหม รวมถึงการใชเทคโนโลยีการผลิต

ใหเปนประโยชนและเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม ในที่สุดอาจทําใหกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียใน

ชุมชนบานมะคาสามารถลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิตและการเก็บเกี่ยวลงโดยใชเครื่องจักรแทน

แรงงานคน เครื่องสขีาวแทนการตําขาวและเครื่องบรรจุภัณฑแทนการใชคนบรรจุ เปนตน  ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของดอยิว (Doyle. 2014: pp. 88-93) ที่วา สิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยีเปนอิทธิพลที่สรางเทคโนโลยี

ใหม ผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง และโอกาสทางการตลาด ดังนัน้กจิการจึงจําเปนตองกระทําสิ่งตางๆ ไดแก 

การเขาใจสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีและความแตกตางของเทคโนโลยี และทราบวา เทคโนโลยีสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางไร และยังสอดคลองกับกรรณิการ ผิวดํา (2552: 122-123) 

ศกึษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอปจจัยการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา การที่ขาวกลองจะไดรับความสนใจจากผูบริโภคนั้น จะตองสื่อใหผูบรโิภคเห็นการรักษามาตรฐานใน

การผลติใหไดคุณภาพโดยเริ่มตั้งแตการคัดเลอืกพันธุขาวที่เปนที่นยิมและมีคุณภาพเพื่อเปนวัตถุดิบในการ

ผลิต การควบคุมมาตรฐานดานความสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน และการวิจัยพัฒนาพันธุขาวหรือพัฒนา

รูปแบบผลติภัณฑใหหลากหลาย   

 3. ผูวจัิยไดนําผลการวเิคราะหเชงิลกึเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาดทัง้ภายในและภายนอก 

ของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคามากําหนดเปนกลยุทธในดานตางๆ ไดแก     

กลยุทธการจัดการการผลิต ประกอบดวย กลยุทธการเปนผูนําการผลติขาวกลอง กลยุทธการพัฒนาแหลง
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ทรัพยากร กลยุทธนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑและกลยุทธการลดตนทุนการผลิต กลยุทธการจัดการ

การตลาด ประกอบดวย กลยุทธการตั้งราคาต่ํากวาคูแขง กลยุทธการสงเสรมิการขายและรักษาระดับราคา 

กลยุทธการพัฒนาตลาดและกลยุทธการขยายสวนครองตลาด กลยุทธการจัดการการเงิน ประกอบดวย   

กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการจัดการนวัตกรรมทางการเงิน กลยุทธการพัฒนา

นวัตกรรมทางการเงิน และกลยุทธการพัฒนาการลงทุน การที่กลยุทธเปนเชนนั้นอาจเปนเพราะเกษตรกรที่

เปนผูผลติในชุมชนบานมะคาผลติขาวกลองอินทรียเพื่อจําหนายขาวกลองเปลือก (วัตถุดิบ) ใหกับพอคาคน

กลางเพื่อนําไปแปรรูปตอ พอคาคนกลางจึงเปนผูกําหนดราคาซื้อขายตั้งราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กโิลกรัมละ 

19 บาท การขาดชองทางการจําหนายขาวกลองอินทรีย ทําใหเกษตรกรสวนใหญเลกิผลิตขาวกลองอินทรีย

หันไปปลูกขาวเหนียวและขาวจาว ทั้งนี้เพราะไมแนใจในราคาขาวกลอง สงผลใหการผลิตขาวกลองอินทรีย

เพื่อจําหนายของบานมะคายังมีนอย สอดคลองกับนิวิฒน สุนทรนิพัทธ (2547: 101-102) ศึกษาเรื่องการ

วางแผนเชงิกลยุทธของขาวหอมมะลจัิงหวัดสุรนิทร ผลการศกึษาพบวา กลยุทธและมาตรการที่เปนรูปธรรม

คือ การสรางผูนําเกษตรอินทรียและการจัดการทรัพยากรน้ําและดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการใชปจจัย

การผลิตรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ การรักษามาตรฐานขาว รัฐบาลและหนวยงานของรัฐจะตองใหการ

สนับสนุนการใหความรูและเทคโนโลยี บูรณาการขอมูลการผลติและการตลาดใหถูกตองและทันเหตุการณ 

มีการตดิตามประเมินผลทุกขัน้ตอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหกาวสูความเปนศูนยกลางขาวมาตรฐานตอไป 

4. ผลการประเมินแผนการตลาดเชิงกลยุทธไดขอสรุปวา ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ

ดังกลาวในระยะเวลา 4 ป เม่ือสิ้นสุดปที่ 4 จะทําใหผลการปฏิบัติงานของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียใน

ชุมชนบานมะคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิคือ ในดานผลประโยชนที่ไดรับมากขึ้น ไดแก ยอดการผลติขาวกลอง

อินทรียเฉลี่ยตอเดือนจะมากกวา 3,000 กิโลกรัม แมวา กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา     

จะจําหนายขาวกลองอินทรียในราคาที่ต่ํากวาคูแขงโดยตั้งราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 19 บาทและ

ราคาขายปลีกเฉลี่ยกโิลกรัมละ 48 บาท ขณะที่คูแขงขันจะตั้งราคาขายอยูที่กโิลกรัมละ 60-80 บาท หรือ

ราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท รายไดจากการจําหนายขาวกลองเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 50 หรือจาก

จํานวนเงินเฉลี่ยเดือนละ 66,000 บาท เปน 105,000 บาท ประหยัดคาใชจายในการซื้อปุยเคมีประมาณ 

2,100 บาทตอไรตอครั้ง สามารถคัดเลือกพันธุขาวกลองเพื่อใชสําหรับการผลติในปตอไป โดยในปแรกจะซื้อ

พันธุขาวกลองมาจากแหลงอ่ืน ปตอมาจึงคัดเลือกพันธุขาวกลองจากผลผลิตของตัวเองไวขยายในปตอๆไป 

ดานความสูญเสยีที่เกิดขึ้นคือ มีตนทุนการผลติเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 28,500 บาท สูญเสยีโอกาสในการ

ทํากําไร ไมมีแผนการตลาดในการที่จะแปรรูปผลติภัณฑจากขาวกลองอินทรีย จําหนายโดยจัดสงขาวเปลอืก

กลองใหกับพอคาคนกลางเปนเงินเชื่อในราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท ขณะที่เม่ือนําไปบรรจุภัณฑแลว

สามารถจําหนายไดในราคากโิลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งอาจจะเสยีเปรยีบเพราะถูกกดราคาและที่สําคัญตอง

ประสบกับปญหาการไมมีตลาดรองรับซื้อขาวกลองอินทรีย ในที่สุดอาจสงผลใหรายไดจากการจําหนายขาว

กลองอินทรยีในภาพรวมลดลงประมาณรอยละ 30-40  สาเหตุที่ เปนเชนนี้อาจเปนเพราะกลุมผูผลิตขาว

กลองอินทรียในชุมชนบานมะคาผลิตขาวกลอง 2 สายพันธุเปนหลัก ไดแก ขาวกลองหอมนิลมวงและขาว

กลองหอมมะลิแดง โดยเนนการปลูกขาวกลองอินทรียปลอดสารพิษเพื่อตอบสนองความตองการของ
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นิวิฒน สุนทรนิพัทธ (2547: 101-102) ทําการศึกษาเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธของขาวหอมมะลิจังหวัด

สุรนิทร ผลการศึกษาพบวา ปญหา และอุปสรรคของขาวหอมมะล ิจังหวัดสุรินทร ไดแก การผลิตสวนใหญ

ยังเปนการทํานาแบบเดมิคือ อาศัยน้ําฝน เมล็ดพันธุไมไดมาตรฐานและราคาแพง ทําใหผลผลติตอไรต่ําและ

ไมแนนอน เกษตรกรขาดความรูทางวิชาการที่ถูกตองในการพัฒนาการผลิต ขาดแคลนเงินทุนในการ

เปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุ และเครื่องจักรเก็บเกี่ยว 

 2. กลุมผูผลติขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคาตองเผชญิกับปญหาสภาพแวดลอมทางการตลาด

ภายนอกกจิการหลายประการ ไดแก สภาพการแขงขันของตลาดขาวกลองอินทรยีในประเด็นการไมไดพัฒนา

พันธุขาวกลองอยางจริงจัง ขาดตัวกลางทางการตลาด และขาดแนวคิดดานการตลาดและการหาลูกคา

พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคในประเด็นที่เกี่ยวของกับการไมมีการแปรรูปผลิตภัณฑและสรางตรา

ผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียเปนของตัวเองและรสชาติของขาวกลองอินทรียยังไมเปนที่นิยมของผูบริโภค

เทาที่ควร การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนในประเด็นการไมมีนโยบายรับจํานําขาวเปลอืกกลอง และยัง

ไมไดเขามาสนับสนุนและสงเสริมการแปรรูปผลติภัณฑ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเด็นการขาด

การสรางเครอืขายสัมพันธในชุมชน ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกและขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลิต 

สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะปจจุบันตลาดขาวกลองอินทรียมีการแขงขันสูง ดังนั้นการพัฒนาเครอืขาย

ของกลุมผูผลติขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคาจึงตองใชเวลาในการบมเพาะความสัมพันธเพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การสรางความสัมพันธที่ดีกับเกษตรกรในชุมชนเพื่อเปนแนวรวมและชวยปกปอง

กจิการในยามวิกฤติ จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดาน จึงจะทําใหกิจการสามารถอยูรอดได เชน จะตองมี

นวัตกรรมการผลติขาวกลองอินทรยีและการใชประโยชนจากความคิดใหม รวมถึงการใชเทคโนโลยีการผลิต

ใหเปนประโยชนและเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม ในที่สุดอาจทําใหกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียใน

ชุมชนบานมะคาสามารถลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิตและการเก็บเกี่ยวลงโดยใชเครื่องจักรแทน

แรงงานคน เครื่องสขีาวแทนการตําขาวและเครื่องบรรจุภัณฑแทนการใชคนบรรจุ เปนตน  ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของดอยิว (Doyle. 2014: pp. 88-93) ที่วา สิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยีเปนอิทธิพลที่สรางเทคโนโลยี

ใหม ผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง และโอกาสทางการตลาด ดังนัน้กจิการจึงจําเปนตองกระทําสิ่งตางๆ ไดแก 

การเขาใจสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีและความแตกตางของเทคโนโลยี และทราบวา เทคโนโลยีสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางไร และยังสอดคลองกับกรรณิการ ผิวดํา (2552: 122-123) 

ศกึษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอปจจัยการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา การที่ขาวกลองจะไดรับความสนใจจากผูบริโภคนั้น จะตองสื่อใหผูบรโิภคเห็นการรักษามาตรฐานใน

การผลติใหไดคุณภาพโดยเริ่มตั้งแตการคัดเลอืกพันธุขาวที่เปนที่นยิมและมีคุณภาพเพื่อเปนวัตถุดิบในการ

ผลิต การควบคุมมาตรฐานดานความสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน และการวิจัยพัฒนาพันธุขาวหรือพัฒนา

รูปแบบผลติภัณฑใหหลากหลาย   

 3. ผูวจัิยไดนําผลการวเิคราะหเชงิลกึเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาดทัง้ภายในและภายนอก 

ของธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคามากําหนดเปนกลยุทธในดานตางๆ ไดแก     

กลยุทธการจัดการการผลิต ประกอบดวย กลยุทธการเปนผูนําการผลติขาวกลอง กลยุทธการพัฒนาแหลง
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ทรัพยากร กลยุทธนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑและกลยุทธการลดตนทุนการผลิต กลยุทธการจัดการ

การตลาด ประกอบดวย กลยุทธการตั้งราคาต่ํากวาคูแขง กลยุทธการสงเสรมิการขายและรักษาระดับราคา 

กลยุทธการพัฒนาตลาดและกลยุทธการขยายสวนครองตลาด กลยุทธการจัดการการเงิน ประกอบดวย   

กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการจัดการนวัตกรรมทางการเงิน กลยุทธการพัฒนา

นวัตกรรมทางการเงิน และกลยุทธการพัฒนาการลงทุน การที่กลยุทธเปนเชนนั้นอาจเปนเพราะเกษตรกรที่

เปนผูผลติในชุมชนบานมะคาผลติขาวกลองอินทรียเพื่อจําหนายขาวกลองเปลือก (วัตถุดิบ) ใหกับพอคาคน

กลางเพื่อนําไปแปรรูปตอ พอคาคนกลางจึงเปนผูกําหนดราคาซื้อขายตั้งราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กโิลกรัมละ 

19 บาท การขาดชองทางการจําหนายขาวกลองอินทรีย ทําใหเกษตรกรสวนใหญเลกิผลิตขาวกลองอินทรีย

หันไปปลูกขาวเหนียวและขาวจาว ทั้งนี้เพราะไมแนใจในราคาขาวกลอง สงผลใหการผลิตขาวกลองอินทรีย

เพื่อจําหนายของบานมะคายังมีนอย สอดคลองกับนิวิฒน สุนทรนิพัทธ (2547: 101-102) ศึกษาเรื่องการ

วางแผนเชงิกลยุทธของขาวหอมมะลจัิงหวัดสุรนิทร ผลการศกึษาพบวา กลยุทธและมาตรการที่เปนรูปธรรม

คือ การสรางผูนําเกษตรอินทรียและการจัดการทรัพยากรน้ําและดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการใชปจจัย

การผลิตรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ การรักษามาตรฐานขาว รัฐบาลและหนวยงานของรัฐจะตองใหการ

สนับสนุนการใหความรูและเทคโนโลยี บูรณาการขอมูลการผลติและการตลาดใหถูกตองและทันเหตุการณ 

มีการตดิตามประเมินผลทุกขัน้ตอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหกาวสูความเปนศูนยกลางขาวมาตรฐานตอไป 

4. ผลการประเมินแผนการตลาดเชิงกลยุทธไดขอสรุปวา ถาปฏิบัติตามแผนการตลาดเชิงกลยุทธ

ดังกลาวในระยะเวลา 4 ป เม่ือสิ้นสุดปที่ 4 จะทําใหผลการปฏิบัติงานของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียใน

ชุมชนบานมะคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิคือ ในดานผลประโยชนที่ไดรับมากขึ้น ไดแก ยอดการผลติขาวกลอง

อินทรียเฉลี่ยตอเดือนจะมากกวา 3,000 กิโลกรัม แมวา กลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา     

จะจําหนายขาวกลองอินทรียในราคาที่ต่ํากวาคูแขงโดยตั้งราคาขายสงเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 19 บาทและ

ราคาขายปลีกเฉลี่ยกโิลกรัมละ 48 บาท ขณะที่คูแขงขันจะตั้งราคาขายอยูที่กโิลกรัมละ 60-80 บาท หรือ

ราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ 70 บาท รายไดจากการจําหนายขาวกลองเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 50 หรือจาก

จํานวนเงินเฉลี่ยเดือนละ 66,000 บาท เปน 105,000 บาท ประหยัดคาใชจายในการซื้อปุยเคมีประมาณ 

2,100 บาทตอไรตอครั้ง สามารถคัดเลือกพันธุขาวกลองเพื่อใชสําหรับการผลติในปตอไป โดยในปแรกจะซื้อ

พันธุขาวกลองมาจากแหลงอ่ืน ปตอมาจึงคัดเลือกพันธุขาวกลองจากผลผลิตของตัวเองไวขยายในปตอๆไป 

ดานความสูญเสยีที่เกิดขึ้นคือ มีตนทุนการผลติเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 28,500 บาท สูญเสยีโอกาสในการ

ทํากําไร ไมมีแผนการตลาดในการที่จะแปรรูปผลติภัณฑจากขาวกลองอินทรีย จําหนายโดยจัดสงขาวเปลอืก

กลองใหกับพอคาคนกลางเปนเงินเชื่อในราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท ขณะที่เม่ือนําไปบรรจุภัณฑแลว

สามารถจําหนายไดในราคากโิลกรัมละ 50-60 บาท ซึ่งอาจจะเสยีเปรยีบเพราะถูกกดราคาและที่สําคัญตอง

ประสบกับปญหาการไมมีตลาดรองรับซื้อขาวกลองอินทรีย ในที่สุดอาจสงผลใหรายไดจากการจําหนายขาว

กลองอินทรยีในภาพรวมลดลงประมาณรอยละ 30-40  สาเหตุที่ เปนเชนนี้อาจเปนเพราะกลุมผูผลิตขาว

กลองอินทรียในชุมชนบานมะคาผลิตขาวกลอง 2 สายพันธุเปนหลัก ไดแก ขาวกลองหอมนิลมวงและขาว

กลองหอมมะลิแดง โดยเนนการปลูกขาวกลองอินทรียปลอดสารพิษเพื่อตอบสนองความตองการของ
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ผูบรโิภคกลุมรักษสุขภาพที่มีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในการเกษตร

เขามาแทนแรงงานคนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันผูผลิตควรระมัดระวังเพื่อไมใหคุณภาพของผลผลติลดลง

ทัง้นี้เพราะการลดตนทุนอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพของขาวกลองอินทรยีได สอดคลองกับเมธา ถนอม

พันธ (2547: 131-132) ศึกษาการตัดสินใจการปลูกขาวไรในจังหวัดชัยภูมิ พบวา ปจจัยที่เปนมูลเหตุในการ

ตัดสินใจปลูกขาวไรของเกษตรกรในระดับมาก ไดแก ลักษณะภูมิประเทศมีความเหมาะสม   ดินมีความอุดม

สมบูรณ มีประสบการณในการปลูกขาวไร ขนบธรรมเนยีมประเพณี รายไดจากการปลูกขาวไรเกษตรกรสวน

ใหญไดรับการชักชวนใหปลูกและไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกขาวไรจากเพื่อนบานและญาตแิละตองการ

ความรูเพิ่มเติมทางดานการตลาด และสอดคลองกับจันทราพร ประธาน (2548: 111 - 112) ศกึษาปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสนิใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธาน ีพบวา ปจจัยที่มีผลในระดับมากตอ

การตัดสินใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรมีดังนี้ ปจจัยดานเศรษฐกิจไดแก ราคาจําหนายขาวอินทรียสูง 

ตนทุนการผลติต่ํา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับจันทรญา สุวรรณรัตน (2550: 89 - 90) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรม

การบริโภคขาวกลองในเขตเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  ผลการศึกษาพบวา เหตุผล

หลักในการบรโิภคขาวกลองเพราะขาวมีคุณประโยชนและมีความหวงใยในสุขภาพ มีการปรุงอาหารทานเอง

เฉลี่ย 2 ม้ือตอวัน และมีรูปแบบการซื้อขาวกลองลวนมาผสมขาวขาวในอัตราสวน 1:3 ขนาดบรรจุภัณฑขาว

กลอง คือ 1 และ 5 กิโลกรัม นิยมซื้อขาวกลองจากตลาดสด รานสะดวกซื้อ/มินมิารทและหางสรรพสินคา 

เนื่องจากมีความสะดวกเพราะใกลบานและที่ทํางาน มีสินคาที่ใหเลือกหลากหลายและสถานที่จําหนายมี

มาตรฐาน ผูบริโภคสวนใหญรับรูขาวสารของขาวกลองจากสื่อโทรทัศนและกลุมเพื่อน /ญาติ ปจจัยทาง

การตลาดที่มีผลตอการบรโิภคขาวกลองมากที่สุดคือ คุณคาทางโภชนาการของขาวกลอง รองลงมาคือ พันธุ

ขาวกลอง คุณสมบัติของขาวหลังการหุง มาตรฐานของผลิตภัณฑ และความสะดวก มาตรฐานของสถานที่

ขายและการโฆษณาหรือใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจมีเพยีงปจจัยเดียวคือ 

การรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคขาวกลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ปญหาสําคัญในการบริโภคขาวกลอง ไดแก 1) สมาชิกบางคนในครอบครัวยังติดในรสชาติของขาวขาว 

เนื่องจากขาวกลองมีความหยาบ รสชาตไิมอรอยเทาขาวขาว อีกทัง้หุงยาก ขึ้นมอดงาย เปนผลใหไมนยิมที่จะ

บริโภคขาวกลอง 2) ดานชองทางการจัดจําหนายคือ ไมมีรานอาหารที่จําหนายขาวกลองแบบหุงสําเร็จ 3) 

ดานการสงเสรมิการขายคือ ไมมีความรู ความเขาใจในการเลอืกบริโภคขาว และไมมีการสงเสรมิใหบรโิภค

อยางจรงิจัง สําหรับขอเสนอแนะที่ผูบริโภคมีตอขาวกลองคือ 1) สงเสรมิใหเห็นคุณคาหรอืประโยชนของการ

บรโิภคขาวกลอง 2) พัฒนาและปรับปรุงขาวกลองใหเหมาะกับการบรโิภค  3) พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อปองกัน

มอด 4) แปรรูปขาวกลองในรูปผลิตภัณฑใหหลากหลาย 5) สรางความม่ันใจแกผูบริโภค โดยกําหนดใหมี

เครื่องหมายรับรองผลติภัณฑขาวกลองที่ไดมาตรฐาน ปลอดสารเคมี และ 6) ขยายตลาดไปยังชองทางตางๆ 

อยางหลากหลาย 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ผลจากการวิจัยเรื่องการจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูปขาวกลองอินทรียของ

กลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อ

เปนแนวทางสําหรับการกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทําธุรกิจขาวกลองอินทรีย และการผลิต

ผลติภัณฑแปรรูปขาวกลองอินทรยี ดังนี้ 

1) หนวยงานภาครัฐควรจัดฝกอบรมความรูและเทคโนโลยีการผลติขาวกลองอินทรยีแกกลุมผูผลิต

ขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคา  

 2) ควรขยายพื้นที่การผลิตขาวกลองอินทรียเพิ่มมากขึ้น เพราะปจจุบันผูบริโภคตระหนักถึง

ความสําคัญของสุขภาพมากขึ้นและหันมาบรโิภคผลติภัณฑเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น   

 3) ควรสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรีย พรอมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑและขนาด

ผลติภัณฑใหมีความหลากหลาย เพื่อใหผลติภัณฑมีสวนแบงทางการตลาดมากย่ิงขึ้น 

 4) ควรประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดทราบถึงขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา 

รวมไปถงึประโยชนที่ไดรับจากการบรโิภคขาวกลองอินทรยี 

 5) ควรวางแผนจัดระบบการใชจายเงินของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา และ

จัดทําระบบบัญชรีับ-จายใหเปนไปอยางถูกตอง และรัดกุมมากย่ิงขึ้นเพื่อกอใหเกดิประโยชนสูงสุด 
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การตัดสินใจผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรมีดังนี้ ปจจัยดานเศรษฐกิจไดแก ราคาจําหนายขาวอินทรียสูง 
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เฉลี่ย 2 ม้ือตอวัน และมีรูปแบบการซื้อขาวกลองลวนมาผสมขาวขาวในอัตราสวน 1:3 ขนาดบรรจุภัณฑขาว

กลอง คือ 1 และ 5 กิโลกรัม นิยมซื้อขาวกลองจากตลาดสด รานสะดวกซื้อ/มินมิารทและหางสรรพสินคา 

เนื่องจากมีความสะดวกเพราะใกลบานและที่ทํางาน มีสินคาที่ใหเลือกหลากหลายและสถานที่จําหนายมี

มาตรฐาน ผูบริโภคสวนใหญรับรูขาวสารของขาวกลองจากสื่อโทรทัศนและกลุมเพื่อน /ญาติ ปจจัยทาง

การตลาดที่มีผลตอการบรโิภคขาวกลองมากที่สุดคือ คุณคาทางโภชนาการของขาวกลอง รองลงมาคือ พันธุ

ขาวกลอง คุณสมบัติของขาวหลังการหุง มาตรฐานของผลิตภัณฑ และความสะดวก มาตรฐานของสถานที่

ขายและการโฆษณาหรือใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจมีเพยีงปจจัยเดียวคือ 

การรับรูขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับความถี่ในการบริโภคขาวกลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ปญหาสําคัญในการบริโภคขาวกลอง ไดแก 1) สมาชิกบางคนในครอบครัวยังติดในรสชาติของขาวขาว 

เนื่องจากขาวกลองมีความหยาบ รสชาตไิมอรอยเทาขาวขาว อีกทัง้หุงยาก ขึ้นมอดงาย เปนผลใหไมนยิมที่จะ

บริโภคขาวกลอง 2) ดานชองทางการจัดจําหนายคือ ไมมีรานอาหารที่จําหนายขาวกลองแบบหุงสําเร็จ 3) 

ดานการสงเสรมิการขายคือ ไมมีความรู ความเขาใจในการเลอืกบริโภคขาว และไมมีการสงเสรมิใหบรโิภค

อยางจรงิจัง สําหรับขอเสนอแนะที่ผูบริโภคมีตอขาวกลองคือ 1) สงเสรมิใหเห็นคุณคาหรอืประโยชนของการ

บรโิภคขาวกลอง 2) พัฒนาและปรับปรุงขาวกลองใหเหมาะกับการบรโิภค  3) พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อปองกัน

มอด 4) แปรรูปขาวกลองในรูปผลิตภัณฑใหหลากหลาย 5) สรางความม่ันใจแกผูบริโภค โดยกําหนดใหมี

เครื่องหมายรับรองผลติภัณฑขาวกลองที่ไดมาตรฐาน ปลอดสารเคมี และ 6) ขยายตลาดไปยังชองทางตางๆ 

อยางหลากหลาย 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ผลจากการวิจัยเรื่องการจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธธุรกิจแปรรูปขาวกลองอินทรียของ

กลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา ตําบลมะคา อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อ

เปนแนวทางสําหรับการกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทําธุรกิจขาวกลองอินทรีย และการผลิต

ผลติภัณฑแปรรูปขาวกลองอินทรยี ดังนี้ 

1) หนวยงานภาครัฐควรจัดฝกอบรมความรูและเทคโนโลยีการผลติขาวกลองอินทรยีแกกลุมผูผลิต

ขาวกลองอินทรยีในชุมชนบานมะคา  

 2) ควรขยายพื้นที่การผลิตขาวกลองอินทรียเพิ่มมากขึ้น เพราะปจจุบันผูบริโภคตระหนักถึง

ความสาํคัญของสุขภาพมากขึ้นและหันมาบรโิภคผลติภัณฑเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น   

 3) ควรสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองอินทรีย พรอมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑและขนาด

ผลติภัณฑใหมีความหลากหลาย เพื่อใหผลติภัณฑมีสวนแบงทางการตลาดมากย่ิงขึ้น 

 4) ควรประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดทราบถึงขาวกลองอินทรียของกลุมผูผลิตในชุมชนบานมะคา 

รวมไปถงึประโยชนที่ไดรับจากการบรโิภคขาวกลองอินทรยี 

 5) ควรวางแผนจัดระบบการใชจายเงินของกลุมผูผลิตขาวกลองอินทรียในชุมชนบานมะคา และ

จัดทําระบบบัญชรีับ-จายใหเปนไปอยางถูกตอง และรัดกุมมากย่ิงขึ้นเพื่อกอใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 7 (13) : January - June 2015

62

62 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

เอกสารอางอิง 

กรรณิการ ผวิดํา. (2552).  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอปจจัยการเลอืกซื้อ  

           ขาวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระการจัดการมหาบัณฑิต  

 มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. (อัดสําเนา). 

จันทรญา  สุวรรณรัตน.  (2550). พฤตกิรรมการบรโิภคขาวกลองในเขตเทศบาลเมืองสะเดา  

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. การคนควาอิสระธุรกจิเกษตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรวโิรฒ. (อัดสําเนา). 

จันทราพร  ประธาน. (2548). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจผลติขาวอินทรียของเกษตรกรใน 

จังหวัดอุบลราชธานี. วทิยานพินธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา) 

นวิฒิน  สุนทรนพิัทธ. (2547). การวางแผนเชิงกลยุทธขาวหอมมะลิจังหวัดสุรนิทร. วทิยานพินธ  

  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา). 

เมธา  ถนอมพันธ. (2547). การตัดสนิใจปลูกขาวไรของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ. วทิยานพินธ  

  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา). 

วงศพัฒนา ศรปีระเสรฐิ. (2556). การจัดการตลาดบรกิาร. มหาสารคาม: มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

           มหาสารคาม. 

สถาบันวจัิยโภชนาการ. (2554). หมอชาวบาน. กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน. 

สาธติ อดโิต. (2554). การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจขาวหอมมะลิอินทรยีในจังหวัดยโสธร. 

 การคนควาอิสระ วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา). 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ. (2553). ผลติภัณฑขาวกลอง. นวัตกรรมแหงชาติ.11(4), หนา 55-58. 

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร. (2556). สถติกิารเกษตร. กรุงเทพฯ: สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร. 

Doyle, P.  (2014).  Marketing Management and Strategy.  New Jersey : Prentice Hall. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

References 

Adito, S. (2011). Strategic Management of Organic Jasmine Rice Business in Yasothon 

Province. M.Sc. Independent Study, Khon Kaen University. (Copy). 

Doyle, P.  (2014).  Marketing Management and Strategy.  New Jersey: Prentice Hall. 

Institute of Nutrition Research. (2011). Village Healers. Bangkok: Mo Chaobaan. 

Office of Agricultural Economics. (2013). Agricultural Statistics. Bangkok: Office of Agricultural 

Economics. 

Piwdam, K. (2009). Marketing Mix Factors Influencing Bagged Rice Purchasing Factor in 

Bangkok. M.A. Independent Study, Bangkok University. (Copy). 

Prathan, C. (2005). Factors Influencing Organic Rice Production of Farmers in Ubon Ratchatani 

Province. M.Sc. Thesis, Khon Kaen University. (Copy). 

Sriprasert, W. (2013). Service Market Management. Mahasarakham: Mahasarakham Rajabhat 

University Sunthornnipat, N. (2004). Strategic Planning: Jasmine Rice of Surin Province. 

M.Sc. Thesis, Khon Kaen University. (Copy). 

Suwannarat, C. (2007). Brown Rice Consuming Behavior in Sadao Municipality, Sadao 

District, Songkla Province. M.Sc. (Agribusiness) Independent Study, Songkla Nakarin Wirot 

University. (Copy). 

Thanhompan, M. (2004). The Decision to Produce Upland Rice of Farmers in Chaiyaphoom 

Province. M.Sc. Thesis, Khon Kaen University. (Copy). 

The National Innovation Agency. (2010). Brown Rice Products. National Innovation. 11(4), pp.55-58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

63

62 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

เอกสารอางอิง 

กรรณิการ ผวิดํา. (2552).  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอปจจัยการเลอืกซื้อ  

           ขาวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระการจัดการมหาบัณฑิต  

 มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. (อัดสําเนา). 

จันทรญา  สุวรรณรัตน.  (2550). พฤตกิรรมการบรโิภคขาวกลองในเขตเทศบาลเมืองสะเดา  

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. การคนควาอิสระธุรกจิเกษตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรวโิรฒ. (อัดสําเนา). 

จันทราพร  ประธาน. (2548). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจผลติขาวอินทรียของเกษตรกรใน 

จังหวัดอุบลราชธานี. วทิยานพินธวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา) 

นวิฒิน  สุนทรนพิัทธ. (2547). การวางแผนเชิงกลยุทธขาวหอมมะลิจังหวัดสุรนิทร. วทิยานพินธ  

  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา). 

เมธา  ถนอมพันธ. (2547). การตัดสนิใจปลูกขาวไรของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ. วทิยานพินธ  

  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา). 

วงศพัฒนา ศรปีระเสรฐิ. (2556). การจัดการตลาดบรกิาร. มหาสารคาม: มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

           มหาสารคาม. 

สถาบันวจัิยโภชนาการ. (2554). หมอชาวบาน. กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน. 

สาธติ อดโิต. (2554). การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจขาวหอมมะลิอินทรยีในจังหวัดยโสธร. 

 การคนควาอิสระ วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา). 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ. (2553). ผลติภัณฑขาวกลอง. นวัตกรรมแหงชาติ.11(4), หนา 55-58. 

สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร. (2556). สถติกิารเกษตร. กรุงเทพฯ: สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร. 

Doyle, P.  (2014).  Marketing Management and Strategy.  New Jersey : Prentice Hall. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

References 

Adito, S. (2011). Strategic Management of Organic Jasmine Rice Business in Yasothon 

Province. M.Sc. Independent Study, Khon Kaen University. (Copy). 

Doyle, P.  (2014).  Marketing Management and Strategy.  New Jersey: Prentice Hall. 

Institute of Nutrition Research. (2011). Village Healers. Bangkok: Mo Chaobaan. 

Office of Agricultural Economics. (2013). Agricultural Statistics. Bangkok: Office of Agricultural 

Economics. 

Piwdam, K. (2009). Marketing Mix Factors Influencing Bagged Rice Purchasing Factor in 

Bangkok. M.A. Independent Study, Bangkok University. (Copy). 

Prathan, C. (2005). Factors Influencing Organic Rice Production of Farmers in Ubon Ratchatani 

Province. M.Sc. Thesis, Khon Kaen University. (Copy). 

Sriprasert, W. (2013). Service Market Management. Mahasarakham: Mahasarakham Rajabhat 

University Sunthornnipat, N. (2004). Strategic Planning: Jasmine Rice of Surin Province. 

M.Sc. Thesis, Khon Kaen University. (Copy). 

Suwannarat, C. (2007). Brown Rice Consuming Behavior in Sadao Municipality, Sadao 

District, Songkla Province. M.Sc. (Agribusiness) Independent Study, Songkla Nakarin Wirot 

University. (Copy). 

Thanhompan, M. (2004). The Decision to Produce Upland Rice of Farmers in Chaiyaphoom 

Province. M.Sc. Thesis, Khon Kaen University. (Copy). 

The National Innovation Agency. (2010). Brown Rice Products. National Innovation. 11(4), pp.55-58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 7 (13) : January - June 2015

64

64 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

 
 
 
 
 
 

65 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชน 

ในจังหวัดมหาสารคาม 

The Change to Modernization and Public Strength  

in Maha Sarakham Province 

 

สิทธพิรร สุนทร (Sitthiporn Soonthorn) 1 , วัชรนิทร  สุทธศัิย (Watcharin Sutthisai) 2 

ศักดิ์พงศ หอมหวน (Sakphong Homhuan) 3,  อรรณพ โพธิสุข (Annop Phothisuk) 4 
 

1 นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2,3 อาจารยประจาํวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
4 อาจารยประจาํมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม    

มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม และ

เสนอรูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม พื้นทีใ่นการวจัิย

คือ พื้นที่ชนบทเดิมที่เกดิการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยจากการตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แหงใหม) และการ

ตั้งศาลากลางจังหวัด (แหงใหม) คือ ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย และตําบลแวงนาง อําเภอเมือง

มหาสารคาม ผูวิจัยไดแบงกลุมประชากรในการวจัิยออกเปน 3 กลุม โดยยึดหลักพัฒนาการตามวัย ตามแนวคิด

ของ ฮาวิคเฮอรท (Havighurst) และสุมแบบลูกโซ (Snowball Sampling) กลุมตัวอยางที่มีความนาเชื่อถือเปนที่

ยอมรับในชุมชน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

ใชรูปแบบการวจัิยเชงิคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากเอกสารและการวจัิยภาคสนาม แลวนําผลการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดมาสรุปและอภิปรายผลดวยวธิพีรรณนา 

 ผลการวิจัยพบวา ในอดีตคนในชุมชนทั้งสองแหงมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ดอนเปนหมูบานเล็ก ๆ                

สวนใหญเปนพี่นองกัน อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญในลักษณะเครือญาต ิประกอบอาชพีเกษตรกรรม เปนสวน

ใหญ มีวิถีชีวิตในลักษณะเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนกัน เกือบทุกบานนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเรื่องสิ่ง

ศักดิ์สทิธิ์ เม่ือสังคมแปรเปลี่ยนไปสูความทันสมัยจากการขยายตัวทางเศรษฐกจิอันเกดิจากการตั้งมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (แหงใหม) และศาลากลางจังหวัด(แหงใหม) พบวา   

 ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจ ชุมชนทั้งสองแหงมีความเขมแข็งอันเกิดจากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ประชาชนในชุมชนมีรายไดมากขึ้น รวมทัง้มีชองทางในการหารายไดมากขึ้น แตการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจดังกลาวเกิดจากบุคคลภายนอก กลุมนายทุนหรือนักธุรกิจที่เขามาลงทุนในพื้นที่เพื่อแสวงหา

กําไรมากกวาการที่คนในพื้นที่สรางความเขมแข็งในชุมชนโดยการนําภูมิปญญาในการประกอบอาชีพของคน



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

65

64 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

 
 
 
 
 
 

65 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชน 

ในจังหวัดมหาสารคาม 

The Change to Modernization and Public Strength  

in Maha Sarakham Province 

 

สิทธพิรร สุนทร (Sitthiporn Soonthorn) 1 , วัชรนิทร  สุทธศัิย (Watcharin Sutthisai) 2 

ศักดิ์พงศ หอมหวน (Sakphong Homhuan) 3,  อรรณพ โพธสุิข (Annop Phothisuk) 4 
 

1 นักศกึษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2,3 อาจารยประจาํวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
4 อาจารยประจาํมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม    

มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม และ

เสนอรูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม พื้นทีใ่นการวจัิย

คือ พื้นที่ชนบทเดิมที่เกดิการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยจากการตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แหงใหม) และการ

ตั้งศาลากลางจังหวัด (แหงใหม) คือ ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย และตําบลแวงนาง อําเภอเมือง

มหาสารคาม ผูวิจัยไดแบงกลุมประชากรในการวจัิยออกเปน 3 กลุม โดยยึดหลักพัฒนาการตามวัย ตามแนวคิด

ของ ฮาวิคเฮอรท (Havighurst) และสุมแบบลูกโซ (Snowball Sampling) กลุมตัวอยางที่มีความนาเชื่อถือเปนที่

ยอมรับในชุมชน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

ใชรูปแบบการวจัิยเชงิคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากเอกสารและการวจัิยภาคสนาม แลวนําผลการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดมาสรุปและอภิปรายผลดวยวธิพีรรณนา 

 ผลการวิจัยพบวา ในอดีตคนในชุมชนทั้งสองแหงมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ดอนเปนหมูบานเล็ก ๆ                

สวนใหญเปนพี่นองกัน อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญในลักษณะเครือญาต ิประกอบอาชพีเกษตรกรรม เปนสวน

ใหญ มีวิถีชีวิตในลักษณะเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนกัน เกือบทุกบานนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเรื่องสิ่ง

ศักดิ์สทิธิ์ เม่ือสังคมแปรเปลี่ยนไปสูความทันสมัยจากการขยายตัวทางเศรษฐกจิอันเกดิจากการตั้งมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (แหงใหม) และศาลากลางจังหวัด(แหงใหม) พบวา   

 ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจ ชุมชนทั้งสองแหงมีความเขมแข็งอันเกิดจากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ประชาชนในชุมชนมีรายไดมากขึ้น รวมทัง้มีชองทางในการหารายไดมากขึ้น แตการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจดังกลาวเกิดจากบุคคลภายนอก กลุมนายทุนหรือนักธุรกิจที่เขามาลงทุนในพื้นที่เพื่อแสวงหา

กําไรมากกวาการที่คนในพื้นที่สรางความเขมแข็งในชุมชนโดยการนําภูมิปญญาในการประกอบอาชีพของคน
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ในอดีตมาประยุกตกับเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑภายในชุมชนใหสามารถแขงขันกับ

โลกภายนอกภายใตระบบความสัมพันธที่ดภีายในชุมชน   

  ดานสังคม การเมืองและการปกครอง จากการที่ความทันสมัย ความเจริญเขามาในพื้นที่ทั้งสอง

ดังกลาว ทําใหสภาพโครงสรางทางสังคมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วรวมทั้งสภาพภายในสังคม             

จากอดีตที่อยูรวมกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผกันเริ่มลงนอยลง นอกจากนั้นยังพบวา

ประชาชนมีความรูดานการเมือง การปกครอง มากขึ้นและมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น

สภาพความเปนจริงในปจจุบัน ความเขมแข็งในดานสังคม การเมืองและการปกครอง ถูกยึดโยงกับความ

เจรญิภายนอกอันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพยีงฝายเดยีว มากกวาการที่คนในชุมชนรวมกันสราง

ความเขมแข็งดานสังคม การเมืองและการปกครองในพื้นที่โดยเนนอัตลักษณของตนประยุกตเขากับความ

ทันสมัยในรูปแบบตาง ๆ ที่เขามาเพื่อใหเปนตนทุนทางสังคม อยูเคียงคูกับชุมชนตามวถิ ีแหงความเปนอยูของ

ตน 

  ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานสิ่งแวดลอม  จากสภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชน             

ทัง้สองแหงทําใหสภาพบานเรอืนเดมิเปลี่ยนแปลงไปเปนตกึ รานคา อพารทเมนต และหมูบานจัดสรรมากขึ้น 

ส งผล ใหผืนนา ผืนป า และแหล ง น้ํ าลดนอยลง  นอกจากนั้ น ยัง เกิ ดปญหาสิ่ ง แวดลอมต าง  ๆ                       

ตามมามากขึ้น จากสภาพความเปนจริงเห็นไดวา ชุมชนทัง้สองแหงยังไมมีความเขมแข็งพอในการปรับตัวให

เขากับความทันสมัย ความเจริญที่เขามา เพราะทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้นโดยไมมีการปลูก

ทดแทนในสัดสวนที่สมดุลกันและมีปญหาดานสิ่งแวดลอมจากผลพวงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ            

ในขณะเดยีวกันคนในพื้นที่ยังไมมีความตื่นตัว ตระหนักและใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวเทาที่ควร   

 รูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม                   

จะตองเปนการนําความรูจากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม ตลอดจนองคความรูเดิมมาประยุกตใชให

กลมกลนืกับความเชื่อและอัตลักษณของพื้นที่เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้การสรางความเขมแข็งดังกลาวตองอยูภายใต เงื่อนไขของการสรางจิตสํานึกใหคนในพื้นที่                            

รวมกันรักษาวิถีชีวิตความเปนอยูและอัตลักษณของพื้นที่ใหคูขนานไปกับความทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป                    

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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ในอดีตมาประยุกตกับเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑภายในชุมชนใหสามารถแขงขันกับ

โลกภายนอกภายใตระบบความสัมพันธที่ดภีายในชุมชน   

  ดานสังคม การเมืองและการปกครอง จากการที่ความทันสมัย ความเจริญเขามาในพื้นที่ทั้งสอง

ดังกลาว ทําใหสภาพโครงสรางทางสังคมภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วรวมทั้งสภาพภายในสังคม             

จากอดีตที่อยูรวมกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผกันเริ่มลงนอยลง นอกจากนั้นยังพบวา

ประชาชนมีความรูดานการเมือง การปกครอง มากขึ้นและมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น

สภาพความเปนจริงในปจจุบัน ความเขมแข็งในดานสังคม การเมืองและการปกครอง ถูกยึดโยงกับความ

เจรญิภายนอกอันเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพยีงฝายเดยีว มากกวาการที่คนในชุมชนรวมกันสราง

ความเขมแข็งดานสังคม การเมืองและการปกครองในพื้นที่โดยเนนอัตลักษณของตนประยุกตเขากับความ

ทันสมัยในรูปแบบตาง ๆ ที่เขามาเพื่อใหเปนตนทุนทางสังคม อยูเคียงคูกับชุมชนตามวถิ ีแหงความเปนอยูของ

ตน 

  ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานสิ่งแวดลอม  จากสภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชน             

ทัง้สองแหงทําใหสภาพบานเรอืนเดมิเปลี่ยนแปลงไปเปนตกึ รานคา อพารทเมนต และหมูบานจัดสรรมากขึ้น 

ส งผล ใหผืนนา ผืนป า และแหล ง น้ํ าลดนอยลง  นอกจากนั้ น ยัง เกิ ดปญหาสิ่ ง แวดลอมต าง  ๆ                       

ตามมามากขึ้น จากสภาพความเปนจริงเห็นไดวา ชุมชนทัง้สองแหงยังไมมีความเขมแข็งพอในการปรับตัวให

เขากับความทันสมัย ความเจริญที่เขามา เพราะทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากขึ้นโดยไมมีการปลูก

ทดแทนในสัดสวนที่สมดุลกันและมีปญหาดานสิ่งแวดลอมจากผลพวงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ            

ในขณะเดยีวกันคนในพื้นที่ยังไมมีความตื่นตัว ตระหนักและใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวเทาที่ควร   

 รูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม                   

จะตองเปนการนําความรูจากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม ตลอดจนองคความรูเดิมมาประยุกตใชให

กลมกลนืกับความเชื่อและอัตลักษณของพื้นที่เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้การสรางความเขมแข็งดังกลาวตองอยูภายใต เงื่อนไขของการสรางจิตสํานึกใหคนในพื้นที่                            

รวมกันรักษาวิถีชีวิตความเปนอยูและอัตลักษณของพื้นที่ใหคูขนานไปกับความทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป                    

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 
 

บทนํา 

โลกไดเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนโลกาภิวัตน (globalization) และกระแสประชาธิปไตยแบบ

เศรษฐกิจเสร ี(จุลชีพ ชินวรรโณ. 2542 : 1) การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูความเปนโลกาภิวัตน หรือความ

ทันสมัย (Modernization) ในแตละชวงเวลา แตละยุค แตละสมัย ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงวถิีชวีติ การทํามา

หากนิไปจนถงึคานยิม การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกสูสังคมที่เรยีกวา “โลกาภิวัตน” ทําใหสังคมอีสานไดรับ

ผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงฐานชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน ความคิด 

คานิยมเดิมจากการพึ่งตนเองมาเปนการบริโภคนิยมโดยผานกลไกตลาด สื่อ และเทคโนโลยีตาง ๆ ระบบ

การศึกษาดึงคนออกจากทองถิ่น ทําใหเกิดการขาดชวงการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุน

ใหม การเปลี่ยนแปลงทัศนคตทิี่มีตอธรรมชาตแิละทรัพยากรของคนในชุมชนไปสูการหลงไปกับกระแส     ทุน

นยิมโดยอาศัยระบบกลไกตลาด การนําเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวเขาสูประเทศกําลังพัฒนา โดย

ขาดการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม กอใหเกิดปญหาตามมามากมายทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะคนสวนใหญที่อยูใน

ชนบทไดรับความแปลกใหมจากเทคโนโลยี มีเครื่องทุนแรงทางการเกษตรทุกอยาง ความแปลกใหมเหลานี้   

มีอยูไมนอยที่ทําใหเกดิภาวะตกต่ําในการดํารงชวีิตในระยะยาวทัง้นี้เพราะตองอยูภายใตอิทธพิลของคานิยม

แบบใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได ทอดทิ้งเทคโนโลยีพื้นบานที่ตกทอดและพัฒนากันมาแตโบราณซึ่งเปน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น คนชนบทขาดความเปนตัวของตัวเองและมีชีวิตที่ขึ้นอยูกับการพึ่งพา             

จากภายนอก  

 จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป                  

เปนที่ราบสูง พื้นที่เปนดินปนทรายหรือไมก็เปนทรายรวนเปนเหตุใหกันดารน้ําในฤดูแลง ประชากรของ
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จังหวัดสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว และการปลูกพชืไร เชน มันสําปะหลัง ออย 

ยาสูบ มันแกว ขาวโพด ปอแกว ถั่วลิสง แตงโม และการปลูกพืชไมผล ไมยืนตน ไดแก มะมวง มะละกอ 

กลวย นอยหนา มะขาม นุน และมะพราว จากสภาวะการขาดน้ําในฤดแูลง ทําใหประชากรที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมในจังหวัดมหาสารคามทําการเกษตรแบบชนบทกึ่งเมือง กลาวคือเกษตรกรทําไร ทํานา เฉพาะ

ในฤดูเพาะปลูก สวนนอกฤดูกาลมักออกไปรับจางใชแรงงานนอกชุมชน ทําใหในชุมชนมีแตผูสูงอายุ และเด็ก 

ในขณะที่ความเจริญดานวัตถุ โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี ไดกระจายไปทุกพื้นที่ ความสัมพันธของ

ครอบครัวคอยๆ คลายลง ปญหาสารพันเกดิขึ้นในการทํามาหากนิ เกิดหนี้สิน ทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไป (เสรี 

พงศพิศ. 2548 : 11-12) กลาวไดวาตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ 2504 

จนถึงปจจุบัน 52 ปที่ผานมาคือการสูญเสียความสามารถในการจัดการ เห็นไดจากชาวบานจัดการชีวิต

ตนเองไมได ปลอยใหคนอ่ืนมาจัดการให ทําอยางไรพวกเขาจะมีความเชื่อม่ันกลับคืนมา เอาครอบครัว ชุมชน 

สุภาวะชุมชนกลับคืนมา  

 จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความ

เขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม” วาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยมีผลกับความเขมแข็งของ

ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งนําขอคนพบที่ไดมาเสนอรูปแบบวิธีการจัดการ

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อนําไปสูการวางแผน

พัฒนา จัดทําโครงการหรอืกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหสังคมมีความเขมแข็งและย่ังยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคการวจัิย 

1. เพื่อศกึษาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม  

2. เพื่อเสนอรูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัด

มหาสารคาม  
 

ขอบเขตการวจัิย  

  ผูวจัิยไดแบงประชากรในการวิจัยออกเปน 3 กลุม โดยยึดหลักพัฒนาการตามวัยตามแนวคิดของ 

ฮาวิคเฮอรท (Havighurst) และใชการสุมแบบลูกโซหรือแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) ในการเลือก

กลุมตัวอยางที่มีความนาเชื่อถอืและเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน จนกระทั่งไดขอมูลครบทุกประเด็นและเกิด

การอ่ิมตัวของขอมูลที่ตองการศกึษา ผูวจัิยไดกําหนดคุณสมบัตขิองกลุมตัวอยาง  ดังตอนี้ 

1) กําหนดชวงอายุออกเปน 3 ชวง ยึดหลักพัฒนาการตามวัยตามแนวคิดของ ฮาวิคเฮอรท คือ     

อายุระหวาง 18-35  ป 36-60 ป และอายุตัง้แต 61 ปขึ้นไป   

2) เปนผูที่อาศัยอยูในตําบลขามเรยีง อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

3) เปนผูที่อาศัยอยูในตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   

4) เปนผูที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน 

5) มีความยินดเีขารวมการศกึษาวจัิย 
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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 
 

บทนํา 

โลกไดเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนโลกาภิวัตน (globalization) และกระแสประชาธิปไตยแบบ

เศรษฐกิจเสร ี(จุลชีพ ชินวรรโณ. 2542 : 1) การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูความเปนโลกาภิวัตน หรือความ

ทันสมัย (Modernization) ในแตละชวงเวลา แตละยุค แตละสมัย ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงวถิีชวีติ การทํามา

หากนิไปจนถงึคานยิม การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกสูสังคมที่เรยีกวา “โลกาภิวัตน” ทําใหสังคมอีสานไดรับ

ผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงฐานชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน ความคิด 

คานิยมเดิมจากการพึ่งตนเองมาเปนการบริโภคนิยมโดยผานกลไกตลาด สื่อ และเทคโนโลยีตาง ๆ ระบบ

การศึกษาดึงคนออกจากทองถิ่น ทําใหเกิดการขาดชวงการสบืทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุน

ใหม การเปลี่ยนแปลงทัศนคตทิี่มีตอธรรมชาตแิละทรัพยากรของคนในชุมชนไปสูการหลงไปกับกระแส     ทุน

นยิมโดยอาศัยระบบกลไกตลาด การนําเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวเขาสูประเทศกําลังพัฒนา โดย

ขาดการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม กอใหเกิดปญหาตามมามากมายทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะคนสวนใหญที่อยูใน

ชนบทไดรับความแปลกใหมจากเทคโนโลยี มีเครื่องทุนแรงทางการเกษตรทุกอยาง ความแปลกใหมเหลานี้   

มีอยูไมนอยที่ทําใหเกดิภาวะตกต่ําในการดํารงชวีิตในระยะยาวทัง้นี้เพราะตองอยูภายใตอิทธพิลของคานิยม

แบบใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได ทอดทิ้งเทคโนโลยีพื้นบานที่ตกทอดและพัฒนากันมาแตโบราณซึ่งเปน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น คนชนบทขาดความเปนตัวของตัวเองและมีชีวิตที่ขึ้นอยูกับการพึ่งพา             

จากภายนอก  

 จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป                  

เปนที่ราบสูง พื้นที่เปนดินปนทรายหรือไมก็เปนทรายรวนเปนเหตุใหกันดารน้ําในฤดูแลง ประชากรของ
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จังหวัดสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว และการปลูกพชืไร เชน มันสําปะหลัง ออย 

ยาสูบ มันแกว ขาวโพด ปอแกว ถั่วลิสง แตงโม และการปลูกพืชไมผล ไมยืนตน ไดแก มะมวง มะละกอ 

กลวย นอยหนา มะขาม นุน และมะพราว จากสภาวะการขาดน้ําในฤดแูลง ทําใหประชากรที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมในจังหวัดมหาสารคามทําการเกษตรแบบชนบทกึ่งเมือง กลาวคือเกษตรกรทําไร ทํานา เฉพาะ

ในฤดูเพาะปลูก สวนนอกฤดูกาลมักออกไปรับจางใชแรงงานนอกชุมชน ทําใหในชุมชนมีแตผูสูงอายุ และเด็ก 

ในขณะที่ความเจริญดานวัตถุ โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี ไดกระจายไปทุกพื้นที่ ความสัมพันธของ

ครอบครัวคอยๆ คลายลง ปญหาสารพันเกดิขึ้นในการทํามาหากนิ เกิดหนี้สิน ทําใหวถิีชีวิตเปลี่ยนไป (เสรี 

พงศพิศ. 2548 : 11-12) กลาวไดวาตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ 2504 

จนถึงปจจุบัน 52 ปที่ผานมาคือการสูญเสียความสามารถในการจัดการ เห็นไดจากชาวบานจัดการชีวิต

ตนเองไมได ปลอยใหคนอ่ืนมาจัดการให ทําอยางไรพวกเขาจะมีความเชื่อม่ันกลับคืนมา เอาครอบครัว ชุมชน 

สุภาวะชุมชนกลับคืนมา  

 จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความ

เขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม” วาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยมีผลกับความเขมแข็งของ

ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งนําขอคนพบที่ไดมาเสนอรูปแบบวิธีการจัดการ

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อนําไปสูการวางแผน

พัฒนา จัดทําโครงการหรอืกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหสังคมมีความเขมแข็งและย่ังยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคการวจัิย 

1. เพื่อศกึษาการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม  

2. เพื่อเสนอรูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัด

มหาสารคาม  
 

ขอบเขตการวจัิย  

  ผูวจัิยไดแบงประชากรในการวิจัยออกเปน 3 กลุม โดยยึดหลักพัฒนาการตามวัยตามแนวคิดของ 

ฮาวิคเฮอรท (Havighurst) และใชการสุมแบบลูกโซหรือแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) ในการเลือก

กลุมตัวอยางที่มีความนาเชื่อถอืและเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน จนกระทั่งไดขอมูลครบทุกประเด็นและเกิด

การอ่ิมตัวของขอมูลที่ตองการศกึษา ผูวจัิยไดกําหนดคุณสมบัตขิองกลุมตัวอยาง  ดังตอนี้ 

1) กําหนดชวงอายุออกเปน 3 ชวง ยึดหลักพัฒนาการตามวัยตามแนวคิดของ ฮาวิคเฮอรท คือ     

อายุระหวาง 18-35  ป 36-60 ป และอายุตัง้แต 61 ปขึ้นไป   

2) เปนผูที่อาศัยอยูในตําบลขามเรยีง อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 

3) เปนผูที่อาศัยอยูในตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   

4) เปนผูที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน 

5) มีความยินดเีขารวมการศกึษาวจัิย 
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ระยะเวลาในการวิจัย คือชวงเดอืนธันวาคม 2555 - เดอืนพฤศจิกายน 2556 

  ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวย  

   ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ลักษณะและโครงสรางของสังคมในจังหวัดมหาสารคาม 

ประกอบดวยดานการตั้งถิ่นฐาน, ดานประชากร,ดานวถิชีีวติ, ดานอาชีพ, ดานสถาบันครอบครัว,ดานสถาบัน

เศรษฐกิจ, ดานสถาบันการศึกษา, ดานสถาบันศาสนา, ดานสถาบันสาธารณสุข และดานสถาบันการ

ปกครอง  

  ตัวแปรคั่นกลาง ไดแก ลักษณะการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย  ประกอบดวย ดานการจาง

งาน, ดานการประกอบอาชีพอ่ืนแทนการทําอาชพีเดิม, ดานการประยุกตใชวิทยาการใหม ๆ, ดานการเลื่อน

ฐานะทางสังคม,ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในครอบครัว, ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทาง

ศาสนา, ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในเครื่องอํานวยความสะดวก และดานการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน  

   ตัวแปรตาม ไดแก ความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย ดาน

สังคม, ดานการเมือง, ดานการปกครอง ดานเศรษฐกิจ, ดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานสิ่งแวดลอม, ดาน

อุตสาหกรรมและธุรกจิ ดานเทคโนโลยี และดานกฎหมาย 
   

วธิดีําเนนิการวจัิย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาบริบทของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนตําบลขามเรียง 

อําเภอกันทรวชิัย จังหวดัมหาสารคาม และตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย

ศกึษาปรากฏการณตางๆ ดวยตนเองเชน ศกึษาวถิกีารดําเนนิชวีติและความเปนอยู กจิกรรมตาง ๆ ที่เกดิขึ้น

ในชุมชนทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลภายในชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน ดวยการ

สัมภาษณ การสังเกต การสํารวจทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งผูวจัิยไดดําเนนิการตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 

 1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ วารสาร 

บทความ รายงานการประชุมหรือสัมมนา เพื่ออธิบายเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีเขาสูปรากฏการณ การ

เปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนโดยศึกษาความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนไปสูความ

ทันสมัยกับความเขมแข็งที่นาสนใจ  

 2. ศึกษาและสํารวจขอมูลเบ้ืองตนภาคสนาม (Field Research) เปนวิธีการเก็บและ

วเิคราะหขอมูลเพื่อนําปรากฏการณการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนมาอธิบาย

ขยายเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี วามีความสอดคลองกับขอมูลที่จัดเก็บมาไดหรือไมอยางไร ผูวิจัยเขาไป

สรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชนในเขตตําบลขามเรยีง อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม และตําบล

แวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยการแนะนําตัว พูดคุยจนเกิดความสนิทสนม

คุนเคย เพื่อจะไดทราบขอมูลตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในชุมชน 

 3. ศึกษาจากแหลงขอมูลในชุมชน เพื่อใหไดขอมูลครบถวน ผูวิจัยใชวิธีสอบถามขอมูลจาก

บุคคลอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยางทั้งในชุมชนและ/หรอืชุมชนใกลเคียงและ/หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่
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เกี่ยวของ ซึ่งอาจขอดูจากบันทึกการประชุม บันทึกขอบังคับ กฎระเบียบของกลุมและ/หรือชุมชน รวมทั้ง

อาศัยขอมูลที่เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐไดเคยไปรวมทํากิจกรรมกับชุมชน 
 

เคร่ืองมอืการวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ ผูวิ จัยไดกําหนดกรอบในการสัมภาษณ

ดังตอไปนี้ 

 1. ลักษณะและโครงสรางของสังคมในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ดานประชากร, ดานการตั้งถิ่น

ฐาน, ดานวิถชีีวิต, ดานอาชีพ, ดานสถาบันครอบครัว, ดานสถาบันเศรษฐกจิ, ดานสถาบันการศึกษา, ดาน

สถาบันศาสนา, ดานสถาบันสาธารณสุข และดานสถาบันการปกครอง  

  2. ลักษณะการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย ไดแก การจางงาน, การประกอบอาชพีอ่ืนแทนอาชีพเดิม

การ ประ ยุกต ใ ช วิ ทยาการ ใหม ๆ  การ เลื่ อนฐานะทางสั ง คม  การ เปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ                               

ในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางศาสนา การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในเครื่องอํานวย                        

ความสะดวก และการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน    

  3. ความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ดานสังคม, ดานการเมือง, ดานการ

ปกครอง, ดานเศรษฐกิจ, ดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานสิ่งแวดลอม, ดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ ดาน

เทคโนโลยี และดานกฎหมาย 

4. ขอเสนอแนะการสรางรูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชน              

ในจังหวัดมหาสารคาม  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ถงึกลุมประชากรเพื่อแนะนําตัวผูวจัิย และผูวจัิยดําเนนิการเก็บขอมูลดวยตนเอง ดังนี้ 

 1. การสนทนาหรอืการสัมภาษณ 

   1.1 กอนการสัมภาษณ ผูวจัิยจะสนทนาเพื่อสรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณ โดย

แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ พรอมทั้งอธิบาย

เหตุผลที่ตองใชเครื่องบันทกึเสยีง  

 1.2 ลักษณะการสัมภาษณ ผูวิจัยจะใชวิธีการพูดคุยสนทนาและจําประเด็นตางๆ ใหไดตาม

ประเด็นคําถามที่ตองการโดยไมจําเปนตองเรียงลําดับขอคําถามในแบบสัมภาษณ ผูวิจัยพยายามเชื่อมโยง

การสัมภาษณเพื่อใหไดคําตอบตรงตามประเด็นที่ตองการ 

 1.3 หลังการสัมภาษณ ผูวิจัยเก็บรายละเอียด ที่ไดจากเครื่องบันทึกเสียง จากปฏิกิรยิาของผูให

สัมภาษณ และตั้งขอสังเกตตาง ๆ จากการสัมภาษณเพื่อจดบันทึกในแตละวัน และจด วัน/เดือน/ป/

รายละเอียดของผูใหสัมภาษณ เพื่อไมเกดิความสับสนเม่ือนาํมาวเิคราะหขอมูล 
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ระยะเวลาในการวิจัย คอืชวงเดอืนธันวาคม 2555 - เดอืนพฤศจิกายน 2556 

  ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวย  

   ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ลักษณะและโครงสรางของสังคมในจังหวัดมหาสารคาม 

ประกอบดวยดานการตั้งถิ่นฐาน, ดานประชากร,ดานวถิชีีวติ, ดานอาชีพ, ดานสถาบันครอบครัว,ดานสถาบัน

เศรษฐกิจ, ดานสถาบันการศึกษา, ดานสถาบันศาสนา, ดานสถาบันสาธารณสุข และดานสถาบันการ

ปกครอง  

  ตัวแปรคั่นกลาง ไดแก ลักษณะการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย  ประกอบดวย ดานการจาง

งาน, ดานการประกอบอาชีพอ่ืนแทนการทําอาชพีเดิม, ดานการประยุกตใชวิทยาการใหม ๆ, ดานการเลื่อน

ฐานะทางสังคม,ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในครอบครัว, ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทาง

ศาสนา, ดานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในเครื่องอํานวยความสะดวก และดานการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน  

   ตัวแปรตาม ไดแก ความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวย ดาน

สังคม, ดานการเมือง, ดานการปกครอง ดานเศรษฐกิจ, ดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานสิ่งแวดลอม, ดาน

อุตสาหกรรมและธุรกจิ ดานเทคโนโลยี และดานกฎหมาย 
   

วธิดีําเนนิการวจัิย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาบริบทของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนตําบลขามเรียง 

อําเภอกันทรวชิัย จังหวดัมหาสารคาม และตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย

ศกึษาปรากฏการณตางๆ ดวยตนเองเชน ศกึษาวถิกีารดําเนนิชวีติและความเปนอยู กจิกรรมตาง ๆ ที่เกดิขึ้น

ในชุมชนทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลภายในชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน ดวยการ

สัมภาษณ การสังเกต การสํารวจทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งผูวจัิยไดดําเนนิการตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 

 1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ วารสาร 

บทความ รายงานการประชุมหรือสัมมนา เพื่ออธิบายเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีเขาสูปรากฏการณ การ

เปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนโดยศึกษาความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนไปสูความ

ทันสมัยกับความเขมแข็งที่นาสนใจ  

 2. ศึกษาและสํารวจขอมูลเบ้ืองตนภาคสนาม (Field Research) เปนวิธีการเก็บและ

วเิคราะหขอมูลเพื่อนําปรากฏการณการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนมาอธิบาย

ขยายเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี วามีความสอดคลองกับขอมูลที่จัดเก็บมาไดหรือไมอยางไร ผูวิจัยเขาไป

สรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชนในเขตตําบลขามเรยีง อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม และตําบล

แวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยการแนะนําตัว พูดคุยจนเกิดความสนิทสนม

คุนเคย เพื่อจะไดทราบขอมูลตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในชุมชน 

 3. ศึกษาจากแหลงขอมูลในชุมชน เพื่อใหไดขอมูลครบถวน ผูวิจัยใชวิธีสอบถามขอมูลจาก

บุคคลอ่ืนที่ไมใชกลุมตัวอยางทั้งในชุมชนและ/หรอืชุมชนใกลเคียงและ/หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่
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เกี่ยวของ ซึ่งอาจขอดูจากบันทึกการประชุม บันทึกขอบังคับ กฎระเบียบของกลุมและ/หรือชุมชน รวมทั้ง

อาศัยขอมูลที่เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐไดเคยไปรวมทํากิจกรรมกับชุมชน 
 

เคร่ืองมอืการวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ ผูวิ จัยไดกําหนดกรอบในการสัมภาษณ

ดังตอไปนี้ 

 1. ลักษณะและโครงสรางของสังคมในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ดานประชากร, ดานการตั้งถิ่น

ฐาน, ดานวิถชีีวิต, ดานอาชีพ, ดานสถาบันครอบครัว, ดานสถาบันเศรษฐกจิ, ดานสถาบันการศึกษา, ดาน

สถาบันศาสนา, ดานสถาบันสาธารณสุข และดานสถาบันการปกครอง  

  2. ลักษณะการเปลี่ยนไปสูความทันสมัย ไดแก การจางงาน, การประกอบอาชพีอ่ืนแทนอาชีพเดิม

การ ประ ยุกต ใ ช วิ ทยาการ ใหม ๆ  การ เลื่ อนฐานะทางสั ง คม  การ เปลี่ ยนแปลงความสัมพันธ                               

ในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางศาสนา การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในเครื่องอํานวย                        

ความสะดวก และการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน    

  3. ความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ดานสังคม, ดานการเมือง, ดานการ

ปกครอง, ดานเศรษฐกิจ, ดานทรัพยากรธรรมชาติ, ดานสิ่งแวดลอม, ดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ ดาน

เทคโนโลยี และดานกฎหมาย 

4. ขอเสนอแนะการสรางรูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชน              

ในจังหวัดมหาสารคาม  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ถงึกลุมประชากรเพื่อแนะนําตัวผูวจัิย และผูวจัิยดําเนนิการเก็บขอมูลดวยตนเอง ดังนี้ 

 1. การสนทนาหรอืการสัมภาษณ 

   1.1 กอนการสัมภาษณ ผูวจัิยจะสนทนาเพื่อสรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณ โดย

แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ พรอมทั้งอธิบาย

เหตุผลที่ตองใชเครื่องบันทกึเสยีง  

 1.2 ลักษณะการสัมภาษณ ผูวิจัยจะใชวิธีการพูดคุยสนทนาและจําประเด็นตางๆ ใหไดตาม

ประเด็นคําถามที่ตองการโดยไมจําเปนตองเรียงลําดับขอคําถามในแบบสัมภาษณ ผูวิจัยพยายามเชื่อมโยง

การสัมภาษณเพื่อใหไดคําตอบตรงตามประเด็นที่ตองการ 

 1.3 หลังการสัมภาษณ ผูวิจัยเก็บรายละเอียด ที่ไดจากเครื่องบันทึกเสียง จากปฏิกิรยิาของผูให

สัมภาษณ และตั้งขอสังเกตตาง ๆ จากการสัมภาษณเพื่อจดบันทึกในแตละวัน และจด วัน/เดือน/ป/

รายละเอียดของผูใหสัมภาษณ เพื่อไมเกดิความสับสนเม่ือนาํมาวเิคราะหขอมูล 
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 2. การสังเกต ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตโดยเขาไปมีสวนรวมเปนสมาชิกของชุมชน ประพฤติตน                      

ใหเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน เขาไปรวมทํากจิกรรมและ/หรอืทํางาน รวมพัฒนาชุมชน รวมงานประเพณี

ทางศาสนา เชน สงกรานต บุญผะเหวด งานบุญบั้งไฟ เปนตน โดยสังเกต จดจํา สอบถามและจดบันทึก

ขอมูล ที่นาสนใจ เพื่อนํามาวเิคราะห เรยีบเรยีง สรุป และเขยีนรายงาน 

 3. การสํารวจทางกายภาพและทางสังคม ผูวิจัยใชวิธีเดินสํารวจและทําแผนที่ชุมชนอยางคราว ๆ 

วาชุมชนมีสถานที่สําคัญอะไร เชน วัด โรงเรียน บอน้ํา แมน้ํา ลําหวย รานคา ที่ตั้งหอประชุมชุมชน                 

เขตที่พักอาศัย การงานอาชีพที่คนในชุมชนนยิม ผลผลติตาง ๆ วถิชีวีิตประจําวันและกจิกรรมตาง ๆ ที่เกดิขึ้น

ในชุมชน 
 

การวเิคราะหขอมูล  

ผูวจัิยวเิคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยใชการวเิคราะห 3 แบบ ตามแนวคิดของสุภางค จันทวา

นชิ (2546 : 131-137) ดังนี้ 

   1. การวิเคราะหแบบอุปนัย เปนวธิกีารสรางขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรมหรือปรากฏการณ

ที่มองเห็น นํามาสรางสมมุติฐานช่ัวคราวและพิสูจนสมุมติฐานนั้นตลอดเวลา ถาขอมูลนั้นยังไมไดรับการ

ตรวจสอบยืนยัน ถือวาเปนสมมุติฐานชั่วคราว ถาหากไดรับการยืนยันแลว ก็ถอืวาเปนขอสรุป เชน รูปแบบ

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม เม่ือเห็นเหตุการณหลายๆ 

เหตุการณเปนรูปธรรมก็ลงมือสรางสมมุติฐานชั่วคราว ถาหากไดรับการยืนยันแลวก็ถอืเปนขอสรุป 

2. การวิเคราะหโดยการจําแนกชนดิขอมูล เปนการจัดหมวดหมูของขอมูล หาแบบแผน  

ความหมายและความสัมพันธของปรากฏการณภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ศกึษา และทําความ

เขาใจกับความหลากหลายและความแตกตางของขอมูลที่เก็บรวบรวมมา 

3. การหาความสัมพันธของขอมูล เปนการแยกแยะเงื่อนไขเพื่ออธบิายสาเหตุ ความสัมพันธ  

รวมทัง้การอธบิายการเกดิขึ้น การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศกึษา 
 

ผลการวจัิย 

 1. ลักษณะโครงสรางของสังคมในจังหวัดมหาสารคาม ลักษณะพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานเปนที่ดอน 

ลักษณะเปนหมูบานเล็ก ๆ ไมกี่หลังคาเรอืน การปกครองในหมูบานมีผูใหญบานเปนผูนํา คอยดูแลลูกบานใน

การเจรจา ไกลเกลี่ยปญหาที่เกดิขึ้น ประชากรในหมูบานสมัยกอนยังมีจํานวนไมมาก สวนใหญเปนพี่นองกัน

อยูรวมกันในลักษณะเครือญาติ เปนครอบครัวใหญ ประกอบดวย ตา ยาย พอ แม พี่ นอง นา อา คนใน

หมูบานนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรม

ตาง ๆ คนในหมูบานสวนใหญประกอบอาชพีทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว สวนมากทําเพื่อบรโิภคในครัวเรอืน 

 2. การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย เม่ือสังคมแปรเปลี่ยนไปสูความทันสมัย คนมีความรูและ

รับวิทยาการใหมจากโลกภายนอกมากขึ้น คนสวนใหญเสพติดความสบาย เริ่มมีการจางงานแทนการ
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ชวยเหลอืหรือแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของมากขึ้นและนยิมใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนหรือสัตว มีการใชโทรศัพท

และอินเตอรเน็ตในการตดิตอสื่อสาร ความสัมพันธในครอบครัวเริ่มลดนอยลง พอแมมักสงลูกเรยีนหนังสือ

สูงๆเพื่อตองการใหลูกไดเปนขาราชการ เปนเจาคนนายคน ชีวิตความเปนอยูจะไดสบายกวาตนเองที่ทํานา

ดวยความลําบากแสดงใหเห็นการพยายามเลื่อนฐานะทางสังคม ในดานศาสนา จากที่เคยทําบุญทุกวัน

เหมือนในอดตีก็เปลี่ยนเปนทําบุญเฉพาะในวันสําคัญทางพุทธศาสนาเทานัน้ 

3.  ความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ความเขมแข็งจะตองเกิดจาก

กระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชนและกระบวนการสะสมทุนของชุมชนกับวิถีชีวิตสมัยใหมหรือสังคม

สมัยใหมหรือทุนนิยม ซึ่งมีเครือขายระหวางชาวบานกับชาวบาน ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับรัฐ ชุมชนกับ

เอกชน ที่สําคัญภายในชุมชนตองมีระบบความสัมพันธที่ดี ขณะเดยีวกันก็ตองสรางเครือขายภายนอกชุมชน 

เชน กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สงนักศึกษามาอยูรวมกับชุมชน

เพื่อเรียนรูวิถชีีวติในชุมชน  ชาวบานก็ไดเรยีนรูวถิีชวีิตและเทคโนโลยีจากนักศึกษา ประชาชนในชุมชนมีการ

ปรับเปลี่ยนและเรยีนรูสิ่งที่มาพรอมกับมหาวทิยาลัยและสวนราชการ เปนตน 
    

อภปิรายผลการวจัิย 

  1. ลักษณะโครงสรางของสังคม ประชาชนอยูรวมกันในลักษณะเครอืญาต ิเปนครอบครัวใหญ คน

ในหมูบานสวนใหญประกอบอาชพีที่สบืทอดกันมาจากบรรพบุรุษ คือทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว สวนมากทําเพื่อ

บรโิภคในครัวเรอืนหากเหลอืก็แบงปนใหคนอ่ืนและนําไปขาย วถิีชวีติในอดตีเปนไปในลักษณะเอ้ือเฟอเผื่อแผ

แบงปนกัน ไมมีการซื้อขาย คนสวนใหญในสมัยนั้นนิยมเรียนจนถึง ป.6 แลวออกมาหางานทํา หรือทํานา 

รับจาง หากเจ็บปวยไมสบายเล็กนอยก็จะไปหาหมอที่สถานีอนามัยในหมูบาน หากหมูบานใดไมมีสถานี

อนามัยหรอือยูไกล ชาวบานก็จะซื้อยามาทานเองบางหรอืทานยาฝนหรอืยารากไมซึ่งเปนยาแผนโบราณของ

หมอพื้นบานและหมอธรรมตามความเชื่อซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ ธรรมลังกา (2556 : 

บทคัดยอ) เรื่อง รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐาน ในจังหวัด

เชียงราย ผลการวิจัยพบวา บริบทดานสังคมของชุมชนที่ เขมแข็งในจังหวัดเชียงราย เปนสังคมแบบ                     

เครือญาติ มีโครงสรางทางสังคมเปนทั้งแนวราบและแนวตั้ง ดานการเมืองมีการกระจายอํานาจ แบงการ

ปกครองชุมชนเปนหมวดหรือคุม ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจาก                     

บรรพบุรุษ และดานเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาตอุิดมสมบูรณเปนตนทุนในการผลิต และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ มานะ ชนะบุญ (2547 : บทคัดยอ) เรื่องความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาแบบ

พึ่งตนเอง : กรณีหมูบานเขานอยและหมูบานนาแพง อําเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแกน ผลการวจัิยพบวาชุมชนมี

ประวัติความเปนมาแบบเดียวกัน พูดภาษาเดียวกันและสามารถใชทรัพยากรจากธรรมชาติรวมกันไดโดย

สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิหคงอยูได มีผูนําชุมชนที่หลากหลาย อาทิ ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน  

ปราชญหมูบานและกํานัน มีความเปนผูนําทัง้ทางดานบุคลกิภาพและการปกครอง มีวัฒนธรรมที่ยึดถอืความ

เชื่อและประเพณี สวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสองหมูบานคือมีสมาชิกบางคนไมให
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 2. การสังเกต ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตโดยเขาไปมีสวนรวมเปนสมาชิกของชุมชน ประพฤติตน                      

ใหเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน เขาไปรวมทํากจิกรรมและ/หรอืทํางาน รวมพัฒนาชุมชน รวมงานประเพณี

ทางศาสนา เชน สงกรานต บุญผะเหวด งานบุญบั้งไฟ เปนตน โดยสังเกต จดจํา สอบถามและจดบันทึก

ขอมูล ที่นาสนใจ เพื่อนํามาวเิคราะห เรยีบเรยีง สรุป และเขยีนรายงาน 

 3. การสํารวจทางกายภาพและทางสังคม ผูวิจัยใชวิธีเดินสํารวจและทําแผนที่ชุมชนอยางคราว ๆ 

วาชุมชนมีสถานที่สําคัญอะไร เชน วัด โรงเรียน บอน้ํา แมน้ํา ลําหวย รานคา ที่ตั้งหอประชุมชุมชน                 

เขตที่พักอาศัย การงานอาชีพที่คนในชุมชนนยิม ผลผลติตาง ๆ วถิีชวีิตประจําวันและกจิกรรมตาง ๆ ที่เกดิขึ้น

ในชุมชน 
 

การวเิคราะหขอมูล  

ผูวจัิยวเิคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยใชการวเิคราะห 3 แบบ ตามแนวคิดของสุภางค จันทวา

นชิ (2546 : 131-137) ดังนี้ 

   1. การวิเคราะหแบบอุปนัย เปนวธิกีารสรางขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรมหรือปรากฏการณ

ที่มองเห็น นํามาสรางสมมุติฐานช่ัวคราวและพิสูจนสมุมติฐานนั้นตลอดเวลา ถาขอมูลนั้นยังไมไดรับการ

ตรวจสอบยืนยัน ถือวาเปนสมมุติฐานชั่วคราว ถาหากไดรับการยืนยันแลว ก็ถอืวาเปนขอสรุป เชน รูปแบบ

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม เม่ือเห็นเหตุการณหลายๆ 

เหตุการณเปนรูปธรรมก็ลงมือสรางสมมุติฐานชั่วคราว ถาหากไดรับการยืนยันแลวก็ถอืเปนขอสรุป 

2. การวิเคราะหโดยการจําแนกชนดิขอมูล เปนการจัดหมวดหมูของขอมูล หาแบบแผน  

ความหมายและความสัมพันธของปรากฏการณภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ศกึษา และทําความ

เขาใจกับความหลากหลายและความแตกตางของขอมูลที่เก็บรวบรวมมา 

3. การหาความสัมพันธของขอมูล เปนการแยกแยะเงื่อนไขเพื่ออธบิายสาเหตุ ความสัมพันธ  

รวมทัง้การอธบิายการเกดิขึ้น การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศกึษา 
 

ผลการวจัิย 

 1. ลักษณะโครงสรางของสังคมในจังหวัดมหาสารคาม ลักษณะพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานเปนที่ดอน 

ลักษณะเปนหมูบานเล็ก ๆ ไมกี่หลังคาเรอืน การปกครองในหมูบานมีผูใหญบานเปนผูนํา คอยดูแลลูกบานใน

การเจรจา ไกลเกลี่ยปญหาที่เกดิขึ้น ประชากรในหมูบานสมัยกอนยังมีจํานวนไมมาก สวนใหญเปนพี่นองกัน

อยูรวมกันในลักษณะเครือญาติ เปนครอบครัวใหญ ประกอบดวย ตา ยาย พอ แม พี่ นอง นา อา คนใน

หมูบานนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรม

ตาง ๆ คนในหมูบานสวนใหญประกอบอาชพีทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว สวนมากทําเพื่อบรโิภคในครัวเรอืน 

 2. การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย เม่ือสังคมแปรเปลี่ยนไปสูความทันสมัย คนมีความรูและ

รับวิทยาการใหมจากโลกภายนอกมากขึ้น คนสวนใหญเสพติดความสบาย เริ่มมีการจางงานแทนการ
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ชวยเหลอืหรือแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของมากขึ้นและนยิมใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนหรือสัตว มีการใชโทรศัพท

และอินเตอรเน็ตในการตดิตอสื่อสาร ความสัมพันธในครอบครัวเริ่มลดนอยลง พอแมมักสงลูกเรยีนหนังสือ

สูงๆเพื่อตองการใหลูกไดเปนขาราชการ เปนเจาคนนายคน ชีวิตความเปนอยูจะไดสบายกวาตนเองที่ทํานา

ดวยความลําบากแสดงใหเห็นการพยายามเลื่อนฐานะทางสังคม ในดานศาสนา จากที่เคยทําบุญทุกวัน

เหมือนในอดตีก็เปลี่ยนเปนทําบุญเฉพาะในวันสําคัญทางพุทธศาสนาเทานัน้ 

3.  ความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ความเขมแข็งจะตองเกิดจาก

กระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชนและกระบวนการสะสมทุนของชุมชนกับวิถีชีวิตสมัยใหมหรือสังคม

สมัยใหมหรือทุนนิยม ซึ่งมีเครือขายระหวางชาวบานกับชาวบาน ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับรัฐ ชุมชนกับ

เอกชน ที่สําคัญภายในชุมชนตองมีระบบความสัมพันธที่ดี ขณะเดยีวกันก็ตองสรางเครือขายภายนอกชุมชน 

เชน กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สงนักศึกษามาอยูรวมกับชุมชน

เพื่อเรียนรูวิถชีีวติในชุมชน  ชาวบานก็ไดเรยีนรูวถิีชวีิตและเทคโนโลยีจากนักศึกษา ประชาชนในชุมชนมีการ

ปรับเปลี่ยนและเรยีนรูสิ่งที่มาพรอมกับมหาวทิยาลัยและสวนราชการ เปนตน 
    

อภปิรายผลการวจัิย 

  1. ลักษณะโครงสรางของสังคม ประชาชนอยูรวมกันในลักษณะเครอืญาต ิเปนครอบครัวใหญ คน

ในหมูบานสวนใหญประกอบอาชพีที่สบืทอดกันมาจากบรรพบุรุษ คือทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว สวนมากทําเพื่อ

บรโิภคในครัวเรอืนหากเหลอืก็แบงปนใหคนอ่ืนและนําไปขาย วถิีชวีติในอดตีเปนไปในลักษณะเอ้ือเฟอเผื่อแผ

แบงปนกัน ไมมีการซื้อขาย คนสวนใหญในสมัยนั้นนิยมเรียนจนถึง ป.6 แลวออกมาหางานทํา หรือทํานา 

รับจาง หากเจ็บปวยไมสบายเล็กนอยก็จะไปหาหมอที่สถานีอนามัยในหมูบาน หากหมูบานใดไมมีสถานี

อนามัยหรอือยูไกล ชาวบานก็จะซื้อยามาทานเองบางหรอืทานยาฝนหรอืยารากไมซึ่งเปนยาแผนโบราณของ

หมอพื้นบานและหมอธรรมตามความเชื่อซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมบูรณ ธรรมลังกา (2556 : 

บทคัดยอ) เรื่อง รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐาน ในจังหวัด

เชียงราย ผลการวิจัยพบวา บริบทดานสังคมของชุมชนที่ เขมแข็งในจังหวัดเชียงราย เปนสังคมแบบ                     

เครือญาติ มีโครงสรางทางสังคมเปนทั้งแนวราบและแนวตั้ง ดานการเมืองมีการกระจายอํานาจ แบงการ

ปกครองชุมชนเปนหมวดหรือคุม ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจาก                     

บรรพบุรุษ และดานเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาตอุิดมสมบูรณเปนตนทุนในการผลิต และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ มานะ ชนะบุญ (2547 : บทคัดยอ) เรื่องความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาแบบ

พึ่งตนเอง : กรณีหมูบานเขานอยและหมูบานนาแพง อําเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแกน ผลการวจัิยพบวาชุมชนมี

ประวัติความเปนมาแบบเดียวกัน พูดภาษาเดียวกันและสามารถใชทรัพยากรจากธรรมชาติรวมกันไดโดย

สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิหคงอยูได มีผูนําชุมชนที่หลากหลาย อาทิ ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน  

ปราชญหมูบานและกํานัน มีความเปนผูนําทัง้ทางดานบุคลกิภาพและการปกครอง มีวัฒนธรรมที่ยึดถอืความ

เชื่อและประเพณี สวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสองหมูบานคือมีสมาชิกบางคนไมให
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ความสําคัญในการรวมกิจกรรมที่จัดทําขึ้นและเงินทุนไมพอในการผลิต มีหนี้สินในครอบครัวและขาด

แรงงานคนและสัตวในการผลติ 

 2. การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย คนสวนใหญเสพติดความสบาย ปจจุบันทุกบานมีเครื่อง

อํานวยความสะดวกไมวาจะเปนรถมอเตอรไซค รถยนต ทวีี ตูเย็น ทําใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เริ่มมี

การจางงานแทนการชวยเหลอืหรอืแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของมากขึ้น และนิยมใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนหรือ

สัตว สอดคลองกับงานวจัิยของประพันธ จันทรผง (2548 : บทคัดยอ) เรื่องเงื่อนไขที่มีผลตอการทําใหชุมชน

เขมแข็ง : กรณีศกึษาบานหาดผาขน หมูที่ 3 ตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  ผลการวจัิยพบวา 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ไดแก ผูนําและกิจกรรมของผูนํา กระบวนการสรางกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กระบวนการสรางองคกรและเครือขายทางเศรษฐกิจ มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน  เงื่อนไขทางสังคม  

ไดแก การมีสวนรวมของกลุมกิจกรรม การมีจิตสํานกึรักถิ่นฐานของคนในชุมชนและการพึ่งพาอาศัยของคน

ในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของธรียุทธ บุญมี (2541 : 10) เรื่อง “สังคมเขมแข็ง” โดยใหความสําคัญกับ

ความเขมแข็งของพลังที่สามหรือพลังของสังคม ซึ่งความเขมแข็งจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความรวมมือกันของนัก

ธุรกจิ นักวชิาชพี นักศกึษา ปญญาชนและชาวบาน สอดคลองกับแนวคิดของทัศนยี ลักขณาภิชนชัช (2550) กลาว

วา “วิธีการสรางความเขมแข็งของชุมชน” จะเริ่มตนจาก “คนในชุมชน” ซึ่งเปนแกนกลางของชุมชน ปจจัย

แวดลอมภายนอกชุมชนมีผลกระทบตอความเปนอยูของชุมชน ชาวชุมชนตองเรียนรูและสรางภูมิคุมกันในตัว

ที่ดี สามารถปรับตัวไดอยางทันตอสถานการณ จึงตองเรยีนรูการปรับวิธคิีดและวธิีปฏิบัตตินใหสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนปกติสุข สอดคลองกับแนวคิดของคณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ ที่วา

ลักษณะของชุมชนที่มีความเขมแข็งจะตองเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการประเมินสถานการณ

ของชุมชน กําหนดวิสัยทัศน รวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการ

พัฒนาชุมชนผานกระบวนการของชุมชน มีเครือขายความรวมมือกับภาคี ซึ่งอาจจะเปนหมูบาน ชุมชนอ่ืน 

ทองถิ่น ภาคราชการ องคกรเอกชน นกัธุรกจิ และอ่ืน ๆ   

3. ความเขมแข็งของประชาชน จากการเปลี่ยนแปลงบรบิทตาง ๆ ในพื้นที่ที่เกิดความทันสมัยที่มา

พรอมกับการยายสวนราชการตางๆ เชน ศาลากลางจังหวัด และมหาวทิยาลัย เขาไปอยูในพื้นที่ชุมชน กอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง เกิดความเขมแข็งในชุมชนแทบทุกดานเชน ดานเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น เกิด

อาชีพใหมหลากหลายขึ้น เกิดการจางงาน มีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น ประชาชนรูจักนําเทคโนโลยีและ

วทิยาการใหม ๆ มาตอยอดองคความรูที่มีอยูเดมิเพื่อสรางรายไดใหกับตวัเองและสังคม ประกอบกับเม่ือมีไฟฟา 

ทีวี และความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหชาวบานสามารถรับรูขอมูลขาวสารดานการเมือง การปกครองมากขึ้น 

สงผลใหคนสนใจการเมืองมากขึ้น กลาแสดงความเห็นในทางการเมืองมากขึ้นและกลาตอสูทางการเมืองมาก

ขึ้น ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม แมจะลดลงและเสื่อมโทรมไปตามเวลาแตก็มีการจัดทําโครงการรวมกับ

มหาวิทยาลัยในพื้นที่และสวนราชการในการรณรงคการปลูกปา จัดโครงการพื้นฟูพื้นที่ปาชุมชน หนองน้ํา

ธรรมชาติ ใหความรูในการพัฒนาแหลงน้ํา ใหประชาชนสามารถนําน้ําไปใชในการเกษตรไดอยางเต็มที่และ

รักษาดอนปูตา ซึ่งเรียกไดวาเปนปาผืนสุดทายในชุมชนเปนแหลงอาหารสรางรายไดของชุมชนที่เกดิจากการเก็บ

เห็ด การหาของปา พชืผักสมุนไพร ของคนในชุมชนเหมือนเชนเดมิ ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ สมบูรณ ธรรม
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ลังกา (2556 : บทคัดยอ) เรื่องรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปน

ฐาน ในจังหวัดเชยีงราย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน ที่สําคัญคือ กระบวนการ

เรียนรูของชุมชน ระบบเครือขาย ระบบความสัมพันธในชุมชน และ ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนา 

สอดคลองกับงานวจัิยของ ณัฐศรัณย ชุมวรฐายี (2552 : บทคัดยอ) เรื่อง ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกจิ สังคม

และการเมืองที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชนจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมความเขมแข็งของ

ชุมชนในจังหวัดตราดอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

ความม่ันคงปลอดภัยของชุมชน ดานการมีวิสัยทัศนของชุมชน ดานความรักและความหวงแหนชุมชนและ

ความสามารถในการพึ่งตนเอง สวนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยพื้นฐานทางสังคม ปจจัยพื้นฐานทาง

การเมือง มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของชุมชนในระดับมาก สําหรับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกจิ สังคม

และการเมืองสามารถรวมกันทํานายความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด และเม่ือพิจารณาจากตัวแปร

ยอย พบวา ตัวแปรดานการจัดระเบียบสังคมของชุมชนในปจจัยทางสังคมมีคาสัมประสทิธิ์การทํานายความ

เขมแขงของชุมชนในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรดานการบูรณาการความรูในการผลติและความ

เขมแข็งของกลุมทางเศรษฐกิจในปจจัยทางเศรษฐกิจ  ตามลําดับ สอดคลองกับงานวจัิยของ สุรยีพร ธรรมิก

พงษ และคณะ (2551 : บทคัดยอ) เรื่องรูปแบบการสรางความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อสังคมที่มีความสุข ย่ังยืน  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน หมูที่ 6 ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ มีความสอดคลองกับความตองการจําเปน มี

ความตอเนื่องและนําไปสูการปฏิบัตไิดด ีในดานผลการดําเนนิงาน พบวา สมาชกิในชุมชนสามารถดําเนนิการ

โดยการวางแผนรวมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนเขมแข็งโดยยึดหลักการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกจิของชุมชนและการสรางศักยภาพในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และบุคลากรมีความพึงพอใจตอการสรางชุมชนเขมแข็งในระดับมาก และสอดคลองแนวคิด

ของ นภาภรณ หะวานนท (2543 : 5-7) ที่วา ดัชนคีวามเขมแข็งจะตองเกิดจากกระบวนการเรียนรูรวมกัน

ของชุมชน และกระบวนการสะสมทุนของชุมชน กับวิถีชีวิตสมัยใหมหรือสังคมสมัยใหมหรือทุนนิยม ซึ่งมี

เครือขายระหวางชาวบานกับชาวบาน ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับรัฐ ชุมชนกับเอกชน ที่สําคัญในชุมชนตองมี

ระบบความสัมพันธที่ดี ขณะเดยีวกันก็ตองสรางเครอืขายภายนอกชุมชน การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนไปสูความ

ทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ไดสรุปและสังเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนไปสู

ความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ดังภาพที่ 1 
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ความสําคัญในการรวมกิจกรรมที่จัดทําขึ้นและเงินทุนไมพอในการผลิต มีหนี้สินในครอบครัวและขาด

แรงงานคนและสัตวในการผลติ 

 2. การเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย คนสวนใหญเสพติดความสบาย ปจจุบันทุกบานมีเครื่อง

อํานวยความสะดวกไมวาจะเปนรถมอเตอรไซค รถยนต ทวีี ตูเย็น ทําใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เริ่มมี

การจางงานแทนการชวยเหลอืหรอืแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของมากขึ้น และนิยมใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนหรือ

สัตว สอดคลองกับงานวจัิยของประพันธ จันทรผง (2548 : บทคัดยอ) เรื่องเงื่อนไขที่มีผลตอการทําใหชุมชน

เขมแข็ง : กรณีศกึษาบานหาดผาขน หมูที่ 3 ตําบลเมืองจัง กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  ผลการวจัิยพบวา 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ไดแก ผูนําและกิจกรรมของผูนํา กระบวนการสรางกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กระบวนการสรางองคกรและเครือขายทางเศรษฐกิจ มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน  เงื่อนไขทางสังคม  

ไดแก การมีสวนรวมของกลุมกิจกรรม การมีจิตสํานกึรักถิ่นฐานของคนในชุมชนและการพึ่งพาอาศัยของคน

ในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของธรียุทธ บุญมี (2541 : 10) เรื่อง “สังคมเขมแข็ง” โดยใหความสําคัญกับ

ความเขมแข็งของพลังที่สามหรือพลังของสังคม ซึ่งความเขมแข็งจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความรวมมือกันของนัก

ธุรกจิ นักวชิาชพี นักศกึษา ปญญาชนและชาวบาน สอดคลองกับแนวคิดของทัศนยี ลักขณาภิชนชัช (2550) กลาว

วา “วิธีการสรางความเขมแข็งของชุมชน” จะเริ่มตนจาก “คนในชุมชน” ซึ่งเปนแกนกลางของชุมชน ปจจัย

แวดลอมภายนอกชุมชนมีผลกระทบตอความเปนอยูของชุมชน ชาวชุมชนตองเรียนรูและสรางภูมิคุมกันในตัว

ที่ดี สามารถปรับตัวไดอยางทันตอสถานการณ จึงตองเรยีนรูการปรับวิธคิีดและวธิีปฏิบัตตินใหสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนปกติสุข สอดคลองกับแนวคิดของคณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ ที่วา

ลักษณะของชุมชนที่มีความเขมแข็งจะตองเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการประเมินสถานการณ

ของชุมชน กําหนดวิสัยทัศน รวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการ

พัฒนาชุมชนผานกระบวนการของชุมชน มีเครือขายความรวมมือกับภาคี ซึ่งอาจจะเปนหมูบาน ชุมชนอ่ืน 

ทองถิ่น ภาคราชการ องคกรเอกชน นกัธุรกจิ และอ่ืน ๆ   

3. ความเขมแข็งของประชาชน จากการเปลี่ยนแปลงบรบิทตาง ๆ ในพื้นที่ที่เกิดความทันสมัยที่มา

พรอมกับการยายสวนราชการตางๆ เชน ศาลากลางจังหวัด และมหาวทิยาลัย เขาไปอยูในพื้นที่ชุมชน กอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง เกิดความเขมแข็งในชุมชนแทบทุกดานเชน ดานเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น เกิด

อาชีพใหมหลากหลายขึ้น เกิดการจางงาน มีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น ประชาชนรูจักนําเทคโนโลยีและ

วทิยาการใหม ๆ มาตอยอดองคความรูที่มีอยูเดมิเพื่อสรางรายไดใหกับตวัเองและสังคม ประกอบกับเม่ือมีไฟฟา 

ทีวี และความรูใหม ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหชาวบานสามารถรับรูขอมูลขาวสารดานการเมือง การปกครองมากขึ้น 

สงผลใหคนสนใจการเมืองมากขึ้น กลาแสดงความเห็นในทางการเมืองมากขึ้นและกลาตอสูทางการเมืองมาก

ขึ้น ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม แมจะลดลงและเสื่อมโทรมไปตามเวลาแตก็มีการจัดทําโครงการรวมกับ

มหาวิทยาลัยในพื้นที่และสวนราชการในการรณรงคการปลูกปา จัดโครงการพื้นฟูพื้นที่ปาชุมชน หนองน้ํา

ธรรมชาติ ใหความรูในการพัฒนาแหลงน้ํา ใหประชาชนสามารถนําน้ําไปใชในการเกษตรไดอยางเต็มที่และ

รักษาดอนปูตา ซึ่งเรียกไดวาเปนปาผืนสุดทายในชุมชนเปนแหลงอาหารสรางรายไดของชุมชนที่เกดิจากการเก็บ

เห็ด การหาของปา พชืผักสมุนไพร ของคนในชุมชนเหมือนเชนเดมิ ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ สมบูรณ ธรรม
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ลังกา (2556 : บทคัดยอ) เรื่องรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปน

ฐาน ในจังหวัดเชยีงราย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน ที่สําคัญคือ กระบวนการ

เรียนรูของชุมชน ระบบเครือขาย ระบบความสัมพันธในชุมชน และ ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนา 

สอดคลองกับงานวจัิยของ ณัฐศรัณย ชุมวรฐายี (2552 : บทคัดยอ) เรื่อง ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกจิ สังคม

และการเมืองที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชนจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมความเขมแข็งของ

ชุมชนในจังหวัดตราดอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

ความม่ันคงปลอดภัยของชุมชน ดานการมีวิสัยทัศนของชุมชน ดานความรักและความหวงแหนชุมชนและ

ความสามารถในการพึ่งตนเอง สวนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยพื้นฐานทางสังคม ปจจัยพื้นฐานทาง

การเมือง มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของชุมชนในระดับมาก สําหรับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกจิ สังคม

และการเมืองสามารถรวมกันทํานายความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด และเม่ือพิจารณาจากตัวแปร

ยอย พบวา ตัวแปรดานการจัดระเบียบสังคมของชุมชนในปจจัยทางสังคมมีคาสัมประสทิธิ์การทํานายความ

เขมแขงของชุมชนในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรดานการบูรณาการความรูในการผลติและความ

เขมแข็งของกลุมทางเศรษฐกิจในปจจัยทางเศรษฐกิจ  ตามลําดับ สอดคลองกับงานวจัิยของ สุรยีพร ธรรมิก

พงษ และคณะ (2551 : บทคัดยอ) เรื่องรูปแบบการสรางความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อสังคมที่มีความสุข ย่ังยืน  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน หมูที่ 6 ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ มีความสอดคลองกับความตองการจําเปน มี

ความตอเนื่องและนําไปสูการปฏิบัตไิดด ีในดานผลการดําเนนิงาน พบวา สมาชกิในชุมชนสามารถดําเนนิการ

โดยการวางแผนรวมกัน จัดทําแผนพัฒนาชุมชนเขมแข็งโดยยึดหลักการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกจิของชุมชนและการสรางศักยภาพในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และบุคลากรมีความพึงพอใจตอการสรางชุมชนเขมแข็งในระดับมาก และสอดคลองแนวคิด

ของ นภาภรณ หะวานนท (2543 : 5-7) ที่วา ดัชนคีวามเขมแข็งจะตองเกิดจากกระบวนการเรียนรูรวมกัน

ของชุมชน และกระบวนการสะสมทุนของชุมชน กับวิถีชีวิตสมัยใหมหรือสังคมสมัยใหมหรือทุนนิยม ซึ่งมี

เครือขายระหวางชาวบานกับชาวบาน ชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับรัฐ ชุมชนกับเอกชน ที่สําคัญในชุมชนตองมี

ระบบความสัมพันธที่ดี ขณะเดยีวกันก็ตองสรางเครอืขายภายนอกชุมชน การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนไปสูความ

ทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ไดสรุปและสังเคราะหรูปแบบการเปลี่ยนไปสู

ความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ดังภาพที่ 1 
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ขอเสนอแนะการวจัิย 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม 
 

ขอเสนอแนะ 

 1. หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของควรสรางกระบวนการเรยีนรูใหคนในชุมชนเพื่อใหการพัฒนา

โครงสรางตาง ๆ เปลี่ยนไปสูความทันสมัยสอดคลองกับวิถีชวีิตความเปนอยูและอัตลักษณของคน ในพื้นที่

และคูขนานไปกับความทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2. การเปลี่ยนไปสูความทันสมัยในดานตาง ๆ มีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของคน                        

ในชุมชน หนวยงานของรัฐควรใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นของคนในพื้นที่ประกอบการตัดสนิใจ   

ในการดําเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหโครงการสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคและปราศจากการตอตานจากคน                    

ในพื้นที่ในรูปของการประทวงหรือฟองรองตอศาลปกครอง อันจะสงผลใหเสียเวลาและเสียคาใชจาย

ตลอดจนโอกาสในการพัฒนา 

  3. หนวยงานภาครัฐสามารถนํารูปแบบการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยกับความเขมแข็งของประชาชน

ในจังหวัดมหาสารคามไปประยุกตใชในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ใหมีความเจริญในลักษณะ

เดยีวกันกับชุมชนแวงนาง  อําเภอเมืองมหาสารคาม  และชุมชนขามเรยีง อําเภอกันทรวชิัย 

 4. กรณีชุมชนที่มีความเจรญิแบบกาวกระโดดเชนเดียวกับชุมชนแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม 
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การสํารวจเบื้องตนของพชืลมลุกกลุมกลบีดอกเชื่อมกัน 

ในอุทยานแหงชาตภิลูังกา จังหวัดนครพนม 

Preliminary Survey of Sympetalous Herbs in Phu Langka National Park, 

Nakhon Phanom Province 

 

วรชาต ิ โตแกว (Worachat Tokaew) 1  
 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

บทคัดยอ 

สํารวจความหลากชนิดของพืชลมลุกที่มีกลีบดอกเชื่อมกัน ในพื้นที่อุทยานแหงชาตภูิลังกา จังหวัด

นครพนม ระหวางเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 พบพชื 10 วงศ 30 สกุล 40 ชนิด 

เปนพืชหายาก 3 ชนิด ไดแก ใบเดียวดอกเดียว (Argostemma monophyllum Sridith) สามยอด (Canscora 

andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke) และ ประกายฉัตร (Phyllocyclus parishii (Hook. f.) Kurz) และพชืตาง

ถิ่นรุกราน 3 ชนิด ไดแก สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob.) ผักกาดชาง (Crassocephalum 

crepidioides S. Moore) และแมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) 
 

คําสําคัญ: ความหลากชนดิ, พชืหายาก, พชืตางถิ่นรุกราน 
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1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

บทคัดยอ 

สํารวจความหลากชนิดของพืชลมลุกที่มีกลีบดอกเชื่อมกัน ในพื้นที่อุทยานแหงชาตภูิลังกา จังหวัด

นครพนม ระหวางเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 พบพชื 10 วงศ 30 สกุล 40 ชนิด 

เปนพืชหายาก 3 ชนิด ไดแก ใบเดียวดอกเดียว (Argostemma monophyllum Sridith) สามยอด (Canscora 

andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke) และ ประกายฉัตร (Phyllocyclus parishii (Hook. f.) Kurz) และพชืตาง

ถิ่นรุกราน 3 ชนิด ไดแก สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob.) ผักกาดชาง (Crassocephalum 

crepidioides S. Moore) และแมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit.) 
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บทนํา 

อุทยานแหงชาติภูลังกามีลักษณะเปนภูเขาเรียงซอนกันตามแนวแมน้ําโขง คือ ภูลังกาเหนอื ภูลังกา

กลาง ภูลังกาใต และสลับดวยเทือกเขาขนาดเล็กหลายลูกทอดยาวตามแนวทศิเหนือกับทิศใต มีความสูงที่

จุดสูงสุดบนภูลังกาเหนอื 563 เมตรจากระดับน้ําทะเล สภาพโดยทั่วไปเปนภูเขาหนิทราย แบงชั้นหินที่สําคัญ

ออกเปน 3 หมวด คือ หมวดหินโคราช หมวดหนิภูพาน และหมวดหนิภูกระดงึ ลักษณะดนิเปนดนิทรายมีการ

พังทลายปานกลาง พื้นที่อุทยานแหงชาติภูลังกาเปนตนกําเนิดของลําธารหลายสาย ไดแก หวยทรายเหนือ 

หวยซาน หวยยางนกเหาะ หวยลังกา หวยขาม และหวยทรายใต โดยไหลลงสูแมน้ําโขง ที่อําเภอบานแพง 

จังหวัดนครพนม ลําธารเหลานี้มีความสําคัญมากสําหรับปาและเปนประโยชนตอราษฎรในที่ราบที่อยู

ใกลเคียงในการทําเกษตรกรรม (กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปาและพันธุพชื. 2556) 

 ปาภูลังกาเปนแหลงพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ ที่สําคัญและมีความหลากหลายอีกดวย ชาวบานที่

อาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบมีการจัดตัง้กลุมภูมิปญญาสมุนไพรและมีหมอยาสมุนไพรหลายทานที่ใหการรักษา

แกคนในชุมชนและในหลายพื้นที่ที่มีความสนใจ อุทยานแหงชาตภูิลังกาจึงถูกจัดใหเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพร 

โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแผนคุมครองพืชสมุนไพรใน

พื้นที่อนุรักษ 8 แหงของประเทศไทย (โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความตกลงพหุภาคีดาน

สิ่งแวดลอม. 2555)  

อุทยานแหงชาติภูลังกาปกคลุมดวยปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ความแตกตางของ

สภาพนิเวศวทิยาทําใหมีความหลากหลายของพรรณไม แตยังไมมีการศกึษาความหลากหลายของพืชอยาง

จรงิจัง โดยเฉพาะพืชลมลุกซึ่งวงจรการเจรญิเติบโตและประชากรจะถูกควบคุมโดยอิทธิพลสิ่งแวดลอมและ

ไมตนที่มีขนาดใหญ มีรายงานพืชลมลุกที่มีความสําคัญ ไดแก กลวยไมรองเทานารี (Paphiopedilum) 

กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium spp.) และแดงอุบล (Doritis pulcherrima Lindl.) (กรมอุทยานแหงชาต ิสัตว

ปาและพันธุพืช. 2556) ซึ่งเปนพืชที่ มีความสวยงามและถูกจัดเปนพืชที่ มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ  

(สํานักวจัิยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช. 2553: 16-17) นอกจากนี้ยังมีรายงานการคนพบพืชชนิดใหมและ

พชืรายงานใหมในพื้นที่หลายชนิด ไดแก เถากะไดลงิ (Bauhinia nakhonphanomensis Chatan)(Chatan. 2013: 

1-5), วานเปราะหิน(Caulokaempferia phulangkaensis Picheans.) (Picheansoonthon and Koonterm, 2008: 

248-257) และ Isodon walker (Arn.) H.Hara (Trisarasi and Suddee. 2009: 151-155) เปนตน ซึ่งแสดงถึง

ความหลากหลายทางชวีภาพของพื้นที่ การดําเนนิการวจัิยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความหลากชนิด

ของพชืลมลุกกลุมกลีบดอกเชื่อมกันในพื้นที่อุทยานฯ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาความหลากหลาย

ของพชืในพื้นที่ตอไป 
 

วธิกีารวจัิย 

 สํารวจพืชลมลุกในกลุมที่มีกลีบดอกเชื่อมกันบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาตแิละบรเิวณใกลเคียง

รวมกับเจาหนาที่อุทยานฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 โดยสํารวจ 2 เดือนตอ

ครัง้ รวม 6 ครัง้ ถายภาพ และเก็บตัวอยางเพื่อใชในการระบุชนิดและทําตัวอยางพันธุไมอางอิง การระบุชนิด
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พืชใชเอกสารทางอนุกรมวิธาน เชน Flora of Thailand, Thai Forest Bulletin (Botany) และหนังสือพรรณไม

ตาง ๆ ชื่อพื้นเมืองของพชืที่สํารวจพบอางอิงตามหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย โดยเต็ม สมิตินันทน 

(สวนพฤกษศาสตรปาไม สาํนักวชิาการปาไม กรมปาไม. 2544)  
 

ผลการวจัิย 

 จากการสํารวจความหลากชนิดของพืชดอกกลุมกลีบดอกเชื่อมกันในอุทยานแหงชาติภูลังกา จังหวัด

นครพนมพบพืชทัง้หมด 40 ชนดิ ใน 10 วงศ ไดแก วงศทานตะวัน (Asteraceae) วงศเข็ม (Rubiaceae) วงศตอยติ่ง 

(Acanthaceae) วงศตางไกปา (Polygalaceae) วงศหญางวงชาง (Boraginaceae) วงศแตง (Cucurbitaceae) วงศ

ดอกหรีดเขา (Gentianaceae) วงศแววมยุรา (Scrophulariaceae) วงศกระเพรา (Lamiaceae) และวงศมะเขือ 

(Solanaceae) จํานวน 10, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2 และ 1 ชนดิ ตามลําดับ(ตารางที่ 1) โดยพืชที่พบสวนใหญมีกลีบ

ดอกเชื่อมกันมากกวาครึ่งหนึ่งของความยาวกลีบหรือเชื่อมกันตลอดความยาวของกลีบดอก มีรูปรางเปนรูป

หลอดหรอืรูประฆัง ยกเวนวงศตางไกปาที่กลบีดอกเชื่อมตดิกันเฉพาะบรเิวณโคนกลีบ  

พชืที่สํารวจพบจําแนกเปนพืชทองถิ่น 34 ชนิด ในจํานวนนี้มีพืชที่ถูกจัดเปนพชืหายาก (rare plant) 

ของประเทศไทย 3 ชนิด (ภาพที่ 1ก.- 1ค.) ไดแก ประกายฉัตร (Phyllocyclus parishii) สามยอด (Canscora 

andrographiodes) และ ประดับหินใบเดียว (Argostemma monophyllum) ซึ่งเปนพชืถิ่นเดยีวของประเทศไทย 

(endemic species) (Sridith. 1999: 103 และ Sridith and Puff. 2000: 130) และพบพืชตางถิ่น (alien plants) 

6 ชนดิ เปนพืชตางถิ่นยังไมรุกราน 3 ชนดิ ไดแก ตนีตุกแก (Tridax procumbens) สาบแรงสาบกา (Ageratum 

conyzoides) และสาบมวง (Praxelis clematidea) (โสมวรรณ สุขประเสริฐ และอนุสรา ทองเอียม. 2552; 

พมิพวด ีพรพงศรุงเรอืง. 2555: 35-36) และอีก 3 ชนดิ (ภาพที่ 2) อยูในรายงาน ทะเบียนชนดิพันธุตางถิ่นที่

ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ในกลุมของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลว (invasive alien 

plant) ไดแก สาบเสือ (Chromolaena odorata) ผักกาดชาง (Crassocephalum crepidioides) และ แมงลักคา 

(Hyptis suaveolens)  
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บทนํา 

อุทยานแหงชาติภูลังกามีลักษณะเปนภูเขาเรียงซอนกันตามแนวแมน้ําโขง คือ ภูลังกาเหนอื ภูลังกา

กลาง ภูลังกาใต และสลับดวยเทือกเขาขนาดเล็กหลายลูกทอดยาวตามแนวทศิเหนือกับทิศใต มีความสูงที่

จุดสูงสุดบนภูลังกาเหนอื 563 เมตรจากระดับน้ําทะเล สภาพโดยทั่วไปเปนภูเขาหนิทราย แบงชั้นหินที่สําคัญ

ออกเปน 3 หมวด คือ หมวดหินโคราช หมวดหนิภูพาน และหมวดหนิภูกระดงึ ลักษณะดนิเปนดนิทรายมีการ

พังทลายปานกลาง พื้นที่อุทยานแหงชาติภูลังกาเปนตนกําเนิดของลําธารหลายสาย ไดแก หวยทรายเหนือ 

หวยซาน หวยยางนกเหาะ หวยลังกา หวยขาม และหวยทรายใต โดยไหลลงสูแมน้ําโขง ที่อําเภอบานแพง 

จังหวัดนครพนม ลําธารเหลานี้มีความสําคัญมากสําหรับปาและเปนประโยชนตอราษฎรในที่ราบที่อยู

ใกลเคียงในการทําเกษตรกรรม (กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปาและพันธุพชื. 2556) 

 ปาภูลังกาเปนแหลงพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ ที่สําคัญและมีความหลากหลายอีกดวย ชาวบานที่

อาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบมีการจัดตัง้กลุมภูมิปญญาสมุนไพรและมีหมอยาสมุนไพรหลายทานที่ใหการรักษา

แกคนในชุมชนและในหลายพื้นที่ที่มีความสนใจ อุทยานแหงชาตภูิลังกาจึงถูกจัดใหเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพร 

โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแผนคุมครองพืชสมุนไพรใน

พื้นที่อนุรักษ 8 แหงของประเทศไทย (โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความตกลงพหุภาคีดาน

สิ่งแวดลอม. 2555)  

อุทยานแหงชาติภูลังกาปกคลุมดวยปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ความแตกตางของ

สภาพนิเวศวทิยาทําใหมีความหลากหลายของพรรณไม แตยังไมมีการศกึษาความหลากหลายของพืชอยาง

จรงิจัง โดยเฉพาะพืชลมลุกซึ่งวงจรการเจรญิเติบโตและประชากรจะถูกควบคุมโดยอิทธิพลสิ่งแวดลอมและ

ไมตนที่มีขนาดใหญ มีรายงานพืชลมลุกที่มีความสําคัญ ไดแก กลวยไมรองเทานารี (Paphiopedilum) 

กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium spp.) และแดงอุบล (Doritis pulcherrima Lindl.) (กรมอุทยานแหงชาต ิสัตว

ปาและพันธุพืช. 2556) ซึ่งเปนพืชที่ มีความสวยงามและถูกจัดเปนพืชที่ มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ  

(สํานักวจัิยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช. 2553: 16-17) นอกจากนี้ยังมีรายงานการคนพบพืชชนิดใหมและ
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ของพชืลมลุกกลุมกลีบดอกเชื่อมกันในพื้นที่อุทยานฯ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาความหลากหลาย

ของพชืในพื้นที่ตอไป 
 

วธิกีารวจัิย 

 สํารวจพืชลมลุกในกลุมที่มีกลีบดอกเชื่อมกันบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาตแิละบรเิวณใกลเคียง

รวมกับเจาหนาที่อุทยานฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2555 โดยสํารวจ 2 เดือนตอ

ครัง้ รวม 6 ครัง้ ถายภาพ และเก็บตัวอยางเพื่อใชในการระบุชนิดและทําตัวอยางพันธุไมอางอิง การระบุชนิด
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พืชใชเอกสารทางอนุกรมวิธาน เชน Flora of Thailand, Thai Forest Bulletin (Botany) และหนังสือพรรณไม

ตาง ๆ ชื่อพื้นเมืองของพชืที่สํารวจพบอางอิงตามหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย โดยเต็ม สมิตินันทน 

(สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวชิาการปาไม กรมปาไม. 2544)  
 

ผลการวจัิย 

 จากการสํารวจความหลากชนิดของพืชดอกกลุมกลีบดอกเชื่อมกันในอุทยานแหงชาติภูลังกา จังหวัด
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(Solanaceae) จํานวน 10, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2 และ 1 ชนดิ ตามลําดับ(ตารางที่ 1) โดยพืชที่พบสวนใหญมีกลีบ
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หลอดหรอืรูประฆัง ยกเวนวงศตางไกปาที่กลบีดอกเชื่อมตดิกันเฉพาะบรเิวณโคนกลีบ  

พชืที่สํารวจพบจําแนกเปนพืชทองถิ่น 34 ชนิด ในจํานวนนี้มีพืชที่ถูกจัดเปนพชืหายาก (rare plant) 

ของประเทศไทย 3 ชนิด (ภาพที่ 1ก.- 1ค.) ไดแก ประกายฉัตร (Phyllocyclus parishii) สามยอด (Canscora 

andrographiodes) และ ประดับหินใบเดียว (Argostemma monophyllum) ซึ่งเปนพชืถิ่นเดยีวของประเทศไทย 

(endemic species) (Sridith. 1999: 103 และ Sridith and Puff. 2000: 130) และพบพืชตางถิ่น (alien plants) 

6 ชนดิ เปนพืชตางถิ่นยังไมรุกราน 3 ชนดิ ไดแก ตนีตุกแก (Tridax procumbens) สาบแรงสาบกา (Ageratum 

conyzoides) และสาบมวง (Praxelis clematidea) (โสมวรรณ สุขประเสริฐ และอนุสรา ทองเอียม. 2552; 

พมิพวด ีพรพงศรุงเรอืง. 2555: 35-36) และอีก 3 ชนดิ (ภาพที่ 2) อยูในรายงาน ทะเบียนชนดิพันธุตางถิ่นที่

ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทย ในกลุมของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลว (invasive alien 

plant) ไดแก สาบเสือ (Chromolaena odorata) ผักกาดชาง (Crassocephalum crepidioides) และ แมงลักคา 

(Hyptis suaveolens)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 7 (13) : January - June 2015

82

82 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

ตารางที ่1  พชืลมลุกกลุมกลบีดอกเชื่อมกันในอุทยานแหงชาติภูลังกา 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือพื้นเมือง สถานภาพพชื 

  วงศ Acanthaceae   

1. Lepidagathis dissimilis J.B. Imlay หญาตะขาบ พชืทองถิ่น 

2. Peristrophe lanceolaria Nees หวาชะอํา* พชืทองถิ่น 

3. Rungia pectinata (L.) Nees - พชืทองถิ่น 

4. Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา* พชืทองถิ่น 

  วงศ Asteraceae   

5. Acilepis silhetensis (DC.) H. Rob. หญาหางนกเขยีว พชืทองถิ่น 

6. Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen ผักคราดหัวแหวน พชืทองถิ่น 

7. Ageratum conyzoides L. สาบแรงสาบกา* พชืตางถิ่น 

8. Blumea paniculata (Willd.) M.R. Almeida - พชืทองถิ่น 

9. Blumea sessiliflora Decne. ขนบุง พชืทองถิ่น 

10. Blumea virens DC. หนาดนอย* พชืทองถิ่น 

11. Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. สาบเสอื* พชืตางถิ่นรุกราน 

12. Crassocephalum crepidioides S. Moore ผักกาดชาง* พชืตางถิ่นรุกราน 

13. Elephantopus scaber L. โดไมรูลม* พชืทองถิ่น 

14. Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H.Rob., สาบมวง พชืตางถิ่น 

15. Tridax procumbens L. ตนีตุกแก* พชืตางถิ่น 

  วงศ Boraginaceae   

16. Heliotropium indicum L. หญางวงชาง* พชืทองถิ่น 

17. Heliotropium strigosum Willd. หญานกยูง พชืทองถิ่น 

18. Hydrolea zeylanica (L.) Vahl ปอผี* พชืทองถิ่น 

  วงศ Cucurbitaceae   

19. Solena heterophylla Lour. ตําลงึตัวผู*   พชืทองถิ่น 

20. Trichosanthes pubera Blume ขี้กาแดง พชืทองถิ่น 

21. Trichosanthes tricuspidata Lour. กระดงึชางเผอืก* พชืทองถิ่น 
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ตารางที ่1  (ตอ) 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือพื้นเมือง สถานภาพพชื 

  วงศ Gentianaceae   

22. Canscora andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke สามยอด* พชืทองถิ่น พชืหายาก 
23. Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. and Schult. ผักปงแป พชืทองถิ่น 
24. Phyllocyclus parishii (Hook. f.) Kurz ประกายฉัตร พชืทองถิ่น พชืหายาก 
  วงศ Lamiaceae   

25. Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา* พชืตางถิ่นรุกราน 
26. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. หญาหนวดแมว* พชืทองถิ่น 
  วงศ Polygalaceae   

27. Polygala chinensis L. คําเตี้ย* พชืทองถิ่น 
28. Polygala malesiana Adema - พชืทองถิ่น 
29. Salomonia cantoniensis Lour. เนยีมนกเขา* พชืทองถิ่น 
30. Salomonia thailandica H. Koyama  เนยีมไทย* พชืทองถิ่น 
  วงศ Rubiaceae   

31. Argostemma monophyllum Sridith ประดับหนิใบเดยีว พชืทองถิ่น พชืหายาก 
32. Hedyotis brachypoda (DC.) Sivar. & Biju - พชืทองถิ่น 
33. Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don ดูกไกยาน* พชืทองถิ่น 
34. Hedyotis elagane Wall. ex Kurz หญาออยก่ํา พชืทองถิ่น 
35. Hedyotis gracilipes (Craib) Fukuoka เนยีมนกเขา* พชืทองถิ่น 
36. Oldenlandia oligocephala Pierre ex Pit. - พชืทองถิ่น 
  วงศ Scrophulariaceae   

37. Adenosma indiana (Lour.) Merr.  กระตายจาม* พชืทองถิ่น 
38. Scoparia dulcis L. กรดน้ํา* พชืทองถิ่น 
39. Torenia fournieri Lindl. ex E.Fourn.  แววมยุรา* พชืทองถิ่น 
  วงศ Solaniaceae   

40. Physalis angulata L. โทงเทง* พชืทองถิ่น 

 

หมายเหตุ * หมายถึง ชื่อพื้นเมืองท่ีใชตามหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทยโดย เต็ม สมิตินันทน (สวนพฤกษศาสตรปาไม 

สํานักวชิาการปาไม กรมปาไม. 2544) 
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ภาพที่ 1 พชืหายากในอุทยานแหงชาตภูิลังกา: ก. ประดับหนิใบเดยีว (Argostemma monophyllum Sridith),  

           ข. สามยอด (Canscora andrographiodes Griff. ex C.B. Clarke), ค. ประกายฉัตร (Phyllocyclus  

           parishii (Hook. f.) Kurz) และ ง. Polygala malesiana Adema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 พืชตางถิ่นรุกรานแลว ในอุทยานแหงชาติภูลังกา: ก. สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. 

King & H.Rob.), ข. ผักกาดชาง (Crassocephalum crepidioides S. Moore) และ ค. แมงลักคา (Hyptis 

suaveolens (L.) Poit.)  
 

พชืลมลุกกลบีดอกเชื่อมที่สํารวจพบสวนใหญกระจายพันธุในบรเิวณปาเบญจพรรณ ยกเวน แววมยุรา 

(Torenia fournieri) ประดับหินใบเดียว (A. monophylla) และ Hedyotis brachypoda พบบริเวณปาดิบแลง ปอผี 

(Hydrolea zeylanica) และสามยอด (C. andrographiodes) พบบริเวณริมลําธาร ผักปงแป (C. di ffusa) พบ

เฉพาะบริเวณน้ําตก และประกายฉัตร (P. parishii) พบเฉพาะบริเวณหนาผาหิน ประชากรของพืชลมลุกที่

สํารวจพบสวนใหญกระจายพันธุบริเวณที่ราบดานลางของภูลังกาและที่ราบตามไหลเขา สวนบริเวณยอด    

ภูลังกาพบไดนอย  
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สรุปและวจิารณผลการวจัิย 

 จากการศกึษาพบวาความหลากหลายของพืชลมลุกกลุมที่มีกลบีดอกเชื่อมกันมีเพยีง 40 ชนดิ และ

ไมพบ Isodon walker ซึ่งเปนพืชลมลุกที่มีกลีบดอกเชื่อมกันเปนรูปหลอดซึ่งมีรายงานวาพบในพื้นที่ที่ศึกษา 

(Trisarasi and Suddee. 2009: 151-155) อาจเปนเพราะศึกษาเพียงบางบริเวณของอุทยานฯ ไมครอบคลุม

พื้นที่ ลักษณะพื้นที่เปนภูเขามีหนาผาสูงจํานวนมาก และพื้นที่ในหลายบรเิวณเปนหนิ ไมสามารถเก็บความชื้น

ไวไดนาน ทําใหไมเหมาะสมตอการเจริญของพชื ทําใหพบจํานวนนอยชนิด นอกจากใบเดยีวดอก-เดยีว สาม

ยอด และ ประกายฉัตร ที่เปนพืชหายากแลว ยังพบ Polygala malesiana (ภาพที่ 1 ง.) ซึ่งมีลักษณะคลายกับ 

ตางไกปา (Po. umbonata) ที่พบไดทั่วไป แต Po. malesiana มีรายงานพบเฉพาะที่จังหวัดสกลนคร (Pendry. 

2001: 512) ซึ่งนาจะจัดพชืชนดินี้ไวในกลุมพืชหายากของประเทศไทยดวยเชนกัน พืชหายากเหลานี้พบเพียง

บางพื้นที่ในประเทศไทย ควรไดรับการดูแลไมใหสูญพันธุไปจากพื้นที่  

สําหรับพืชในกลุมของชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลวพบ 3 ชนิด ควรมีการควบคุมหรือกําจัดเพื่อ

ไมใหสงผลกระทบหรือรุกรานพืชทองถิ่น จากการศึกษาครั้งนี้พบวาพืชตางถิ่นสวนใหญมีการกระจายพันธุ

เฉพาะบริเวณรอบและบริเวณทางเขาอุทยานฯ ยกเวน ผักกาดชาง และสาบมวง ที่พบไดบริเวณทางเดิน

ศกึษาธรรมชาตภิายในอุทยานฯ แตก็มีจํานวนไมมากนัก โดยเฉพาะผักกาดชางที่เปนพชืตางถิ่นรุกราน ที่พบ

ไดนอยมาก แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพของอุทยานแหงชาติภูลังกา อยางไรก็

ตาม อุทยานแหงชาติภูลังกามีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่เปนเอกลักษณ มีหนาผาสูงชันจํานวนมาก ซึ่งเปน

สวนหนึ่งที่ชวยใหปาไมถูกบุกรุกทําลาย หากมีการศกึษาเพิ่มเติมอาจพบพชืหายาก พชืเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

และพืชถิ่นเดียว (endemic plant) ของประเทศไทยอีกหลายชนิด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีคุณภาพตอไป 
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บทคัดยอ 

การนํานโยบายการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนไปใชกับชนเผาบรูทาลง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

พบวา มีปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จหลายประการไดแก (1) หนวยงานที่นํานโยบายดานการ

ทองเที่ยวของรัฐไปบรหิารมีการกําหนดเปาหมายหลายวัตถุประสงค ทําใหมีความขัดแยงกัน เชน นโยบายใน

การประเมินโฮมสเตยใหไดมาตรฐานโฮมสเตยตามที่รัฐกําหนดไวสงผลกระทบตอความเปนอัตลักษณของชน

เผาบรูในเรื่องการนับถอืผ ีซึ่งตามธรรมเนยีมวัฒนธรรมของชนเผาบรูนัน้ หากผูนํานโยบายดังกลาวไปบรหิาร

มีความเขาใจและเห็นคุณคาในการอนุรักษวัฒนธรรมดัง้เดมิใหคูขนานกันไปเพื่อไมใหวัฒนธรรมถูกลบเลอืน

หายไป เปนสิ่งดงึดูดใหนักทองเที่ยวอยากเขาไปสัมผัส เห็นความแปลกที่ไมเหมือนใครดานวัฒนธรรมชนเผา 

(2) ดานวิถชีีวิตชุมชนซึ่งอยูริมน้ํา จับปลาในแมน้ําโขงเพื่อเปนอาหารของชุมชน ไดเปลี่ยนไปเปนการจับปลา

เพื่อขายใหกับพอคาคนกลางที่เขามารับซื้อถงึบานเพื่อนําไปขายในตัวอําเภอโขงเจียม (3) ภูมิปญญาดานการ

จักสาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการจักสานกระติบขาว หากเยาวชนรุนหลังไมสืบทอดภูมิปญญาดั้งเดิมไวใน

รูปแบบตางๆ อาทิ การบรรจุภูมิปญญาดังกลาวไวในหลักสูตรทองถิ่นก็จะทําใหภูมิปญญาดานจักสานสูญ

หายไป (4) ปญหาการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูกรุงเทพมหานคร ทําใหขาดการสานตอภูมิปญญาดั้งเดมิของ

ทองถิ่น (5) วัฒนธรรมที่ยังคงอยูคือดานภาษาเพราะยังมีการพูดภาษาบรูในหมูบาน  ซึ่งนับวาเปนเสนหดงึดูด

ใหกับนักทองเที่ยวไดเขาไปในพื้นที่ 
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Abstract 

 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 

 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสรมิการทองเที่ยวของประเทศ คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว

แหงชาติ (ท.ท.ช) ไดแปลงนโยบายสูการปฏิบัติโดยจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเพื่อเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบในการสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวของ

ประเทศตาม พ.ร.บ. นโยบายทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555 แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทย

เผชิญกับสภาพปญหาดานวิกฤติทางการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประชาชนก็ตองไดรับ

ผลกระทบเชนเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีความสนใจเรื่องการทองเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable 

Tourism) เนื่องจากสภาวะปจจุบันประเทศไทยไดรับผลพวงจากโครงการพัฒนาตางๆที่รัฐกําหนดขึ้น อาทิ 

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาแหงชาติโดยเฉพาะชวงแผนพัฒนา ฉบับที่ 1-11 ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต

ของประชาชนเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ทําใหรัฐบาลตองหันกลับมาทบทวนแผนพัฒนาฯ

ดังกลาว โดยคํานงึถงึการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนแบบพอเพียงตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ในสมัยของนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท แผนพัฒนาฉบับที่ 8 จึงเนนการพัฒนาแบบ

เศรษฐกิจชุมชนพอเพียง และไดกําหนดนโยบายอยูดีมีสุขขึ้นในรัฐบาลนี้ ผลพวงจากการพัฒนาตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-11 ไดสงผลตอการทองเที่ยวไทยเปนอยางมาก ดังนั้น

นโยบายการทองเที่ยวในสภาวะปจจุบันจึงควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเปน

สําคัญ 

การทองเที่ยวอยางย่ังยืน หมายถงึ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว  

และผูเปนเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลัง การ

ทองเที่ยวนี้หมายถึง การจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความงาม

ทางสุนทรยีภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนเิวศดวย (เอกสารประกอบการ

ฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานโฮมสเตยไทย. 2557) 

 นอกจากนี้สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (2549 : ไม

มีเลขหนา) ใหนิยาม การทองเที่ยวอยางย่ังยืน หมายถงึ การกําหนดแนวทางการใชประโยชน และการพัฒนา

ทรัพยากรการทองเที่ยว รวมทัง้ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแกสมาชิกของสังคมอยางเสมอภาคกันทั้งในปจจุบันและ

อนาคต โดยใชทรัพยากรที่เกี่ยวของอยางชาญฉลาด ซึ่งจะตองตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและ

ผูเปนเจาของทองถิ่นภายใตขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได และตระหนักถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศ และ

สิ่งแวดลอมของทองถิ่นนัน้ไวใหนานที่สุด และใชประโยชนไดตอไป 

 การทองเที่ยวอยางย่ังยืนมีเปาหมายเพื่อใหเกดิความย่ังยืนทัง้ 3 สวนดังนี้ 

 1. ความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม ในสภาวะปจจุบัน สถานการณสิ่งแวดลอมถูกทําลายจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบรหิารพัฒนาประเทศ ทุกภาคสวนตองตระหนัก 

2. ความย่ังยืนของสังคมและวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน สังคมไทยไดรับผลกระทบจาก

กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเขามา ผลกระทบจากกระแสดังกลาว มีสวนทําใหเอกลักษณของ

ศลิปวัฒนธรรมไทยเลือนหายไป จึงเปนความพยายามที่ทุกภาคสวนจะตองอนุรักษและสบืสานไวเพื่อความ

ย่ังยืนตอไป 

3. ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ เม่ือมีการจัดการใหเกดิความสมดุลทัง้ทางดานธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม 

สังคม และวัฒนธรรมก็จะสงผลตอความย่ังยืนทางเศรษฐกิจดวย เรียกไดวาเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับ

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

 สําหรับหนวยงานที่นํานโยบายการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนไปบริหารนั้น หนวยงาน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเปนหนวยงานในพื้นที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนประจําจึงไดจัด

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการดานทองเที่ยวขึ้นทุกป เพื่อมุงเนนและพัฒนาการทองเที่ยวของ

จังหวัดใหมีแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย ย่ังยืน โดยเนนเอกลักษณวัฒนธรรมไทย

ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ินอกจากนั้น ยังไดวางหลักยุทธศาสตรพัฒนาทองเที่ยวจังหวัดไว  

3 ดาน คือ 1) เพิ่มความสามารถในการสงเสริมการทองเที่ยว 2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม และ

พัฒนาความเขมแข็งเครือขายดานการทองเที่ยว 3) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความ
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Abstract 

 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 

 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสรมิการทองเที่ยวของประเทศ คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว

แหงชาติ (ท.ท.ช) ไดแปลงนโยบายสูการปฏิบัติโดยจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเพื่อเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบในการสงเสริมการบริหารและพัฒนาการทองเที่ยวของ

ประเทศตาม พ.ร.บ. นโยบายทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555 แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทย

เผชิญกับสภาพปญหาดานวิกฤติทางการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประชาชนก็ตองไดรับ

ผลกระทบเชนเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีความสนใจเรื่องการทองเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable 

Tourism) เนื่องจากสภาวะปจจุบันประเทศไทยไดรับผลพวงจากโครงการพัฒนาตางๆที่รัฐกําหนดขึ้น อาทิ 

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาแหงชาติโดยเฉพาะชวงแผนพัฒนา ฉบับที่ 1-11 ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิต

ของประชาชนเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ทําใหรัฐบาลตองหันกลับมาทบทวนแผนพัฒนาฯ

ดังกลาว โดยคํานงึถงึการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนแบบพอเพียงตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ในสมัยของนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท แผนพัฒนาฉบับที่ 8 จึงเนนการพัฒนาแบบ

เศรษฐกิจชุมชนพอเพียง และไดกําหนดนโยบายอยูดีมีสุขขึ้นในรัฐบาลนี้ ผลพวงจากการพัฒนาตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-11 ไดสงผลตอการทองเที่ยวไทยเปนอยางมาก ดังนั้น

นโยบายการทองเที่ยวในสภาวะปจจุบันจึงควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเปน

สําคัญ 

การทองเที่ยวอยางย่ังยืน หมายถงึ การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว  

และผูเปนเจาของทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลัง การ

ทองเที่ยวนี้หมายถึง การจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความงาม

ทางสุนทรยีภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนเิวศดวย (เอกสารประกอบการ

ฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานโฮมสเตยไทย. 2557) 

 นอกจากนี้สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (2549 : ไม

มีเลขหนา) ใหนิยาม การทองเที่ยวอยางย่ังยืน หมายถึง การกําหนดแนวทางการใชประโยชน และการพัฒนา

ทรัพยากรการทองเที่ยว รวมทัง้ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพแกสมาชิกของสังคมอยางเสมอภาคกันทั้งในปจจุบันและ

อนาคต โดยใชทรัพยากรที่เกี่ยวของอยางชาญฉลาด ซึ่งจะตองตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและ

ผูเปนเจาของทองถิ่นภายใตขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได และตระหนักถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศ และ

สิ่งแวดลอมของทองถิ่นนัน้ไวใหนานที่สุด และใชประโยชนไดตอไป 

 การทองเที่ยวอยางย่ังยืนมีเปาหมายเพื่อใหเกดิความย่ังยืนทัง้ 3 สวนดังนี้ 

 1. ความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม ในสภาวะปจจุบัน สถานการณสิ่งแวดลอมถูกทําลายจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบรหิารพัฒนาประเทศ ทุกภาคสวนตองตระหนัก 

2. ความย่ังยืนของสังคมและวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน สังคมไทยไดรับผลกระทบจาก

กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเขามา ผลกระทบจากกระแสดังกลาว มีสวนทําใหเอกลักษณของ

ศลิปวัฒนธรรมไทยเลือนหายไป จึงเปนความพยายามที่ทุกภาคสวนจะตองอนุรักษและสบืสานไวเพื่อความ

ย่ังยืนตอไป 

3. ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ เม่ือมีการจัดการใหเกดิความสมดุลทัง้ทางดานธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม 

สังคม และวัฒนธรรมก็จะสงผลตอความย่ังยืนทางเศรษฐกิจดวย เรียกไดวาเปนการพัฒนาที่สอดคลองกับ

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

 สําหรับหนวยงานที่นํานโยบายการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนไปบริหารนั้น หนวยงาน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเปนหนวยงานในพื้นที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนประจําจึงไดจัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานทองเที่ยวขึ้นทุกป เพื่อมุงเนนและพัฒนาการทองเที่ยวของ

จังหวัดใหมีแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย ย่ังยืน โดยเนนเอกลักษณวัฒนธรรมไทย

ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ินอกจากนั้น ยังไดวางหลักยุทธศาสตรพัฒนาทองเที่ยวจังหวัดไว  

3 ดาน คือ 1) เพิ่มความสามารถในการสงเสริมการทองเที่ยว 2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม และ

พัฒนาความเขมแข็งเครือขายดานการทองเที่ยว 3) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความ
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สะดวกที่เอ้ือตอการทองเที่ยว เปนตน  นอกจากนั้นหนวยงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชานียังมี

ภารกิจในการประเมินโฮมสเตย (Home Stay) เปนประจําทุกป และไดมีโครงการพาหมูบานที่ตองการจัดทํา

โฮมสเตย (Home Stay) ไปศึกษาดูงานการจัดทําโฮมสเตยที่ไดมาตรฐานเพื่อเปนตัวแบบในการจัดทํา     

โฮมสเตยใหไดมาตรฐานใกลเคียงกับโฮมสเตยตนแบบ คือโฮมสเตยบานซะซอม ซึ่งอยูในพื้นที่ อบต.นาโพธิ์

กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่ง อบต.ดังกลาวไดผานเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยไทย ตามตัวชี้วัด 10 

ดานคือ ที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจาบานและสมาชิก รายการนําเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสรางคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน การบริหาร

กลุมโฮมสเตย และการประชาสัมพันธ  

 โฮมสเตยตนแบบที่ 2 ไดแกโฮมสเตยบานประอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีชื่อเสียงในการผลิต

ทองเหลืองบานประอาว และผลติภัณฑผาไหม ซึ่งไดรับรางวัลผลิตภัณฑชุมชน และไดผานเกณฑมาตรฐาน

โฮมสเตยไทยตามตัวชี้วัด 10 ดาน  

 โฮมสเตยตนแบบที่ 3 ไดแกโฮมสเตยบานปลาคาว อ .เมือง จ.อํานาจเจริญ มีชื่อเสียงดาน

ศลิปวัฒนธรรมหมอลํา 

 โฮมสเตยตนแบบที่ 4 ไดแกโฮมสเตยบานหองแซง จ.ยโสธรซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผาลายภูไท และ

ขาวอินทรยี  

 สําหรับหมูบานทาลง ชนเผาบรูไดรวมไปศึกษาดูงานดวย แตยังไมพรอมที่จะสงโฮมสเตยเขา

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย เนื่องจากยังขาดความเชื่อม่ันเกรงไมผานเกณฑมาตรฐาน 

 สํานักพัฒนาการทองเที่ยววาดวยโฮมสเตยไทย พ.ศ.2551 ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐาน

บริการทองเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตยไทย เม่ือวันที่  20 มีนาคม พ .ศ.2551 กําหนดใหโฮมสเตยตองมี

คุณลักษณะตามดัชนชีี้วัดมาตรฐาน 10 ดาน ประกอบดวย ที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรขีอง

เจาบานและสมาชิก รายการนําเที่ยว ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสรางคุณคาและ

มูลคาของผลติภัณฑชุมชน การบรหิารกลุมโฮมสเตย และการประชาสัมพันธ 

 จากคุณสมบัติมาตรฐานโฮมสเตยตามระเบียบของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยววาดวยการ

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทยนั้น หนวยงานระดับพื้นที่ ไดแก สํานักทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีไดจัด

อบรมเพื่อสรางความเขาใจในมาตรฐานโฮมสเตยตามตัวชี้วัดของสํานักพัฒนาการทองเที่ยววาดวยโฮมสเตย

ไทย พ.ศ.2551 ดังกลาวแลว พรอมทั้งพาไปศกึษาดูงานยังที่ตางๆ เพื่อใหชุมชน  หมูบานที่ตองการยกระดับ 

โฮมสเตยใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัดที่กําหนด  ไดเขาใจและเห็นกระบวนการในการพัฒนาโฮมสเตยของตนให

ไดมาตรฐานดังกลาว ลาสุด มีโฮมสเตยที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย (Home Stay) ประเภท

โฮมสเตยบริการแหลงทองเที่ยววัฒนธรรม คือบานหนองเอาะหนองสิม หมู 13,14 ตําบลเกษม อําเภอ

ตระการพชืผล จังหวัดอุบลราชธานี 
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วัตถุประสงคของการวจัิย 

เพื่อศกึษาการนํานโยบายการบรหิารจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของชนเผาบรู บานทาลง อ.โขง

เจียม จ.อุบลราชธาน ี 
 

กรอบแนวคดิ 

การนํานโยบายการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของชนเผาบรู บานทาลงอ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธาน ีมาปฏิบัตินัน้ บทบาทของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่ (Street Level Bureaucrat) นับวามีบทบาท

สําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จอยางมาก หากหนวยงานปฏิบัตยิอมรับนโยบายจากขางบนแลว จะสงผลตอ

ความสําเร็จในระดับหนึ่ง  นอกจากนั้นยังอยูที่การใหความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายและความเขาใจ

เปาประสงคที่แทจริงของนโยบายรวมกัน  ดังนั้นหนวยงานที่ทําหนาที่ในการนํานโยบายไปบริหารจะตองมี

การวางแผนงานเพื่อสงเสริมใหชุมชนรับทราบนโยบายในการบริหารจัดการรวมกัน จัดกิจกรรมที่สงเสริม

ความเขาใจ และจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ และมีการพัฒนา

ความรูแกชุมชนเพื่อตระหนักในภารกิจของชุมชนในการใหความรวมมือกับหนวยงานที่ทําหนาที่บริหาร

จัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนดวย  นอกจากนั้นหนวยงานในพื้นที่ไดแก อบต .ควรสงเสริมสนับสนุน

งบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนใหเขาใจเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน

การทองเที่ยวโดยนําจุดแข็งของชนเผาบรูในเรื่องวัฒนธรรม วถิชีีวติคนลุมน้ํา การหาปลา วัฒนธรรมดานการ

จักสานที่มีความงดงามในการสานกระตบิขาว และการพูดภาษาบรู (วอน  พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) 

 สําหรับโรงเรียนที่อยูในพื้นที่จะตองจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่ออนุรักษของดีของชุมชน เชน การ

อนุรักษภาษาบรูใหสามารถสืบทอดตอไปยังเยาวชนรุนหลัง เพื่อคงเอกลักษณดานภาษาบรูไวและเพื่อเปน

เสนหดงึดูดนักทองเที่ยวใหอยากเขามาทองเที่ยวพบเห็นความแปลกใหมทีค่นรุนหลงัจะตองรับชวงตอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

บทบาทของหนวยงานในพื้นที่ 

ความย่ังยืนทางสังคมและ

วัฒนธรรม จากกระแส 

โลกาภวัิตน 

ความย่ังยืนทางเศรษฐกจิ 
บทบาทของผูนําชุมชน 

ความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม นโยบายการบริหารจัดการ

ทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
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ศลิปวัฒนธรรมหมอลํา 

 โฮมสเตยตนแบบที่ 4 ไดแกโฮมสเตยบานหองแซง จ.ยโสธรซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผาลายภูไท และ
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 สําหรับหมูบานทาลง ชนเผาบรูไดรวมไปศึกษาดูงานดวย แตยังไมพรอมที่จะสงโฮมสเตยเขา

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย เนื่องจากยังขาดความเชื่อม่ันเกรงไมผานเกณฑมาตรฐาน 

 สํานักพัฒนาการทองเที่ยววาดวยโฮมสเตยไทย พ.ศ.2551 ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐาน

บริการทองเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตยไทย เม่ือวันที่  20 มีนาคม พ .ศ.2551 กําหนดใหโฮมสเตยตองมี

คุณลักษณะตามดัชนชีี้วัดมาตรฐาน 10 ดาน ประกอบดวย ที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรขีอง

เจาบานและสมาชิก รายการนําเที่ยว ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การสรางคุณคาและ

มูลคาของผลติภัณฑชุมชน การบรหิารกลุมโฮมสเตย และการประชาสัมพันธ 

 จากคุณสมบัติมาตรฐานโฮมสเตยตามระเบียบของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยววาดวยการ

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทยนั้น หนวยงานระดับพื้นที่ ไดแก สํานักทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีไดจัด

อบรมเพื่อสรางความเขาใจในมาตรฐานโฮมสเตยตามตัวชี้วัดของสํานักพัฒนาการทองเที่ยววาดวยโฮมสเตย

ไทย พ.ศ.2551 ดังกลาวแลว พรอมทั้งพาไปศกึษาดูงานยังที่ตางๆ เพื่อใหชุมชน  หมูบานที่ตองการยกระดับ 

โฮมสเตยใหไดมาตรฐานตามตัวชี้วัดที่กําหนด  ไดเขาใจและเห็นกระบวนการในการพัฒนาโฮมสเตยของตนให

ไดมาตรฐานดังกลาว ลาสุด มีโฮมสเตยที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย (Home Stay) ประเภท

โฮมสเตยบริการแหลงทองเที่ยววัฒนธรรม คือบานหนองเอาะหนองสิม หมู 13,14 ตําบลเกษม อําเภอ
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วัตถุประสงคของการวจัิย 

เพื่อศกึษาการนํานโยบายการบรหิารจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของชนเผาบรู บานทาลง อ.โขง

เจียม จ.อุบลราชธาน ี 
 

กรอบแนวคดิ 

การนํานโยบายการบริหารจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนของชนเผาบรู บานทาลงอ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธาน ีมาปฏิบัตินัน้ บทบาทของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที่ (Street Level Bureaucrat) นับวามีบทบาท

สําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จอยางมาก หากหนวยงานปฏิบัตยิอมรับนโยบายจากขางบนแลว จะสงผลตอ

ความสําเร็จในระดับหนึ่ง  นอกจากนั้นยังอยูที่การใหความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายและความเขาใจ

เปาประสงคที่แทจริงของนโยบายรวมกัน  ดังนั้นหนวยงานที่ทําหนาที่ในการนํานโยบายไปบริหารจะตองมี

การวางแผนงานเพื่อสงเสริมใหชุมชนรับทราบนโยบายในการบริหารจัดการรวมกัน จัดกิจกรรมที่สงเสริม

ความเขาใจ และจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ และมีการพัฒนา

ความรูแกชุมชนเพื่อตระหนักในภารกิจของชุมชนในการใหความรวมมือกับหนวยงานที่ทําหนาที่บริหาร

จัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืนดวย  นอกจากนั้นหนวยงานในพื้นที่ไดแก อบต .ควรสงเสริมสนับสนุน

งบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนใหเขาใจเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน

การทองเที่ยวโดยนําจุดแข็งของชนเผาบรูในเรื่องวัฒนธรรม วถิชีีวติคนลุมน้ํา การหาปลา วัฒนธรรมดานการ

จักสานที่มีความงดงามในการสานกระตบิขาว และการพูดภาษาบรู (วอน  พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) 

 สําหรับโรงเรียนที่อยูในพื้นที่จะตองจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่ออนุรักษของดีของชุมชน เชน การ

อนุรักษภาษาบรูใหสามารถสืบทอดตอไปยังเยาวชนรุนหลัง เพื่อคงเอกลักษณดานภาษาบรูไวและเพื่อเปน

เสนหดงึดูดนักทองเที่ยวใหอยากเขามาทองเที่ยวพบเห็นความแปลกใหมทีค่นรุนหลงัจะตองรับชวงตอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

บทบาทของหนวยงานในพื้นที่ 

ความย่ังยืนทางสังคมและ

วัฒนธรรม จากกระแส 

โลกาภวัิตน 

ความย่ังยืนทางเศรษฐกจิ 
บทบาทของผูนําชุมชน 

ความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม นโยบายการบริหารจัดการ

ทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
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ขอบเขตการวจัิย 

 กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ขาราชการจากศูนยทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดอุบลราชธาน ีจํานวนทัง้สิ้น 

2 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานแีละเจาหนาที่วเิคราะหนโยบาย

และแผนศูนยทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดอุบลราชธาน ีภูมิปญญาดานสานกระติบขาว และ ปราชญชาวบานที่

เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรม จํานวน 1 คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กลางจํานวน 1 คน ประธาน

โฮมสเตยทาลง จํานวน 1 คน เจาของโฮมสเตย 1 คน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน 2 คน ชาวบานทาลง 3 

คน รวมทัง้สิ้น 11 คน 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

การศกึษาครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิคุณภาพโดยสัมภาษณเจาะลกึ (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูล

สําคัญ (Key Informant) 

เครื่องมือและวิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชงิลกึจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ไดแก 1) ขาราชการ

จากศูนยทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดอุบลราชธาน ีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คือ ผูอํานวยการศูนยทองเที่ยวและกฬีา

จังหวัดอุบลราชธาน ีเจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน ศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี2) ภูมิ

ปญญาดานสานกระตบิขาว และ ปราชญชาวบานที่เชี่ยวชาญเรื่องพิธกีรรม จํานวน 1 คน 3) ปลัดองคการ

บรหิารสวนตําบลนาโพธิ์กลางจํานวน 1 คน 4) ประธานโฮมสเตยทาลง จํานวน 1 คน 5) เจาของโฮมสเตย 1 

คน 6)ผูใหญบานและผูชวย 2 คน 7) ชาวบานทาลง 3 คน รวมทัง้สิ้น 11 คน 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวจัิยนําประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณและการสังเกตมาวิเคราะห สังเคราะหรวมกับขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) เขยีนเชงิพรรณนา สรุปประเด็นตามกรอบแนวคิด 
 

ผลการวจัิย 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก จํานวน 11 คน พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จตาม

เปาหมายในการนํานโยบายมาปฏิบัติมีหลายประการไดแก(1)หนวยงานที่นํานโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐไป

บรหิารกําหนดเปาหมายหลายประการ ทําใหมีความขัดแยงกัน เชน นโยบายการประเมินโฮมสเตยตามมาตรฐาน

โฮมสเตยที่รัฐกําหนดไวทําใหเกิดอุปสรรคตอการจัดทําโฮมสเตยตามมาตรฐานของรัฐที่กําหนดชุมชนในชวงแรก

กอนที่จะมีการยอมรับใหคนแปลกหนาเขาไปพักอาศัยที่บานนัน้ตองบอกกลาวปูตากอนเพราะเปนความเชื่อของ

ชุมชนเผาบรูมาตัง้แตรุนบรรพบุรุษที่ชุมชนเผาบรูมีการนับถือผ ีทําใหการพัฒนาโฮมสเตยกวาที่ชุมชนจะยอมรับ

ใหคนแปลกหนาเขามาพักรวมในบานนั้นตองใชเวลานานพอสมควรจึงจะเริ่มทําใหชุมชนเผาบรูยอมรับได เชน 

การแตงงานรับลูกเขย หรือสะใภ ซื้อรถ เผาถานก็หามเผา ใหบอกปูตากอนเพื่อใหทานรับรูรับทราบวามีคน

แปลกหนาเขามาพักอาศัยที่บาน(ขันทอง แกวใส. สัมภาษณ. 2557) ในอีกดานหนึ่งก็มีผลกระทบตอความเปนอัต

ลักษณของชนเผาบรูในเรื่องขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อตั้งแตบรรพบุรุษในเรื่องการนับถอืผีของชน
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เผาบรู ซึ่งตามธรรมเนยีม วัฒนธรรมของชนเผาบรูนัน้ หากผูนํานโยบายดังกลาวไปบรหิารมีความเขาใจและ

เห็นคุณคาในการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดมิไวใหคูขนานกันไปเพื่อไมใหวัฒนธรรมถูกลบเลอืนหายไป ซึ่งนับวา

วัฒนธรรมดังกลาวเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวอยากเขาไปสัมผัสนอกจากนี้ยังมีการหามเผาถาน จากการ

สัมภาษณ พอวอน พึ่งปา บอกวาหามเผาถานเพราะเปนความเชื่อตั้งแตรุนบรรพบุรุษ หากใครเผาก็จะมีอัน

เปนไปจากความเชื่อของคนในชุมชนเผาบรูซึ่งขอหามดังกลาวจะสงผลในทางออมตอการรักษาทรัพยากรปาไม

ไวไดซึ่งเปนการสงเสรมิใหเกิดความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอมอีกดวย (วอน พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) นอกจากนั้น

จากการสัมภาษณ นางอรพิน แกวใสนองสาวผูใหญบาน ประธานโฮมสเตย มี 6-7 หลัง หมูบานชนเผามีมา

ตัง้แตบรรพบุรุษกวา 100 ปมาแลว การทํามาหากนิจะทําเกษตรริมโขง ภาษาบรูเรยีนกันภายในชุมชน ไมมีภาษา

เขียนมีแตภาษาพูดหากจะเขียนก็ตองใชภาษาเขียนเปนภาษาไทย อาชีพหลัก จะทําสวน ไรมันสําปะหลัง ทํานา 

ฤดูนี้จะทําเกษตรรมิโขง เอาไวทํากนิ เหลือกนิเอาไปขาย และมีการนําไปแลกขาวกับญาตพิี่นอง ปลูกฝายรมิโขง 

เม่ือกอนรุนแมมีการทอผา รุนพี่สาวจะมีการนําฝายมาทอผาผืน เม่ือกอนมีการทอผาไวใชเชนทอผาขาวมาผา

หม แตปจจุบันไมไดทอผาแลว ขายดอกฝายอยางเดียว โดยมีพอคามารับซื้อถึงที่บาน (อรพิน แกวใส. 

สัมภาษณ. 2557) คุณแมที พึ่งปาทําบานพักโฮมสเตย นักทองเที่ยวสวนใหญมาจากที่อ่ืน ไดแก  จังหวัด

มหาสารคาม คาที่พัก 200 บาท/คน รวมอาหาร สวนใหญอาหารตามฤดูกาล หนาไขมดแดงก็จะทําเปนอาหาร

ใหผูมาพักรับประทาน ลูกหลานเรยีนจบปริญญาตรีแลวเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ สมัยในอดีตไมมีทางรถ(ถนน) 

วัฒนธรรมสานกระติบ สานเสื่อใบเตย ไมชางผา เปนไมไผชนิดหนี่งใชสานกระติบ สานเสื่อ การทํานาไมไดผล

เพราะเปนหิน ทําประมงริมโขง ปลูกผักปลอดสารไวกินและขายภายในหมูบาน ทําประมงเปนหลัก ประเพณี 

อนุรักษภาษาบรู ควรสงเสรมิใหมีการเรยีน ภาษาบรูมีการนําไปรองแสดงใหผูวาราชการจังหวัดเห็นในงานปใหม

ที่อําเภอ แตงชุดชนเผาบรู วัฒนธรรมชนเผาตองอนุรักษไว อาหารตมหอย ออมปลาโขงลาบปลา ตมปลา การลง

มองมีการแยงกัน สวนปลาพอคามารับปลาไปขายที่อําเภอโขงเจียม ปลามีหลายชนิดแต ปลานาง ปลาบึกหา

ไมไดแลว ทางอําเภอโขงเจียมเอารถแชปลามารับซื้อถึงบาน วัฒนธรรมหาปลาก็ลดลงเพราะปลาก็จะหมดแลว 

ปจจุบันจะมีรถเขามาขายของกนิในหมูบานเปนประจํา (ท ีพึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) 

 พอวอน พึ่งปา (อายุ 73 ป) ปราชญชาวบานสานกระตบิ ลายกระตบิมีลายยืน ลายนอน คุณพอวอน

เปนปูตา จะทําอะไรตองมาบอกกลาว ถาไมบอกไมได เผาถานไมไดตั้งแตบรรพบุรุษ ถาไมหักเอามาเผาได 

เครื่องบนิมารับกลองเลอืกตัง้ไมไดตองบอกกลาวลวงหนา เครื่องบนิตดิขัดบนิขึ้นไมได 

วัสดุที่ใชจักสาน ไมชางผา เปนไมไผชนดิหนึ่งใชในการรดีตอก (วอน  พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) 

 สัมภาษณ นางสมจิตร พึ่งปา ชาวบานมีความเชื่อวาปลาขึ้นไปไหวพระธาตุ (เปนธรรมชาติของปลา

ตองไปวางไขเหนือน้ํา)ลูกหลานเรียนจบแลวเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ รุนลูกหลานสวนใหญพูดภาษาบรูได 

(สมจิตร พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) 
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ขอบเขตการวจัิย 

 กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ขาราชการจากศูนยทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดอุบลราชธาน ีจํานวนทัง้สิ้น 

2 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานแีละเจาหนาที่วเิคราะหนโยบาย

และแผนศูนยทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดอุบลราชธาน ีภูมิปญญาดานสานกระติบขาว และ ปราชญชาวบานที่

เชี่ยวชาญเรื่องพิธีกรรม จํานวน 1 คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กลางจํานวน 1 คน ประธาน

โฮมสเตยทาลง จํานวน 1 คน เจาของโฮมสเตย 1 คน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน 2 คน ชาวบานทาลง 3 

คน รวมทัง้สิ้น 11 คน 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

การศกึษาครัง้นี้เปนการวจัิยเชงิคุณภาพโดยสัมภาษณเจาะลกึ (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูล

สําคัญ (Key Informant) 

เครื่องมือและวิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชงิลกึจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ไดแก 1) ขาราชการ

จากศูนยทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดอุบลราชธาน ีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คือ ผูอํานวยการศูนยทองเที่ยวและกฬีา

จังหวัดอุบลราชธาน ีเจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน ศูนยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี2) ภูมิ

ปญญาดานสานกระตบิขาว และ ปราชญชาวบานที่เชี่ยวชาญเรื่องพิธกีรรม จํานวน 1 คน 3) ปลัดองคการ

บรหิารสวนตําบลนาโพธิ์กลางจํานวน 1 คน 4) ประธานโฮมสเตยทาลง จํานวน 1 คน 5) เจาของโฮมสเตย 1 

คน 6)ผูใหญบานและผูชวย 2 คน 7) ชาวบานทาลง 3 คน รวมทัง้สิ้น 11 คน 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวจัิยนําประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณและการสังเกตมาวิเคราะห สังเคราะหรวมกับขอมูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) เขยีนเชงิพรรณนา สรุปประเด็นตามกรอบแนวคิด 
 

ผลการวจัิย 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก จํานวน 11 คน พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จตาม

เปาหมายในการนํานโยบายมาปฏิบัติมีหลายประการไดแก(1)หนวยงานที่นํานโยบายดานการทองเที่ยวของรัฐไป

บรหิารกําหนดเปาหมายหลายประการ ทําใหมีความขัดแยงกัน เชน นโยบายการประเมินโฮมสเตยตามมาตรฐาน

โฮมสเตยที่รัฐกําหนดไวทําใหเกิดอุปสรรคตอการจัดทําโฮมสเตยตามมาตรฐานของรัฐที่กําหนดชุมชนในชวงแรก

กอนที่จะมีการยอมรับใหคนแปลกหนาเขาไปพักอาศัยที่บานนัน้ตองบอกกลาวปูตากอนเพราะเปนความเชื่อของ

ชุมชนเผาบรูมาตัง้แตรุนบรรพบุรุษที่ชุมชนเผาบรูมีการนับถือผ ีทําใหการพัฒนาโฮมสเตยกวาที่ชุมชนจะยอมรับ

ใหคนแปลกหนาเขามาพักรวมในบานนั้นตองใชเวลานานพอสมควรจึงจะเริ่มทําใหชุมชนเผาบรูยอมรับได เชน 

การแตงงานรับลูกเขย หรือสะใภ ซื้อรถ เผาถานก็หามเผา ใหบอกปูตากอนเพื่อใหทานรับรูรับทราบวามีคน

แปลกหนาเขามาพักอาศัยที่บาน(ขันทอง แกวใส. สัมภาษณ. 2557) ในอีกดานหนึ่งก็มีผลกระทบตอความเปนอัต

ลักษณของชนเผาบรูในเรื่องขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อตั้งแตบรรพบุรุษในเรื่องการนับถอืผีของชน
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เผาบรู ซึ่งตามธรรมเนยีม วัฒนธรรมของชนเผาบรูนัน้ หากผูนํานโยบายดังกลาวไปบรหิารมีความเขาใจและ

เห็นคุณคาในการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดมิไวใหคูขนานกันไปเพื่อไมใหวัฒนธรรมถูกลบเลอืนหายไป ซึ่งนับวา

วัฒนธรรมดังกลาวเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวอยากเขาไปสัมผัสนอกจากนี้ยังมีการหามเผาถาน จากการ

สัมภาษณ พอวอน พึ่งปา บอกวาหามเผาถานเพราะเปนความเชื่อตั้งแตรุนบรรพบุรุษ หากใครเผาก็จะมีอัน

เปนไปจากความเชื่อของคนในชุมชนเผาบรูซึ่งขอหามดังกลาวจะสงผลในทางออมตอการรักษาทรัพยากรปาไม

ไวไดซึ่งเปนการสงเสรมิใหเกิดความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอมอีกดวย (วอน พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) นอกจากนั้น

จากการสัมภาษณ นางอรพิน แกวใสนองสาวผูใหญบาน ประธานโฮมสเตย มี 6-7 หลัง หมูบานชนเผามีมา

ตัง้แตบรรพบุรุษกวา 100 ปมาแลว การทํามาหากนิจะทําเกษตรริมโขง ภาษาบรูเรยีนกันภายในชุมชน ไมมีภาษา

เขียนมีแตภาษาพูดหากจะเขียนก็ตองใชภาษาเขียนเปนภาษาไทย อาชีพหลัก จะทําสวน ไรมันสําปะหลัง ทํานา 

ฤดูนี้จะทําเกษตรรมิโขง เอาไวทํากนิ เหลือกนิเอาไปขาย และมีการนําไปแลกขาวกับญาตพิี่นอง ปลูกฝายรมิโขง 

เม่ือกอนรุนแมมีการทอผา รุนพี่สาวจะมีการนําฝายมาทอผาผืน เม่ือกอนมีการทอผาไวใชเชนทอผาขาวมาผา

หม แตปจจุบันไมไดทอผาแลว ขายดอกฝายอยางเดียว โดยมีพอคามารับซื้อถึงที่บาน (อรพิน แกวใส. 

สัมภาษณ. 2557) คุณแมที พึ่งปาทําบานพักโฮมสเตย นักทองเที่ยวสวนใหญมาจากที่อ่ืน ไดแก  จังหวัด

มหาสารคาม คาที่พัก 200 บาท/คน รวมอาหาร สวนใหญอาหารตามฤดูกาล หนาไขมดแดงก็จะทําเปนอาหาร

ใหผูมาพักรับประทาน ลูกหลานเรยีนจบปริญญาตรีแลวเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ สมัยในอดีตไมมีทางรถ(ถนน) 

วัฒนธรรมสานกระติบ สานเสื่อใบเตย ไมชางผา เปนไมไผชนิดหนี่งใชสานกระติบ สานเสื่อ การทํานาไมไดผล

เพราะเปนหิน ทําประมงริมโขง ปลูกผักปลอดสารไวกินและขายภายในหมูบาน ทําประมงเปนหลัก ประเพณี 

อนุรักษภาษาบรู ควรสงเสรมิใหมีการเรยีน ภาษาบรูมีการนําไปรองแสดงใหผูวาราชการจังหวัดเห็นในงานปใหม

ที่อําเภอ แตงชุดชนเผาบรู วัฒนธรรมชนเผาตองอนุรักษไว อาหารตมหอย ออมปลาโขงลาบปลา ตมปลา การลง

มองมีการแยงกัน สวนปลาพอคามารับปลาไปขายที่อําเภอโขงเจียม ปลามีหลายชนิดแต ปลานาง ปลาบึกหา

ไมไดแลว ทางอําเภอโขงเจียมเอารถแชปลามารับซื้อถึงบาน วัฒนธรรมหาปลาก็ลดลงเพราะปลาก็จะหมดแลว 

ปจจุบันจะมีรถเขามาขายของกนิในหมูบานเปนประจํา (ท ีพึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) 

 พอวอน พึ่งปา (อายุ 73 ป) ปราชญชาวบานสานกระตบิ ลายกระตบิมีลายยืน ลายนอน คุณพอวอน

เปนปูตา จะทําอะไรตองมาบอกกลาว ถาไมบอกไมได เผาถานไมไดตั้งแตบรรพบุรุษ ถาไมหักเอามาเผาได 

เครื่องบนิมารับกลองเลอืกตัง้ไมไดตองบอกกลาวลวงหนา เครื่องบนิตดิขัดบนิขึ้นไมได 

วัสดุที่ใชจักสาน ไมชางผา เปนไมไผชนดิหนึ่งใชในการรดีตอก (วอน  พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) 

 สัมภาษณ นางสมจิตร พึ่งปา ชาวบานมีความเชื่อวาปลาขึ้นไปไหวพระธาตุ (เปนธรรมชาติของปลา

ตองไปวางไขเหนือน้ํา)ลูกหลานเรียนจบแลวเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ รุนลูกหลานสวนใหญพูดภาษาบรูได 

(สมจิตร พึ่งปา. สัมภาษณ. 2557) 
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สรุปและอภปิรายผล 

การบรหิารนโยบายการทองเที่ยวอยางย่ังยืนจากทัศนะของผูมีสวนเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้  

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลฯไดมีการจัดสัมมนาใหความรูดานการ

สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสรางความเขาใจใหกับผูนําฝายตางๆ ทัง้ผูใหญบาน ประธานโฮมสเตย ปราชญ

ชาวบาน เพื่อสงเสริมและสรางความเขาใจในเรื่องการดําเนนิงานในหนาที่ที่เกี่ยวของ อาท ิกลุมโฮมสเตยก็

จะมีการพาไปอบรมสัมมนาและศกึษาดูงานเพื่อกระตุนและสรางความเขาใจในการผลักดัน การทองเที่ยวที่

ตองพึ่งพากันในองคาพยพที่มีความจําเปนที่ตองเกี่ยวของสัมพันธ ตัวอยางเชน สงเสริมเรื่องการปรับปรุง

โฮมสเตยใหเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัส นอกจากนัน้ยังรวมมือกับ อบต.นาโพธิ์กลางโดยมีปลัด 

อบต.นาโพธิ์มาประชุมรวมกันเพื่อสงเสริมใหเกิดการทํางานในรูปภาคีเครือขาย พาผูนําในฝายตางๆของ

หมูบานเขารับการอบรมพัฒนาใหความรู และสรางความเขาใจในการทํางานเปนเครือขายความรวมมือทั้ง

ในรูปการตรวจเย่ียม การพาผูเกี่ยวของมาสัมมนา ศกึษาดูงาน รวมมือกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเพื่อ

รวมกันพัฒนา และสรางความเขาใจทุกภาคสวน  
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาดั้งเดิมมีการถายทอดภูมิปญญาสูเยาวชนรุนหลัง โดยกําหนดเปน

หลักสูตรจักสาน ภาษาบรู ไวในหลักสูตรทองถิ่น 
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สรุปและอภปิรายผล 

การบรหิารนโยบายการทองเที่ยวอยางย่ังยืนจากทัศนะของผูมีสวนเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้  

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลฯไดมีการจัดสัมมนาใหความรูดานการ

สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสรางความเขาใจใหกับผูนําฝายตางๆ ทัง้ผูใหญบาน ประธานโฮมสเตย ปราชญ
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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.  

 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 ถอืเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนตอความเจรญิงอกงามและพัฒนาการ   ทุก

ดานในตัวบุคคลไมวาจะอยูในวัยใด จากประวัติการศึกษาในสมัยกรีกโบราณ นักปรัชญาสองทานคือ 

อริสโตเติล (Aristotle) และ เพลโต (Plato) มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา กอนที่จะใหการศึกษาดานอ่ืน ๆ 

นัน้ สมควรจะใหเด็กมีสุขภาพดเีสยีกอน หากเด็กมีสุขภาพไมดแีลว แมจะใหการศกึษาอบรมดเีพียงไรก็จะไม

ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังนั้นการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพอยางถูกตองสมํ่าเสมอและเปนนสิัย
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ใหเกดิขึ้นในเด็กและเยาวชน จึงเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการสรางเสรมิสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสูการมีสุขภาพที่ด ี (กรมอนามัย. 2553 : 3-4) 

 จากผลการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ป 2556 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร. 2556 : 79,106) พบวา 

นักเรียนยังมีปญหาดานสุขภาพอยูมาก เชน มีภาวะทุพโภชนาการรอยละ 4.32 ฟนผุรอยละ 46.34 ดื่ม

น้ําหวานเปนประจํารอยละ 66.67 ไมไดรับประทานอาหารเชากอนมาโรงเรียนเปนประจํารอยละ 29.76 

ไมไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอรอยละ 44.05 ทําใหนักเรียนมีสุขภาพไมคอยแข็งแรง เม่ือมีโรคระบาด

ตามฤดูกาลทําใหตดิโรคไดงาย สงผลใหประสทิธภิาพในการเรยีนลดลง  

 โรงเรียนเปนสถาบันที่สําคัญในการสงเสรมิและดูแลสุขภาพของนักเรยีน ในการดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ 

นั้นจําเปนตองไดรับความรวมมือจากนักเรียนเปนสําคัญ หากนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองก็จะทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง การที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมดังกลาวนั้น จําเปนตองมีผูนํา

นักเรียนสงเสรมิสุขภาพเปนผูชวยเหลอืในการดําเนนิงานตาง ๆ ซึ่งผูนํานักเรยีนสงเสริมสุขภาพมีหนาที่ดูแล

สุขภาพอนามัยของตนเอง เพื่อนนักเรียน ครอบครัว ชุมชน แตจากการติดตามนิเทศงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ พบวา การปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพยังไมมีประสิทธิภาพและไมเกิดประสิทธิผล

เทาที่ควร  เนื่องจากไมทราบบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนของตนเอง ขาดความรูความเขาใจ และขาดทักษะในการ

ปฏิบัตงิาน (โรงพยาบาลคําชะอี. 2556 : 5)  

 วธิพีัฒนาความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัตงิานวธิีหนึ่งที่นยิมใชและไดผลดี คือ การพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม เพราะเปนวธิีการที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของบุคคล จากผลการวจัิย

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพบวา สามารถเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของผูเขารับ

การฝกอบรมได เชน งานวิจัยของ สินีนุช ชัยสิทธิ์ (2548 : 99-102) ไดพัฒนาหลักสูตรการอบรมผูนํา

นักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ : กรณีศกึษา โรงเรยีนเขื่อนเจาพระยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํา

นักเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อใชเปน

เครื่องมือและเปนแนวทางในการพัฒนาผูนํานักเรียนสงเสรมิสุขภาพ ตลอดทั้งเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของและ

ผูสนใจทราบตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

 2. เพื่อเปรยีบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพระหวางกอนและหลังการฝกอบรม  

 3. เพื่อศกึษาทักษะการปฏิบตังิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

 4. เพื่อศกึษาเจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

 5. เพื่อตดิตามผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีน 

สงเสรมิสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดอืน   
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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.  

 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 ถอืเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนตอความเจรญิงอกงามและพัฒนาการ   ทุก

ดานในตัวบุคคลไมวาจะอยูในวัยใด จากประวัติการศึกษาในสมัยกรีกโบราณ นักปรัชญาสองทานคือ 

อริสโตเติล (Aristotle) และ เพลโต (Plato) มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา กอนที่จะใหการศึกษาดานอ่ืน ๆ 

นัน้ สมควรจะใหเด็กมีสุขภาพดเีสยีกอน หากเด็กมีสุขภาพไมดแีลว แมจะใหการศกึษาอบรมดเีพียงไรก็จะไม

ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังนั้นการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพอยางถูกตองสมํ่าเสมอและเปนนสิัย
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ใหเกดิขึ้นในเด็กและเยาวชน จึงเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการสรางเสรมิสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสูการมีสุขภาพที่ด ี (กรมอนามัย. 2553 : 3-4) 

 จากผลการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร ป 2556 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร. 2556 : 79,106) พบวา 

นักเรียนยังมีปญหาดานสุขภาพอยูมาก เชน มีภาวะทุพโภชนาการรอยละ 4.32 ฟนผุรอยละ 46.34 ดื่ม

น้ําหวานเปนประจํารอยละ 66.67 ไมไดรับประทานอาหารเชากอนมาโรงเรียนเปนประจํารอยละ 29.76 

ไมไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอรอยละ 44.05 ทําใหนักเรียนมีสุขภาพไมคอยแข็งแรง เม่ือมีโรคระบาด

ตามฤดูกาลทําใหตดิโรคไดงาย สงผลใหประสทิธภิาพในการเรยีนลดลง  

 โรงเรียนเปนสถาบันที่สําคัญในการสงเสรมิและดูแลสุขภาพของนักเรยีน ในการดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ 

นั้นจําเปนตองไดรับความรวมมือจากนักเรียนเปนสําคัญ หากนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองก็จะทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง การที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมดังกลาวนั้น จําเปนตองมีผูนํา

นักเรียนสงเสรมิสุขภาพเปนผูชวยเหลอืในการดําเนนิงานตาง ๆ ซึ่งผูนํานักเรยีนสงเสริมสุขภาพมีหนาทีดู่แล

สุขภาพอนามัยของตนเอง เพื่อนนักเรียน ครอบครัว ชุมชน แตจากการติดตามนิเทศงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ พบวา การปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพยังไมมีประสิทธิภาพและไมเกิดประสิทธิผล

เทาที่ควร  เนื่องจากไมทราบบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนของตนเอง ขาดความรูความเขาใจ และขาดทักษะในการ

ปฏิบัตงิาน (โรงพยาบาลคําชะอี. 2556 : 5)  

 วธิพีัฒนาความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัตงิานวธิีหนึ่งที่นยิมใชและไดผลดี คือ การพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรม เพราะเปนวธิีการที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของบุคคล จากผลการวจัิย

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพบวา สามารถเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของผูเขารับ

การฝกอบรมได เชน งานวิจัยของ สินีนุช ชัยสิทธิ์ (2548 : 99-102) ไดพัฒนาหลักสูตรการอบรมผูนํา

นักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ : กรณีศกึษา โรงเรยีนเขือ่นเจาพระยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํา

นักเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อใชเปน

เครื่องมือและเปนแนวทางในการพัฒนาผูนํานักเรียนสงเสรมิสุขภาพ ตลอดทั้งเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของและ

ผูสนใจทราบตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

 2. เพื่อเปรยีบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพระหวางกอนและหลังการฝกอบรม  

 3. เพื่อศกึษาทักษะการปฏิบตังิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

 4. เพื่อศกึษาเจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

 5. เพื่อตดิตามผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีน 

สงเสรมิสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดอืน   
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สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังการฝกอบรมสูงกวา 

กอนการฝกอบรม  

 2. ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพอยูในระดับด ี 

 3. เจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก 

 4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังการฝกอบรมกับหลัง

ฝกอบรม 1 เดอืนไมแตกตางกัน  

 5. ผลการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดอืน อยูในระดับดี  
 

ขอบเขตของการวจัิย 

  ขอบเขตดานเนื้อหา 

  กําหนดขอบเขตเนื้อหาจากบทบาทของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 2 ดาน ไดแก ดานการ

ชวยเหลอืและบรกิารกจิกรรมตาง ๆ และดานการเผยแพรความรู 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอคําชะอี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 16 โรงเรียน 

นักเรยีน 255 คน (โรงพยาบาลคําชะอี. 2556 : 4) 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูนํานักเรียนสงเสรมิสขุภาพโรงเรยีนบานหนองเอ่ียนดง อําเภอคําชะอี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2557 จํานวน 30 คน ไดโดย

การสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก  

ขอบเขตดานระยะเวลา การวจัิยดําเนนิการในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2557 

ขอบเขตดานตัวแปร 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก 

  2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

  2.2 ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

  2.3 เจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

การดําเนินการวิจัยเปนการทดลองโดยใชรูปแบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-

group pretest-posttest design) (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 : 133) แบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3 

ขั้น คือ 1) การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การสัมภาษณครูอนามัยโรงเรียน 
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จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ถามความตองการในการพัฒนา

บทบาทของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 3) การสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อหาประเด็นในการ

สรางหลักสตูรโดยการสังเคราะหเนื้อหา   

 ระยะที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 4 ขั้นดังนี้ 1) การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํา

นักเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา 

กิจกรรมการฝกอบรม การวัดและประเมินผล 2) การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม ในดานความ

เหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของหลกัสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 3) การปรับปรุง

รางหลักสูตรฝกอบรม ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 4) การจัดทําคูมือการใชหลักสูตร 

 ระยะที่  3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 2 ขั้นดังนี้ 1) การทดลองใชหลักสูตร

ฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง ในระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ดําเนินการฝกอบรมโดยเจาหนาที่สาธารณสุข

จากโรงพยาบาลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีครูที่ปรึกษาผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 

จํานวน 3 คน เปนผูสังเกตพฤติกรรมและประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมรวมกับ

วิทยากร 2) การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม โดยประเมินผลทั้งดานความรู ทักษะ และ เจตคติ  

วเิคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถติทิดสอบที 

 ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม พิจารณาปรับปรุงจากผลการประเมินหลักสูตร 

ขอเสนอแนะของวทิยากรและผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการดําเนนิงาน  
 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้  

 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ชนดิ ไดแก  

  2.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ เปนแบบปรนัย ชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก  

  2.2 แบบประเมินทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

  2.3 แบบประเมินเจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรม ของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. ทดสอบกอนฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ  

 2. ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 

 3. ประเมินผลการเรยีนรูระหวางฝกอบรม โดยประเมินความรู ทักษะ และพฤตกิรรม 

 4. ทดสอบหลังฝกอบรมและประเมินเจตคตขิองผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

5. ประเมินตดิตามผลหลังฝกอบรม 1 เดอืน 
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สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังการฝกอบรมสูงกวา 

กอนการฝกอบรม  

 2. ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพอยูในระดับด ี 

 3. เจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก 

 4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังการฝกอบรมกับหลัง

ฝกอบรม 1 เดอืนไมแตกตางกัน  

 5. ผลการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดอืน อยูในระดับดี  
 

ขอบเขตของการวจัิย 

  ขอบเขตดานเนื้อหา 

  กําหนดขอบเขตเนื้อหาจากบทบาทของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 2 ดาน ไดแก ดานการ

ชวยเหลอืและบรกิารกจิกรรมตาง ๆ และดานการเผยแพรความรู 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอคําชะอี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 16 โรงเรียน 

นักเรยีน 255 คน (โรงพยาบาลคําชะอี. 2556 : 4) 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูนํานักเรียนสงเสรมิสุขภาพโรงเรยีนบานหนองเอ่ียนดง อําเภอคําชะอี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2557 จํานวน 30 คน ไดโดย

การสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก  

ขอบเขตดานระยะเวลา การวจัิยดําเนนิการในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2557 

ขอบเขตดานตัวแปร 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก 

  2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

  2.2 ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

  2.3 เจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

การดําเนินการวิจัยเปนการทดลองโดยใชรูปแบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-

group pretest-posttest design) (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 : 133) แบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3 

ขั้น คือ 1) การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การสัมภาษณครูอนามัยโรงเรียน 
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จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ถามความตองการในการพัฒนา

บทบาทของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 3) การสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อหาประเด็นในการ

สรางหลักสตูรโดยการสังเคราะหเนื้อหา   

 ระยะที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 4 ขั้นดังนี้ 1) การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํา

นักเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา 

กิจกรรมการฝกอบรม การวัดและประเมินผล 2) การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม ในดานความ

เหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของหลกัสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 3) การปรับปรุง

รางหลักสูตรฝกอบรม ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 4) การจัดทําคูมือการใชหลักสูตร 

 ระยะที่  3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 2 ขั้นดังนี้ 1) การทดลองใชหลักสูตร

ฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง ในระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ดําเนินการฝกอบรมโดยเจาหนาที่สาธารณสุข

จากโรงพยาบาลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีครูที่ปรึกษาผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 

จํานวน 3 คน เปนผูสังเกตพฤติกรรมและประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมรวมกับ

วิทยากร 2) การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม โดยประเมินผลทั้งดานความรู ทักษะ และ เจตคติ  

วเิคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถติทิดสอบที 

 ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม พิจารณาปรับปรุงจากผลการประเมินหลักสูตร 

ขอเสนอแนะของวทิยากรและผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการดําเนนิงาน  
 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้  

 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ชนดิ ไดแก  

  2.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ เปนแบบปรนัย ชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก  

  2.2 แบบประเมินทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

  2.3 แบบประเมินเจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรม ของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. ทดสอบกอนฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ  

 2. ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 

 3. ประเมินผลการเรยีนรูระหวางฝกอบรม โดยประเมินความรู ทักษะ และพฤตกิรรม 

 4. ทดสอบหลังฝกอบรมและประเมินเจตคตขิองผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

5. ประเมินตดิตามผลหลังฝกอบรม 1 เดอืน 
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การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยไดใชสถติใินการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. สถติพิื้นฐาน ประกอบดวย คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถติทิี่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย 

  2.1 ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ใชคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) 

  2.2 ความยากงาย (P) และอํานาจจําแนก (r) รายขอ ของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสุขภาพใชวธิขีอง เบรนแนน (Brennan) 

  2.3 ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพใชสูตร KR20 ของ Kuder 

– Richardson      

 3. สถติทิี่ใชในการตรวจสอบสมมตฐิาน 

  ใชสถิติ  t – test for Dependent Samples สําหรับการเปรียบเทียบความรูความเขาใจระหวาง

กอนและหลังการฝกอบรม 
 

ผลการวจัิย 

 ผลการวจัิยสรุปตามความมุงหมายของการวจัิยได ดังนี้ 

 1. หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย

ของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา กจิกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล  

 2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ หลังฝกอบรมสูงกวา     กอน

ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

 3. ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับดมีาก  

 4. เจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก  

 5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรมกับหลัง

ฝกอบรม 1 เดือน ไมแตกตางกัน และผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 

เดอืน ในภาพรวมอยูในระดับดี  
 

อภปิรายผลการวจัิย   

 จากผลการวจัิยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

  1. การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

  หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย

ของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะห

องคประกอบของหลักสูตรจากแนวคิดของนักวิชาการดานหลักสูตรและนักการศึกษาหลายทาน ผลการ

ตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองกัน

ในทุกประเด็น ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการดาน
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หลักสูตร เชน Taba (1962 : 131) วิชัย วงษใหญ (2543 : 77) และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจากความ

ตองการและความจําเปนของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ชูชัย สมิทธไิกร (2554 : 29) กลาววา การ

วเิคราะหความตองการในการฝกอบรมเปนขัน้ตอนแรกที่สําคัญ เพราะจะชวยใหทราบขอมูลที่จําเปนสําหรับ

การออกแบบโครงการฝกอบรม  

 2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ ระหวางกอนและ

หลังการฝกอบรม 

  คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ หลังฝกอบรมสูงกวา

กอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากหนวยการ

ฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดใชวิธีการฝกอบรมแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกระบวนการกลุม ซึ่งเปนไปตาม

แนวคิดของ ทศินา แขมมณี (2553 : 103-105) กลาววา การจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค

กระบวนการกลุมสามารถชวยใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูไดด ีนอกจากนี้ผูวจัิยยังไดสรางแบบทดสอบวัดความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพตามขัน้ตอนของการสรางแบบทดสอบ (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 : 213-214) ซึ่งผล

การหาคุณภาพปรากฏวา แบบทดสอบมีคุณภาพทั้งในดานความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน สงผลใหผูนํา

นักเรียนสงเสรมิสุขภาพมีความรูความเขาใจหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ 

กัมปนาท อาชา และคณะ (2555 : 78-79) ไดทําการวจัิยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเครือขายเพื่อ

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมี

ความรูความเขาใจหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 3. ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

    ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพอยูในระดับดีมาก เปนไปตามสมมติฐานขอ

ที่ 2 ทัง้นี้เนื่องจาก แบบประเมินทักษะการปฏิบัตงิานที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ

แลววามีความสอดคลองกันทุกรายการ อีกทั้งกจิกรรมการฝกอบรมไดเนนใหมีการฝกปฏิบัตจิรงิทุกกจิกรรม

อยางหลากหลาย โดยการใหความรูดานทฤษฎีกอน แลวจึงสาธิตดวยวัสดุอุปกรณของจริงเปนขั้น ๆ ไป 

จากนั้นใหผูเขารับการฝกอบรมฝกปฏิบัติชา ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง ชวยใหเกิดความจํา

และนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง เปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรยีนการสอนและการฝกอบรมที่เนน

ทักษะปฏิบัติของ ทิศนา แขมมณี (2553 : 296-298) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรัณยา แสงหิรัญ 

(2553 : 182-183) ไดทําการวจัิยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อใหมี

คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรยีนรู ผลการวจัิย พบวา คาเฉลี่ยจากแบบทดสอบความสามารถและ

ทักษะของผูเขารับการอบรมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

 4. เจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

  เจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียนรูเปนเรื่องที่นาสนใจ 

ไมยากเกินไป เหมาะสมกับวัยและความตองการของผูนํานักเรียน มีการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําให

นักเรยีนเกิดความกระตือรือรนในการฝกอบรม โดยมีความคิดเห็นวา การไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยไดใชสถติใินการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. สถติพิื้นฐาน ประกอบดวย คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถติทิี่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย 

  2.1 ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ใชคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) 

  2.2 ความยากงาย (P) และอํานาจจําแนก (r) รายขอ ของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสุขภาพใชวธิขีอง เบรนแนน (Brennan) 

  2.3 ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพใชสูตร KR20 ของ Kuder 

– Richardson      

 3. สถติทิี่ใชในการตรวจสอบสมมตฐิาน 

  ใชสถิติ  t – test for Dependent Samples สําหรับการเปรียบเทียบความรูความเขาใจระหวาง

กอนและหลังการฝกอบรม 
 

ผลการวจัิย 

 ผลการวจัิยสรุปตามความมุงหมายของการวจัิยได ดังนี้ 

 1. หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย

ของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา กจิกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล  

 2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนาํนักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ หลังฝกอบรมสูงกวา     กอน

ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

 3. ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับดมีาก  

 4. เจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก  

 5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรมกับหลัง

ฝกอบรม 1 เดือน ไมแตกตางกัน และผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 

เดอืน ในภาพรวมอยูในระดับดี  
 

อภปิรายผลการวจัิย   

 จากผลการวจัิยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

  1. การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ  

  หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย

ของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะห

องคประกอบของหลักสูตรจากแนวคิดของนักวิชาการดานหลักสูตรและนักการศึกษาหลายทาน ผลการ

ตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมีความสอดคลองกัน

ในทุกประเด็น ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการดาน
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หลักสูตร เชน Taba (1962 : 131) วิชัย วงษใหญ (2543 : 77) และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจากความ

ตองการและความจําเปนของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ชูชัย สมิทธไิกร (2554 : 29) กลาววา การ

วเิคราะหความตองการในการฝกอบรมเปนขัน้ตอนแรกที่สําคัญ เพราะจะชวยใหทราบขอมูลที่จําเปนสําหรับ

การออกแบบโครงการฝกอบรม  

 2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ ระหวางกอนและ

หลังการฝกอบรม 

  คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ หลังฝกอบรมสูงกวา

กอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากหนวยการ

ฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดใชวิธีการฝกอบรมแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกระบวนการกลุม ซึ่งเปนไปตาม

แนวคิดของ ทศินา แขมมณี (2553 : 103-105) กลาววา การจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค

กระบวนการกลุมสามารถชวยใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูไดด ีนอกจากนี้ผูวจัิยยังไดสรางแบบทดสอบวัดความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพตามขัน้ตอนของการสรางแบบทดสอบ (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2551 : 213-214) ซึ่งผล

การหาคุณภาพปรากฏวา แบบทดสอบมีคุณภาพทั้งในดานความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน สงผลใหผูนํา

นักเรียนสงเสรมิสุขภาพมีความรูความเขาใจหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ 

กัมปนาท อาชา และคณะ (2555 : 78-79) ไดทําการวจัิยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเครือขายเพื่อ

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมี

ความรูความเขาใจหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

 3. ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

    ทักษะการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพอยูในระดับดีมาก เปนไปตามสมมติฐานขอ

ที่ 2 ทัง้นี้เนื่องจาก แบบประเมินทักษะการปฏิบัตงิานที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ

แลววามีความสอดคลองกันทุกรายการ อีกทั้งกจิกรรมการฝกอบรมไดเนนใหมีการฝกปฏิบัตจิรงิทุกกจิกรรม

อยางหลากหลาย โดยการใหความรูดานทฤษฎีกอน แลวจึงสาธิตดวยวัสดุอุปกรณของจริงเปนขั้น ๆ ไป 

จากนั้นใหผูเขารับการฝกอบรมฝกปฏิบัติชา ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง ชวยใหเกิดความจํา

และนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง เปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรยีนการสอนและการฝกอบรมที่เนน

ทักษะปฏิบัติของ ทิศนา แขมมณี (2553 : 296-298) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรัณยา แสงหิรัญ 

(2553 : 182-183) ไดทําการวจัิยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อใหมี

คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรยีนรู ผลการวจัิย พบวา คาเฉลี่ยจากแบบทดสอบความสามารถและ

ทักษะของผูเขารับการอบรมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  

 4. เจตคตทิี่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพ 

  เจตคติที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของผูนํานักเรยีนสงเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียนรูเปนเรื่องที่นาสนใจ 

ไมยากเกินไป เหมาะสมกับวัยและความตองการของผูนํานักเรียน มีการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําให

นักเรยีนเกิดความกระตือรือรนในการฝกอบรม โดยมีความคิดเห็นวา การไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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สุขภาพเปนสิ่งจําเปน และสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพได  

นอกจากนี้ วิทยากรที่ดําเนินการฝกอบรมยังเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องที่

ฝกอบรมเปนอยางดี มีบุคลิกภาพที่ดี ย้ิมแยมแจมใส ทําใหบรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนาน เปนไป

ตามแนวคิดของ สมชาย สังขส ี(2550 : 115-116) กลาววา วทิยากรที่ใหความรูตองมีความรูความชํานาญ

และมีประสบการณอยางแทจริง สามารถสื่อสารและถายทอดความรู และเขาใจในจิตวิทยาการเรียนรูของ

กลุมเปาหมายไดเปนอยางดี สอดคลองกับ สินีนุช ชัยสิทธิ์ (2548 : 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรการอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท

ผลการวจัิย พบวา ผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพมีความคิดเห็นตอหลักสูตรการอบรมอยูในระดับดเีดน  

 5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริม

สุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดอืน  

  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพหลังฝกอบรมกับหลังฝกอบรม 1 เดือนไมแตกตางกัน เปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้เนื่องจาก กิจกรรมการฝกอบรมเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง และหลังจาก

ฝกอบรมมีการทบทวนเนื้อหาและทักษะที่ตองปฏิบัติอยูเสมอ ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่คงทน 

สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ Thorndike (1814-1949 อางถงึใน ทิศนา แขมมณี. 2553 : 51) กลาววา การ

ฝกหัดหรอืการกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ซึ่งสอดคลองกับผลการวจัิยของ 

อภิสทิธิ ์คุณวรปญญา และคํารณ โชธนะโชต ิ(2556 : 49) ไดทําการวจัิยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม

ความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร ผลการวิจัย พบวา ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูและเทคนิค

ตาง ๆ ไปใชประโยชนทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิทําใหประสทิธภิาพในการทํางานวจัิยเพิ่มขึ้น  

 ผลการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือนในภาพรวมอยูในระดับดี 

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาและทักษะที่ฝกอบรมสอดคลองกับบทบาทที่ผูนํานักเรียน

สงเสริมสุขภาพตองปฏิบัติอยูเสมอ ทําใหเกิดความชํานาญขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งครูอนามัยก็ใหความเอาใจใส 

ดูแล กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ เปนไปตามหลักการ

เรียนรูสําหรับการฝกอบรมของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 105-107) กลาววา การที่ผูฝกอบรมไดปฏิบัตงิาน 

ซ้ํา ๆ และลงมือปฏิบัติจริงทุกกิจกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฝกอบรม จะชวยใหผูฝกอบรมเกิดความ

แมนยํา ทําใหเกดิผลดีในการเรยีนและการปฏิบัติย่ิงขึ้น ซึ่งผลการวจัิยที่ไดสอดคลองกับ ศรัณยา แสงหิรัญ 

(2553 : 189) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อใหมี

คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใน 2 เดือน

หลังฝกอบรมของครูอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการวจัิยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพไดขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติ

ของผูเขารับการฝกอบรมได หนวยงานทางการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนตนแบบ

ในการจัดการฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยปรับใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานและ

ธรรมชาตขิองผูเขารับการฝกอบรม 

  1.2 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัตงิานอยางมีประสิทธภิาพของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพคือ การ

ไดรับคําแนะนํา กํากับ ติดตามจากครูอนามัยโรงเรยีน ดังนั้น ครูจึงควรดูแล เอาใจใสการปฏิบัตงิานและให

แรงเสรมิแกผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรทําการวจัิยผลการดําเนนิงานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพในระยะยาว          

 2.2 ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบทบาทดานอ่ืน ๆ ของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ เชน การ

ดูแลตนเองจนเปนสุขนสิัยและการเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน 
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สุขภาพเปนสิ่งจําเปน และสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพได  

นอกจากนี้ วิทยากรที่ดําเนินการฝกอบรมยังเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องที่

ฝกอบรมเปนอยางดี มีบุคลิกภาพที่ดี ย้ิมแยมแจมใส ทําใหบรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนาน เปนไป

ตามแนวคิดของ สมชาย สังขส ี(2550 : 115-116) กลาววา วทิยากรที่ใหความรูตองมีความรูความชํานาญ

และมีประสบการณอยางแทจริง สามารถสื่อสารและถายทอดความรู และเขาใจในจิตวิทยาการเรียนรูของ

กลุมเปาหมายไดเปนอยางดี สอดคลองกับ สินีนุช ชัยสิทธิ์ (2548 : 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรการอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท

ผลการวจัิย พบวา ผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพมีความคิดเห็นตอหลักสูตรการอบรมอยูในระดับดเีดน  

 5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริม

สุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดอืน  

  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพหลังฝกอบรมกับหลังฝกอบรม 1 เดือนไมแตกตางกัน เปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้เนื่องจาก กิจกรรมการฝกอบรมเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง และหลังจาก

ฝกอบรมมีการทบทวนเนื้อหาและทักษะที่ตองปฏิบัติอยูเสมอ ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่คงทน 

สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ Thorndike (1814-1949 อางถงึใน ทิศนา แขมมณี. 2553 : 51) กลาววา การ

ฝกหัดหรอืการกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ซึ่งสอดคลองกับผลการวจัิยของ 

อภิสทิธิ ์คุณวรปญญา และคํารณ โชธนะโชต ิ(2556 : 49) ไดทําการวจัิยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม

ความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร ผลการวิจัย พบวา ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูและเทคนิค

ตาง ๆ ไปใชประโยชนทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิทําใหประสทิธภิาพในการทํางานวจัิยเพิ่มขึ้น  

 ผลการปฏิบัตงิานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือนในภาพรวมอยูในระดับดี 

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาและทักษะที่ฝกอบรมสอดคลองกับบทบาทที่ผูนํานักเรียน

สงเสริมสุขภาพตองปฏิบัติอยูเสมอ ทําใหเกิดความชํานาญขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งครูอนามัยก็ใหความเอาใจใส 

ดูแล กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ เปนไปตามหลักการ

เรียนรูสําหรับการฝกอบรมของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 105-107) กลาววา การที่ผูฝกอบรมไดปฏิบัตงิาน 

ซ้ํา ๆ และลงมือปฏิบัติจริงทุกกิจกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฝกอบรม จะชวยใหผูฝกอบรมเกิดความ

แมนยํา ทําใหเกดิผลดีในการเรยีนและการปฏิบัติย่ิงขึ้น ซึ่งผลการวจัิยที่ไดสอดคลองกับ ศรัณยา แสงหิรัญ 

(2553 : 189) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อใหมี

คุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใน 2 เดือน

หลังฝกอบรมของครูอยูในระดับมาก 

 

 

107 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวจัิยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพไดขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติ

ของผูเขารับการฝกอบรมได หนวยงานทางการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนตนแบบ

ในการจัดการฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยปรับใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานและ

ธรรมชาตขิองผูเขารับการฝกอบรม 

  1.2 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัตงิานอยางมีประสิทธภิาพของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพคอื การ

ไดรับคําแนะนํา กํากับ ติดตามจากครูอนามัยโรงเรยีน ดังนั้น ครูจึงควรดูแล เอาใจใสการปฏิบัตงิานและให

แรงเสรมิแกผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรทําการวจัิยผลการดําเนนิงานของผูนํานักเรยีนสงเสรมิสุขภาพในระยะยาว          

 2.2 ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมบทบาทดานอ่ืน ๆ ของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ เชน การ

ดูแลตนเองจนเปนสุขนสิัยและการเปนแบบอยางที่ดีแกผูอ่ืน 
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การเปรียบเทยีบผลการเรียนเร่ือง การสรางเว็บไซต 

ดวยภาษา  HTML ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 ระหวางการเรียนดวยโปรแกรม

บทเรียนการคนพบ กับการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะ 

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 นักศกึษาสาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

บทคัดยอ 

 การวจัิยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบเรื่อง การสรางเว็บไซตดวย

ภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม

บทเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคของนักเรียนระหวางการสอนโดยใช

โปรแกรมบทเรียนการคนพบกับการสอนแบบสบืเสาะ 4) เปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคระหวางกอนเรยีนและ

หลังเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบ 5)ศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรียนการ

คนพบ กลุมตัวอยางจํานวน  80 คน ใชการสุมแบบกลุม ระยะเวลาในการวิจัยภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556  

จํานวน 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวจัิยไดแก 1) โปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา 

HTMLชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 จํานวน 8 หนวยการเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาคความรูแบบ

เลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จํานวน 40 ขอ มีคาความยาก 0.33 - 0.74  คาอํานาจจําแนก 0.36 - 0.83 คาความเชื่อม่ัน

ทัง้ฉบับเทากับ 0.88 3) แบบวัดความคิดสรางสรรค 3 กจิกรรม 4) แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนที่มี

ตอโปรแกรมบทเรียน สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และสถติิใน

การทดสอบสมมุตฐิานใช Hotelling T2 และ t-test (Dependent  Samples) 

 ผลการวจัิยพบวา 

 1. โปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มี

ประสทิธภิาพเทากับ 82.25/81.13 

 2. โปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มี

ดัชนปีระสทิธผิลเทากับ 0.6753 

 3. นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคสูงกวา

นักเรยีนที่เรยีนแบบสบืเสาะอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
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 4. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTMLมี

คะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 5.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา 

HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 โดยรวมในระดบัมากคาเฉลี่ย 4.46 
 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน, ความคิดสรางสรรค, โปรแกรมบทเรยีนการคนพบ,  

                การจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะ 
 

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 

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 

 การศกึษาถือเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศและเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหมีคุณภาพและประสิทธภิาพ และเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาคนในทุกระดับของสังคม การศกึษามี

บทบาทที่สําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการจัด

การศึกษามุงพัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่มีศักยภาพทั้งความรู ความคิด การทํางานรวมกัน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ

ตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา แนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญอยูหลายหมวดหลายมาตรา เชน หมวด 4 แนวการจัดการศกึษา มาตรา 22 ผูสอน

จะตองยึดหลักวาผูเรยีนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดและถอืวาผูเรยีนสําคัญที่สุด การจัดกระบวนการ

เรียนรูตามมาตรา 24 ผูสอนจะตองจัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความ

แตกตางของผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจรงิ ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน รักการอานและ

เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สาระที่สําคัญอีกหมวดหนึ่งคือ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาใหคุมคาและเหมาะสมกับการเรยีนรูของคนไทย  

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2542 เปนแนวทางจะตองใหมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีในยุคปจจุบันโดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังนั้นการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนตองใชสื่อ

หลายอยางมารวมกันเรียกวาสื่อผสม ซึ่งปจจุบันบทเรียนจะใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการผลิตสื่อประสม

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เชน Authorware 7, Flash cs3, Captivate 4, Sothink glanda 2005 โปรแกรม

สําเร็จรูปเหลานี้จะชวยในการผลิตแฟมบทเรยีนหรอืการนําเสนอในลักษณะสื่อหลายมิต ิแตละบทเรยีนจะมี

เนื้อหาในลักษณะตัวอักษรภาพกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียงรวมอยูในแฟมเดียวกัน บทเรียนเหลานี้

เรียกวา “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน” หรือซีเอไอ ผูใชเพียงแตเปดแฟมเพื่อเรียนหรือเสนองานตาม      

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ไดจัดทําไวก็จะไดลักษณะเนื้อหาตางๆอยางครบถวน (กิดานันท มะลทิอง. 2540 : 13) 

ปจจุบันวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีหลายรูปแบบโดยเฉพาะคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทและขยาย

ขอบเขตสูทุกวงการทุกสาขาอาชีพไมวาจะเปนวงการธุรกิจ วงการศึกษาหรือหนวยงานราชการตาง ๆ

โปรแกรมบทเรยีนเปนสื่อการสอนใหมทางการศกึษาที่มีคุณลักษณะที่ดหีลายประการ เชน ใหขอมูลยอนกลับ

อยางฉับไว เปนผูสอนที่ชาญฉลาด เปดโอกาสใหผูเรียนเปนอิสระจากรูปแบบการเรยีนการสอนแบบดั้งเดิม

และเปนตัวกระตุนใหผูเรยีนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น สถานศึกษาในประเทศตางๆไดใหความสนใจ

นําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนในรูปแบบโปรแกรมบทเรียนประกอบกับไดมีการพัฒนา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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 4. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTMLมี

คะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 5.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา 

HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 โดยรวมในระดบัมากคาเฉลี่ย 4.46 
 

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน, ความคิดสรางสรรค, โปรแกรมบทเรยีนการคนพบ,  

                การจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะ 
 

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 

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 

 การศกึษาถือเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศและเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหมีคุณภาพและประสิทธภิาพ และเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาคนในทุกระดับของสังคม การศกึษามี

บทบาทที่สําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการจัด

การศึกษามุงพัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่มีศักยภาพทั้งความรู ความคิด การทํางานรวมกัน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ

ตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา แนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญอยูหลายหมวดหลายมาตรา เชน หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ผูสอน

จะตองยึดหลักวาผูเรยีนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดและถอืวาผูเรยีนสําคัญที่สุด การจัดกระบวนการ

เรียนรูตามมาตรา 24 ผูสอนจะตองจัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความ

แตกตางของผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจรงิ ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน รักการอานและ

เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สาระที่สําคัญอีกหมวดหนึ่งคือ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาใหคุมคาและเหมาะสมกับการเรยีนรูของคนไทย  

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2542 เปนแนวทางจะตองใหมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีในยุคปจจุบันโดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังนั้นการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนตองใชสื่อ

หลายอยางมารวมกันเรียกวาสื่อผสม ซึ่งปจจุบันบทเรียนจะใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการผลิตสื่อประสม

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เชน Authorware 7, Flash cs3, Captivate 4, Sothink glanda 2005 โปรแกรม

สําเร็จรูปเหลานี้จะชวยในการผลิตแฟมบทเรยีนหรอืการนําเสนอในลักษณะสื่อหลายมิต ิแตละบทเรยีนจะมี

เนื้อหาในลักษณะตัวอักษรภาพกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียงรวมอยูในแฟมเดียวกัน บทเรียนเหลานี้

เรียกวา “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน” หรือซีเอไอ ผูใชเพียงแตเปดแฟมเพื่อเรียนหรือเสนองานตาม      

โปรแกรมสําเร็จรูปที่ไดจัดทําไวก็จะไดลักษณะเนื้อหาตางๆอยางครบถวน (กิดานันท มะลทิอง. 2540 : 13) 

ปจจุบันวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีหลายรูปแบบโดยเฉพาะคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทและขยาย

ขอบเขตสูทุกวงการทุกสาขาอาชีพไมวาจะเปนวงการธุรกิจ วงการศึกษาหรือหนวยงานราชการตาง ๆ

โปรแกรมบทเรยีนเปนสื่อการสอนใหมทางการศกึษาที่มีคุณลักษณะที่ดหีลายประการ เชน ใหขอมูลยอนกลับ

อยางฉับไว เปนผูสอนที่ชาญฉลาด เปดโอกาสใหผูเรียนเปนอิสระจากรูปแบบการเรยีนการสอนแบบดั้งเดิม

และเปนตัวกระตุนใหผูเรยีนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น สถานศึกษาในประเทศตางๆไดใหความสนใจ

นําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนในรูปแบบโปรแกรมบทเรียนประกอบกับไดมีการพัฒนา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร จึงทําใหโปรแกรมบทเรยีนกลายเปนสื่อที่จะชวยใหการจัดการเรยีนการสอนมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2553 : 7) ดังนั้น จึงมีการใชโปรแกรมบทเรียนกันอยางกวางขวางและแพรหลายใน

ปจจุบันเพื่อใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูจากโปรแกรมบทเรยีนเพื่อการสอนในรูปแบบตางๆ   

 โปรแกรมบทเรียน หรือ คอรสแวร (Courseware) หมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่มีการนํา

เนื้อหาวิชาและวิธสีอนมาบันทึกเปนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับใหผูเรยีนใชเพื่อการเรียนรูโดยใหผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธหรือโตตอบกับบทเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร ไมตองอาศัยครูหรือผูสอนเขารวมกิจกรรมโดยตรง  

(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2553 : 2) โปรแกรมชวยสรางโปรแกรมบทเรียน (CAI : Authoring System) หมายถึง  

โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ใชในการสรางโปรแกรมบทเรียน การทํางานของโปรแกรมชวยสรางโปรแกรมบทเรียน

นัน้ ผูสรางจะตองจัดเตรียมและออกแบบเนื้อหาลงในโปรแกรมไวกอน โปรแกรมนี้จะอานเนื้อหาของบทเรียนที่

ผูสรางบทเรยีนจัดเตรยีมขึ้นและแสดงเนื้อหานัน้ ๆ ทีละหนาจอภาพ เนื้อหาของบทเรยีนที่ไดรับการออกแบบนั้น

มิไดจํากัดเฉพาะในรูปของแบบตัวอักษรและภาพนิ่งเหมือนกับสื่อสิง่พมิพ หากยังประกอบไปดวยสื่อประสมตาง 

ๆ ไมวาจะเปนขอความ ภาพนิ่ง กราฟฟก ตาราง กราฟ ขอมูลเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศนหรอืภาพสาม

มิติโดยที่ผูสรางสามารถจะเปลี่ยนแปลงขอมูลสื่อประสมเหลานี้ใหทันสมัย (Update) ไดงาย รูปแบบตางๆ ของ

เนื้อหาดังกลาวขางตนนอกจากกระตุนความสนใจของผูใชแลว ยังมีลักษณะพิเศษกลาวคือ เนื้อหาที่ไดจะมี

ลักษณะไมตายตัว (Dynamic) หากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยทันที นอกจากนี้ โปรแกรม

ชวยสรางโปรแกรมบทเรียนยังสามารถชวยผูสรางในการจัดเรียงเนื้อหาในลําดับตาง ๆรวมทั้งชวยในการสราง

แบบฝกหัดและแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเขาใจและการประเมินการเรียนของผูเรียนไดอีกดวย โปรแกรม

ชวยสรางโปรแกรมบทเรียนนั้นมีอยูดวยกันหลายโปรแกรม สําหรับเครื่องพีซี โปรแกรมซึ่งดูเหมือนจะไดรับ

ความนยิมแพรหลายที่สุดในขณะนี้ไดแก โปรแกรม Multimedia Toolbook และโปรแกรม Authorware  

จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  

ป 2556 พบวาโรงเรยีนกุดจับประชาสรรคมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรยีนในกลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และจากการประเมินสภาพ

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาการเรียนการสอนวิชานี้นักเรียนตองปฏิบัติ

กจิกรรมและใชเครื่องคอมพวิเตอรเปนสื่อในการเรยีนการสอน โดยสวนมากนักเรยีนมีความสนใจและตัง้ใจที่

จะเรยีนแตมีเนื้อหาสาระบางตอนที่เปนการใหความรูไมไดฝกปฏิบัตโิดยใชเครื่องคอมพวิเตอร นักเรยีนจะเบื่อ

หนายไมสนใจเรยีนสงผลใหผลการเรยีนรูที่คาดหวังในรายวิชาดังกลาวนี้ลดลง ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวจัิยจึง

มีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยมีความคาดหวังวาเม่ือ

นักเรียนไดใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบดังกลาวแลว จะทําใหความคิดสรางสรรคในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพิ่มขึ้นและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนของนักเรยีนดขีึ้นตามมาดวย 
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วัตถุประสงคการวจัิย 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบเรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที่

4 ที่มีประสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อหาดัชนปีระสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML 

ชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 ที่ไดพัฒนาขึ้น 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการ      

คนพบ  

 4. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคของนักเรียน เรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา 

HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบกับการจัดการเรียนรูแบบ

สบืเสาะ 

  5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ เรื่องการสรางเว็บไซต

ดวยภาษา HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4  
 

 สมมุตฐิานของการวจัิย 

1. นักเรียนกลุมที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบกับกลุมที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

สบืเสาะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความคิดสรางสรรคแตกตางกัน 

 2. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน

แตกตางกัน 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 จํานวน 120  คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ป

การศกึษา 2556 โรงเรยีนกุดจับประชาสรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ไดมาโดย

การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน  รวม 80 คน  กลุมทดลอง เรียนดวย

โปรแกรมบทเรียนการคนพบ จํานวน 40 คน และกลุมควบคุมเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 

จํานวน 40 คน  
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สื่อสาร จึงทําใหโปรแกรมบทเรยีนกลายเปนสื่อที่จะชวยใหการจัดการเรยีนการสอนมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2553 : 7) ดังนั้น จึงมีการใชโปรแกรมบทเรียนกันอยางกวางขวางและแพรหลายใน

ปจจุบันเพื่อใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูจากโปรแกรมบทเรยีนเพื่อการสอนในรูปแบบตางๆ   

 โปรแกรมบทเรียน หรือ คอรสแวร (Courseware) หมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่มีการนํา

เนื้อหาวิชาและวิธสีอนมาบันทึกเปนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับใหผูเรยีนใชเพื่อการเรียนรูโดยใหผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธหรือโตตอบกับบทเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร ไมตองอาศัยครูหรือผูสอนเขารวมกิจกรรมโดยตรง  

(ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2553 : 2) โปรแกรมชวยสรางโปรแกรมบทเรียน (CAI : Authoring System) หมายถึง  

โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ใชในการสรางโปรแกรมบทเรียน การทํางานของโปรแกรมชวยสรางโปรแกรมบทเรียน

นัน้ ผูสรางจะตองจัดเตรียมและออกแบบเนื้อหาลงในโปรแกรมไวกอน โปรแกรมนี้จะอานเนื้อหาของบทเรียนที่

ผูสรางบทเรยีนจัดเตรยีมขึ้นและแสดงเนื้อหานัน้ ๆ ทีละหนาจอภาพ เนื้อหาของบทเรยีนที่ไดรับการออกแบบนั้น

มิไดจํากัดเฉพาะในรูปของแบบตัวอักษรและภาพนิ่งเหมือนกับสื่อสิง่พมิพ หากยังประกอบไปดวยสื่อประสมตาง 

ๆ ไมวาจะเปนขอความ ภาพนิ่ง กราฟฟก ตาราง กราฟ ขอมูลเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศนหรอืภาพสาม

มิติโดยที่ผูสรางสามารถจะเปลี่ยนแปลงขอมูลสื่อประสมเหลานี้ใหทันสมัย (Update) ไดงาย รูปแบบตางๆ ของ

เนื้อหาดังกลาวขางตนนอกจากกระตุนความสนใจของผูใชแลว ยังมีลักษณะพิเศษกลาวคือ เนื้อหาที่ไดจะมี

ลักษณะไมตายตัว (Dynamic) หากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยทันที นอกจากนี้ โปรแกรม

ชวยสรางโปรแกรมบทเรียนยังสามารถชวยผูสรางในการจัดเรียงเนื้อหาในลําดับตาง ๆรวมทั้งชวยในการสราง

แบบฝกหัดและแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเขาใจและการประเมินการเรียนของผูเรียนไดอีกดวย โปรแกรม

ชวยสรางโปรแกรมบทเรียนนั้นมีอยูดวยกันหลายโปรแกรม สําหรับเครื่องพีซี โปรแกรมซึ่งดูเหมือนจะไดรับ

ความนยิมแพรหลายที่สุดในขณะนี้ไดแก โปรแกรม Multimedia Toolbook และโปรแกรม Authorware  

จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน)  

ป 2556 พบวาโรงเรยีนกุดจับประชาสรรคมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรยีนในกลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และจากการประเมินสภาพ

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาการเรียนการสอนวิชานี้นักเรียนตองปฏิบัติ

กจิกรรมและใชเครื่องคอมพวิเตอรเปนสื่อในการเรยีนการสอน โดยสวนมากนักเรยีนมีความสนใจและตัง้ใจที่

จะเรยีนแตมีเนื้อหาสาระบางตอนที่เปนการใหความรูไมไดฝกปฏิบัตโิดยใชเครื่องคอมพวิเตอร นักเรยีนจะเบื่อ

หนายไมสนใจเรยีนสงผลใหผลการเรยีนรูที่คาดหวังในรายวิชาดังกลาวนี้ลดลง ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวจัิยจึง

มีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยมีความคาดหวังวาเม่ือ

นักเรียนไดใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบดังกลาวแลว จะทําใหความคิดสรางสรรคในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพิ่มขึ้นและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนของนักเรยีนดขีึ้นตามมาดวย 
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วัตถุประสงคการวจัิย 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบเรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที่

4 ที่มีประสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อหาดัชนปีระสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML 

ชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 ที่ไดพัฒนาขึ้น 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการ      

คนพบ  

 4. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคของนักเรียน เรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา 

HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบกับการจัดการเรียนรูแบบ

สบืเสาะ 

  5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ เรื่องการสรางเว็บไซต

ดวยภาษา HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4  
 

 สมมุตฐิานของการวจัิย 

1. นักเรียนกลุมที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบกับกลุมที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

สบืเสาะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความคิดสรางสรรคแตกตางกัน 

 2. นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน

แตกตางกัน 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 จํานวน 120  คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ป

การศกึษา 2556 โรงเรยีนกุดจับประชาสรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ไดมาโดย

การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน  รวม 80 คน  กลุมทดลอง เรียนดวย

โปรแกรมบทเรียนการคนพบ จํานวน 40 คน และกลุมควบคุมเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 

จํานวน 40 คน  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ประกอบดวย 

1. โปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอรการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชัน้มัธยมศกึษา

ปที่ 4 จํานวน 8 หนวยการเรยีน 

 2. แผนการจัดการเรยีนรูทีใ่ชวธิกีารจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะ 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศกึษาป

ที่ 4 เปนแบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืกจํานวน 40 ขอ 

 4. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ผูวจัิยไดนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่สรางขึ้นตาม

แบบวัดความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ (Torrance) มาปรับปรุงใชเปนเครื่องมือในการวจัิย มีแบบทดสอบ

ยอย 3 กจิกรรม 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสราง

เว็บไซตดวยภาษา HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 จํานวน 20 ขอ 

 การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวจัิย  ผูวจัิยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 

ทาน จากนั้นนําเครื่องมือที่ไดไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ดังนี้  แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความยาก (p) ระหวาง 0.33 - 0.74  คาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.36 - 0.83 

คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.88 แบบวัดความคิดสรางสรรค 3 กจิกรรมใชทดลองกับนักเรียน จํานวน 

80 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอโปรแกรมบทเรยีน ใชทดลองกับนักเรยีน จํานวน 

40 คน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม ถงึ เดือนกันยายนโดย

ติดตอประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกุดจับประชาสรรค เพื่อขอ

อนุญาตและนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บขอมูล เตรียมแบบทดสอบและแบบสอบถามให

เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบในแตละครั้ง ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจํานวน 1 ชั่วโมงและแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ใชเวลา 1 ชั่วโมง สวนแบบสอบถามความพึง

พอใจ ผูวจัิยกําหนดระยะเวลาในการทําแบบสอบถามอยางอิสระ ภายหลังที่เก็บขอมูลแลว นําขอมูลมาตรวจ

ใหคะแนน วเิคราะหคาสถติแิละทดสอบสมมตฐิาน สรุปผลและเขยีนรายงานผลการวจัิย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. หาประสทิธภิาพของโปรแกรมบทเรยีนการคนพบตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E-CAI 

 2. วเิคราะหหาคาดัชนปีระสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ 
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 3. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคของนักเรยีน เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา 

HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ระหวางกลุมที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบกับกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ

สบืเสาะ โดยใช Hotelling T2 

   4. เปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ โดยใช

t-test (Dependent Samples)  

 5. วิเคราะหความพึงพอใจตอการเรียนรูของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวจัิย 

 ผลการวจัิยตามวัตถุประสงคไดขอสรุปดังนี้ 

 1. โปรแกรมบทเรยีนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 

4 ที่ผูวจัิยสรางขึ้นมีคาประสทิธภิาพ 82.25/81.13 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 

 2. โปรแกรมบทเรยีนการคนพบที่ผูวจัิยสรางขึ้นมีคาดัชนีประสทิธผิลเทากับ 0.6753 หมายความ

วานักเรยีนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.6753 คิดเปนรอยละ 67.53 

 3. นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีความคิดสรางสรรคหลังเรยีนแตกตางจาก

กอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 4. นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคแตกตาง

จากนักเรยีนที่เรยีนดวยการจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 5. นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีความพงึพอใจตอการเรยีนรูโดยรวมอยูใน

ระดับมาก 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ผลจากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสราง

เว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 82.25/81.13 หมายความวา  

โปรแกรมบทเรยีนการคนพบทําใหนักเรยีนเกิดกระบวนการเรยีนรูระหวางเรยีนเฉลี่ยรอยละ 82.25 ถือเปน

ประสิทธิภาพของกระบวนการและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนเฉลี่ยรอยละ81.13 ถือ

เปนประสิทธิภาพของผลลัพธ ซึ่งแสดงวาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบมีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด

ไวคือ เกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธิ์ คลังบุญครอง (2550 : 89) พบวาโปรแกรม

บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.32/81.28 ผลการวิจัยของปยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบวา 

โปรแกรมบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.86/82.14 ผลการวิจัยของคชา โกศลิา (2552 : 99) พบวา

โปรแกรมบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธภิาพ 86.33/87.33 และผลการวิจัยของทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ประกอบดวย 

1. โปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอรการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชัน้มัธยมศกึษา

ปที่ 4 จํานวน 8 หนวยการเรยีน 

 2. แผนการจัดการเรยีนรูทีใ่ชวธิกีารจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะ 

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศกึษาป

ที่ 4 เปนแบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืกจํานวน 40 ขอ 

 4. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ผูวจัิยไดนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่สรางขึ้นตาม

แบบวัดความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ (Torrance) มาปรับปรุงใชเปนเครื่องมือในการวจัิย มีแบบทดสอบ

ยอย 3 กจิกรรม 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสราง

เว็บไซตดวยภาษา HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 จํานวน 20 ขอ 

 การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวจัิย  ผูวจัิยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 

ทาน จากนั้นนําเครื่องมือที่ไดไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ดังนี้  แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาความยาก (p) ระหวาง 0.33 - 0.74  คาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.36 - 0.83 

คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.88 แบบวัดความคิดสรางสรรค 3 กจิกรรมใชทดลองกับนักเรียน จํานวน 

80 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีตอโปรแกรมบทเรยีน ใชทดลองกับนักเรยีน จํานวน 

40 คน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการในชวงเดือนมกราคม ถงึ เดือนกันยายนโดย

ติดตอประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนกุดจับประชาสรรค เพื่อขอ

อนุญาตและนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บขอมูล เตรียมแบบทดสอบและแบบสอบถามให

เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบในแตละครั้ง ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจํานวน 1 ชั่วโมงและแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ใชเวลา 1 ชั่วโมง สวนแบบสอบถามความพึง

พอใจ ผูวจัิยกําหนดระยะเวลาในการทําแบบสอบถามอยางอิสระ ภายหลังที่เก็บขอมูลแลว นําขอมูลมาตรวจ

ใหคะแนน วเิคราะหคาสถติแิละทดสอบสมมตฐิาน สรุปผลและเขยีนรายงานผลการวจัิย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. หาประสทิธภิาพของโปรแกรมบทเรยีนการคนพบตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E-CAI 

 2. วเิคราะหหาคาดัชนปีระสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ 
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 3. เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคของนักเรยีน เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา 

HTML ชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ระหวางกลุมที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบกับกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ

สบืเสาะ โดยใช Hotelling T2 

   4. เปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ โดยใช

t-test (Dependent Samples)  

 5. วิเคราะหความพึงพอใจตอการเรียนรูของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวจัิย 

 ผลการวจัิยตามวัตถุประสงคไดขอสรุปดังนี้ 

 1. โปรแกรมบทเรยีนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 

4 ที่ผูวจัิยสรางขึ้นมีคาประสทิธภิาพ 82.25/81.13 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 

 2. โปรแกรมบทเรยีนการคนพบที่ผูวจัิยสรางขึ้นมีคาดัชนีประสทิธผิลเทากับ 0.6753 หมายความ

วานักเรยีนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.6753 คิดเปนรอยละ 67.53 

 3. นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีความคิดสรางสรรคหลังเรยีนแตกตางจาก

กอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 4. นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคแตกตาง

จากนักเรยีนที่เรยีนดวยการจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 

 5. นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบมีความพงึพอใจตอการเรยีนรูโดยรวมอยูใน

ระดับมาก 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ผลจากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสราง

เว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 82.25/81.13 หมายความวา  

โปรแกรมบทเรยีนการคนพบทําใหนักเรยีนเกิดกระบวนการเรยีนรูระหวางเรยีนเฉลี่ยรอยละ 82.25 ถือเปน

ประสิทธิภาพของกระบวนการและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนเฉลี่ยรอยละ81.13 ถือ

เปนประสิทธิภาพของผลลัพธ ซึ่งแสดงวาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบมีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด

ไวคือ เกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธิ์ คลังบุญครอง (2550 : 89) พบวาโปรแกรม

บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.32/81.28 ผลการวิจัยของปยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบวา 

โปรแกรมบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.86/82.14 ผลการวิจัยของคชา โกศลิา (2552 : 99) พบวา

โปรแกรมบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธภิาพ 86.33/87.33 และผลการวิจัยของทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81) 



Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 7 (13) : January - June 2015

118

118 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

พบวาโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  85.80/83.91 จึงสรุปไดวาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ

ที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธภิาพ สามารถนําไปใชในการเรยีนการสอนได ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก 

 1.1 โปรแกรมบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ เนื่องจากผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหา   

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนที่ผูวจัิย

สรางขึ้นไดผานกระบวนการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานสื่อและโปรแกรมดาน

วัดผลประเมินผลการศึกษา อยางเปนขัน้ตอน ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ จากนั้นไดทําการทดลองใช 

เพื่อหาขอบกพรองของโปรแกรมบทเรียนและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชจริงกับกลุมทดลองการ

สรางอยางเปนขัน้ตอนตามหลักวชิาการดังกลาว  ผูวิจัยไดอาศัยหลักการออกแบบและพัฒนาตามลําดับขั้น

ทางวชิาการ ซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ ขัน้ที่ 1 วิเคราะห (Analyze) ขั้นที่ 2 ออกแบบ (Design) ขัน้ที่ 3 

พัฒนาบทเรียน (Development) ขั้นที่ 4 นําไปใชทดลองใช (Implement) ขั้นที่ 5 ประเมินและปรับปรุงแกไข 

(Evaluation and Revision) จึงเปนสิ่งที่เชื่อถอืไดวาโปรแกรมบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปใชใน

การเรยีนได 

 1.2 โปรแกรมบทเรียนที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้นเปนสื่อที่ทันสมัยและนาสนใจ สงเสรมิการเรยีนรูแบบ

เอกัตบุคคล นักเรยีนสามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวย แตละหนวยนักเรยีนจะเรยีน

ไปตามความสามารถของแตละบุคคล โดยไมตองเรงหรือรอผูอ่ืน มีความสนุกสนานตื่นเตน เนื่องจากตอง

เรียนเองจากเครื่องคอมพิวเตอรและมีความยืดหยุนมากพอที่ผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของ

ตนเอง รวมทัง้การเลอืกรปูแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได ซึ่งการควบคุมการเรยีนของตนเองมีหลาย

ลักษณะไดแก ลักษณะของความสามารถในการเลือกเนื้อหาที่จะเรยีน ควบคุมบทเรยีนไดดวยตนเองสามารถ

ทดสอบตนเองไดตลอดเวลา ทําใหนักเรียนรูจักคิด ทําความเขาใจและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  การ

คนพบและขยายความเขาใจในหลักการสําคัญ ๆ เพราะสามารถมองเห็นหลักการ ความเคลื่อนไหวของ

เหตุการณอยางเปนรูปธรรม เกิดความเขาใจ เกิดการเรียนรูไดดีกวาจดจํา จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให

นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น 

 2. ผลการวเิคราะหดัชนีประสทิธผิล (The Effectiveness Index) ของโปรแกรมบทเรียนการคนพบ

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 0.6753 หมายความวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนดวยโปรแกรม

บทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คิดเปน

รอยละ 67.53 ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของประสทิธิ์ คลังบุญครอง (2550 : 89) พบวามีคาดัชนปีระสทิธผิล

เทากับ 0.68 คิดเปนรอยละ 68 สอดคลองกับปยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบวาคาดัชนีประสทิธิผลเทากับ 

0.69 หรือรอยละ 69 สอดคลองกับ คชา โกศิลา(2552 : 99) พบวาคาดัชนปีระสทิธิผล เทากับ 60.66 หรือ

รอยละ 60 สอดคลอง  ทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81) พบวามีคาดัชนปีระสทิธผิลเทากับ 0.69 หรอืรอยละ 69 

ทัง้นี้เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรยีนการคนพบที่ผูวจัิยสรางขึ้นไดออกแบบใหมีกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง 

และภาพประกอบ ที่สอดคลองกับเนื้อหา มีความชัดเจนในดานการสื่อความหมายที่สงผลตอการเรียนรูของ

นักเรียน  มีการลําดับเนื้อหาไวอยางชัดเจน และเปนการนําภาพเคลื่อนไหวไปใชสื่อสารกับนักเรียน  จึงทําให

นักเรยีนไดเรยีนรูในแตละขัน้ตอนของทุก ๆ เนื้อหาสาระอยางละเอียด 
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 3. นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซต

ดวยภาษา HTML มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สอดคลองกับกรรณิกา ขันธบัณฑิต (2551: 105) พบวานักเรยีนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนและนักเรียนที่

เรยีนแบบปกตมีิคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด ทักษะการคิดสรางสรรค  

เพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรสวรรค 

ปราบภัย (2551 : 94) พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชโปรแกรมบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการคิดวิเคราะหแตกตางกับนักเรียนที่เรียนแบบจ๊ิกซอวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง

เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีการนําเสนอเนื้อหา ตัวอยางและแบบฝกหัด ในรูปแบบที่

เขาใจงาย มีตัวอยางประกอบเนื้อหาอยางชัดเจน ในโปรแกรมบทเรียนนี้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนตาม

ความตองการ สามารถเรียนซ้ําไดโดยอิสระไมจํากัดจํานวนครั้ง ไมจํากัดดานเวลา โดยในแตละหนวยการ

เรยีนรูจะประกอบไปดวยผลการเรียนรูที่คาดหวังเนื้อหา ตัวอยาง แบบฝกทักษะ ทําใหนักเรยีนมีความเขาใจ 

มีความคิดรวบยอดดีขึ้น และสามารถแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนใหความสนใจในการเรียนตั้งแตเริ่ม

เรียนจนกระทั่งทดสอบหลังเรียน แสดงวาการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบเม่ือใชเรียนในชวง

ระยะเวลาที่เหมาะสมสามารถพัฒนาผลการเรยีนรูดังกลาวได 

 4. นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซต

ดวยภาษา HTML มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรยีนที่เรียนดวยการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของพรสวรรค ปราบภัย  

(2551 : 94) ซึ่งพบวานักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความคิดสรางสรรค

สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบจ๊ิกซอวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ เบญจพร  สีสุกอง 

(2552 : 116-117) พบวานักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคสูงกวา

นักเรียนที่เรยีนแบบโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนเปนสื่อ

การเรยีนที่แปลกใหม แตกตางไปจากการเรยีนการสอนในหองเรียนปกต ิผูเรยีนเกดิความสนใจและตื่นตัวใน

การเรยีนมากขึ้น อีกทัง้ผูเรยีนมีอิสระในการควบคุมการเรียนดวยตนเอง รวมทัง้การเลือกรูปแบบการเรยีนที่

เหมาะสมกับตนเองได สามารถเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียนไดดวยตนเอง บทเรียนมีรูปแบบหลากหลาย มี

ภาพ สี เสียงที่นาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรูทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งรวมถึงลักษณะตัวอักษรที่มี

รูปแบบเหมาะสม สวยงาม ชัดเจน ทําใหผูเรยีนมีความเขาใจในเนื้อหามากย่ิงขึ้นและสนุกสนานกับการเรียน 

ไมรูสึกเบื่อหนาย นักเรียนสามารถที่จะเรยีนรูในเนื้อหาที่ไมเขาใจและสามารถทบทวนการเรยีนไดดวยตนเอง

หลาย ๆ ครัง้จนเกดิความเขาใจ 

 5. ความพึงพอใจตอการเรยีนของนักเรยีนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสราง

เว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 4.46) ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวจัิยของประสทิธิ์ คลังบุญครอง (2550 : 89) พบวานักเรยีนมีความพงึพอใจตอบทเรียนคอมพวิเตอร

ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับปยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบวาความพงึพอใจของนักเรียนที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับคชา โกศิลา (2552 : 99) พบวา
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พบวาโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  85.80/83.91 จึงสรุปไดวาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ

ที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธภิาพ สามารถนําไปใชในการเรยีนการสอนได ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก 

 1.1 โปรแกรมบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ เนื่องจากผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหา   

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนที่ผูวจัิย

สรางขึ้นไดผานกระบวนการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานสื่อและโปรแกรมดาน

วัดผลประเมินผลการศึกษา อยางเปนขัน้ตอน ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ จากนั้นไดทําการทดลองใช 

เพื่อหาขอบกพรองของโปรแกรมบทเรียนและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชจริงกับกลุมทดลองการ

สรางอยางเปนขัน้ตอนตามหลักวชิาการดังกลาว  ผูวิจัยไดอาศัยหลักการออกแบบและพัฒนาตามลําดับขั้น

ทางวชิาการ ซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ ขัน้ที่ 1 วิเคราะห (Analyze) ขั้นที่ 2 ออกแบบ (Design) ขัน้ที่ 3 

พัฒนาบทเรียน (Development) ขั้นที่ 4 นําไปใชทดลองใช (Implement) ขั้นที่ 5 ประเมินและปรับปรุงแกไข 

(Evaluation and Revision) จึงเปนสิ่งที่เชื่อถอืไดวาโปรแกรมบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปใชใน

การเรยีนได 

 1.2 โปรแกรมบทเรียนที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้นเปนสื่อที่ทันสมัยและนาสนใจ สงเสรมิการเรยีนรูแบบ

เอกัตบุคคล นักเรยีนสามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวย แตละหนวยนักเรยีนจะเรยีน

ไปตามความสามารถของแตละบุคคล โดยไมตองเรงหรือรอผูอ่ืน มีความสนุกสนานตื่นเตน เนื่องจากตอง

เรียนเองจากเครื่องคอมพิวเตอรและมีความยืดหยุนมากพอที่ผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของ

ตนเอง รวมทัง้การเลอืกรปูแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได ซึ่งการควบคุมการเรยีนของตนเองมีหลาย

ลักษณะไดแก ลักษณะของความสามารถในการเลือกเนื้อหาที่จะเรยีน ควบคุมบทเรยีนไดดวยตนเองสามารถ

ทดสอบตนเองไดตลอดเวลา ทําใหนักเรียนรูจักคิด ทําความเขาใจและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  การ

คนพบและขยายความเขาใจในหลักการสําคัญ ๆ เพราะสามารถมองเห็นหลักการ ความเคลื่อนไหวของ

เหตุการณอยางเปนรูปธรรม เกิดความเขาใจ เกิดการเรียนรูไดดีกวาจดจํา จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให

นักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น 

 2. ผลการวเิคราะหดัชนีประสทิธผิล (The Effectiveness Index) ของโปรแกรมบทเรียนการคนพบ

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 0.6753 หมายความวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนดวยโปรแกรม

บทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คิดเปน

รอยละ 67.53 ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของประสทิธิ์ คลังบุญครอง (2550 : 89) พบวามีคาดัชนปีระสทิธผิล

เทากับ 0.68 คิดเปนรอยละ 68 สอดคลองกับปยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบวาคาดัชนีประสทิธิผลเทากับ 

0.69 หรือรอยละ 69 สอดคลองกับ คชา โกศิลา(2552 : 99) พบวาคาดัชนปีระสทิธิผล เทากับ 60.66 หรือ

รอยละ 60 สอดคลอง  ทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81) พบวามีคาดัชนปีระสทิธผิลเทากับ 0.69 หรอืรอยละ 69 

ทัง้นี้เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรยีนการคนพบที่ผูวจัิยสรางขึ้นไดออกแบบใหมีกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง 

และภาพประกอบ ที่สอดคลองกับเนื้อหา มีความชัดเจนในดานการสื่อความหมายที่สงผลตอการเรียนรูของ

นักเรียน  มีการลําดับเนื้อหาไวอยางชัดเจน และเปนการนําภาพเคลื่อนไหวไปใชสื่อสารกับนักเรียน  จึงทําให

นักเรยีนไดเรยีนรูในแตละขัน้ตอนของทุก ๆ เนื้อหาสาระอยางละเอียด 
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 3. นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซต

ดวยภาษา HTML มีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สอดคลองกับกรรณิกา ขันธบัณฑิต (2551: 105) พบวานักเรยีนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนและนักเรียนที่

เรยีนแบบปกตมีิคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด ทักษะการคิดสรางสรรค  

เพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรสวรรค 

ปราบภัย (2551 : 94) พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชโปรแกรมบทเรยีนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการคิดวิเคราะหแตกตางกับนักเรียนที่เรียนแบบจ๊ิกซอวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง

เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีการนําเสนอเนื้อหา ตัวอยางและแบบฝกหัด ในรูปแบบที่

เขาใจงาย มีตัวอยางประกอบเนื้อหาอยางชัดเจน ในโปรแกรมบทเรียนนี้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนตาม

ความตองการ สามารถเรียนซ้ําไดโดยอิสระไมจํากัดจํานวนครั้ง ไมจํากัดดานเวลา โดยในแตละหนวยการ

เรยีนรูจะประกอบไปดวยผลการเรียนรูที่คาดหวังเนื้อหา ตัวอยาง แบบฝกทักษะ ทําใหนักเรยีนมีความเขาใจ 

มีความคิดรวบยอดดีขึ้น และสามารถแกปญหาตาง ๆ ได และนักเรียนใหความสนใจในการเรียนตั้งแตเริ่ม

เรียนจนกระท่ังทดสอบหลังเรียน แสดงวาการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบเม่ือใชเรียนในชวง

ระยะเวลาที่เหมาะสมสามารถพัฒนาผลการเรยีนรูดังกลาวได 

 4. นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ เรื่อง การสรางเว็บไซต

ดวยภาษา HTML มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรยีนที่เรียนดวยการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของพรสวรรค ปราบภัย  

(2551 : 94) ซึ่งพบวานักเรยีนที่เรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความคิดสรางสรรค

สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบจ๊ิกซอวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ เบญจพร  สีสุกอง 

(2552 : 116-117) พบวานักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนมีผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคสูงกวา

นักเรียนที่เรยีนแบบโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากโปรแกรมบทเรียนเปนสื่อ

การเรยีนที่แปลกใหม แตกตางไปจากการเรยีนการสอนในหองเรียนปกต ิผูเรยีนเกดิความสนใจและตื่นตัวใน

การเรยีนมากขึ้น อีกทัง้ผูเรยีนมีอิสระในการควบคุมการเรียนดวยตนเอง รวมทัง้การเลือกรูปแบบการเรยีนที่

เหมาะสมกับตนเองได สามารถเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียนไดดวยตนเอง บทเรียนมีรูปแบบหลากหลาย มี

ภาพ สี เสียงที่นาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรูทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งรวมถึงลักษณะตัวอักษรที่มี

รูปแบบเหมาะสม สวยงาม ชัดเจน ทําใหผูเรยีนมีความเขาใจในเนื้อหามากย่ิงขึ้นและสนุกสนานกับการเรียน 

ไมรูสึกเบื่อหนาย นักเรียนสามารถที่จะเรยีนรูในเนื้อหาที่ไมเขาใจและสามารถทบทวนการเรยีนไดดวยตนเอง

หลาย ๆ ครัง้จนเกดิความเขาใจ 

 5. ความพึงพอใจตอการเรยีนของนักเรยีนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบ เรื่อง การสราง

เว็บไซตดวยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 4.46) ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวจัิยของประสทิธิ์ คลังบุญครอง (2550 : 89) พบวานักเรยีนมีความพงึพอใจตอบทเรียนคอมพวิเตอร

ที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับปยาภรณ เสนา (2550 : 93) พบวาความพงึพอใจของนักเรียนที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับคชา โกศิลา (2552 : 99) พบวา



Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 7 (13) : January - June 2015

120

120 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ     

ทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81) พบวานักเรยีนมีความพงึพอใจตอการเรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด จากผลการวัดความพงึพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบอยูในระดับ

มาก อาจเนื่องจากนักเรียนมองเห็นประโยชนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นวานักเรียนสามารถเรยีนรูงายขึ้นและ

สนุกสนานกับบทเรียน สามารถนําความรูไปใชในการสรางเว็บไซตได 

 จากการอภิปรายขางตนจะเห็นไดวาการสอนโดยใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบทําใหนักเรียนได

เรียนรูดวยตนเองจนเกิดการคนพบและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการแกปญหา และสามารถตอบ

คําถามในแตละขัน้ตอนของการสรางเว็บไซตไดถูกตอง 
 

ขอเสนอแนะ 

 การวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยมีขอเสนอแนะ ดงันี้ 

  1. ขอเสนอแนะในการนําโปรแกรมบทเรยีนการคนพบไปใช 

   1.1 ควรตรวจสอบความสามารถและทักษะพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรของนักเรยีนกอน

ใหนักเรยีนใชโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ  

   1.2 ควรใหความรูเกี่ยวกับวิธีการเรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบเพื่อเตรียมความ

พรอมกอนใชโปรแกรมบทเรยีน 

   1.3 ควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงใหพรอมและเพยีงพอกับจํานวนของ

นักเรียน ควรตรวจสอบความพรอมของการใชงานโปรแกรมบทเรียนการคนพบในแตละเครื่องเพื่อใหเกิด

ประสทิธภิาพเทาเทยีมกัน 

  2. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

   ในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTMLใหมี

ประสทิธภิาพควรคํานงึถงึสิ่งตอไปนี้ 

2.1 การวิจัยครั้งนี้ พบวา การเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ดัชนปีระสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนการคนพบอยูในระดับที่นาพอใจ

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงการสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรูของนักเรียน และ

จากการสัมภาษณนักเรยีนกลุมตัวอยาง นักเรยีนมีความสนใจและตัง้ใจที่จะเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรยีนการ

คนพบเปนอยางมาก เพราะฉะนัน้ครูผูสอนควรพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบในลักษณะนี้ใหมากขึ้น 

   2.2 การใหความสําคัญในระบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง สี ขนาดรูปแบบตัวอักษรใน

การพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบจะสงผลใหผูเรยีนเกิดความพงึพอใจในระดับมาก 

  3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   3.1 ควรทําวจัิยและพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบในรายวชิาอ่ืน ๆ เพื่อใหทราบความ

แตกตางระหวางรายวชิา 
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   3.2 ควรวจัิยเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมบทเรยีนการคนพบเพื่อสงเสรมิใหนักเรยีนเกิด

การคิดวเิคราะห การคิดสังเคราะห การประเมิน การใชจินตนาการ และทักษะการแกปญหา 

   3.3 ควรวิจัยลักษณะของปฏิสัมพันธในการจัดการเรียนการสอนดวยโปรแกรมบทเรียน

การคนพบทัง้ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรยีน และผูเรยีนกับผูเรยีน 
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นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ     

ทองชัย ภูตะลุน (2552 : 81) พบวานักเรยีนมีความพงึพอใจตอการเรยีนดวยโปรแกรมบทเรยีนโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด จากผลการวัดความพงึพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรยีนการคนพบอยูในระดับ

มาก อาจเนื่องจากนักเรียนมองเห็นประโยชนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นวานักเรียนสามารถเรยีนรูงายขึ้นและ

สนุกสนานกับบทเรียน สามารถนําความรูไปใชในการสรางเว็บไซตได 

 จากการอภิปรายขางตนจะเห็นไดวาการสอนโดยใชโปรแกรมบทเรียนการคนพบทําใหนักเรียนได

เรียนรูดวยตนเองจนเกิดการคนพบและสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการแกปญหา และสามารถตอบ

คําถามในแตละขัน้ตอนของการสรางเว็บไซตไดถูกตอง 
 

ขอเสนอแนะ 

 การวจัิยครัง้นี้ ผูวจัิยมีขอเสนอแนะ ดงันี้ 

  1. ขอเสนอแนะในการนําโปรแกรมบทเรยีนการคนพบไปใช 

   1.1 ควรตรวจสอบความสามารถและทักษะพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรของนักเรยีนกอน

ใหนักเรยีนใชโปรแกรมบทเรยีนการคนพบ  

   1.2 ควรใหความรูเกี่ยวกับวิธีการเรยีนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบเพื่อเตรียมความ

พรอมกอนใชโปรแกรมบทเรยีน 

   1.3 ควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงใหพรอมและเพยีงพอกับจํานวนของ

นักเรียน ควรตรวจสอบความพรอมของการใชงานโปรแกรมบทเรียนการคนพบในแตละเครื่องเพื่อใหเกิด

ประสทิธภิาพเทาเทยีมกัน 

  2. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

   ในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนการคนพบเรื่องการสรางเว็บไซตดวยภาษา HTMLใหมี

ประสทิธภิาพควรคํานงึถงึสิ่งตอไปนี้ 

2.1 การวิจัยครั้งนี้ พบวา การเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ดัชนปีระสทิธผิลของโปรแกรมบทเรยีนการคนพบอยูในระดับที่นาพอใจ

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนการคนพบกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงการสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรูของนักเรียน และ

จากการสัมภาษณนักเรยีนกลุมตัวอยาง นักเรยีนมีความสนใจและตัง้ใจที่จะเรียนรูดวยโปรแกรมบทเรยีนการ

คนพบเปนอยางมาก เพราะฉะนัน้ครูผูสอนควรพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบในลักษณะนี้ใหมากขึ้น 

   2.2 การใหความสําคัญในระบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง สี ขนาดรูปแบบตัวอักษรใน

การพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบจะสงผลใหผูเรยีนเกิดความพงึพอใจในระดับมาก 

  3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   3.1 ควรทําวจัิยและพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนการคนพบในรายวชิาอ่ืน ๆ เพื่อใหทราบความ

แตกตางระหวางรายวชิา 
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   3.2 ควรวจัิยเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมบทเรยีนการคนพบเพื่อสงเสรมิใหนักเรยีนเกิด

การคิดวเิคราะห การคิดสังเคราะห การประเมิน การใชจินตนาการ และทักษะการแกปญหา 

   3.3 ควรวิจัยลักษณะของปฏิสัมพันธในการจัดการเรียนการสอนดวยโปรแกรมบทเรียน

การคนพบทัง้ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรยีน และผูเรยีนกับผูเรยีน 
 

เอกสารอางอิง 

กดิานันท มะลทิอง. (2540). เทคโนโลยีการศกึษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ 

 มหาวทิยาลัย. 

กรรณิกา  ขันธบัณฑิต. (2551). การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบ้ืองตน และทักษะการคดิสรางสรรค ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่  5  ที่ไดรับการ

จัดการเรยีนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบปกต.ิ    

วทิยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา. (อัดสําเนา). 

คชา โกศลิา. (2552).การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรการสอนวิชาคอมพวิเตอรเบ้ืองตน. วทิยานพินธ  

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร.ี (อัดสําเนา). 

ไชยยศ เรอืงสุวรรณ. (2553). การออกแบบพัฒนาโปรแกรมบทเรยีนและบทเรยีนบนเว็บ. พมิพครัง้ที่ 

14. มหาสารคาม  :  ภาควชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม. (อัดสําเนา). 

ทองชัย  ภูตะลุน. (2552). การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  เรื่อง  ระบบคอมพวิเตอรช้ัน

ประถมศกึษาปที่  6. วทิยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

(อัดสําเนา). 

ประสทิธิ์  คลังบุญครอง. (2550). การพัฒนาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนแบบมัลตมีิเดีย กลุมสาระ

การเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ. วทิยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (อัดสําเนา). 

ปยาภรณ  เสนา. (2550).การพัฒนาบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม

ไมโครซอฟตเอกเซลของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรยีนอนุบาลพรเจรญิ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาหนองคาย เขต 3. วทิยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (อัดสําเนา). 

 

 

 

 



Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 7 (13) : January - June 2015

122

122 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

References 

Gosila, K. (2009). The Development of Computer Assisted Instruction in Basic Computer 

Subject. M.Ed. Thesis, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. (Copy). 

Kanthabundit, K. (2008). The Comparison of Basic Information Technology Subject Learning 

Achievement and Creative Skills of Prathom 5 Students Receiving Computer 

Assisted Instruction and Normal Instruction. M.Ed. Thesis, Phra Nakorn Sri Ayutthaya 

Rajabhat University. (Copy). 

Klungboonkrong, P. (2007). The Development of Multimedia Computer Assisted Instruction in 

the Career and Technology Department, the Subject of Basic Technology. M.Ed. 

Thesis, Mahasarakham University. (Copy). 

Malithong, K. (2007). Educational Technology and Innovation. Bangkok: Chulalongkorn University. 

Phutalun, T. (2009). The Development of Computer Assisted Instruction in the Subject of 

Computer System for Prathom 6 Level. M.Ed. Thesis, Mahasarakham Rajabhat 

University. (Copy). 

Reungsuwan, C. (2010). The Design and Development of Courseware and Web-Based 

Instruction. 14th Edition. Mahasarakham: Education Technology and Communication School, 

Faculty of Education, Mahasarakham University. (Copy). 

Saena, P. (2007). The Development of Computer Assisted Instruction in The Use of Microsoft 

Excel of Prathom 6 Students in Paunchareon Kindergarten School, Nhongkai 

Educational Service Area 3. M.Ed. Thesis, Mahasarakham Rajabhat University. (Copy). 

 

123 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

การพัฒนาทักษะการสบืคนของนกัศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร  

คณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ 

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 อาจารยประจาํคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ 

 

บทคัดยอ 

 การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสบืคนขอมูลของนักศกึษาสาขาคณิตศาสตร และ 

(2) ศกึษากระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษา กลุมตัวอยางไดแก นักศกึษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 38 คนไดมาดวยการสุมแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบและใบงาน สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษารอยละ 89.47 มีทักษะการสืบคนขอมูลติดตัวและทําได

ดวยตนเองผานเกณฑระดับดเีย่ียม, ผานเกณฑระดับดแีละระดับพอใช รอยละ 2.63 เทากันทัง้ 2 ระดับ และ

ไมผานเกณฑรอยละ 5.27 2) กระบวนการพัฒนาทักษะการสบืคนของนักศกึษา มี 3 ขัน้ดังนี้ คือ การทดสอบ

ความรูทักษะการสบืคน การอบรมใหความรูทักษะการสืบคนและการฝกทักษะโดยใชชุดฝกทักษะ โดยมีการ

ทดสอบจํานวน 5 ครั้ง และการติดตามผล หลังการใชกระบวนการดังกลาว พบวา นักศึกษามีทักษะอยูใน

เกณฑดมีาก  

 

คําสําคัญ: ทักษะการสบืคน, กระบวนการพัฒนาทักษะการสบืคน 
 

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 three-

step process, namely the retrieval skills test, training and practicing by using worksheets. There were 5 
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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 อาจารยประจาํคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ 

 

บทคัดยอ 

 การวจัิยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสบืคนขอมูลของนักศกึษาสาขาคณิตศาสตร และ 

(2) ศกึษากระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษา กลุมตัวอยางไดแก นักศกึษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาคณิตศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 38 คนไดมาดวยการสุมแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบทดสอบและใบงาน สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษารอยละ 89.47 มีทักษะการสืบคนขอมูลติดตัวและทําได

ดวยตนเองผานเกณฑระดับดเีย่ียม, ผานเกณฑระดับดแีละระดับพอใช รอยละ 2.63 เทากันทัง้ 2 ระดับ และ

ไมผานเกณฑรอยละ 5.27 2) กระบวนการพัฒนาทักษะการสบืคนของนักศกึษา มี 3 ขัน้ดังนี้ คือ การทดสอบ

ความรูทักษะการสบืคน การอบรมใหความรูทักษะการสืบคนและการฝกทักษะโดยใชชุดฝกทักษะ โดยมีการ

ทดสอบจํานวน 5 ครั้ง และการติดตามผล หลังการใชกระบวนการดังกลาว พบวา นักศึกษามีทักษะอยูใน

เกณฑดมีาก  

 

คําสําคัญ: ทักษะการสบืคน, กระบวนการพัฒนาทักษะการสบืคน 
 

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 three-

step 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 

ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-

Centered Learning) ซึ่งเปนแนวคิดที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมการคนควาหาความรูดวยตนเองและมุงให

ผูเรยีนใชกระบวนการสรางความรูดวยตนเองโดยมีผูสอนเปนผูประสานงาน ใหคําแนะนําและชวยเหลอืเม่ือมี

ปญหาซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังกลาวจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนการสอนใน

รูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูดวยตนเองอยางเปนอิสระเนื่องจากกิจกรรมการเรียน

การสอนสวนใหญอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรยีนสามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการเรยีนรูดวยตนเอง 

เปนผูคนหาความรูที่ตองการเองอยางเปนปกตินิสัยและผูเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด

อยางมีวจิารณญาณ 

การรูสารสนเทศมีบทบาทและความสําคัญตอการศกึษาทุกระดับตั้งแตระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศกึษา และระดับอุดมศกึษา เนื่องจากสถาบันการศกึษาตาง ๆ ตางตระหนักถึงความสําคัญของการรู

สารสนเทศวาเปนพื้นฐานที่นําไปสูการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 เพราะการรูสารสนเทศทําใหเกิดการเรยีนรูตลอดชวีิต

ซึ่งเปนกลไกนําพาใหบุคคลมีการพัฒนาคุณภาพของตนอยูเสมอ และหากประเทศใดประชาชนมีการเรียนรู

ตลอดชวีติ ถือวาทรัพยากรมนุษยของประเทศนัน้มีคุณภาพดกีวาประเทศอ่ืนๆ และการรูสารสนเทศยังเปนวิธี

แหงการมีอํานาจของบุคคลในสังคมสารสนเทศอีกดวย ดังนัน้ประชากรที่เปนผูรูสารสนเทศจึงถือไดวาเปน

ทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของประเทศในยุคนี้ (สมาน ลอยฟา. 2544) 

ผูเรียนที่มีทักษะการรูสารสนเทศจะเปนผูเรยีนที่มีความเปนอิสระและมีศักยภาพ มีความตองการ

สารสนเทศ มีความเชื่อม่ันในความสามารถในการแกปญหาและรูวาอะไรคือสารสนเทศที่ตรงกับความ

ตองการของตน รูวิธกีารจัดการกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการเขาถึงสารสนเทศและการสื่อสาร

สามารถจัดการในสถานการณที่มีคําตอบที่หลากหลายไดเปนอยางด ีเปนผูที่มีความยืดหยุน สามารถปรับตัว

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัตหินาที่ไดอยางเปนอิสระและทํางานกลุมได 

ถึงแมวาองคกรตางๆที่เกี่ยวของและหนวยงานของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศจะให

ความสําคัญเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการรูสารสนเทศใน

ประเทศไทยในระดับอุดมศกึษา เชน วุฒพิงษ บุไธสง (2542) สุพศิ บายคายคม (2550) และกมลรตัน สุขมาก 

(2547) พบวานักศึกษายังมีทักษะการรูสารสนเทศในระดับนอยถงึปานกลาง โดยเฉพาะทักษะในการสบืคน 

การใชตัวดําเนินการและการประเมินสารสนเทศ สําหรับในตางประเทศ เชน Anderson (1995), Hildreth 

(1997) ผลการศกึษาพบเชนกันวา นักศึกษาสวนใหญจะขาดทักษะการคนสารสนเทศ การใชฐานขอมูล และ
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ทักษะในการประเมินสารสนเทศ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสถานศกึษาในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีทักษะ

การรูสารสนเทศ การสืบคน เปนผูที่มีการเรยีนรูอยางตอเนื่อง หรือมีการเรียนรูตลอดชวีิตตามนโยบายของ

รัฐ 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจศกึษากระบวนการพัฒนาทักษะการสบืคนของ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะการสืบคน

อยางมีวจิารญาณและเปนระบบ 
 

ทฤษฏแีละงานวจัิยท่ีเกีย่วของ 

สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิ จัยแหงสหรัฐอเมริกา  (Association of College and Research 

Library-ACRL. 2000) ไดกําหนดมาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางสําหรับ

อาจารยผูสอนและบรรณารักษหองสมุดในการประเมินความสามารถทางการรูสารสนเทศของนักศกึษาเปน 

5 มาตรฐาน 22 ดัชนชีี้วัด 84 ผลลัพธ 

สุพิศ บายคายคม (2550) ศึกษาและเปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวทิยาเขตศรีราชาจําแนกตามคณะ กลุมตัวอยางเปนนสิิตระดับปรญิญาตรชีั้นปที่ 

1-4 จํานวน 361 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามการรูสารสนเทศตามมาตรฐานการรูสารสนเทศ

ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีการรู

สารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐานในระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวา นิสติมีการรูสารสนเทศ

ในระดับนอยทุกมาตรฐาน มาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานที่ 6 ความสามารถใชสารสนเทศดวย

ความเขาใจและยอมรับประเด็นทางดานวัฒนธรรม จรยิธรรม เศรษฐกจิ กฎหมาย และสังคมที่แวดลอม 

ชูชพี มามาก (2553) ศึกษาและเปรียบเทยีบการรูสารสนเทศทางธุรกิจของนักศกึษาระดับปรญิญา

ตร ีคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ชัน้ป ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่  2-4 

จํานวน 403 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบการรูสารสนเทศตามมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับ

นักศึกษาทางธุรกิจของแนนซี่ เอ. คันนิ่งแฮม ผลการวจัิยพบวา นักศกึษามีการรูสารสนเทศโดยรวมในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาเกือบทุกดานอยูในระดับปานกลางยกเวนดานการเขาถึง

สารสนเทศอยูในระดับต่ํา เม่ือเปรียบเทียบการรูสารสนเทศพบวา นักศึกษาเพศตางกันมีการรูสารสนเทศ

แตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดานโดยนักศกึษาเพศชายมีการรูสารสนเทศสูงกวาเพศหญิง นักศึกษาชั้นป

ตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน นักศกึษาชัน้ปที่ 3 และ 4 มีการรูสารสนเทศสูง

กวานักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธทางการเรียนแตกตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกันทั้ง

โดยรวมและรายดาน นักศกึษาที่มีผลสัมฤทธทางการเรยีนดมีีการรูสารสนเทศสูงกวานักศกึษาที่มีผลสัมฤทธ

ทางการเรยีนพอใชและนอย 

มยุร ียาวลิาศ (2553) ศกึษาและเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนักศกึษาปรญิญาตรชีั้นปที่ 

1 มหาวทิยาลัยพายัพจําแนกตามกลุมสาขาวชิาประสบการณในการเรยีน และการใชหองสมุด กลุมตัวอยาง
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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 

ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-

Centered Learning) ซึ่งเปนแนวคิดที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมการคนควาหาความรูดวยตนเองและมุงให

ผูเรยีนใชกระบวนการสรางความรูดวยตนเองโดยมีผูสอนเปนผูประสานงาน ใหคําแนะนําและชวยเหลอืเม่ือมี

ปญหาซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังกลาวจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนการสอนใน

รูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูดวยตนเองอยางเปนอิสระเนื่องจากกิจกรรมการเรียน

การสอนสวนใหญอยูที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรยีนสามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการเรยีนรูดวยตนเอง 

เปนผูคนหาความรูที่ตองการเองอยางเปนปกตินิสัยและผูเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิด

อยางมีวจิารณญาณ 

การรูสารสนเทศมีบทบาทและความสําคัญตอการศกึษาทุกระดับตั้งแตระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศกึษา และระดับอุดมศกึษา เนื่องจากสถาบันการศกึษาตาง ๆ ตางตระหนักถึงความสําคัญของการรู

สารสนเทศวาเปนพื้นฐานที่นําไปสูการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 เพราะการรูสารสนเทศทําใหเกิดการเรยีนรูตลอดชวีิต

ซึ่งเปนกลไกนําพาใหบุคคลมีการพัฒนาคุณภาพของตนอยูเสมอ และหากประเทศใดประชาชนมีการเรียนรู

ตลอดชวีติ ถือวาทรัพยากรมนุษยของประเทศนัน้มีคุณภาพดกีวาประเทศอ่ืนๆ และการรูสารสนเทศยังเปนวิธี

แหงการมีอํานาจของบุคคลในสังคมสารสนเทศอีกดวย ดังนัน้ประชากรที่เปนผูรูสารสนเทศจึงถือไดวาเปน

ทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของประเทศในยุคนี้ (สมาน ลอยฟา. 2544) 

ผูเรียนที่มีทักษะการรูสารสนเทศจะเปนผูเรยีนที่มีความเปนอิสระและมีศักยภาพ มีความตองการ

สารสนเทศ มีความเชื่อม่ันในความสามารถในการแกปญหาและรูวาอะไรคือสารสนเทศที่ตรงกับความ

ตองการของตน รูวิธกีารจัดการกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการเขาถึงสารสนเทศและการสื่อสาร

สามารถจัดการในสถานการณที่มีคําตอบที่หลากหลายไดเปนอยางด ีเปนผูที่มีความยืดหยุน สามารถปรับตัว

ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัตหินาที่ไดอยางเปนอิสระและทํางานกลุมได 

ถึงแมวาองคกรตางๆที่เกี่ยวของและหนวยงานของรัฐทั้งในประเทศและตางประเทศจะให

ความสําคัญเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการรูสารสนเทศใน

ประเทศไทยในระดับอุดมศกึษา เชน วุฒพิงษ บุไธสง (2542) สุพศิ บายคายคม (2550) และกมลรตัน สุขมาก 

(2547) พบวานักศึกษายังมีทักษะการรูสารสนเทศในระดับนอยถงึปานกลาง โดยเฉพาะทักษะในการสบืคน 

การใชตัวดําเนินการและการประเมินสารสนเทศ สําหรับในตางประเทศ เชน Anderson (1995), Hildreth 

(1997) ผลการศกึษาพบเชนกันวา นักศึกษาสวนใหญจะขาดทักษะการคนสารสนเทศ การใชฐานขอมูล และ
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ทักษะในการประเมินสารสนเทศ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสถานศกึษาในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีทักษะ

การรูสารสนเทศ การสืบคน เปนผูที่มีการเรยีนรูอยางตอเนื่อง หรือมีการเรียนรูตลอดชวีิตตามนโยบายของ

รัฐ 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจศกึษากระบวนการพัฒนาทักษะการสบืคนของ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะการสืบคน

อยางมีวจิารญาณและเปนระบบ 
 

ทฤษฏแีละงานวจัิยท่ีเกีย่วของ 

สมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิ จัยแหงสหรัฐอเมริกา  (Association of College and Research 

Library-ACRL. 2000) ไดกําหนดมาตรฐานความสามารถในการรูสารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางสําหรับ

อาจารยผูสอนและบรรณารักษหองสมุดในการประเมินความสามารถทางการรูสารสนเทศของนักศกึษาเปน 

5 มาตรฐาน 22 ดัชนชีี้วัด 84 ผลลัพธ 

สุพิศ บายคายคม (2550) ศึกษาและเปรียบเทียบการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวทิยาเขตศรีราชาจําแนกตามคณะ กลุมตัวอยางเปนนสิิตระดับปรญิญาตรชีั้นปที่ 

1-4 จํานวน 361 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามการรูสารสนเทศตามมาตรฐานการรูสารสนเทศ

ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ผลการวิจัยพบวา นิสิตมีการรู

สารสนเทศโดยรวมทุกมาตรฐานในระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาเปนรายดานพบวา นิสติมีการรูสารสนเทศ

ในระดับนอยทุกมาตรฐาน มาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานที่ 6 ความสามารถใชสารสนเทศดวย

ความเขาใจและยอมรับประเด็นทางดานวัฒนธรรม จรยิธรรม เศรษฐกจิ กฎหมาย และสังคมที่แวดลอม 

ชูชพี มามาก (2553) ศึกษาและเปรียบเทยีบการรูสารสนเทศทางธุรกิจของนักศกึษาระดับปรญิญา

ตร ีคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ชัน้ป ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการใชคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่  2-4 

จํานวน 403 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบการรูสารสนเทศตามมาตรฐานการรูสารสนเทศสําหรับ

นักศึกษาทางธุรกิจของแนนซี่ เอ. คันนิ่งแฮม ผลการวจัิยพบวา นักศกึษามีการรูสารสนเทศโดยรวมในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาเกือบทุกดานอยูในระดับปานกลางยกเวนดานการเขาถึง

สารสนเทศอยูในระดับต่ํา เม่ือเปรียบเทียบการรูสารสนเทศพบวา นักศึกษาเพศตางกันมีการรูสารสนเทศ

แตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดานโดยนักศกึษาเพศชายมีการรูสารสนเทศสูงกวาเพศหญิง นักศึกษาชั้นป

ตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน นักศกึษาชัน้ปที่ 3 และ 4 มีการรูสารสนเทศสูง

กวานักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธทางการเรียนแตกตางกันมีการรูสารสนเทศแตกตางกันทั้ง

โดยรวมและรายดาน นักศกึษาที่มีผลสัมฤทธทางการเรยีนดมีีการรูสารสนเทศสูงกวานักศกึษาที่มีผลสัมฤทธ

ทางการเรยีนพอใชและนอย 

มยุร ียาวลิาศ (2553) ศกึษาและเปรียบเทียบระดับการรูสารสนเทศของนักศกึษาปรญิญาตรชีั้นปที่ 

1 มหาวทิยาลัยพายัพจําแนกตามกลุมสาขาวชิาประสบการณในการเรยีน และการใชหองสมุด กลุมตัวอยาง
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เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรชีั้นปที่ 1 จํานวน 302 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบการรูสารสนเทศตาม

มาตรฐานการรูสารสนเทศของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัยแหงสหรัฐอเมริกาผลการวิจัยพบวา

นักศกึษามีการรูสารสนเทศโดยรวมในระดับนอยโดยมีการรูสารสนเทศดานการกําหนดลักษณะและขอบเขต

สารสนเทศในระดับดกีวาทักษะดานอ่ืน ๆ และมีการรูสารสนเทศดานการเขาถงึสารสนเทศที่ตองการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด นักศึกษากลุมสาขาวชิาตางกันมีระดับการรูสารสนเทศ

แตกตางกันโดยนักศกึษากลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลาง นักศกึษา

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาพาณิชยศาสตร สาขาวิชา

บัญชสีาขาวชิาการจัดการ สาขาวชิาการทองเที่ยว สาขาวชิาเศรษฐศาสตรสาขาวชิาศลิปกรรมศาสตร วจิิตร

ศลิปและประยุกตศลิปและสาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพมีการรูสารสนเทศในระดบันอย 
 

วธิกีารดําเนนิงานวจัิย 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากรที่ใชในการวจัิยไดแก นักศกึษาระดับปรญิญาตรี สาขาวชิาคณิตศาสตร มหาวทิยาลัยราช

ภัฏกาฬสินธุที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 4 หมูเรียน รวม 143 คน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวจัิยไดจากการสุมอยางงาย โดยสุมจากหมูเรยีนของนักศกึษา 1 หมูเรยีน จํานวน 38 คน 

 การดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการสรางเครื่องมือและ

เทคนคิการออกแบบแบบทดสอบความรูทักษะการสบืคน ทัง้ 4 ดาน คือดานที่ 1 การใหความหมายและการ

วิเคราะหความตองการในการสืบคน, ดานที่ 2 การคัดเลือกแหลงสืบคน, ดานที่ 3 กลยุทธการสืบคนและ

ทักษะการสืบคนขอมูล, ดานที่ 4 การประเมินคุณคาของขอมูล 2) การทดสอบความรูเกี่ยวกับทักษะการ

สบืคน 3) สรางเครื่องมือและเทคนคิในการฝกทักษะการสบืคน โดยมีองคประกอบในการวัดทักษะการสบืคน 

4 ดาน และมีการทดสอบการฝกทักษะจํานวน 5 ครัง้ ระยะเวลาหางกัน 2 สัปดาหในแตละครัง้ และ 4)  ก า ร

ฝกทักษะการสืบคนของนักศกึษาจากเครื่องมือการฝกทักษะการสืบคนกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 5 

ครัง้ ใหครบทัง้ 4 ดานอยางตอเนื่อง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบความรูและชุดฝกทักษะการสบืคน  

การวิเคราะหขอมูล วเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณดวยสถติ ิความถี่ รอยละและคาเฉลี่ย 
 

ผลการวจัิย 

ผลการทดสอบความรูทักษะการสบืคนหลังจากไดกรอบในการประเมินทักษะการสบืคนของ

นักศกึษาแลว นักวจัิยไดนําแบบทดสอบความรูทักษะการสบืคนไปใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาผลความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับทักษะการสบืคนทัง้ 4 ดาน กอนเริ่มกระบวนการฝกทักษะ ผลที่ไดเปนดังนี้ 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความรูทักษะการสบืคนในแตละดาน 
 

ดานความรูทักษะการสบืคน ผลประเมิน 

ดานที่ 1 การใหความหมายและการวเิคราะหความตองการในการสบืคน ไมผานเกณฑ 

ดานที่ 2 การคัดเลอืกแหลงสบืคน ผานเกณฑ 

ดานที่ 3 กลยุทธการสบืคนและทักษะการสบืคนขอมูล ไมผานเกณฑ 

ดานที่ 4 การประเมินคุณคาของขอมูล ไมผานเกณฑ 
 

จากตารางที่ 1 นักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตรผานเกณฑการทดสอบความรูเฉพาะในดานที่ 2 คือ 

การคัดเลอืกแหลงสบืคน สวนดานที่ 1, ดานที่ 3, ดานที่ 4 ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

หลังจากนัน้นําผลที่ไดไปพัฒนาทักษะการสืบคนทัง้ 4 ดานกับกลุมตัวอยาง โดยใชชุดฝกทักษะใน

การตดิตามและประเมินผลจํานวน 5 ครัง้ แตละครัง้หางกัน 2 สัปดาห และเก็บผลของการฝกทักษะในแตละ

ครัง้และประเมินผลตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งผลประเมินที่ไดเปนดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลของการพัฒนาและฝกทักษะการสบืคนในแตละดานจากชุดฝกทักษะการสบืคน 
 

ครั้งที่ในการฝกทักษะ 
ทักษะการสบืคน 

ดานที ่1 ดานที ่2 ดานที ่3 ดานที ่4 

ครัง้ท ี1 3.00 1.87 1.24 1.08 

ครัง้ท ี2 3.05 2.42 1.45 1.58 

ครัง้ท ี3 4.61 4.39 4.13 4.00 

ครัง้ท ี4 4.68 4.63 4.21 4.16 

ครัง้ท ี5 4.74 4.63 4.63 4.53 

เฉลี่ย 4.02 3.59 3.13 3.07 
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เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรชีั้นปที่ 1 จํานวน 302 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบการรูสารสนเทศตาม

มาตรฐานการรูสารสนเทศของสมาคมหองสมุดวิทยาลัยและวิจัยแหงสหรัฐอเมริกาผลการวิจัยพบวา

นักศกึษามีการรูสารสนเทศโดยรวมในระดับนอยโดยมีการรูสารสนเทศดานการกําหนดลักษณะและขอบเขต

สารสนเทศในระดับดกีวาทักษะดานอ่ืน ๆ และมีการรูสารสนเทศดานการเขาถงึสารสนเทศที่ตองการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูในระดับนอยที่สุด นักศึกษากลุมสาขาวชิาตางกันมีระดับการรูสารสนเทศ

แตกตางกันโดยนักศกึษากลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพมีการรูสารสนเทศในระดับปานกลาง นักศกึษา

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาพาณิชยศาสตร สาขาวิชา

บัญชสีาขาวชิาการจัดการ สาขาวชิาการทองเที่ยว สาขาวชิาเศรษฐศาสตรสาขาวชิาศลิปกรรมศาสตร วจิิตร

ศลิปและประยุกตศลิปและสาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพมีการรูสารสนเทศในระดบันอย 
 

วธิกีารดําเนนิงานวจัิย 

ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากรที่ใชในการวจัิยไดแก นักศกึษาระดับปรญิญาตรี สาขาวชิาคณิตศาสตร มหาวทิยาลัยราช

ภัฏกาฬสินธุที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 4 หมูเรียน รวม 143 คน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวจัิยไดจากการสุมอยางงาย โดยสุมจากหมูเรยีนของนักศกึษา 1 หมูเรยีน จํานวน 38 คน 

 การดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการสรางเครื่องมือและ

เทคนคิการออกแบบแบบทดสอบความรูทักษะการสบืคน ทัง้ 4 ดาน คือดานที่ 1 การใหความหมายและการ

วิเคราะหความตองการในการสืบคน, ดานที่ 2 การคัดเลือกแหลงสืบคน, ดานที่ 3 กลยุทธการสืบคนและ

ทักษะการสืบคนขอมูล, ดานที่ 4 การประเมินคุณคาของขอมูล 2) การทดสอบความรูเกี่ยวกับทักษะการ

สบืคน 3) สรางเครื่องมือและเทคนคิในการฝกทักษะการสบืคน โดยมีองคประกอบในการวัดทักษะการสบืคน 

4 ดาน และมีการทดสอบการฝกทักษะจํานวน 5 ครัง้ ระยะเวลาหางกัน 2 สัปดาหในแตละครัง้ และ 4)  ก า ร

ฝกทักษะการสืบคนของนักศกึษาจากเครื่องมือการฝกทักษะการสืบคนกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 5 

ครัง้ ใหครบทัง้ 4 ดานอยางตอเนื่อง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบความรูและชุดฝกทักษะการสบืคน  

การวิเคราะหขอมูล วเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณดวยสถติ ิความถี่ รอยละและคาเฉลี่ย 
 

ผลการวจัิย 

ผลการทดสอบความรูทักษะการสบืคนหลังจากไดกรอบในการประเมินทักษะการสบืคนของ

นักศกึษาแลว นักวจัิยไดนําแบบทดสอบความรูทักษะการสบืคนไปใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาผลความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับทักษะการสบืคนทัง้ 4 ดาน กอนเริ่มกระบวนการฝกทักษะ ผลที่ไดเปนดังนี้ 

 

 

 

127 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความรูทักษะการสบืคนในแตละดาน 
 

ดานความรูทักษะการสบืคน ผลประเมิน 

ดานที่ 1 การใหความหมายและการวเิคราะหความตองการในการสบืคน ไมผานเกณฑ 

ดานที่ 2 การคัดเลอืกแหลงสบืคน ผานเกณฑ 

ดานที่ 3 กลยุทธการสบืคนและทักษะการสบืคนขอมูล ไมผานเกณฑ 

ดานที่ 4 การประเมินคุณคาของขอมูล ไมผานเกณฑ 
 

จากตารางที่ 1 นักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตรผานเกณฑการทดสอบความรูเฉพาะในดานที่ 2 คือ 

การคัดเลอืกแหลงสบืคน สวนดานที่ 1, ดานที่ 3, ดานที่ 4 ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

หลังจากนัน้นําผลที่ไดไปพัฒนาทักษะการสืบคนทัง้ 4 ดานกับกลุมตัวอยาง โดยใชชุดฝกทักษะใน

การตดิตามและประเมินผลจํานวน 5 ครัง้ แตละครัง้หางกัน 2 สัปดาห และเก็บผลของการฝกทักษะในแตละ

ครัง้และประเมินผลตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งผลประเมินที่ไดเปนดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลของการพัฒนาและฝกทักษะการสบืคนในแตละดานจากชุดฝกทักษะการสบืคน 
 

ครั้งที่ในการฝกทักษะ 
ทักษะการสบืคน 

ดานที ่1 ดานที ่2 ดานที ่3 ดานที ่4 

ครัง้ท ี1 3.00 1.87 1.24 1.08 

ครัง้ท ี2 3.05 2.42 1.45 1.58 

ครัง้ท ี3 4.61 4.39 4.13 4.00 

ครัง้ท ี4 4.68 4.63 4.21 4.16 

ครัง้ท ี5 4.74 4.63 4.63 4.53 

เฉลี่ย 4.02 3.59 3.13 3.07 
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ภาพที่ 1 คาคะแนนการฝกทักษะการสบืคนในแตละครัง้ 
 

 จากตารางที่ 2 จะไดเห็นไดวาการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษาจํานวน 5 ครั้ง ผลการ

พัฒนาทักษะการสบืคนทั้ง 4 ดาน ทักษะดานที่ดีที่สุดคือ ทักษะดานที่ 1 การใหความหมายและการวเิคราะห

ความตองการในการสืบคน คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และรองลงมาไดแก ทักษะดานที่ 2 การคัดเลือกแหลง

สืบคน คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สวนดานที่มีทักษะนอยที่สุดคือ ทักษะดานที่ 4 การประเมินคุณคาของขอมูล 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 
 

ตารางที่ 3 ผลของการประเมินทักษะการสบืคนของนักศกึษารายบุคคล 
 

เกณฑการประเมิน 

ครั้งที่ในการฝกทักษะ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

ดเีย่ียม 0 0 27 28 34 

ดี 0 1 4 6 1 

พอใช 3 12 4 2 1 

ไมผานเกณฑ 35 25 3 2 2 

รวม 38 38 38 38 38 
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ครั้งที 1 ครั้งที 2 ครั้งที 3 ครั้งที 4 ครั้งที 5

คะ
แน

น

คร้ังท่ีในการฝกทักษะ

ผลการฝกทักษะการสบืคน

ทักษะการสบืคนภาษาไทย ดานที ่1

ทักษะการสบืคนภาษาไทย ดานที ่2

ทักษะการสบืคนภาษาไทย ดานที ่3

ทักษะการสบืคนภาษาไทย ดานที ่4
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ภาพที่ 2 การประเมินทักษะการสบืคน 
 

  จากตารางที่ 3 ผลการประเมินการพัฒนาทักษะการสบืคนทัง้ 4 ดาน จํานวน 5 ครั้ง เห็นไดวา จํานวน

นักศกึษาที่ผานเกณฑการประเมินทักษะการสบืคนในแตละระดับไดผลดังนี้ ระดับดีเย่ียม จํานวน 38 คน คิด

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 

ขัน้ตอนดังนี้ 

1. การประเมินความรูทักษะการสบืคนของนักศกึษาในแตละดานกอนฝกทักษะการสบืคน 

2. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับทักษะการสบืคนและสอดแทรกความรูในการเรยีนการสอน 

3. การฝกทักษะการสบืคนใหตดิตัวจนสามารถบอกความหมาย ความตองการ แหลงที่มา กลยุทธ

และทักษะในการสบืคนได และประเมินคุณคาของขอมูลที่ไดมาได 

 หลังจากใชกระบวนการพัฒนาทักษะตามขัน้ตอนเสร็จ ใหตดิตามและประเมินผลทักษะการสบืคน

ขอมูลของนักศึกษาเปนรายบุคคลและสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของประกอบเพื่อประเมินผลทักษะการสืบคน

และพัฒนาการของการสบืคนของนักศกึษา 
 

 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการพัฒนาทักษะการสบืคน 
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นักศกึษาที่ผานเกณฑการประเมินทักษะการสบืคนในแตละระดับไดผลดังนี้ ระดับดีเย่ียม จํานวน 38 คน คิด

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 

ขัน้ตอนดังนี้ 

1. การประเมินความรูทักษะการสบืคนของนักศกึษาในแตละดานกอนฝกทักษะการสบืคน 

2. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับทักษะการสบืคนและสอดแทรกความรูในการเรยีนการสอน 

3. การฝกทักษะการสบืคนใหตดิตัวจนสามารถบอกความหมาย ความตองการ แหลงที่มา กลยุทธ

และทักษะในการสบืคนได และประเมินคุณคาของขอมูลที่ไดมาได 

 หลังจากใชกระบวนการพัฒนาทักษะตามขัน้ตอนเสร็จ ใหตดิตามและประเมินผลทักษะการสบืคน

ขอมูลของนักศึกษาเปนรายบุคคลและสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของประกอบเพื่อประเมินผลทักษะการสืบคน

และพัฒนาการของการสบืคนของนักศกึษา 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหทักษะการสืบคนของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรและ

วทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ ในรายดานทัง้ 5 ครัง้ จากชุดฝกทักษะการสบืคน อธบิายไดดังนี้ 

  ทักษะดานที่ 1 คือ การใหความหมายและการวิเคราะหความตองการในการสืบคน ไดคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 แสดงวานักศึกษามีทักษะการสืบคนในดานการใหความหมายและการวิเคราะห

ความตองการในการสบืคน ในระดับดี 

  ทักษะดานที่ 2 การคัดเลือกแหลงสบืคน คือ ประเภทของแหลงสารสนเทศ, ลักษณะของ

ทรัพยากรขอมูลทรัพยากรขอมูล, การคัดเลือกแหลงขอมูลที่สัมพันธกับความตองการ, ลิขสทิธิ์และการใช

อยางเปนธรรม ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.59 แสดงวานักศกึษามีทักษะการสบืคนในดานที่ 2 ในระดับด ี 

  ทักษะดานที่ 3 กลยุทธการสืบคนและทักษะการสืบคนขอมูล คือกลยุทธและเทคนิคการ

สืบคนขอมูล, เครื่องมือสืบคนขอมูลประเภทตาง ๆ, ลักษณะของผลลัพธที่ไดจากการใชเครื่องมือสืบคน

ขอมูล ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.13 แสดงวานักศกึษามีทักษะการสบืคนในดานที่ 3 ในระดับปานกลาง  

  ทักษะดานที่ 4 คือ การประเมินคุณคาของขอมูลคือหลักการอานและประเมินคุณคาขอมูล

ที่สืบคนไดคือตองพิจารณาวาขอมูลเหลานั้นมีความนาเชื่อถือ มีเหตุผลและทันสมัยมากนอยเพียงใด ได

คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 แสดงวานักศึกษายังขาดความรูและทักษะในดานการประเมินคุณคาของขอมูลอยูใน

ระดับปานกลาง และเปนดานที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด 
จากผลการวเิคราะหสรุปไดวา การพัฒนาทักษะการสบืคนของนักศึกษาดานที่ผลการพัฒนาดทีี่สุด 

คือ ทักษะดานการใหความหมายและการวิเคราะหความตองการ สวนดานที่มีทักษะนอยที่สุด คือ ทักษะดาน

การประเมินคุณคาของขอมูล ดังนัน้จะเห็นวานักศกึษามีประสบการณ ความรู ความเขาใจในดานนี้นอยมาก 

ผลการวเิคราะหนักศกึษาที่ผานเกณฑการประเมินทักษะการสบืคนจากการฝกทกัษะในรายดานทั้ง 

5 ครัง้ สรุปไดดังนี้ นักศกึษาที่ผานเกณฑการประเมินระดับดเีย่ียม 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

สบืคนอยูในระดับดมีาก แตยังมีนักศกึษาจํานวนหนึ่งที่ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

ขอคนพบจากกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร โดยใชแบบฝก

ทักษะที่สรางขึ้น ประกอบดวยกระบวนการดังนี้ 1. การทดสอบความรูทักษะการสบืคนของนักศกึษา 2. การ

อบรมเชงิปฏิบัติการและใหความรูทักษะการสืบคน 3.การพัฒนาและฝกทักษะการสบืคน จํานวน 5 ครัง้ 4. 

การตดิตามและประเมินผลทักษะการสบืคนของนักศึกษา ผลที่ไดจากการใชกระบวนการดังกลาว นักศกึษามี

พัฒนาการของทักษะการสบืคนเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากทักษะการสืบคนของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในดานการประเมินคุณคาของขอมูล กลยุทธและการใชเครื่องมือการสบืคน มี

คะแนนเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังนัน้สาขาวชิาหรอืคณะควรดําเนนิการ ดังตอไปนี้ 

 1. กําหนดนโยบายใหมีการประเมินทักษะการสืบคนนักศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาทักษะการสบืคนของนักศกึษา 

 2. กําหนดนโยบายใหมีการบูรณาการทักษะการสืบคนในการสอนและการใหความรูแก

นักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับการอานและประเมินคุณคาขอมูลที่สืบคนได คือตองพิจารณาวาขอมูล

เหลานั้นมีความนาเชื่อถือ มีเหตุผลและทันสมัยมากนอยเพียงใดและกลยุทธและเทคนิคการสืบคนขอมูล, 

เครื่องมือสบืคนขอมูลประเภทตาง ๆ ลักษณะของผลลัพธที่ไดจากการใชเครื่องมือสบืคนขอมูล 

 3. ควรใหความรูความเขาใจแกคณาจารยในเรื่องทักษะการสบืคนและการสอนโดยการบูรณา

การสบืคนเพื่อเสรมิสรางประสทิธภิาพในการพัฒนาการสบืคนแกนักศกึษา 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหทักษะการสืบคนของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรและ

วทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ ในรายดานทัง้ 5 ครัง้ จากชุดฝกทักษะการสบืคน อธบิายไดดังนี้ 

  ทักษะดานที่ 1 คือ การใหความหมายและการวิเคราะหความตองการในการสืบคน ไดคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 แสดงวานักศึกษามีทักษะการสืบคนในดานการใหความหมายและการวิเคราะห

ความตองการในการสบืคน ในระดับดี 

  ทักษะดานที่ 2 การคัดเลือกแหลงสบืคน คือ ประเภทของแหลงสารสนเทศ, ลักษณะของ

ทรัพยากรขอมูลทรัพยากรขอมูล, การคัดเลือกแหลงขอมูลที่สัมพันธกับความตองการ, ลิขสทิธิ์และการใช

อยางเปนธรรม ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.59 แสดงวานักศกึษามีทักษะการสบืคนในดานที่ 2 ในระดับด ี 

  ทักษะดานที่ 3 กลยุทธการสืบคนและทักษะการสืบคนขอมูล คือกลยุทธและเทคนิคการ

สืบคนขอมูล, เครื่องมือสืบคนขอมูลประเภทตาง ๆ, ลักษณะของผลลัพธที่ไดจากการใชเครื่องมือสืบคน

ขอมูล ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.13 แสดงวานักศกึษามีทักษะการสบืคนในดานที่ 3 ในระดับปานกลาง  

  ทักษะดานที่ 4 คือ การประเมินคุณคาของขอมูลคือหลักการอานและประเมินคุณคาขอมูล

ที่สืบคนไดคือตองพิจารณาวาขอมูลเหลานั้นมีความนาเชื่อถือ มีเหตุผลและทันสมัยมากนอยเพียงใด ได

คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 แสดงวานักศึกษายังขาดความรูและทักษะในดานการประเมินคุณคาของขอมูลอยูใน

ระดับปานกลาง และเปนดานที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด 
จากผลการวเิคราะหสรุปไดวา การพัฒนาทักษะการสบืคนของนักศึกษาดานที่ผลการพัฒนาดทีี่สุด 

คือ ทักษะดานการใหความหมายและการวิเคราะหความตองการ สวนดานที่มีทักษะนอยที่สุด คือ ทักษะดาน

การประเมินคุณคาของขอมูล ดังนัน้จะเห็นวานักศกึษามีประสบการณ ความรู ความเขาใจในดานนี้นอยมาก 

ผลการวเิคราะหนักศกึษาที่ผานเกณฑการประเมินทักษะการสบืคนจากการฝกทกัษะในรายดานทั้ง 

5 ครัง้ สรุปไดดังนี้ นักศกึษาที่ผานเกณฑการประเมินระดับดเีย่ียม 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

สบืคนอยูในระดับดมีาก แตยังมีนักศกึษาจํานวนหนึ่งที่ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

ขอคนพบจากกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบคนของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร โดยใชแบบฝก

ทักษะที่สรางขึ้น ประกอบดวยกระบวนการดังนี้ 1. การทดสอบความรูทักษะการสบืคนของนักศกึษา 2. การ

อบรมเชงิปฏิบัติการและใหความรูทักษะการสืบคน 3.การพัฒนาและฝกทักษะการสบืคน จํานวน 5 ครัง้ 4. 

การตดิตามและประเมินผลทักษะการสบืคนของนักศกึษา ผลที่ไดจากการใชกระบวนการดังกลาว นักศกึษามี

พัฒนาการของทักษะการสบืคนเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากทักษะการสืบคนของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในดานการประเมินคุณคาของขอมูล กลยุทธและการใชเครื่องมือการสบืคน มี

คะแนนเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังนัน้สาขาวชิาหรอืคณะควรดําเนนิการ ดังตอไปนี้ 

 1. กําหนดนโยบายใหมีการประเมินทักษะการสืบคนนักศึกษาปที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาทักษะการสบืคนของนักศกึษา 

 2. กําหนดนโยบายใหมีการบูรณาการทักษะการสืบคนในการสอนและการใหความรูแก

นักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับการอานและประเมินคุณคาขอมูลที่สืบคนได คือตองพิจารณาวาขอมูล

เหลานั้นมีความนาเชื่อถือ มีเหตุผลและทันสมัยมากนอยเพียงใดและกลยุทธและเทคนิคการสืบคนขอมูล, 

เครื่องมือสบืคนขอมูลประเภทตาง ๆ ลักษณะของผลลัพธที่ไดจากการใชเครื่องมือสบืคนขอมูล 

 3. ควรใหความรูความเขาใจแกคณาจารยในเรื่องทักษะการสบืคนและการสอนโดยการบูรณา

การสบืคนเพื่อเสรมิสรางประสทิธภิาพในการพัฒนาการสบืคนแกนักศกึษา 
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1 นักศกึษาปรญิญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

  และอาจารยคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2 อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประหยัดพลังงานโดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณคา กรณีศึกษา

ศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร      

จากการศึกษาขอมูลและสภาพปญหารวมกับทีมงานของสถานีวิจัย พบวา การใชพลังงานไฟฟาและพลังงาน

ความรอนมีคาใชจายคอนขางสูง จึงเปนสาเหตุใหมีการคนหามาตรการประหยัดพลังงานตามขั้นตอนของ

วศิวกรรมคุณคา 7 ขัน้ ของ Mudge ดังนี้ 1. เลอืกโครงการ 2. ขั้นรวบรวมขอมูล 3. ขั้นการวเิคราะหหนาที่ 4. ขั้น

สรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง 5. ขัน้ประเมินผลความคิด 6. ขั้นทดสอบพสิูจน และ 7. ขัน้เสนอแนะเพื่อนําไป

ปฏิบัต ิโดยมีมาตรการสําหรับการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 มาตรการ และมี 1 มาตรการสําหรับการประหยัด

พลังงานความรอน 

  ผลจากการศึกษามาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาทั้ง 3 มาตรการ ไดแก 1. การปรับปรุงสถาน

ที่ตั้งของปมลมสามารถประหยัดคาพลังงานไฟฟาได คิดเปน 21,908 บาท/ป 2. การลดจํานวนหลอดไฟฟาที่ใช

ในหองบรรจุผลติภัณฑสามารถประหยัดพลังงานได คิดเปน 2,712.08 บาท/ป 3. การปรับปรุงสถานที่ตัง้ของชุด

ระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดคาพลังงานไฟฟาได คิดเปน 17,925 บาท/ป โดยการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาในภาพรวมคิดเปน 42,545.08 บาท/ป สําหรับมาตรการการประหยัดพลังงานความรอน 

ไดแก การลดปริมาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบสามารถประหยัดคาพลังงานได คิดเปน 47,436 

บาท/ป 
 

คําสําคัญ :  วศิวกรรมคุณคา การประหยัดพลังงาน ศูนยรวมนม สถานวีจัิยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร 
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ระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดคาพลังงานไฟฟาได คิดเปน 17,925 บาท/ป โดยการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาในภาพรวมคิดเปน 42,545.08 บาท/ป สําหรับมาตรการการประหยัดพลังงานความรอน 

ไดแก การลดปริมาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบสามารถประหยัดคาพลังงานได คิดเปน 47,436 

บาท/ป 
 

คําสําคัญ :  วศิวกรรมคุณคา การประหยัดพลังงาน ศูนยรวมนม สถานวีจัิยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร 
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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. 
 

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

        Research Station 
 

บทนํา 

 ศูนยรวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร ตั้งอยูภายในสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนคร         

ตําบลพังขวาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เริ่มดําเนินการเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2529 โดยรับน้ํานมดิบ          

เขาโรงงานครั้งแรกจํานวน 194.48 กิโลกรัมจากโครีดนม จํานวน 25 ตัว กิจการไดขยายตัวขึ้นตามลําดับ      

ภายใตการกํากับดูแลของสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนคร และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร ตอมาเม่ือ

กจิการการเลี้ยงโคนมขยายตัวเพิ่มขึ้น เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูประสบปญหาไมเหมาะสมกับปริมาณ

น้ํานมดบิที่เขาโรงงาน แตดวยเดชะพระบารมีปกเกลาฯ บรษิัทเอสโซสแตนดารดประเทศไทย จํากัด ไดแสดง

เจตจํานงที่จะชวยเหลอืโครงการนี้ และไดนอมเกลาถวายเครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลติและอาคารหลัง

ใหมเนื่องในวโรกาสเฉลมิฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ปญหาเครื่องจักร

และอุปกรณที่ใชอยูก็หมดไป เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณชุดใหมมีกําลังการผลติ 2,000 กิโลกรัมตอวัน 

พรอมเริ่มดําเนนิการเม่ือวันที่ 24 สงิหาคม 2534 เปนตนมา 

การดําเนินงานของสหกรณฯ ในระยะแรกประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ เม่ือสิ้นสุดป 2533       

สามารถทํากําไรสุทธิไดถึง 159,495.47 บาท (รายงานกิจการประจําป 2533 ของสหกรณโคนมฯ) จนกระทั่ง

กลางป 2534 ไดเริ่มประสบภาวะวิกฤต เนื่องจากไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑนมไดหมด ในขณะเดยีวกันยัง
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ประสบปญหากระแสไฟฟาดับเปนเวลานาน ทําใหน้ํานมที่รับมาจากเกษตรกรและน้ํานมที่ผลิตเสียทําใหเกิด

สภาวะการขาดทุน จนไมสามารถจายคาน้ํานมใหแกสมาชิกไดรวม 2 งวด (16–30 มิถุนายน 2534 และ 1–15 

กรกฎาคม 2534) เปนเงนิกวา 250,000 บาท ประกอบกับการรับซื้อน้ํานมดบิ จากสมาชกิไมสมํ่าเสมอ กลาวคือ 

สหกรณฯ จะงดรับซื้อน้ํานมดิบจากสมาชิกเม่ือเกิดสภาวะการจําหนายนม ที่ผลิตแลวไมหมดหรือเม่ือเกิด

กระแสไฟฟาดับโดยเฉพาะชวงฤดูฝน ซึ่งทําใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอน เนื่องจากนมที่รีดออกมาไม

สามารถสงจําหนายได จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญเกิดวิกฤติศรัทธาตออาชีพการเลี้ยงโคนม นอกจากนี้การ

แกปญหาของสหกรณฯ โดยการปรับราคาน้ํานมที่จําหนายใหสูงขึ้นเพื่อนําเงินมาชดเชยในสวนที่ขาดทุนก็ไม

ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งไมสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได ทําใหเกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นจนไม

สามารถที่จะดําเนนิกจิการตอไปได 

แตอยางไรก็ดี ศูนยรวมนมสถานวีิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราช

ดําร ิจังหวัดสกลนคร ยังไมมีการดําเนนิมาตรการการอนุรักษพลังงาน เพราะขาดบุคลากรและไมสามารถใช

วธิดีําเนนิการเชนเดยีวกับโรงงานขนาดใหญได จึงเปนที่มาของการศึกษานี้ที่มุงเนนดําเนนิการตามมาตรการ

การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยใชเทคนคิการจัดการแบบวศิวกรรมคุณคา 

เพราะเปนเทคนคิที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กและเปนการดําเนินการแบบ

ย่ังยืน ซึ่งทําใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถนําไปพัฒนาเองไดอยางตอเนื่อง เทคนคิการ

จัดการแบบวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering : VE) เปนเทคนิคการจัดการที่มุงเนนใหผูปฏิบัติงานไดมี

สวนรวมในการดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ และปลูกจิตสํานกึของพนักงานในการประหยัดพลังงานโดยการจัดตั้ง

ทีมงานที่ประกอบไปดวยทุกฝายในโรงงานตั้งแตผูบริหารและฝายตาง ๆ ซึ่งทีมงานนี้จะมีหนาที่ตั้งแตการ

คนหาปญหาเพื่อหาสาเหตุและดําเนินการเพื่อแกปญหา รวมถึงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 

ใหแกทีมงานและผูปฏิบัติงานทุกคนเพื่อดําเนินกิจกรรมใหลุลวงตามเปาหมาย คือ ลดการใชพลังงานที่ไม

จําเปน  ใชพลังงานอยางคุมคาและลดของเสยีจากกระบวนการผลติ 

การศกึษาในครัง้นี้เพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน กรณีศกึษาศูนยรวมนม สถานวีจัิยทดสอบ

พันธุสัตวสกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร โดยใชเทคนคิวิศวกรรมคุณคา       

สําหรับกจิกรรมอนุรักษพลังงานในการผลติ ซึ่งไดแก พลังงานไฟฟาและน้ํามันเตา 
 

หลักการและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 หลักการที่ใชเปนฐานในการทําการศกึษาในครั้งนี้ คือ เทคนคิวศิวกรรมคุณคา (Value Engineering, 

VE) ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชสําหรับการลดตนทุนที่ไดผลดีมาก เพราะเทคนิควิศวกรรมคุณคาสามารถ

ประยุกตใชกับลักษณะงานหลากหลายตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การ

ปรับปรุงวิธกีารทํางานที่ดขีึ้น การลดการใชวัสดุหรือแมแตการปรับปรุงงานดานบรกิาร โดยมุงหมายที่จะลด

ตนทุนลง โดยที่เทคนิควิศวกรรมคุณคายังคงรักษาคุณภาพของงานไวและไมลดลงแตประการใด การใช

เทคนิควศิวกรรมคุณคาในการพัฒนาประสิทธภิาพการใชพลังงานขององคกรมุงหวังปรับปรุงการใชพลังงาน  

ที่ประหยัดตนทุนมากที่สุด เปนวัตถุประสงคหลักในการดําเนินกิจกรรมดานการประหยัดพลังงานหรือ
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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. 
 

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

        Research Station 
 

บทนํา 

 ศูนยรวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร ตั้งอยูภายในสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนคร         

ตําบลพังขวาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เริ่มดําเนินการเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2529 โดยรับน้ํานมดิบ          

เขาโรงงานครั้งแรกจํานวน 194.48 กิโลกรัมจากโครีดนม จํานวน 25 ตัว กิจการไดขยายตัวขึ้นตามลําดับ      

ภายใตการกํากับดูแลของสถานีบํารุงพันธุสัตวสกลนคร และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร ตอมาเม่ือ

กจิการการเลี้ยงโคนมขยายตัวเพิ่มขึ้น เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูประสบปญหาไมเหมาะสมกับปริมาณ

น้ํานมดบิที่เขาโรงงาน แตดวยเดชะพระบารมีปกเกลาฯ บรษิัทเอสโซสแตนดารดประเทศไทย จํากัด ไดแสดง

เจตจํานงที่จะชวยเหลอืโครงการนี้ และไดนอมเกลาถวายเครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลติและอาคารหลัง

ใหมเนื่องในวโรกาสเฉลมิฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ปญหาเครื่องจักร

และอุปกรณที่ใชอยูก็หมดไป เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณชุดใหมมีกําลังการผลติ 2,000 กิโลกรัมตอวัน 

พรอมเริ่มดําเนนิการเม่ือวันที่ 24 สงิหาคม 2534 เปนตนมา 

การดําเนินงานของสหกรณฯ ในระยะแรกประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ เม่ือสิ้นสุดป 2533       

สามารถทํากําไรสุทธิไดถึง 159,495.47 บาท (รายงานกิจการประจําป 2533 ของสหกรณโคนมฯ) จนกระทั่ง

กลางป 2534 ไดเริ่มประสบภาวะวิกฤต เนื่องจากไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑนมไดหมด ในขณะเดยีวกันยัง
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ประสบปญหากระแสไฟฟาดับเปนเวลานาน ทําใหน้ํานมที่รับมาจากเกษตรกรและน้ํานมที่ผลิตเสียทําใหเกิด

สภาวะการขาดทุน จนไมสามารถจายคาน้ํานมใหแกสมาชิกไดรวม 2 งวด (16–30 มิถุนายน 2534 และ 1–15 

กรกฎาคม 2534) เปนเงนิกวา 250,000 บาท ประกอบกับการรับซื้อน้ํานมดบิ จากสมาชกิไมสมํ่าเสมอ กลาวคือ 

สหกรณฯ จะงดรับซื้อน้ํานมดิบจากสมาชิกเม่ือเกิดสภาวะการจําหนายนม ที่ผลิตแลวไมหมดหรือเม่ือเกิด

กระแสไฟฟาดับโดยเฉพาะชวงฤดูฝน ซึ่งทําใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอน เนื่องจากนมที่รีดออกมาไม

สามารถสงจําหนายได จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญเกิดวิกฤติศรัทธาตออาชีพการเลี้ยงโคนม นอกจากนี้การ

แกปญหาของสหกรณฯ โดยการปรับราคาน้ํานมที่จําหนายใหสูงขึ้นเพื่อนําเงินมาชดเชยในสวนที่ขาดทุนก็ไม

ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งไมสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได ทําใหเกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นจนไม

สามารถที่จะดําเนนิกจิการตอไปได 

แตอยางไรก็ดี ศูนยรวมนมสถานวีิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราช

ดําร ิจังหวัดสกลนคร ยังไมมีการดําเนนิมาตรการการอนุรักษพลังงาน เพราะขาดบุคลากรและไมสามารถใช

วธิดีําเนนิการเชนเดยีวกับโรงงานขนาดใหญได จึงเปนที่มาของการศึกษานี้ที่มุงเนนดําเนนิการตามมาตรการ

การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยใชเทคนคิการจัดการแบบวศิวกรรมคุณคา 

เพราะเปนเทคนคิที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กและเปนการดําเนินการแบบ

ย่ังยืน ซึ่งทําใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถนําไปพัฒนาเองไดอยางตอเนื่อง เทคนคิการ

จัดการแบบวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering : VE) เปนเทคนิคการจัดการที่มุงเนนใหผูปฏิบัติงานไดมี

สวนรวมในการดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ และปลูกจิตสํานกึของพนักงานในการประหยัดพลังงานโดยการจัดตั้ง

ทีมงานที่ประกอบไปดวยทุกฝายในโรงงานตั้งแตผูบริหารและฝายตาง ๆ ซึ่งทีมงานนี้จะมีหนาที่ตั้งแตการ

คนหาปญหาเพื่อหาสาเหตุและดําเนินการเพื่อแกปญหา รวมถึงการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน 

ใหแกทีมงานและผูปฏิบัติงานทุกคนเพื่อดําเนินกิจกรรมใหลุลวงตามเปาหมาย คือ ลดการใชพลังงานที่ไม

จําเปน  ใชพลังงานอยางคุมคาและลดของเสยีจากกระบวนการผลติ 

การศกึษาในครัง้นี้เพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน กรณีศกึษาศูนยรวมนม สถานวีจัิยทดสอบ

พันธุสัตวสกลนคร โครงการโรงนมภูพานตามพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร โดยใชเทคนคิวิศวกรรมคุณคา       

สําหรับกจิกรรมอนุรักษพลังงานในการผลติ ซึ่งไดแก พลังงานไฟฟาและน้ํามันเตา 
 

หลักการและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 หลักการที่ใชเปนฐานในการทําการศกึษาในครั้งนี้ คือ เทคนคิวศิวกรรมคุณคา (Value Engineering, 

VE) ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชสําหรับการลดตนทุนที่ไดผลดีมาก เพราะเทคนิควิศวกรรมคุณคาสามารถ

ประยุกตใชกับลักษณะงานหลากหลายตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การ

ปรับปรุงวิธกีารทํางานที่ดขีึ้น การลดการใชวัสดุหรอืแมแตการปรับปรุงงานดานบรกิาร โดยมุงหมายที่จะลด

ตนทุนลง โดยที่เทคนิควิศวกรรมคุณคายังคงรักษาคุณภาพของงานไวและไมลดลงแตประการใด การใช

เทคนิควศิวกรรมคุณคาในการพัฒนาประสิทธภิาพการใชพลังงานขององคกรมุงหวังปรับปรุงการใชพลังงาน  

ที่ประหยัดตนทุนมากที่สุด เปนวัตถุประสงคหลักในการดําเนินกิจกรรมดานการประหยัดพลังงานหรือ
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เรยีกวา การอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation) ซึ่งถือวาเปนแนวทางการบรหิารธุรกจิแบบใหมที่มุงหวัง

ในการลดตนทุนการผลติ 

 หลักการพื้นฐานของวศิวกรรมคุณคา มีกฎเบื้องตน 5 ขอ คือ 1. การคํานงึถึงผูใชเปนสําคัญ 2. การ

ใชหนาที่เปนฐานในการคิด 3. การเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการสรางสรรค 4. การใช Team Design และ               

5. การเพิ่มคุณคา (ศกุนี  เครอืวัลย. 2548) แผนงานวิศวกรรมคุณคาที่ใชในการศกึษาครั้งนี้เปนของ Mudge 

มี 7 ขัน้ (โชคชัย  อนามธวัช. 2545) ดังนี้ 

 1. ขัน้เลอืกโครงการ (Project selection Phase) 

 2. ขัน้รวบรวมขอมูล (Inforrmation Phase) 

 3. ขัน้วเิคราะหหนาที่ (Function Phase) 

 4. ขัน้สรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง (Creation Phase) 

 5. ขัน้ประเมินผลความคิด (Evaluation Phase) 

 6. ขัน้ทดสอบพสิูจน (Investigation Phase) 

 7. ขัน้เสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัต ิ(Recommendation Phase)  

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงานในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย การใชเทคนิค

วศิวกรรมคุณคาในการลดการใชพลังงานของโรงงานสังกะสี พบวา การนําหลักการวศิวกรรมคุณคา 7 ขั้น

ของ Mudge มาประยุกตใช ทําใหสามารถลดตนทุนพลังงานลงได (ชาญวิทย พรหมสุรินทร . 2545)

เชนเดยีวกับการประหยัดพลังงานดวยเทคนิคการจัดการ (วศิวกรรมคุณคา) กรณีศึกษาของโรงงานอาหาร

และสิ่งทอ สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดของ ศกุนี เครือวัลย (2548 : 69 - 71) ซึ่งสอดคลองกับ

การใชเทคนิควิศวกรรมคุณคาในการจัดการพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตน้ําแข็งซอง พบวาสามารถลด

เวลาในการทําน้ําแข็งลงไดรวมทัง้ยังลดปริมาณความรอนที่ไหลเขาบอผลติไดดวย (ธนภพ กัลกัตตาวาลา. 

2547) และยังสัมพันธกับมาตรการการจัดการพลังงานในโรงงานผลิตน้ําบางเขน ที่ใชหลักการตรวจสอบ

และวิเคราะหการใชพลงังานไฟฟาจากอุปกรณใชไฟฟาในกระบวนการผลติ (ศราภรณ อัษฎกช. 2547) จาก

ขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงเลอืกหลักการวศิวกรรมคุณคา 7 ขั้นของ Mudge มาประยุกตใชและวเิคราะหการใช

พลังงานดานไฟฟาและพลังงานความรอนเพื่อปรับปรุงศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร 

เพื่อทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรและศึกษาถึงคาใชจายที่เกดิขึ้น ผลตอบแทนที่จะไดรับเม่ือมีการ

ลงทุนและดําเนนิการสําเร็จแลว 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

การดําเนินการศึกษาเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงานดวยเทคนิควิศวกรรมคุณคา : 

กรณีศึกษา ศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนครในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะห

เพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงานเทาที่เปนไปได โดยนํามาตรการที่ผานการประเมินโดยสังเขปทัง้ทาง

เทคนิค และทางเศรษฐศาสตรมาทําการศึกษาผลการประหยัดพลังงานโดยละเอียด  ซึ่งจะพิจารณา
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ตามลําดับจากการดําเนินตามแผนงานดานวศิวกรรมคุณคา 7 ขั้นของ Mudge สามารถสรุปการปฏิบัติงาน

และประเมินผล ในขัน้ที่ 4 – 7 ดังนี้ 

ขัน้ที่ 4 สรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง ในขั้นนี้เปนการสรางความคิดและแนวคิดเพื่อนําไปปฏิบัติ

เปนแนวทางในการปรับปรุงการประหยัดพลังงานตอไป 

ขั้นที่ 5 ประเมินผลความคิด ในขั้นนี้เปนการประเมินความคิดหรือขอสรุปและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงการประหยัดพลังงานในดานตาง ๆ 

ขั้นที่ 6 ทดสอบพิสูจน นํามาตรการปรับปรุงการประหยัดพลังงานมาพิสูจนวาสามารถประหยัด

พลังงานในแตละกระบวนการได 

ขั้นที่ 7 เสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติ ในขั้นที่ 7 นี้ คือขั้นสุดทายในการหาแนวทางการปรับปรุงการ

ประหยัดพลังงาน คือหาขอสรุปของปญหาแตละดานและแนวทางการปรับปรุงตลอดจนนําผลการปรับปรุง

มาเสนอแนะใหไดผลตามที่ตัง้ไว  

จากแผนงานวศิวกรรมคุณคาของ Mudge 7 ขัน้ ไดมีการดําเนนิการ ดังนี้  

1. การสํารวจการใชพลังงานเบื้องตน  ดําเนนิการรวบรวมขอมูลเพื่อใหทราบถงึพื้นฐาน การใชพลังงาน

ในแตละกระบวนการ ซึ่งจะสงผลตอการวิเคราะห รวมทั้งการออกความเห็นเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ 

ขอมูลเหลานี้ไดมาจากการวัดสวนหนึ่งและจากการจดบันทึกยอนหลังสวนหนึ่ง แบงเปนขอมูลทางดานไฟฟา

และขอมูลทางดานความรอน ในสวนขอมูลการใชพลังงานนัน้ โรงงานมีการใชพลังงานทัง้ในสวนของพลังงาน

ความรอนและพลังงานไฟฟา มีการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด 1,000 kVA จํานวน 1 ลูก มีหมอไอน้ําขนาด 

10 ตันตอชั่วโมง จํานวน 2 ชุดทํางานสลับกัน ใชไอน้ําความดัน 7 bar แรงดันไฟฟา 12 kV / 416 โวลท (V) 

ขนาดหมอแปลงไฟฟา 2000x 2 ; 2500x3 เควเีอ (kVA) คาพลังงานไฟฟาที่ใช 17,833,920 กโิลวัตต.ชั่วโมง/

ป คากําลังไฟฟาสูงสุดเฉลี่ย 4,047 กโิลวัตต ราคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.80 บาท/กโิลวัตต.ชั่วโมง 

 1.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา  

      1.1.1 ขอมูลที่ตองการนํามาใชในการวเิคราะหทางดานไฟฟา มีดังนี้ ขอมูลการใชไฟฟาจากใบ

แจงหนี้อยางนอย 4 เดือน เพื่อนํามาพิจารณาสภาพการใชพลังงานไฟฟาในอดีตและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟารวมทั้งการจัดการการใชพลังงานไฟฟาในศูนยรวมนม สถานีวจัิยทดสอบพันธุ

สัตวสกลนครใหดขีึ้น โดยจะพจิารณาจากคาตัวประกอบโหลด  

     1.1.2 ขอมูลการใชไฟฟาที่บันทึกโดยการไฟฟา เพื่อดูลักษณะพฤติกรรมในการใชพลังงาน

ไฟฟาในภาพรวมของศูนยรวมนม สถานวีจัิยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร 

     1.1.3 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง โดยสํารวจชนดิของหลอดไฟ  โคมไฟและ

บัลลาสต รวมทัง้เวลาที่ตองการใชงาน เพื่อนํามาวเิคราะหคาการใชพลังงานไฟฟา โดยวเิคราะหจากคาพกิัด

ทางไฟฟาของอุปกรณ จากนั้นหาแนวทางในการลดการใชพลังงานไฟฟาในสวนนี้ ซึ่งการเก็บขอมูลจะแยกทํา

เปนสวน ๆ ที่เห็นวานาจะมีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน  
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เรยีกวา การอนุรักษพลังงาน (Energy Conservation) ซึ่งถือวาเปนแนวทางการบรหิารธุรกจิแบบใหมที่มุงหวัง

ในการลดตนทุนการผลติ 

 หลักการพื้นฐานของวศิวกรรมคุณคา มีกฎเบื้องตน 5 ขอ คือ 1. การคํานงึถึงผูใชเปนสําคัญ 2. การ

ใชหนาที่เปนฐานในการคิด 3. การเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการสรางสรรค 4. การใช Team Design และ               

5. การเพิ่มคุณคา (ศกุนี  เครอืวัลย. 2548) แผนงานวิศวกรรมคุณคาที่ใชในการศกึษาครั้งนี้เปนของ Mudge 

มี 7 ขัน้ (โชคชัย  อนามธวัช. 2545) ดังนี้ 

 1. ขัน้เลอืกโครงการ (Project selection Phase) 

 2. ขัน้รวบรวมขอมูล (Inforrmation Phase) 

 3. ขัน้วเิคราะหหนาที่ (Function Phase) 

 4. ขัน้สรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง (Creation Phase) 

 5. ขัน้ประเมินผลความคิด (Evaluation Phase) 

 6. ขัน้ทดสอบพสิูจน (Investigation Phase) 

 7. ขัน้เสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัต ิ(Recommendation Phase)  

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงานในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย การใชเทคนิค

วศิวกรรมคุณคาในการลดการใชพลังงานของโรงงานสังกะสี พบวา การนําหลักการวศิวกรรมคุณคา 7 ขั้น

ของ Mudge มาประยุกตใช ทําใหสามารถลดตนทุนพลังงานลงได (ชาญวิทย พรหมสุรินทร . 2545)

เชนเดยีวกับการประหยัดพลังงานดวยเทคนิคการจัดการ (วศิวกรรมคุณคา) กรณีศึกษาของโรงงานอาหาร

และสิ่งทอ สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดของ ศกุนี เครือวัลย (2548 : 69 - 71) ซึ่งสอดคลองกับ

การใชเทคนิควิศวกรรมคุณคาในการจัดการพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตน้ําแข็งซอง พบวาสามารถลด

เวลาในการทําน้ําแข็งลงไดรวมทัง้ยังลดปริมาณความรอนที่ไหลเขาบอผลติไดดวย (ธนภพ กัลกัตตาวาลา. 

2547) และยังสัมพันธกับมาตรการการจัดการพลังงานในโรงงานผลิตน้ําบางเขน ที่ใชหลักการตรวจสอบ

และวิเคราะหการใชพลงังานไฟฟาจากอุปกรณใชไฟฟาในกระบวนการผลติ (ศราภรณ อัษฎกช. 2547) จาก

ขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงเลอืกหลักการวศิวกรรมคุณคา 7 ขั้นของ Mudge มาประยุกตใชและวเิคราะหการใช

พลังงานดานไฟฟาและพลังงานความรอนเพื่อปรับปรุงศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร 

เพื่อทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรและศึกษาถึงคาใชจายที่เกดิขึ้น ผลตอบแทนที่จะไดรับเม่ือมีการ

ลงทุนและดําเนนิการสําเร็จแลว 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

การดําเนินการศึกษาเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงานดวยเทคนิควิศวกรรมคุณคา : 

กรณีศึกษา ศูนยรวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสกลนครในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิเคราะห

เพื่อหาแนวทางในการประหยัดพลังงานเทาที่เปนไปได โดยนํามาตรการที่ผานการประเมินโดยสังเขปทัง้ทาง

เทคนิค และทางเศรษฐศาสตรมาทําการศึกษาผลการประหยัดพลังงานโดยละเอียด  ซึ่งจะพิจารณา
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ตามลําดับจากการดําเนินตามแผนงานดานวศิวกรรมคุณคา 7 ขั้นของ Mudge สามารถสรุปการปฏิบัติงาน

และประเมินผล ในขัน้ที่ 4 – 7 ดังนี้ 

ขัน้ที่ 4 สรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง ในขั้นนี้เปนการสรางความคิดและแนวคิดเพื่อนําไปปฏิบัติ

เปนแนวทางในการปรับปรุงการประหยัดพลังงานตอไป 

ขั้นที่ 5 ประเมินผลความคิด ในขั้นนี้เปนการประเมินความคิดหรือขอสรุปและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงการประหยัดพลังงานในดานตาง ๆ 

ขั้นที่ 6 ทดสอบพิสูจน นํามาตรการปรับปรุงการประหยัดพลังงานมาพิสูจนวาสามารถประหยัด

พลังงานในแตละกระบวนการได 

ขั้นที่ 7 เสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติ ในขั้นที่ 7 นี้ คือขั้นสุดทายในการหาแนวทางการปรับปรุงการ

ประหยัดพลังงาน คือหาขอสรุปของปญหาแตละดานและแนวทางการปรับปรุงตลอดจนนําผลการปรับปรุง

มาเสนอแนะใหไดผลตามที่ตัง้ไว  

จากแผนงานวศิวกรรมคุณคาของ Mudge 7 ขัน้ ไดมีการดําเนนิการ ดังนี้  

1. การสํารวจการใชพลังงานเบื้องตน  ดําเนนิการรวบรวมขอมูลเพื่อใหทราบถงึพื้นฐาน การใชพลังงาน

ในแตละกระบวนการ ซึ่งจะสงผลตอการวิเคราะห รวมทั้งการออกความเห็นเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ 

ขอมูลเหลานี้ไดมาจากการวัดสวนหนึ่งและจากการจดบันทึกยอนหลังสวนหนึ่ง แบงเปนขอมูลทางดานไฟฟา

และขอมูลทางดานความรอน ในสวนขอมูลการใชพลังงานนัน้ โรงงานมีการใชพลังงานทัง้ในสวนของพลังงาน

ความรอนและพลังงานไฟฟา มีการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด 1,000 kVA จํานวน 1 ลูก มีหมอไอน้ําขนาด 

10 ตันตอชั่วโมง จํานวน 2 ชุดทํางานสลับกัน ใชไอน้ําความดัน 7 bar แรงดันไฟฟา 12 kV / 416 โวลท (V) 

ขนาดหมอแปลงไฟฟา 2000x 2 ; 2500x3 เควเีอ (kVA) คาพลังงานไฟฟาที่ใช 17,833,920 กโิลวัตต.ชั่วโมง/

ป คากําลังไฟฟาสูงสุดเฉลี่ย 4,047 กโิลวัตต ราคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.80 บาท/กโิลวัตต.ชั่วโมง 

 1.1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา  

      1.1.1 ขอมูลที่ตองการนํามาใชในการวเิคราะหทางดานไฟฟา มีดังนี้ ขอมูลการใชไฟฟาจากใบ

แจงหนี้อยางนอย 4 เดือน เพื่อนํามาพิจารณาสภาพการใชพลังงานไฟฟาในอดีตและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงการใชพลังงานไฟฟารวมทั้งการจัดการการใชพลังงานไฟฟาในศูนยรวมนม สถานีวจัิยทดสอบพันธุ

สัตวสกลนครใหดขีึ้น โดยจะพจิารณาจากคาตัวประกอบโหลด  

     1.1.2 ขอมูลการใชไฟฟาที่บันทึกโดยการไฟฟา เพื่อดูลักษณะพฤติกรรมในการใชพลังงาน

ไฟฟาในภาพรวมของศูนยรวมนม สถานวีจัิยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร 

     1.1.3 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง โดยสํารวจชนดิของหลอดไฟ  โคมไฟและ

บัลลาสต รวมทัง้เวลาที่ตองการใชงาน เพื่อนํามาวเิคราะหคาการใชพลังงานไฟฟา โดยวเิคราะหจากคาพกิัด

ทางไฟฟาของอุปกรณ จากนั้นหาแนวทางในการลดการใชพลังงานไฟฟาในสวนนี้ ซึ่งการเก็บขอมูลจะแยกทํา

เปนสวน ๆ ที่เห็นวานาจะมีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน  
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 1.2 ขอมูลดานพลังงานความรอน 

         ขอมูลที่นํามาใชในการวเิคราะหทางดานความรอน มีดังนี้ การใชพลังงานความรอนของ

โรงงาน มีเชื้อเพลงิ คือ น้ํามันเตา ซึ่งใชน้ํามันเตา เกรด A เปนเชื้อเพลงิสําหรับ Boiler ตมใหเกดิไอน้ํา 

 เครื่องผลิตไอน้ํา Boiler คือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อความรอนที่มีความดันตางจาก

บรรยากาศ หรือในความหมายที่เปนเครื่องผลิตไอน้ํา เพื่อสงจายไอน้ํารอน 120 – 140 องศา หรอื 4-5 bar  ไป

ยังเครื่องจักรที่ตองการใชความรอนในกระบวนการผลิต หรือในความหมายที่เปนลูกระเบิดจุน้ํา 120 – 140 

องศา หรอื 4-5 bar  

 การวิเคราะหผลการตรวจวัดคาพลังงานในระบบตาง ๆ ทั้งดานไฟฟาและดานความรอน       

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการจําแนกออกเปนการใชพลังงานในแตละกระบวนการและการใชพลังงานในแต

ละประเภทอุปกรณ ซึ่งจะทําใหเขาใจวา ในแตละกระบวนการ พลังงานแตละชนิดมีหนาที่อยางไร จากนัน้จึงนํา

ขอมูลที่ผานการจําแนกแลวมาเขากระบวนการของวิศวกรรมคุณคาเพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางการ

ประหยัดพลังงานในแตละสวน โดยกําหนดออกมาในรูปของมาตรการประหยัดพลังงานอยางคราว ๆ เพื่อนําไป

ประเมินความเปนไปไดโดยสังเขปอีกครัง้  

 1.3 นําแผนงานวศิวกรรมคุณคาทัง้ 7 ขัน้มาดําเนนิการเพื่อหาแนวทางประหยัดพลังงานในศูนยรวม

นม สถานีวจัิยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร มีมาตรการการประหยัดพลังงาน 2 ดาน คือ ดานไฟฟาและดานความ

รอน ซึ่งทัง้ 4 มาตรการ มีรายละเอียดดังนี้ 

       1.3.1 มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสถานที่ตั้งของปมลม โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 1) วัด

อุณหภูมิอากาศเขาของปมลมกอนปรับปรุง 2) ยายปมลมออกมาภายนอกอาคารซึ่งหางจากจุดเดมิ ที่มีปญหา 

15 เมตร 3) เดินทอสงอากาศอัดเขาถังเก็บ และเดนิระบบควบคุมใหม 4) ทดสอบการทํางานและวัดอุณหภูมิ

อากาศเขาของปมลมหลังปรับปรุง 

       1.3.2 มาตรการที่ 2 ลดจํานวนหลอดไฟฟาที่ใชในหองบรรจุผลิตภัณฑ  โดยมีวิธีการ

ดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดวางเครื่องบรรจุผลิตภัณฑในตําแหนงที่ตองการ โดยใหตรงกับหลอดไฟในแถว 2) 

พจิารณาหลอดไฟในสวนที่เปนที่วางผลติภัณฑรอบรรจุ 3) ลดหลอดไฟฟาในแตแถวใหเหลอืแถวละ 1 หลอด

โดยเวนแบบแถวเวนแถวทํางาน รวมลดไดจํานวน 8 หลอด  4) วัดคาความสองสวางในหองทํางานใหไดตาม

มาตรฐาน 5) จะไดตําแหนงของหลอดไฟฟาที่ลดลงตามภาพที่ 1 

 

 

 

 

139 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1  ตําแหนง   เปนสัญลักษณแสดงหลอดไฟที่ถอดหลอดออก 

 

 1.3.3 มาตรการที่ 3 การปรับปรุงสถานที่ตั้งของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ 

มีวิธีดําเนินการดังนี้ 1) วัดอุณหภูมิอากาศเขาของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศกอนปรับปรุง     

2) ยายชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศออกมาจากจุดที่มีปญหาประมาณ 20 เมตรและยกสูง

ประมาณ 1.50 เมตร เพื่อใหเครื่องอัดอากาศระบายอากาศไดดีมากขึ้น 3) เดินทอสงอากาศและเดินระบบ

ควบคุมใหม 4) ทดสอบการทํางานและวัดอุณหภูมิอากาศเขาของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ

หลังปรับปรุง 

      1.3.4 มาตรการที่ 4 การลดปรมิาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ การใชพลังงาน        

ความรอนของโรงงาน มีเชื้อเพลงิ คือ น้ํามันเตา ซึ่งใชน้ํามันเตา เกรด A เปนเชื้อเพลิงสําหรับ Boiler ตมให

เกิด     ไอน้ํา โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 1) ติดตั้ง Boiler เขากับหมอตมน้ํานมดิบโดยมีคาใชจายในการ

ปรับปรุงประมาณ 5,000 บาท 2) เดินทอและระบบเขากับหมอตมน้ํานมดบิ 3) ตดิตัง้เครื่องวัดอุณหภูมิของ

น้ํานมดบิ 
 

ผลการวจัิย 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของมาตรการประหยัดพลังงานตาง ๆ       

ภายในศูนยรวมนม สถานวีิจัยพันธุสัตวสกลนคร มีผลการดําเนนิการที่สามารถประหยัดพลังงานไดจํานวน           

4 มาตรการ แบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟาและระบบความรอน ดังนี้  

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสถานที่ตัง้ของปมลมใหดขีึ้น  

มาตรการที่ 2 การลดจํานวนหลอดไฟฟาที่ใชในหองบรรจุผลติภัณฑ 

มาตรการที่ 3 การปรับปรุงสถานที่ตัง้ของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ  

มาตรการที่ 4 การลดปรมิาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลงิในระบบ 

โดยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลในแตละมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อแสดงใหเห็นจํานวนเงินลงทุน  

จํานวนเงินที่สามารถประหยัดได และระยะเวลาคืนทุนในแตละมาตรการ เพื่อใหสะดวกในการตัดสินใจ

ปฏิบัตงิานตามมาตรการที่นําเสนอตามลําดับความเหมาะสม  
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 1.2 ขอมูลดานพลังงานความรอน 

         ขอมูลที่นํามาใชในการวเิคราะหทางดานความรอน มีดังนี้ การใชพลังงานความรอนของ

โรงงาน มีเชื้อเพลงิ คือ น้ํามันเตา ซึ่งใชน้ํามันเตา เกรด A เปนเชื้อเพลงิสําหรับ Boiler ตมใหเกดิไอน้ํา 

 เครื่องผลิตไอน้ํา Boiler คือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อความรอนที่มีความดันตางจาก

บรรยากาศ หรือในความหมายที่เปนเครื่องผลิตไอน้ํา เพื่อสงจายไอน้ํารอน 120 – 140 องศา หรอื 4-5 bar  ไป

ยังเครื่องจักรที่ตองการใชความรอนในกระบวนการผลิต หรือในความหมายที่เปนลูกระเบิดจุน้ํา 120 – 140 

องศา หรอื 4-5 bar  

 การวิเคราะหผลการตรวจวัดคาพลังงานในระบบตาง ๆ ทั้งดานไฟฟาและดานความรอน       

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการจําแนกออกเปนการใชพลังงานในแตละกระบวนการและการใชพลังงานในแต

ละประเภทอุปกรณ ซึ่งจะทําใหเขาใจวา ในแตละกระบวนการ พลังงานแตละชนิดมีหนาที่อยางไร จากนัน้จึงนํา

ขอมูลที่ผานการจําแนกแลวมาเขากระบวนการของวิศวกรรมคุณคาเพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางการ

ประหยัดพลังงานในแตละสวน โดยกําหนดออกมาในรูปของมาตรการประหยัดพลังงานอยางคราว ๆ เพื่อนาํไป

ประเมินความเปนไปไดโดยสังเขปอีกครัง้  

 1.3 นําแผนงานวศิวกรรมคุณคาทัง้ 7 ขัน้มาดําเนนิการเพื่อหาแนวทางประหยัดพลังงานในศูนยรวม

นม สถานีวจัิยทดสอบพันธุสัตวสกลนคร มีมาตรการการประหยัดพลังงาน 2 ดาน คือ ดานไฟฟาและดานความ

รอน ซึ่งทัง้ 4 มาตรการ มีรายละเอียดดังนี้ 

       1.3.1 มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสถานที่ตั้งของปมลม โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 1) วัด

อุณหภูมิอากาศเขาของปมลมกอนปรับปรุง 2) ยายปมลมออกมาภายนอกอาคารซึ่งหางจากจุดเดมิ ที่มีปญหา 

15 เมตร 3) เดินทอสงอากาศอัดเขาถังเก็บ และเดนิระบบควบคุมใหม 4) ทดสอบการทํางานและวัดอุณหภูมิ

อากาศเขาของปมลมหลังปรับปรุง 

       1.3.2 มาตรการที่ 2 ลดจํานวนหลอดไฟฟาที่ใชในหองบรรจุผลิตภัณฑ  โดยมีวิธีการ

ดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดวางเครื่องบรรจุผลิตภัณฑในตําแหนงที่ตองการ โดยใหตรงกับหลอดไฟในแถว 2) 

พจิารณาหลอดไฟในสวนที่เปนที่วางผลติภัณฑรอบรรจุ 3) ลดหลอดไฟฟาในแตแถวใหเหลอืแถวละ 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) ยายชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศออกมาจากจุดที่มีปญหาประมาณ 20 เมตรและยกสูง

ประมาณ 1.50 เมตร เพื่อใหเครื่องอัดอากาศระบายอากาศไดดีมากขึ้น 3) เดินทอสงอากาศและเดินระบบ

ควบคุมใหม 4) ทดสอบการทํางานและวัดอุณหภูมิอากาศเขาของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ

หลังปรับปรุง 

      1.3.4 มาตรการที่ 4 การลดปรมิาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบ การใชพลังงาน        

ความรอนของโรงงาน มีเชื้อเพลงิ คือ น้ํามันเตา ซึ่งใชน้ํามันเตา เกรด A เปนเชื้อเพลิงสําหรับ Boiler ตมให

เกิด     ไอน้ํา โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 1) ติดตั้ง Boiler เขากับหมอตมน้ํานมดิบโดยมีคาใชจายในการ

ปรับปรุงประมาณ 5,000 บาท 2) เดินทอและระบบเขากับหมอตมน้ํานมดบิ 3) ตดิตัง้เครื่องวัดอุณหภูมิของ

น้ํานมดบิ 
 

ผลการวจัิย 

จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของมาตรการประหยัดพลังงานตาง ๆ       

ภายในศูนยรวมนม สถานวีิจัยพันธุสัตวสกลนคร มีผลการดําเนนิการที่สามารถประหยัดพลังงานไดจํานวน           

4 มาตรการ แบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟาและระบบความรอน ดังนี้  

มาตรการที ่1 การปรับปรุงสถานที่ตัง้ของปมลมใหดขีึ้น  

มาตรการที ่2 การลดจํานวนหลอดไฟฟาที่ใชในหองบรรจุผลติภัณฑ 

มาตรการที่ 3 การปรับปรุงสถานที่ตัง้ของชุดระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ  

มาตรการที่ 4 การลดปรมิาณการใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลงิในระบบ 

โดยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลในแตละมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อแสดงใหเห็นจํานวนเงินลงทุน  

จํานวนเงินที่สามารถประหยัดได และระยะเวลาคืนทุนในแตละมาตรการ เพื่อใหสะดวกในการตัดสินใจ

ปฏิบัตงิานตามมาตรการที่นําเสนอตามลําดับความเหมาะสม  
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จากการหาแนวทางการประหยัดพลังงานซึ่งไดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 มาตรการ        

และมาตรการประหยัดพลังงานความรอน 1 มาตรการ ดังขอมูลการประหยัดพลังงาน ในตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ผลการดําเนนิการในแตละมาตรการ 
 

 

จํานวน

มาตรการ 

ผลการดําเนนิการ 

ปญหา การปรับปรุง คาใชจาย 
ประหยัด

พลังงาน 

มาตรการท่ี 1  

การปรับปรุงสถาน

ท่ีต้ังของปมลมใหดี

ขึ้น 

ปมลมต้ังอยูภายในโรง

เก็บท่ีปดทึบและมกีาร

ระบายอากาศท่ีไมดี ทํา

ใหมอีุณหภูมอิากาศและ

ความชื้นสูง ทําใหภาระ

ของปมลมสูงขึ้น 

1. ยายปมลมออกมาภายนอก

อาคาร 

2.  เดินทอปมลมเขา ถังเ ก็บ

และเดินระบบควบคุมใหม 

 

2,000 บาท 21,908 บาท/ป 

มาตรการท่ี 2  

การลดจํานวนหลอด

ไฟฟาท่ีใชในหอง

บรรจุผลิตภัณฑ 

มปีรมิาณการใชไฟฟา

แสงสวางท่ีเปด

ตลอดเวลา เน่ืองจากเปน

ผนังทึบรอบดาน ทําใหไม

มแีสงธรรมชาติ 

1. ลดจํานวนหลอดไฟท่ีใชอยู

ลง 8 หลอด  

2. จัดวางเครื่องบรรจุ

ผลิตภัณฑในตําแหนงท่ี

ตองการ โดยใหตรงกับ

หลอดไฟของแตละแถว  

- 2,712.08 บาท/ป 

มาตรการท่ี 3 

การปรับปรุงสถาน

ท่ีต้ังของชุดระบาย

ความรอนของ

เครื่องปรับอากาศ 

 

ชุดระบายความรอนของ

เครื่องปรับอากาศท่ีใชใน

หองผลิตและหองบรรจุ

ผลิตภัณฑ ท่ีต้ังอยู

ภายนอกอาคารมกีาร

ระบายอากาศท่ีไมดีนัก 

ทําใหมอีุณหภูมแิละ

ความชื้นสูง ทําใหภาระ

ของชุดระบายความรอน

ของเครื่องปรับอากาศ

สูงขึ้น 

1. วัดอุณหภูมชิุดระบายความ

รอนของเครื่องปรับอากาศกอน

ปรับปรุง 

2. ยายและยกชุดระบายความ

รอนของเครื่องปรับอากาศ

สูงขึ้นและขยับเครื่องปรับ 

อากาศออกเพื่อใหเครื่องปรับ 

อากาศระบายอากาศไดดีมาก

ขึ้น 

3. เดินทอสงอากาศ และเดิน

ระบบควบคุมใหม 

2,000 บาท 17,925 บาท/ป 

มาตรการท่ี 4 

การใชพลังงานนํ้ามัน

เชื้อเพลิงในระบบ 

ปรมิาณการใชพลังงาน

นํ้ามันเชื้อเพลิงในระบบ 

(นํ้ามันเตา เกรด A) 

1. ติดต้ัง Boiler เขากับหมอตม

นํ้านมดิบ 

2. เ ดินทอและระบบเขากับ

หมอตมนํ้านมดิบ 

3. ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิของ

นํ้านมดิบ 

5,000 บาท 3,953 บาท /เดือน 

หรอื 47,436 บาท/ป 
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  จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวามาตรการที่ 2 เปนมาตรการที่สมควรดําเนนิการกอน เพราะไมมีการ

ลงทุน สวนมาตรการอ่ืน ๆ ก็ควรลงทุนเชนกัน ซึ่งเห็นไดจากมูลคาปจจุบันที่มีคาการประหยัดพลังงาน จึงเปน

มาตรการที่นาลงทุนทัง้สิ้น 
 

สรุปผลการวจัิย 

  1. การประหยัดพลังงานจากการการคํานวณใน 3 มาตรการ ทําใหประหยัดพลังงานคาไฟฟา       

42,545.08 บาท/ป 

2. การประหยัดพลังงานจากการคํานวณใน 1 มาตรการทําใหประหยัดพลังงานคาน้ํามันเตาได     

3,953 บาท/เดอืน หรอื 47,436 บาท/ป 
 

ขอเสนอแนะ 

การดําเนนิกจิกรรมการอนุรักษพลังงานโดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณคานัน้ จะตองดําเนินการอยาง

จริงจังและตอเนื่อง จึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเห็นผลชัดเจนขึ้น อยางไรก็ดใีนสวนของ   

การอนุรักษพลังงานศูนยรวมนม สถานวีิจัยพันธุสัตวสกลนคร ควรศกึษาถงึมาตรการการอนุรักษพลังงานที่

มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยอาจจะเริ่มจากมาตรการที่มีการลงทุนนอยกอนและหามาตรการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

รวมทัง้การพจิารณาการใชอุปกรณสําหรับชวยควบคุมการใชพลังงานใหเหมาะสมดวย 
 

เอกสารอางอิง 
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จากการหาแนวทางการประหยัดพลังงานซึ่งไดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 มาตรการ        

และมาตรการประหยัดพลังงานความรอน 1 มาตรการ ดังขอมูลการประหยัดพลังงาน ในตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ผลการดําเนนิการในแตละมาตรการ 
 

 

จํานวน

มาตรการ 

ผลการดําเนนิการ 

ปญหา การปรับปรุง คาใชจาย 
ประหยัด

พลังงาน 

มาตรการท่ี 1  

การปรับปรุงสถาน

ท่ีต้ังของปมลมใหดี

ขึ้น 

ปมลมต้ังอยูภายในโรง

เก็บท่ีปดทึบและมกีาร

ระบายอากาศท่ีไมดี ทํา

ใหมอีุณหภูมอิากาศและ

ความชื้นสูง ทําใหภาระ

ของปมลมสูงขึ้น 

1. ยายปมลมออกมาภายนอก

อาคาร 

2.  เดินทอปมลมเขา ถังเ ก็บ

และเดินระบบควบคุมใหม 

 

2,000 บาท 21,908 บาท/ป 

มาตรการท่ี 2  

การลดจํานวนหลอด

ไฟฟาท่ีใชในหอง

บรรจุผลิตภัณฑ 

มปีรมิาณการใชไฟฟา

แสงสวางท่ีเปด

ตลอดเวลา เน่ืองจากเปน

ผนังทึบรอบดาน ทําใหไม

มแีสงธรรมชาติ 

1. ลดจํานวนหลอดไฟท่ีใชอยู

ลง 8 หลอด  

2. จัดวางเครื่องบรรจุ

ผลิตภัณฑในตําแหนงท่ี

ตองการ โดยใหตรงกับ

หลอดไฟของแตละแถว  

- 2,712.08 บาท/ป 

มาตรการท่ี 3 

การปรับปรุงสถาน

ท่ีต้ังของชุดระบาย

ความรอนของ

เครื่องปรับอากาศ 

 

ชุดระบายความรอนของ

เครื่องปรับอากาศท่ีใชใน

หองผลิตและหองบรรจุ

ผลิตภัณฑ ท่ีต้ังอยู

ภายนอกอาคารมกีาร

ระบายอากาศท่ีไมดีนัก 

ทําใหมอีุณหภูมแิละ

ความชื้นสูง ทําใหภาระ

ของชุดระบายความรอน

ของเครื่องปรับอากาศ

สูงขึ้น 

1. วัดอุณหภูมชิุดระบายความ

รอนของเครื่องปรับอากาศกอน

ปรับปรุง 

2. ยายและยกชุดระบายความ

รอนของเครื่องปรับอากาศ

สูงขึ้นและขยับเครื่องปรับ 

อากาศออกเพื่อใหเครื่องปรับ 

อากาศระบายอากาศไดดีมาก

ขึ้น 

3. เดินทอสงอากาศ และเดิน

ระบบควบคุมใหม 

2,000 บาท 17,925 บาท/ป 

มาตรการท่ี 4 

การใชพลังงานนํ้ามัน

เชื้อเพลิงในระบบ 

ปรมิาณการใชพลังงาน

นํ้ามันเชื้อเพลิงในระบบ 

(นํ้ามันเตา เกรด A) 

1. ติดต้ัง Boiler เขากับหมอตม

นํ้านมดิบ 

2. เ ดินทอและระบบเขากับ

หมอตมนํ้านมดิบ 

3. ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิของ

นํ้านมดิบ 

5,000 บาท 3,953 บาท /เดือน 

หรอื 47,436 บาท/ป 
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  จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวามาตรการที่ 2 เปนมาตรการที่สมควรดําเนนิการกอน เพราะไมมีการ

ลงทุน สวนมาตรการอ่ืน ๆ ก็ควรลงทุนเชนกัน ซึ่งเห็นไดจากมูลคาปจจุบันที่มีคาการประหยัดพลังงาน จึงเปน

มาตรการที่นาลงทุนทัง้สิ้น 
 

สรุปผลการวจัิย 

  1. การประหยัดพลังงานจากการการคํานวณใน 3 มาตรการ ทําใหประหยัดพลังงานคาไฟฟา       

42,545.08 บาท/ป 

2. การประหยัดพลังงานจากการคํานวณใน 1 มาตรการทําใหประหยัดพลังงานคาน้ํามันเตาได     

3,953 บาท/เดอืน หรอื 47,436 บาท/ป 
 

ขอเสนอแนะ 

การดําเนนิกจิกรรมการอนุรักษพลังงานโดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณคานัน้ จะตองดําเนินการอยาง

จริงจังและตอเนื่อง จึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเห็นผลชัดเจนขึ้น อยางไรก็ดใีนสวนของ   

การอนุรักษพลังงานศูนยรวมนม สถานวีิจัยพันธุสัตวสกลนคร ควรศกึษาถงึมาตรการการอนุรักษพลังงานที่

มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยอาจจะเริ่มจากมาตรการที่มีการลงทุนนอยกอนและหามาตรการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

รวมทัง้การพจิารณาการใชอุปกรณสําหรับชวยควบคุมการใชพลังงานใหเหมาะสมดวย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภบิาลของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 

The Development Strategies of Good Governance Ethics of Local 

Administrative Organizations in the Central Region 

 

จดิาภา เรงมศีรสุีข (Jidapa Rengmeesisuk) 1, ธัชชนันท  อศิรเดช (Thatchanan Isaradet) 2,  

นภัทร แกวนาค (Naphat Kheawnak) 3 
 

1 นักศกึษาปรญิญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
3 วิทยาลัยการทัพอากาศ กองทัพอากาศ 

 

บทคัดยอ 

วทิยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตภาคกลาง 2) ศกึษาและพัฒนารูปแบบจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาค

กลาง และ 3) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 

โดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) แบบสอบถาม (Questionnaire) เทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. สภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลในภาพรวม องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กอยูในระดับ

ปานกลาง (𝑥= 3.47) องคการบรหิารสวนตําบลขนาดกลาง อยูในระดับมาก (𝑥= 3.52) และองคการบรหิาร

สวนตําบลขนาดใหญ อยูในระดับปานกลาง (𝑥= 3.50) 

 2. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง ประกอบดวย

คุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล 3 ดาน เพื่อการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในงาน

บริหาร งานบรกิาร และงานสนับสนุน ประกอบดวย 1) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในดานความ

โปรงใสในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน 2) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในดานความ

รับผิดชอบในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน และ 3) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลใน

ดานการมีสวนรวมในงานบรหิาร งานบรกิาร และงานสนับสนุน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 

ประกอบดวย วิสัยทัศน คือ “จริยธรรมาภิบาลงานปกครองสวนทองถิ่น  พัฒนางานคุณภาพ สรางสังคม

คุณธรรม” พันธกจิ คือ การเสริมหนุนกิจการขององคกรทุกมิติงานใหมีจริยธรรมาภิบาลสูงขึ้น สรางเสริม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภบิาลของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 

The Development Strategies of Good Governance Ethics of Local 

Administrative Organizations in the Central Region 
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บทคัดยอ 

วทิยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตภาคกลาง 2) ศกึษาและพัฒนารูปแบบจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาค

กลาง และ 3) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 

โดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) แบบสอบถาม (Questionnaire) เทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. สภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลในภาพรวม องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กอยูในระดับ

ปานกลาง (𝑥= 3.47) องคการบรหิารสวนตําบลขนาดกลาง อยูในระดับมาก (𝑥= 3.52) และองคการบรหิาร

สวนตําบลขนาดใหญ อยูในระดับปานกลาง (𝑥= 3.50) 

 2. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง ประกอบดวย

คุณลักษณะหลักธรรมาภิบาล 3 ดาน เพื่อการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในงาน

บริหาร งานบรกิาร และงานสนับสนุน ประกอบดวย 1) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในดานความ

โปรงใสในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน 2) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลในดานความ

รับผิดชอบในงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุน และ 3) รูปแบบเชิงบูรณาการของจริยธรรมาภิบาลใน

ดานการมีสวนรวมในงานบรหิาร งานบรกิาร และงานสนับสนุน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 

ประกอบดวย วิสัยทัศน คือ “จริยธรรมาภิบาลงานปกครองสวนทองถิ่น  พัฒนางานคุณภาพ สรางสังคม

คุณธรรม” พันธกจิ คือ การเสริมหนุนกิจการขององคกรทุกมิติงานใหมีจริยธรรมาภิบาลสูงขึ้น สรางเสริม
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ความรูและทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ รับผิดชอบในการกํากับดูแลพฤตกิรรมการทํางาน

ของบุคลากรใหมีธรรมาภิบาล และมุงเนนการสรางคานิยมและจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Good Governance 

Mind) ใหเกิดกับบุคลากรทุกคนในองคกรอยางตอเนื่องเพื่อใหบริการตอประชาชนโดยองคกรที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ เพื่อใหระบบการบรหิารงานมีความเปนธรรมาภิบาล ดวยหลักความ

โปรงใส ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม เพื่อใหระบบการบรกิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ความเปนธรรมาภิบาลดวยหลักการความโปรงใส ความรับผดิชอบ และการมีสวนรวม และเพื่อใหระบบงาน

สนับสนุนมีความเปนธรรมาภิบาลดวยหลักการความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม   

กระบวนการดําเนินการเชิงยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการกําหนดกลยุทธเพื่อการ

บริหารงานเชิงยุทธศาสตรใหเกิดเปนองคกรที่มีความเปนจริยธรรมาภิบาล ประกอบดวย กลยุทธการสราง

ความโปรงใสในงานบริหาร กลยุทธการสรางความโปรงใสในการบริการประชาชน กลยุทธการสรางความ

โปรงใสในงานสนับสนุน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงานบรหิาร กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการ

บริการประชาชน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการสนับสนุน กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงาน

บริหาร กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในการบริการประชาชน และกลยุทธการสรางความรับผดิชอบใน

การสนับสนุน 
 

คําสําคัญ : จรยิธรรมาภิบาล, 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 

(�̅�= 3.4), the middle size Sub-District Administrative Organization is ranked at the high level (�̅�= 3.52) 

and the large size Sub-District Administrative Organization is noted at the middle level (�̅�=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 
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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 

 สังคมที่มีการติดตอสื่อสารไรพรมแดน ขอมูลขาวสารมีอิทธิพลตอความเปนอยูของคนในสังคม 

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไดกอใหเกิดกระแสการตื่นตัวในสิทธิ หนาที่ และคานิยมใหมๆ 

กระจายไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังกอใหเกิดกระแสเรียกรองใหการบริหารจัดการประเทศตองคํานึงถงึความ

เปนประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีการนําการบริหาร

จัดการที่ดมีาใชในการบริหารในทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มการบรหิารจัดการที่มีประสทิธภิาพ ประสิทธผิล ความ

เปนธรรม และแกไขปญหาการคอรรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ทั้งนี้

เนื่องจากระบบราชการที่เปนรากฐานสําคัญของการบริหารประเทศไทยนั้นมาจากระบบอุปถัมภ การ

บริหารงานจึงมุงเนนไปที่ผลประโยชนของพวกพองของตน จนกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศอยางมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนกลายเปนคานิยมการคอรรัปชั่นที่เปนปกติวิสัยในการบริหารงานของระบบ

ราชการในทุกภาคสวน สงผลใหภาครัฐซึ่งแตเดิมมีการบริหารที่รวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง (Centralization)  
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ความรูและทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ รับผิดชอบในการกํากับดูแลพฤตกิรรมการทํางาน

ของบุคลากรใหมีธรรมาภิบาล และมุงเนนการสรางคานิยมและจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Good Governance 

Mind) ใหเกิดกับบุคลากรทุกคนในองคกรอยางตอเนื่องเพื่อใหบริการตอประชาชนโดยองคกรที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ เพื่อใหระบบการบรหิารงานมีความเปนธรรมาภิบาล ดวยหลักความ

โปรงใส ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม เพื่อใหระบบการบรกิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

ความเปนธรรมาภิบาลดวยหลักการความโปรงใส ความรับผดิชอบ และการมีสวนรวม และเพื่อใหระบบงาน

สนับสนุนมีความเปนธรรมาภิบาลดวยหลักการความโปรงใส ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม   

กระบวนการดําเนินการเชิงยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการกําหนดกลยุทธเพื่อการ

บริหารงานเชิงยุทธศาสตรใหเกิดเปนองคกรที่มีความเปนจริยธรรมาภิบาล ประกอบดวย กลยุทธการสราง

ความโปรงใสในงานบริหาร กลยุทธการสรางความโปรงใสในการบริการประชาชน กลยุทธการสรางความ

โปรงใสในงานสนับสนุน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในงานบรหิาร กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการ

บริการประชาชน กลยุทธการสรางการมีสวนรวมในการสนับสนุน กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงาน

บริหาร กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในการบริการประชาชน และกลยุทธการสรางความรับผดิชอบใน

การสนับสนุน 
 

คําสําคัญ : จรยิธรรมาภิบาล, 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 

(�̅�= 3.4), the middle size Sub-District Administrative Organization is ranked at the high level (�̅�= 3.52) 

and the large size Sub-District Administrative Organization is noted at the middle level (�̅�=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 
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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 

 สังคมที่มีการติดตอสื่อสารไรพรมแดน ขอมูลขาวสารมีอิทธิพลตอความเปนอยูของคนในสังคม 

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไดกอใหเกิดกระแสการตื่นตัวในสิทธิ หนาที่ และคานิยมใหมๆ 

กระจายไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังกอใหเกิดกระแสเรียกรองใหการบริหารจัดการประเทศตองคํานึงถงึความ

เปนประชาธิปไตย การคุมครองสิทธิ เสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน โดยมีการนําการบริหาร

จัดการที่ดมีาใชในการบริหารในทุกภาคสวน เพื่อเพิ่มการบรหิารจัดการที่มีประสทิธภิาพ ประสิทธผิล ความ

เปนธรรม และแกไขปญหาการคอรรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ทั้งนี้

เนื่องจากระบบราชการที่เปนรากฐานสําคัญของการบริหารประเทศไทยนั้นมาจากระบบอุปถัมภ การ

บริหารงานจึงมุงเนนไปที่ผลประโยชนของพวกพองของตน จนกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศอยางมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนกลายเปนคานิยมการคอรรัปชั่นที่เปนปกติวิสัยในการบริหารงานของระบบ

ราชการในทุกภาคสวน สงผลใหภาครัฐซึ่งแตเดิมมีการบริหารที่รวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง (Centralization)  
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ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากเดิมโดยหันมาใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครอง 

(Decentralization) ที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม ประชาชนจะเปนผูมี

อํานาจอธิปไตย คือ มีอํานาจในการควบคุม กํากับและตรวจสอบผูบริหารทองถิ่น สงผลใหเศรษฐกิจและ

สังคมมีความเขมแข็ง อันเปนการแสดงถงึการปกครองตนเองไดเปนอยางดี 

 การปกครองทองถิ่น (Local Government) เกิดจากการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการถายโอน

อํานาจ ทรัพยากร และความรับผิดชอบตาง ๆ ไปยังหนวยการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนระบบการปกครองที่มี

ความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปนรูปแบบการบรหิารการปกครองที่ใหโอกาสแกประชาชนไดเขามา

มีสวนรวมในการรับรูและแกไขปญหาตางๆ เปนรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนสถาบันการ

เรยีนรูทางการเมือง การใชสิทธ ิอันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธปิไตย (พิสษิฐ จอมบุญ

เรอืง. 2552 : 63) เพราะฉะนัน้จึงตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการบรหิารจัดการทีส่ามารถตอบสนอง

ความตองการของทุกสวนไดอยางสมดุล (สมชาย สุเทศ. 2556) มีการนําการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่

นําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเปนหลักการบรหิารจัดการที่จะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดี คือ ความ

เปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาประยุกตในการบริหารงานอยางจริงจัง  

(ชัยวัฒน   สถาอานันท. 2546 : 61) โดยเฉพาะตองมีการใหความรู ความเขาใจในคุณคาของการบริหาร

จัดการที่ดีใหกับทุกภาคสวน เปนหลักการที่มีความสําคัญย่ิงโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจทางการ

บริหาร ซึ่งอาจจะถูกอิทธิพลครอบงํา อาจนําไปสูการคอรรัปชั่น การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) 

หรอืผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ที่เปนปญหาสําคัญ ที่ฝงรากลกึในสังคมไทยในปจจุบัน (ณดา  

จันทรสม. 2548 : 2)   

 การสรางคานิยมในการบริหารจัดการของทุกภาคสวนดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

บริหารองคกรของตนดวยความเขาใจการบริหารจัดการอยางถองแททั้งการบริหารคนและการบริหารงาน 

ใหรับรูถึงคุณคาของหลักธรรมาภิบาลที่เปนแนวทางและกลไกสําคัญในการบริหารองคกรใหมีคุณภาพ

(สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. 2548 : 245) ตองผานกระบวนการสรางความรู ความเชื่อ ความศรัทธา ทัง้การปฏิบัติ

ที่ไดรับการยอมรับจากคนในองคกร จนเปนวิถีชีวิตของคนในองคกรและสังคม โดยกระบวนการปลูกฝง

คานิยมเหลานี้เกิดจากการผสมผสานระหวางเครื่องมือทางสังคมที่เรยีกวา “จรยิธรรม” ซึ่งเปนแนวทางใน

การประพฤต ิปฏิบัติอันดีงามขององคกรและสังคม เม่ือเกิดการบูรณาการหลักธรรมาภิบาล กอใหเกิดเปน  

“จริยธรรมาภิบาล” อันเปนแนวทางที่สําคัญย่ิงในการบรหิารองคกรที่เกิดจากการสรางความรู ความเชื่อที่

จะทําใหมีการพัฒนาไปในทางที่ดี มีคุณภาพและมีความเปนธรรมในทุกดาน (จุมพล หนิมพานิช. 2548 : 

449-451) แสดงถงึความเจริญงอกงาม ความเปนระเบยีบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาตแิละ

ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (พระมหาสนอง ปจโจปการี. 2553 : 333) มีการถายทอดจากรุนสูรุนทั้ง

ทางตรงและทางออม จนจรยิธรรมาภิบาลกลายเปนวถิชีวีิตอันเปนสิ่งที่ควบคุมสังคม สรางความเปนระเบยีบ

เรยีบรอยใหแกสังคม จนเกิดเปนบรรทัดฐานซึ่งยึดถอืเปนมาตรฐานของพฤตกิรรมของคนในสังคม (Alvesson. 

1989 : 4-18) และในการสราง “จริยธรรมาภิบาล” ในทองถิ่นเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการปลูกฝง

จรยิธรรมของการบรหิารจัดการที่มีคุณธรรมลงในจิตใจของทุกคนใหสามารถแยกแยะไดวา “สิ่งใดถูก สิ่งใด
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ผิด สิ่งใดควรทําเวลาไหน” เพราะสิ่งที่อยูในใจเปนตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากที่สุด (ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร. 

2554) 

 ผูวิจัยจึงศกึษาเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

ภาคกลาง เพื่อเสรมิสรางคุณภาพในการบรหิารใหเกดิขึ้นในองคกร เพื่อใหอปท.มี “จรยิธรรมาภิบาล” อยูใน

จิตสํานกึ (Good Governance Mind) จนเกดิการบริหารที่มีจรยิธรรมเปนหลักการบรหิารที่เปนธรรม จะหลอม

รวมทัศนคต ิความเชื่อ ความศรัทธา คานิยม จากการปลูกฝงถายทอดจากผูบรหิารทองถิ่นสูผูปฏิบัติหนาที่

ใหปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคอันจะนําไปสู “การพัฒนาทองถิ่นที่

ย่ังยืน” 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศกึษาสภาพทั่วไปของจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตภาคกลาง 

 2. เพื่อศกึษาและพัฒนารูปแบบจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 

 3. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 
 

ขอบเขตการวจัิย 

   ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาค

กลาง ผูวิจัยไดศกึษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวจัิยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวของกับจรยิธรรม แนวคิดทฤษฎีการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจรยิธรรมาภิ

บาล หลักธรรมสําหรับนักบริหาร  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม แนวคิดทฤษฎีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบหรอืแบบจําลอง แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา 

และวธิวีจัิยดวยเทคนคิเดลฟาย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวจัิยเชิงปรมิาณ ไดแก คณะผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน 

และประชาชนผูใชบรกิารของ อบต. จํานวน 189 แหง คัดเลอืกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) คัดเลอืก อบต. ทั้ง 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ) ใน 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัด

พระนครศรอียุธยา และจังหวัดนนทบุร ีไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 270 คน (กาสัก เตะขันหมาก. 2553 : 98)  

 2. ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1  

ผูเชี่ยวชาญเดลฟาย (Delphi) ในการวิเคราะห สังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ  “จริยธรรมาภิบาล”

อปท. และการกําหนดรูปแบบจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ใน 3 จังหวัด จังหวัดละ 3 อบต. ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 24 รูป/คน มีอัตราการลดลง

ของความคลาดเคลื่อน ประมาณ 0.02 (ธานินทร  ศิลปจารุ. 2552 : 205) กลุมที่ 2 ผูเชี่ยวชาญในการ

สนทนากลุมการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ของ อปท.ในเขตภาคกลาง จํานวน 12 รูป/คน 
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ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากเดิมโดยหันมาใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครอง 

(Decentralization) ที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม ประชาชนจะเปนผูมี

อํานาจอธิปไตย คือ มีอํานาจในการควบคุม กํากับและตรวจสอบผูบริหารทองถิ่น สงผลใหเศรษฐกิจและ

สังคมมีความเขมแข็ง อันเปนการแสดงถงึการปกครองตนเองไดเปนอยางดี 

 การปกครองทองถิ่น (Local Government) เกิดจากการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการถายโอน

อํานาจ ทรัพยากร และความรับผิดชอบตาง ๆ ไปยังหนวยการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนระบบการปกครองที่มี

ความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปนรูปแบบการบรหิารการปกครองที่ใหโอกาสแกประชาชนไดเขามา

มีสวนรวมในการรับรูและแกไขปญหาตางๆ เปนรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนสถาบันการ

เรยีนรูทางการเมือง การใชสิทธ ิอันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธปิไตย (พิสษิฐ จอมบุญ

เรอืง. 2552 : 63) เพราะฉะนัน้จึงตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการบรหิารจัดการทีส่ามารถตอบสนอง

ความตองการของทุกสวนไดอยางสมดุล (สมชาย สุเทศ. 2556) มีการนําการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่

นําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเปนหลักการบรหิารจัดการที่จะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดี คือ ความ

เปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มาประยุกตในการบริหารงานอยางจริงจัง  

(ชัยวัฒน   สถาอานันท. 2546 : 61) โดยเฉพาะตองมีการใหความรู ความเขาใจในคุณคาของการบริหาร

จัดการที่ดีใหกับทุกภาคสวน เปนหลักการที่มีความสําคัญย่ิงโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจทางการ

บริหาร ซึ่งอาจจะถูกอิทธิพลครอบงํา อาจนําไปสูการคอรรัปชั่น การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) 

หรอืผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ที่เปนปญหาสําคัญ ที่ฝงรากลกึในสังคมไทยในปจจุบัน (ณดา  

จันทรสม. 2548 : 2)   

 การสรางคานิยมในการบริหารจัดการของทุกภาคสวนดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

บริหารองคกรของตนดวยความเขาใจการบริหารจัดการอยางถองแททั้งการบริหารคนและการบริหารงาน 

ใหรับรูถึงคุณคาของหลักธรรมาภิบาลที่เปนแนวทางและกลไกสําคัญในการบริหารองคกรใหมีคุณภาพ

(สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. 2548 : 245) ตองผานกระบวนการสรางความรู ความเชื่อ ความศรัทธา ทัง้การปฏิบัติ

ที่ไดรับการยอมรับจากคนในองคกร จนเปนวิถีชีวิตของคนในองคกรและสังคม โดยกระบวนการปลูกฝง

คานิยมเหลานี้เกิดจากการผสมผสานระหวางเครื่องมือทางสังคมที่เรยีกวา “จรยิธรรม” ซึ่งเปนแนวทางใน

การประพฤต ิปฏิบัติอันดีงามขององคกรและสังคม เม่ือเกิดการบูรณาการหลักธรรมาภิบาล กอใหเกิดเปน  

“จริยธรรมาภิบาล” อันเปนแนวทางที่สําคัญย่ิงในการบรหิารองคกรที่เกิดจากการสรางความรู ความเชื่อที่

จะทําใหมีการพัฒนาไปในทางที่ดี มีคุณภาพและมีความเปนธรรมในทุกดาน (จุมพล หนิมพานิช. 2548 : 

449-451) แสดงถงึความเจริญงอกงาม ความเปนระเบยีบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาตแิละ

ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (พระมหาสนอง ปจโจปการี. 2553 : 333) มีการถายทอดจากรุนสูรุนทั้ง

ทางตรงและทางออม จนจรยิธรรมาภิบาลกลายเปนวถิชีวีิตอันเปนสิ่งที่ควบคุมสังคม สรางความเปนระเบยีบ

เรยีบรอยใหแกสังคม จนเกิดเปนบรรทัดฐานซึ่งยึดถอืเปนมาตรฐานของพฤตกิรรมของคนในสังคม (Alvesson. 

1989 : 4-18) และในการสราง “จริยธรรมาภิบาล” ในทองถิ่นเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการปลูกฝง

จรยิธรรมของการบรหิารจัดการที่มีคุณธรรมลงในจิตใจของทุกคนใหสามารถแยกแยะไดวา “สิ่งใดถูก สิ่งใด
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ผิด สิ่งใดควรทําเวลาไหน” เพราะสิ่งที่อยูในใจเปนตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากที่สุด (ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร. 

2554) 

 ผูวิจัยจึงศกึษาเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

ภาคกลาง เพื่อเสรมิสรางคุณภาพในการบรหิารใหเกดิขึ้นในองคกร เพื่อใหอปท.มี “จรยิธรรมาภิบาล” อยูใน

จิตสํานกึ (Good Governance Mind) จนเกดิการบริหารที่มีจรยิธรรมเปนหลักการบรหิารที่เปนธรรม จะหลอม

รวมทัศนคต ิความเชื่อ ความศรัทธา คานิยม จากการปลูกฝงถายทอดจากผูบรหิารทองถิ่นสูผูปฏิบัติหนาที่

ใหปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคอันจะนําไปสู “การพัฒนาทองถิ่นที่

ย่ังยืน” 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศกึษาสภาพทั่วไปของจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตภาคกลาง 

 2. เพื่อศกึษาและพัฒนารูปแบบจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 

 3. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคกลาง 
 

ขอบเขตการวจัิย 

   ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาค

กลาง ผูวิจัยไดศกึษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวจัิยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวของกับจรยิธรรม แนวคิดทฤษฎีการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจรยิธรรมาภิ

บาล หลักธรรมสําหรับนักบริหาร  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม แนวคิดทฤษฎีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบหรอืแบบจําลอง แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา 

และวธิวีจัิยดวยเทคนคิเดลฟาย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวจัิยเชิงปรมิาณ ไดแก คณะผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน 

และประชาชนผูใชบรกิารของ อบต. จํานวน 189 แหง คัดเลอืกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) คัดเลอืก อบต. ทั้ง 3 ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ) ใน 3 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัด

พระนครศรอียุธยา และจังหวัดนนทบุร ีไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 270 คน (กาสัก เตะขันหมาก. 2553 : 98)  

 2. ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1  

ผูเชี่ยวชาญเดลฟาย (Delphi) ในการวิเคราะห สังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ  “จริยธรรมาภิบาล”

อปท. และการกําหนดรูปแบบจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ใน 3 จังหวัด จังหวัดละ 3 อบต. ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 24 รูป/คน มีอัตราการลดลง

ของความคลาดเคลื่อน ประมาณ 0.02 (ธานินทร  ศิลปจารุ. 2552 : 205) กลุมที่ 2 ผูเชี่ยวชาญในการ

สนทนากลุมการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ของ อปท.ในเขตภาคกลาง จํานวน 12 รูป/คน 
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ประกอบดวย นายกอบต. 3 คน ปลัดอบต. 3 คน นักวชิาการดานรัฐประศาสนศาสตร 2 คน พระภิกษุสงฆ 2 

รูป และผูนําชุมชน 2  คน 

 ขอบเขตดานพื้นที่ 

 พื้นที่ในการวจัิยในครัง้นี้ คือ องคการบรหิารสวนตําบลในเขต 3 จังหวัด ภาคกลาง ประกอบดวย 

จังหวัดปทุมธานี มี อบต. จํานวน 37 แหง จังหวัดนนทบุรี มี อบต. จํานวน 31 แหง และ จังหวัด

พระนครศรอียุธยา มี อบต. จํานวน 121 แหง รวมทัง้หมด  189  แหง 

 ระยะเวลาการทําวิจัย  

 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 

2556 รวมระยะเวลาทําการวจัิย 12 เดอืน 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

วิเคราะห 

หลักการและคุณคา 

ของธรรมาภบิาล 

หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม 

หลักความรับผดิชอบ 

 

วิเคราะหระบบการบรหิารงานของ อบต. 

วิเคราะหจริยธรรมระบบการบรหิารงาน

(อบต.) 

สังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ“จรยิธรรมาภบิาล” อปท. ในเขตภาคกลาง  

พัฒนารูปแบบ“จรยิธรรมาภิบาล”ของอปท.ในเขตภาคกลาง   

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา “จรยิธรรมาภิบาล”  ของ อปท .ในเขตภาคกลาง  

ข้ัน 

Development 

ข้ัน 

Research 
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วธิดีาํเนนิการวจัิย 

 การวจัิยครัง้นี้ใชวธิีการวจัิยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ผูวจัิยไดดําเนนิการ     2 

ขัน้ ดังนี้ 

 1. ขั้น Research ดําเนินการดังนี้ 1) ศึกษาวเิคราะหเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) ศึกษา

วิเคราะหสภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  3) วิเคราะห

คุณลักษณะและองคประกอบจริยธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล โดยการแจกแบบสอบถาม 

และ 4) สังเคราะหและพัฒนาคุณลักษณะจรยิธรรมาภิบาลขององคการบรหิารสวนตําบล 

 2. ขั้น Development ดําเนินการดังนี้ 1) รางคุณลักษณะจริยธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบล จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 2) สรางแบบจําลองจริยธรรมาภิบาลในการ

บรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบล โดยกระบวนการของเทคนคิเดลฟาย 3) กําหนดยุทธศาสตรในการ

สรางจริยธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยทํา Focus Group กับกลุม

ผูเชี่ยวชาญ และ 4) การใชเทคนคิ IOC เพื่อตรวจสอบความมีคุณภาพของเครื่องมือการวจัิยดวยผูเชี่ยวชาญ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวจัิยมี 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. มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 27 ขอ 

ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสรางจริยธรรมการบริหารงานของ อบต. จํานวน 3 ขอ ตอนที่  4 

แบบสอบถามปลายเปด (ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ) แบบสอบถามไดผานกระบวนการปรุงแกไขโดยให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรง (Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความ

ตรงตามโครงสราง (Construct validity) โดยการหาคา IOC (Rovinelle & Hambleton) (สมจิตร แกวนาค. 2541) ได

เทากับ 0.95 และนําเครื่องมือที่ตรวจสอบแลวไปทดลองใช  (Try out) กับกลุมตัวอยาง อบต. ในจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 30 คน เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) 

ตามวธิขีอง Cronbach (ประยูร อาษานาม. 2541 : 87) ไดคาสัมประสทิธิ์ของความเที่ยงทัง้ฉบับ เทากับ 0.887 

 2) แบบสอบถามเดลฟาย จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด พัฒนา

มาจากกรอบทฤษฎีที่ และคําตอบในแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการสรางจริยธรรมการบริหารงานของ 

อบต. ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งขอคําถามที่นํามาใชไดจาก

คําตอบของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ชุดที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีขอ

คําถามเหมือนกับแบบสอบถามในชุดที่ 2 ทุกประการ โดยเพิ่มเติมในสวนของการแสดงคามัธยฐาน (Median) 

และคาพสิัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) 

 3) แบบการสนทนากลุม ผูวิจัยสรางประเด็นคําถามในการสนทนากลุม เพื่อกําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง ประกอบดวย 6 ประเด็น ดังนี้ 1. กลยุทธในการพัฒนา 
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ประกอบดวย นายกอบต. 3 คน ปลัดอบต. 3 คน นักวชิาการดานรัฐประศาสนศาสตร 2 คน พระภิกษุสงฆ 2 

รูป และผูนําชุมชน 2  คน 

 ขอบเขตดานพื้นที่ 

 พื้นที่ในการวจัิยในครัง้นี้ คอื องคการบรหิารสวนตําบลในเขต 3 จังหวัด ภาคกลาง ประกอบดวย 

จังหวัดปทุมธานี มี อบต. จํานวน 37 แหง จังหวัดนนทบุรี มี อบต. จํานวน 31 แหง และ จังหวัด

พระนครศรอียุธยา มี อบต. จํานวน 121 แหง รวมทัง้หมด  189  แหง 

 ระยะเวลาการทําวิจัย  

 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 

2556 รวมระยะเวลาทําการวจัิย 12 เดอืน 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

วิเคราะห 

หลักการและคุณคา 

ของธรรมาภบิาล 

หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม 

หลักความรับผดิชอบ 

 

วิเคราะหระบบการบรหิารงานของ อบต. 

วิเคราะหจริยธรรมระบบการบรหิารงาน

(อบต.) 

สังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ“จรยิธรรมาภบิาล” อปท. ในเขตภาคกลาง  

พัฒนารูปแบบ“จรยิธรรมาภิบาล”ของอปท.ในเขตภาคกลาง   

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา “จรยิธรรมาภิบาล”  ของ อปท .ในเขตภาคกลาง  

ข้ัน 

Development 

ข้ัน 

Research 
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วธิดีาํเนนิการวจัิย 

 การวจัิยครัง้นี้ใชวธิีการวจัิยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ผูวจัิยไดดําเนนิการ     2 

ขัน้ ดังนี้ 

 1. ขั้น Research ดําเนินการดังนี้ 1) ศึกษาวเิคราะหเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) ศึกษา

วิเคราะหสภาพทั่วไปของจริยธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  3) วิเคราะห

คุณลักษณะและองคประกอบจริยธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล โดยการแจกแบบสอบถาม 

และ 4) สังเคราะหและพัฒนาคุณลักษณะจรยิธรรมาภิบาลขององคการบรหิารสวนตําบล 

 2. ขั้น Development ดําเนินการดังนี้ 1) รางคุณลักษณะจริยธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบล จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 2) สรางแบบจําลองจริยธรรมาภิบาลในการ

บรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบล โดยกระบวนการของเทคนคิเดลฟาย 3) กําหนดยุทธศาสตรในการ

สรางจริยธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยทํา Focus Group กับกลุม

ผูเชี่ยวชาญ และ 4) การใชเทคนคิ IOC เพื่อตรวจสอบความมีคุณภาพของเครื่องมือการวจัิยดวยผูเชี่ยวชาญ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวจัิยมี 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. มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 27 ขอ 

ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสรางจริยธรรมการบริหารงานของ อบต. จํานวน 3 ขอ ตอนที่  4 

แบบสอบถามปลายเปด (ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ) แบบสอบถามไดผานกระบวนการปรุงแกไขโดยให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความตรง (Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความ

ตรงตามโครงสราง (Construct validity) โดยการหาคา IOC (Rovinelle & Hambleton) (สมจิตร แกวนาค. 2541) ได

เทากับ 0.95 และนําเครื่องมือที่ตรวจสอบแลวไปทดลองใช  (Try out) กับกลุมตัวอยาง อบต. ในจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 30 คน เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) 

ตามวธิขีอง Cronbach (ประยูร อาษานาม. 2541 : 87) ไดคาสัมประสทิธิ์ของความเที่ยงทัง้ฉบับ เทากับ 0.887 

 2) แบบสอบถามเดลฟาย จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด พัฒนา

มาจากกรอบทฤษฎีที่ และคําตอบในแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการสรางจริยธรรมการบริหารงานของ 

อบต. ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งขอคําถามที่นํามาใชไดจาก

คําตอบของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ชุดที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีขอ

คําถามเหมือนกับแบบสอบถามในชุดที่ 2 ทุกประการ โดยเพิ่มเติมในสวนของการแสดงคามัธยฐาน (Median) 

และคาพสิัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) 

 3) แบบการสนทนากลุม ผูวิจัยสรางประเด็นคําถามในการสนทนากลุม เพื่อกําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง ประกอบดวย 6 ประเด็น ดังนี้ 1. กลยุทธในการพัฒนา 
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จริยธรรมาภิบาล ในการนําหลักความโปรงใสมาปรับใชในการบริหารงานของ อบต. 2. กลยุทธในการ

พัฒนาจรยิธรรมาภิบาลในการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในการบรหิารงานของ อบต. 3. กลยุทธในการ

พัฒนาจรยิธรรมาภิบาลในการนําหลักความรับผิดชอบมาปรับใชในการบริหารงานของ อบต. 4. ทานคิดวา

ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง ควรเปนอยางไร 5. ทานคิดวา ควรใช

หลักธรรมใดในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง และ 6. 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  นําประเด็นการสนทนากลุมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานเพื่อตรวจสอบความตรง 

(Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความตรงตามโครงสราง (Construct validity) โดย

การหาคา IOC ไดเทากับ 0.95 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ผูวิจัยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 3 ขัน้ ดังนี้ ขัน้ที่ 1 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

เพื่อศกึษาสภาพทั่วไปของจรยิธรรมาภิบาลของอบต. โดยเก็บขอมูลจากผูบรหิาร ผูปฏิบัตงิาน และประชาชน

ผูมาใชบรกิารอบต.ในเขต 3 จังหวัดภาคกลาง จํานวน 270 คน ขัน้ที่ 2 ผูวจัิยเก็บขอมูลโดยเทคนคิเดลฟาย 3 

รอบ ใชแบบสอบถาม 3 ฉบับ ทําการสังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ“จริยธรรมาภิบาล” เพื่อสราง

รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง จากผูเชี่ยวชาญ 24 รูป/คน ขั้นที่ 3 ผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยการสนทนากลุม เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง จาก

ผูเชี่ยวชาญ 12 รูป/คน  

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลและสถติทิี่ใชวเิคราะหขอมูล ผูวจัิยแบงออกเปน การวจัิยเชงิปริมาณและการ

วจัิยเชงิคุณภาพ ไดแก   

 สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ จากการตอบแบบสอบถามโดยใชคารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามเกณฑมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (สุวิมล วองวาณิช. 2553. : 

230) เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางเปนขอคําถาม  

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลในการวจัิยเชิงคุณภาพ แบงออกเปน 2 ขั้น คือ ขัน้ที่ 1 1. วิเคราะห

ขอมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบจรยิธรรมาภิบาล โดยการใชเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ รอบที่ 1 เปนขอมูลจากการ

ระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานวิธีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนําไปกําหนดเปนราง

รูปแบบจรยิธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง วเิคราะหขอมูลดวยการแยกแยะประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิ

เสนอตามขอบขายการบรหิาร การบรกิาร และการสนับสนุนการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3 หลัก รอบที่ 

2 การวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 ใชการคํานวณคารอยละจากคําตอบที่ผูทรงคุณวุฒิเห็น

ดวย โดยนําขอคําถามที่ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยรอยละ 80 ขึ้นไป มาสรางเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 

ระดับ รอบที่ 3 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะหคามัธยฐานและคา

พสิัยระหวางควอไทล โดยพิจารณาคัดเลอืกขอที่มีคามัธยฐานตัง้แต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพสิัยระหวางควอไทล 

1.50 ลงมา ตามเกณฑการตัดสนิระดับฉันทามตสิําหรับการตอบที่เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ เพื่อนําขอมูล

ดังกลาวไปกําหนดเปนรูปแบบจริยธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของ อปท. ในเขตภาคกลางที่เหมาะสม ขัน้ที่ 2  
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การสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง 

โดยใชเทคนิค 6’ C Technical  Analysis (นภัทร แกวนาค. 2556 : 6) โดยการสรุปเนื้อหาสาระสําคัญแลว

วเิคราะหจําแนกกลุม ทาํการจัดรวบรวมขอมูล พรอมอธิบายความหมายแลวสรุปและจัดระบบของขอมูล เพื่อ

สรางกลยุทธการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองทองถิ่นในเขตภาคกลางอยางเปนระบบ 
 

สรุปผลการวจัิย 

 1. สภาพทั่วไปของจรยิธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง พบวา  

 1.1 ภาพรวมดานความรูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการใหความรูในการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง ภาพรวมดานความรูสกึในการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของอบต.ในเขตภาคกลางในดานความเชื่อ ความ

ศรัทธาอยูในระดับมาก ภาพรวมดานพฤติกรรมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบวา อยูในระดับ

ปานกลาง  

 1.2 จากการศกึษาภาพรวมดานขนาดของ อบต. พบวา ภาพรวมจรยิธรรมาภิบาลของ อบต.

ขนาดเล็ก ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการนําหลักธรรมมาภิบาลประยุกตใชใน

การบริหารงานอยูในระดับปานกลาง  ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลของ อบต.ขนาดกลาง ในการสรางความรู 

ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติ ในการนําหลักธรรมมาภิบาลประยุกตไปใชในการบรหิารงานอยูในระดับ

มาก ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลของ อบต.ขนาดใหญ ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติ

ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบรหิารงานอยูในระดับปานกลาง  

 1.3 จากการศึกษาภาพรวมจริยธรรมาภิบาลในมุมมองของผูมารับบริการ และบุคลากร 

พบวา ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลในมุมมองของผูมารับบริการ ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทาง

การปฏิบัติในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ภาพรวม   

จรยิธรรมาภิบาลในมุมมองของบุคลากรในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบรหิารงานอยูในระดับมาก 

   2. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง ประกอบดวย การสรางจริยธรรมาภิบาล

โดยการนําหลักความโปรงใสมาปรับใชในงานบริหาร อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักความ

โปรงใสมาปรับใชในงานบริการ อปท. การสรางจรยิธรรมาภิบาลโดยการนําหลักความโปรงใสมาปรับใชใน

งานสนับสนุนของ อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานบริหาร 

อปท. การสรางจรยิธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานบรกิาร อปท. การสรางจริย

ธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานสนับสนุนของ อปท. การสราง จริยธรรมาภิบาล

โดยการนําหลักความรับผิดชอบมาปรับใชในงานบริหาร อปท. การสรางจริยธรรมา       ภิบาลโดยการนํา

หลักความรับผิดชอบมาปรับใชในงานบริการ อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักความ

รับผิดชอบมาปรับใชในงานสนับสนุนของ อปท. โดยมีขอสรปุคุณลักษณะจรยิธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขต

ภาคกลาง ดังภาพที่ 2 
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จริยธรรมาภิบาล ในการนําหลักความโปรงใสมาปรับใชในการบริหารงานของ อบต. 2. กลยุทธในการ

พัฒนาจรยิธรรมาภิบาลในการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในการบรหิารงานของ อบต. 3. กลยุทธในการ

พัฒนาจรยิธรรมาภิบาลในการนําหลักความรับผิดชอบมาปรับใชในการบริหารงานของ อบต. 4. ทานคิดวา

ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง ควรเปนอยางไร 5. ทานคิดวา ควรใช

หลักธรรมใดในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง และ 6. 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  นําประเด็นการสนทนากลุมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานเพื่อตรวจสอบความตรง 

(Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความตรงตามโครงสราง (Construct validity) โดย

การหาคา IOC ไดเทากับ 0.95 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ผูวิจัยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 3 ขัน้ ดังนี้ ขัน้ที่ 1 ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

เพื่อศกึษาสภาพทั่วไปของจรยิธรรมาภิบาลของอบต. โดยเก็บขอมูลจากผูบรหิาร ผูปฏิบัตงิาน และประชาชน

ผูมาใชบรกิารอบต.ในเขต 3 จังหวัดภาคกลาง จํานวน 270 คน ขัน้ที่ 2 ผูวจัิยเก็บขอมูลโดยเทคนคิเดลฟาย 3 

รอบ ใชแบบสอบถาม 3 ฉบับ ทําการสังเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบ“จริยธรรมาภิบาล” เพื่อสราง

รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง จากผูเชี่ยวชาญ 24 รูป/คน ขั้นที่ 3 ผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยการสนทนากลุม เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง จาก

ผูเชี่ยวชาญ 12 รูป/คน  

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลและสถติทิี่ใชวเิคราะหขอมูล ผูวจัิยแบงออกเปน การวจัิยเชงิปริมาณและการ

วจัิยเชงิคุณภาพ ไดแก   

 สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ จากการตอบแบบสอบถามโดยใชคารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามเกณฑมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (สุวิมล วองวาณิช. 2553. : 

230) เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางเปนขอคําถาม  

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลในการวจัิยเชิงคุณภาพ แบงออกเปน 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 1. วิเคราะห

ขอมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบจรยิธรรมาภิบาล โดยการใชเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ รอบที่ 1 เปนขอมูลจากการ

ระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานวิธีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนําไปกําหนดเปนราง

รูปแบบจรยิธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง วเิคราะหขอมูลดวยการแยกแยะประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิ

เสนอตามขอบขายการบรหิาร การบรกิาร และการสนับสนุนการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3 หลัก รอบที่ 

2 การวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 ใชการคํานวณคารอยละจากคําตอบที่ผูทรงคุณวุฒิเห็น

ดวย โดยนําขอคําถามที่ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยรอยละ 80 ขึ้นไป มาสรางเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 

ระดับ รอบที่ 3 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะหคามัธยฐานและคา

พสิัยระหวางควอไทล โดยพิจารณาคัดเลอืกขอที่มีคามัธยฐานตัง้แต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพสิัยระหวางควอไทล 

1.50 ลงมา ตามเกณฑการตัดสนิระดับฉันทามตสิําหรับการตอบที่เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ เพื่อนําขอมูล

ดังกลาวไปกําหนดเปนรูปแบบจริยธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของ อปท. ในเขตภาคกลางที่เหมาะสม ขัน้ที่ 2  
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การสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง 

โดยใชเทคนิค 6’ C Technical  Analysis (นภัทร แกวนาค. 2556 : 6) โดยการสรุปเนื้อหาสาระสําคัญแลว

วเิคราะหจําแนกกลุม ทําการจัดรวบรวมขอมูล พรอมอธิบายความหมายแลวสรุปและจัดระบบของขอมูล เพื่อ

สรางกลยุทธการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลขององคกรปกครองทองถิ่นในเขตภาคกลางอยางเปนระบบ 
 

สรุปผลการวจัิย 

 1. สภาพทั่วไปของจรยิธรรมาภิบาลของอปท.ในเขตภาคกลาง พบวา  

 1.1 ภาพรวมดานความรูในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการใหความรูในการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง ภาพรวมดานความรูสกึในการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของอบต.ในเขตภาคกลางในดานความเชื่อ ความ

ศรัทธาอยูในระดับมาก ภาพรวมดานพฤติกรรมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบวา อยูในระดับ

ปานกลาง  

 1.2 จากการศกึษาภาพรวมดานขนาดของ อบต. พบวา ภาพรวมจรยิธรรมาภิบาลของ อบต.

ขนาดเล็ก ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการนําหลักธรรมมาภิบาลประยุกตใชใน

การบริหารงานอยูในระดับปานกลาง  ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลของ อบต.ขนาดกลาง ในการสรางความรู 

ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติ ในการนําหลักธรรมมาภิบาลประยุกตไปใชในการบรหิารงานอยูในระดับ

มาก ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลของ อบต.ขนาดใหญ ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติ

ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบรหิารงานอยูในระดับปานกลาง  

 1.3 จากการศึกษาภาพรวมจริยธรรมาภิบาลในมุมมองของผูมารับบริการ และบุคลากร 

พบวา ภาพรวมจริยธรรมาภิบาลในมุมมองของผูมารับบริการ ในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทาง

การปฏิบัติในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง ภาพรวม   

จรยิธรรมาภิบาลในมุมมองของบุคลากรในการสรางความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบรหิารงานอยูในระดับมาก 

   2. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลของ อปท.ในเขตภาคกลาง ประกอบดวย การสรางจริยธรรมาภิบาล

โดยการนําหลักความโปรงใสมาปรับใชในงานบริหาร อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักความ

โปรงใสมาปรับใชในงานบริการ อปท. การสรางจรยิธรรมาภิบาลโดยการนําหลักความโปรงใสมาปรับใชใน

งานสนับสนุนของ อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานบริหาร 

อปท. การสรางจรยิธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานบรกิาร อปท. การสรางจริย

ธรรมาภิบาลโดยการนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใชในงานสนับสนุนของ อปท. การสราง จริยธรรมาภิบาล

โดยการนําหลักความรับผิดชอบมาปรับใชในงานบริหาร อปท. การสรางจริยธรรมา       ภิบาลโดยการนํา

หลักความรับผิดชอบมาปรับใชในงานบริการ อปท. การสรางจริยธรรมาภิบาลโดยการนําหลักความ

รับผิดชอบมาปรับใชในงานสนับสนุนของ อปท. โดยมีขอสรปุคุณลักษณะจรยิธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขต

ภาคกลาง ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  รูปแบบจรยิธรรมาภิบาลของ อปท. : 3 หลักการ กับ 3 งาน อปท. 
 

  สรุปไดวา รูปแบบจรยิธรรมาภิบาลของ อปท. มีคุณลักษณะสําคัญที่แสดงถงึความสัมพันธของสอง

องคประกอบ คือ 1. หลักจริยธรรมาภิบาล ประกอบดวย การสรางความรูความเขาใจ กอใหเกิดความเชื่อ

และความศรัทธาในการนําหลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม และ หลักความรับผดิชอบมาเปนแนวทาง

สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของตน 2. โครงสรางการบริหารของระบบงานของ อปท. ซึ่งประกอบดวย 3 

ระบบงานสําคัญ คือ งานบรหิาร งานบรกิาร และงานสนับสนุน 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง ตองมีกระบวนการกําหนด

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคการจัดการ การกําหนดวิธีการหรือกระบวนการในการปฏิบัติ ตลอดจนการ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการตามบทบาทหนาที่การปฏิบัตงิานของบุคลากรและหนวยงานที่รับผดิชอบ มี

การวัดและประเมินผล โดยมีสาระสําคัญ ดังภาพที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรยิธรรมาภบิาล ระบบการบรหิารงาน อปท. 

  
 

หลักความรับผิดชอบ 

หลักการมสีวนรวม 

หลักความโปรงใส 
  
 งานบรหิาร 

งานบรกิาร 

งานสนับสนุน 
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ภาพที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาล 

 

 

วิสัยทัศนของ อปท. : การพัฒนาจรยิธรรมาภบิาลของ อปท. 

“ จรยิธรรมาภบิาลงานปกครองสวนทองถิ่น  พัฒนางานคุณภาพ สรางสังคมคุณธรรม” 

พันธกิจ : การพัฒนาจรยิธรรมาภบิาลของ อปท. 

1. สงเสรมิสนับสนุนกิจการขององคการทุกมติิงานใหมจีรยิธรรมาภบิาล   

2. สรางเสรมิความรูและทัศนคติท่ีดี 

3. รับผิดชอบกํากับดูแลพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใหมธีรรมาภบิาล  

4. สรางคานิยมและจติสํานึกธรรมาภบิาล   

เปาหมายเชงิยุทธศาสตร 

ระบบงานบริการ 

มจีรยิธรรมาภบิาล 

 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

ระบบงานบริหาร 

มจีรยิธรรมาภบิาล 

เปาหมายเชงิยุทธศาสตร 

ระบบงานสนับสนุน 

มจีรยิธรรมาภบิาล 

กลยุทธการจัดการเชงิยุทธศาสตร 

1. กลยุทธการสรางความโปรงใสงานบรหิาร อปท.          

2. กลยุทธการสรางความโปรงใสในงานบริการของ อปท. 

3. กลยุทธการสรางความโปรงใสในงานสนับสนุนของ อปท.       

4. กลยุทธการสรางการมสีวนรวมในงานบรหิาร อปท. 

5. กลยุทธการสรางการมสีวนรวมในงานบรกิารของ อปท.      

6. กลยุทธการสรางการมสีวนรวมในงานสนับสนุนของ อปท. 

7.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานบรหิาร อปท.            

8.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานบรกิารของ อปท. 

9.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานสนับสนุนของ อปท. 

 

อทิธบิาท 4  ฉันทะ : มคีวามพอใจ  วริยิะ  : มคีวามเพยีร  จติตะ  : ความเอาใจใส   วมิังสา  : ความสอดสองในเหตุผล 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ   1. ผูบรหิาร   2. นโยบาย   3. วัฒนธรรม   4. การมสีวนรวม 
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ภาพที่ 2  รูปแบบจรยิธรรมาภิบาลของ อปท. : 3 หลักการ กับ 3 งาน อปท. 
 

  สรุปไดวา รูปแบบจรยิธรรมาภิบาลของ อปท. มีคุณลักษณะสําคัญที่แสดงถงึความสัมพันธของสอง

องคประกอบ คือ 1. หลักจริยธรรมาภิบาล ประกอบดวย การสรางความรูความเขาใจ กอใหเกิดความเชื่อ

และความศรัทธาในการนําหลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม และ หลักความรับผดิชอบมาเปนแนวทาง

สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของตน 2. โครงสรางการบริหารของระบบงานของ อปท. ซึ่งประกอบดวย 3 

ระบบงานสําคัญ คือ งานบรหิาร งานบรกิาร และงานสนับสนุน 

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาลของ อปท. ในเขตภาคกลาง ตองมีกระบวนการกําหนด

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคการจัดการ การกําหนดวิธีการหรือกระบวนการในการปฏิบัติ ตลอดจนการ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการตามบทบาทหนาที่การปฏิบัตงิานของบุคลากรและหนวยงานที่รับผดิชอบ มี

การวัดและประเมินผล โดยมีสาระสําคัญ ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจรยิธรรมาภิบาล 

 

 

วิสัยทัศนของ อปท. : การพัฒนาจรยิธรรมาภบิาลของ อปท. 

“ จรยิธรรมาภบิาลงานปกครองสวนทองถิ่น  พัฒนางานคุณภาพ สรางสังคมคุณธรรม” 

พันธกิจ : การพัฒนาจรยิธรรมาภบิาลของ อปท. 

1. สงเสรมิสนับสนุนกิจการขององคการทุกมติิงานใหมจีรยิธรรมาภบิาล   

2. สรางเสรมิความรูและทัศนคติท่ีดี 

3. รับผิดชอบกํากับดูแลพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใหมธีรรมาภบิาล  

4. สรางคานิยมและจติสํานึกธรรมาภบิาล   

เปาหมายเชงิยุทธศาสตร 

ระบบงานบริการ 

มจีรยิธรรมาภบิาล 

 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

ระบบงานบริหาร 

มจีรยิธรรมาภบิาล 

เปาหมายเชงิยุทธศาสตร 

ระบบงานสนับสนุน 

มจีรยิธรรมาภบิาล 

กลยุทธการจัดการเชงิยุทธศาสตร 

1. กลยุทธการสรางความโปรงใสงานบรหิาร อปท.          

2. กลยุทธการสรางความโปรงใสในงานบริการของ อปท. 

3. กลยุทธการสรางความโปรงใสในงานสนับสนุนของ อปท.       

4. กลยุทธการสรางการมสีวนรวมในงานบรหิาร อปท. 

5. กลยุทธการสรางการมสีวนรวมในงานบรกิารของ อปท.      

6. กลยุทธการสรางการมสีวนรวมในงานสนับสนุนของ อปท. 

7.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานบรหิาร อปท.            

8.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานบรกิารของ อปท. 

9.กลยุทธการสรางความรับผิดชอบในงานสนับสนุนของ อปท. 

 

อทิธบิาท 4  ฉันทะ : มคีวามพอใจ  วริยิะ  : มคีวามเพยีร  จติตะ  : ความเอาใจใส   วมิังสา  : ความสอดสองในเหตุผล 
 

ปจจัยแหงความสําเร็จ   1. ผูบรหิาร   2. นโยบาย   3. วัฒนธรรม   4. การมสีวนรวม 
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อภปิรายผลการวจัิย 

 1. จากผลการวเิคราะหความคิดเห็นของบุคลากร และประชาชนในการสรางจรยิธรรมาภิบาลของ อบต. 

3 ขนาด กลาวไดวา อบต.ขนาดเล็ก และ อบต.ขนาดกลางมีการสรางความรู ความเชื่อ ความศรัทธาในการ

ประพฤตปิฏิบัติที่นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบรหิารองคกร ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถพัฒนา

ตอไปเพื่อใหเกดิความรู ความเขาใจ จนกอใหเกดิแนวทางการปฏิบัตริวมกันในระดับมาก และมากที่สุด องคการ

บรหิารตําบลขนาดใหญมีการสรางความรู ความเชื่อ ความศรทัธาในการประพฤตปิฏิบัติที่นําหลักธรรมาภิบาลมา

ประยุกตใชในการบริหารองคกร ในระดับมาก ซึ่งสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไปอีกเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัตทิี่เปน

รูปธรรม และเปนที่ยอมรับของประชาชนทั้งในดานงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุนในกิจกรรมและ

โครงการตางๆ ของ อบต. สอดคลองกับ งานวิจัยของ นฤนันท สุรยมณี (2549 : บทคัดยอ) พบวา บุคลากร 

อบต.มีการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบในภาพรวมในระดับ

มากถึงมากที่สุด  คือ การปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถโดยคํานงึถงึประโยชนของทาง

ราชการและประชาชน ทําใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีงาม ในแบบแผนการปฏิบัติงาน จนเกิดการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ดสีมโชค (2552 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการ

ปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม ตองมีการเสริมสรางความรูความเขาใจในบริบทดานการ

บรหิารงาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ และการจัดการภาครัฐแนวใหมใหทุกหนวยงานเกดิความรูความเขาใจถูกตอง

ตรงกัน เพื่อการพัฒนาองคกรตอไป   

 2. ผูมารับบริการมีความคิดเห็นวา อบต. มีการสรางความรู ความเชื่อ และความศรัทธา อยูในระดับ

ปานกลาง ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการปฏิบัตหินาที่ของบุคลากรตอประชาชน สวนมุมมอง

ของบุคลากรของอบต. ตอการใหบรกิารดวยความรู ความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในงาน

บริการ อยูในระดับมาก ซึ่งบุคลากรเชื่อวาตนเองมีแนวทางการปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็วและมีการนํา

เทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนดวยความรวดเร็วและเสมอภาค สอดคลองกับ งานวิจัย

ของ จตุรงค ดสีมโชค (2552 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรมดานการ

ใหบรกิารประชาชนนัน้ตองสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัตงิานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

การใหบรกิารใหดขีึ้นกวาเดมิ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน 

 3. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลประกอบดวย 3 หลักการ 3 ระบบการทํางาน 3 กลุมผู เกี่ยวของ 

ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากร และประชาชน พบวา อบต. เปนหนวยงานของราชการที่เกิดจากการกระจาย

อํานาจสูทองถิ่น เปนหนวยงานที่ใกลชิดและรับรูถึงขอมูลและปญหาตาง ๆ ของประชาชน ดังนั้น ในการบรหิาร

องคกรทั้งดาน งานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุนจึงตองสรางใหบุคลากร และประชาชน นําหลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบ มาประยุกตในการบริหารองคกรจนเกิดเปนจริยธรรม

ความโปรงใส จริยธรรมการมีสวนรวม และจรยิธรรมความรับผดิชอบ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันของ 

ผูบรหิาร บุคลากร และประชาชน จนเกดิการพัฒนาชุมชนที่รอบคอบ รอบดาน สอดคลองกับงานวจัิยของ มนตรี 

กวนีัฏธยานนท (2554 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ภาครัฐโดยเฉพาะอยางย่ิง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน (ก.พ.) สมควรจะมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษาหาองคความรูที่แทจริงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ
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หนาที่ซึ่งสามารถตรวจสอบไดแลวนําไปกําหนดนโยบายหลักใหสวนราชการ ขาราชการ ไดรับความรู และเขาใจ

คําวาจริยธรรมการปฏิบัติหนาที่ซึ่งสามารถตรวจสอบได อยางแทจริง และสอดคลองกับงานวจัิยของ นฤนันท 

สุรยมณี และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการบรหิารจัดการของอบต. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

อบต. ควรนําหลักความรับผิดชอบโดยการสอบถามความเห็นของประชาชนโดยผานประชาคมหมูบานเพื่อ

จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

 4. กลยุทธการจัดการเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ทั้ง 9  กลยุทธจะประสบ

ความสําเร็จไดตองเกิดจากความรวมมือของบุคคล 3 กลุม ไดแก 1. ผูบริหาร ควรเปนผูนําในการนําหลัก

ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผดิชอบมาใชใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 2. 

บุคลากรใหความรวมมือในการผลักดันกลยุทธทัง้ 9 และเปนฝายประสานงานระหวางประชาชนและผูบรหิาร 

ดวยความเต็มใจ 3. ประชาชนสนับสนุนกลยุทธการขับเคลื่อนดวยความเขาใจและใหความรวมมือกับ อบต. 

เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิเรก ถึงฝง (2549 : บทคัดยอ) ที่กลาววา การใช

ยุทธศาสตรการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการในอนาคตใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูวา

ราชการจังหวัดตองมีความสามารถดานการบริหารจัดการ (Chief Executive Officer) มีวุฒิภาวะทางอารมณ 

(Chief Emotional Officer) มีจิตใจที่ราเรงิ มองโลกในแงดี ผูที่ทํางานดวยจะมีความสุข  
 

ขอเสนอแนะในการวจัิย 

 ผูวจัิยมีขอเสนอแนะเพื่อการดําเนนิงานการจัดการและการขยายผลการวจัิยสูการบรหิาร การ

ปฏิบัตหิรอืการจัดการ ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     1.1 ควรมีการสงเสริมกระบวนการพัฒนาความมีจริยธรรมาภิบาลใน 3 ภาคสวนที่จะขับเคลื่อน

ความเปนระบบและความเขมแข็งอยางย่ังยืน คือ ภาครัฐเปนผูกําหนดนโยบาย     ประชาสังคม และภาค

ทองถิ่นปฏิบัตงิาน 

   1.2 ควรมีกระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูของสังคมในชุมชนทองถิ่นสูสังคมแหงการเรยีนรูระดับ

ทองถิ่น เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณคา และคุณภาพของความมีจริยธรรมาภิบาลที่ชุมชน ทองถิ่น ควรมีสวน

รวม รับรู และเรยีนรูอยางจรงิจัง 

 2. ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 

   2.1 บุคลากรผูบรหิารงานทองถิ่นควรใหความสําคัญกับความสัมพันธขององคประกอบการ

จัดการ 2 ปจจัย คือ  หลักจรยิธรรมาภิบาล และหลักคุณภาพการจัดการ   

 2.2 ผูบรหิารงานทองถิ่นและบุคลากรทุกสวนงานควรมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมความมี

ธรรมาภิบาล ของ อปท. ทุกระบบงานในทุกขนาดขององคการ 

 3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 3.1 ควรพัฒนาแบบจําลองความเปนทองถิ่นภิวัฒนสูความเปนประชาคมอาเซยีน ผานอัตลักษณ 

จรยิธรรมาภิบาลของชุมชน 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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อภปิรายผลการวจัิย 

 1. จากผลการวเิคราะหความคิดเห็นของบุคลากร และประชาชนในการสรางจรยิธรรมาภิบาลของ อบต. 

3 ขนาด กลาวไดวา อบต.ขนาดเล็ก และ อบต.ขนาดกลางมีการสรางความรู ความเชื่อ ความศรัทธาในการ

ประพฤตปิฏิบัติที่นําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบรหิารองคกร ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถพัฒนา

ตอไปเพื่อใหเกดิความรู ความเขาใจ จนกอใหเกดิแนวทางการปฏิบัตริวมกันในระดับมาก และมากที่สุด องคการ

บรหิารตําบลขนาดใหญมีการสรางความรู ความเชื่อ ความศรทัธาในการประพฤตปิฏิบัติที่นําหลักธรรมาภิบาลมา

ประยุกตใชในการบริหารองคกร ในระดับมาก ซึ่งสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไปอีกเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัตทิี่เปน

รูปธรรม และเปนที่ยอมรับของประชาชนทั้งในดานงานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุนในกิจกรรมและ

โครงการตางๆ ของ อบต. สอดคลองกับ งานวิจัยของ นฤนันท สุรยมณี (2549 : บทคัดยอ) พบวา บุคลากร 

อบต.มีการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบในภาพรวมในระดับ

มากถึงมากที่สุด  คือ การปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถโดยคํานงึถงึประโยชนของทาง

ราชการและประชาชน ทําใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีงาม ในแบบแผนการปฏิบัติงาน จนเกิดการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุรงค ดสีมโชค (2552 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการ

ปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม ตองมีการเสริมสรางความรูความเขาใจในบริบทดานการ

บรหิารงาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ และการจัดการภาครัฐแนวใหมใหทุกหนวยงานเกดิความรูความเขาใจถูกตอง

ตรงกัน เพื่อการพัฒนาองคกรตอไป   

 2. ผูมารับบริการมีความคิดเห็นวา อบต. มีการสรางความรู ความเชื่อ และความศรัทธา อยูในระดับ

ปานกลาง ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการปฏิบัตหินาที่ของบุคลากรตอประชาชน สวนมุมมอง

ของบุคลากรของอบต. ตอการใหบรกิารดวยความรู ความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในงาน

บริการ อยูในระดับมาก ซึ่งบุคลากรเชื่อวาตนเองมีแนวทางการปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็วและมีการนํา

เทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนดวยความรวดเร็วและเสมอภาค สอดคลองกับ งานวิจัย

ของ จตุรงค ดสีมโชค (2552 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรมดานการ

ใหบรกิารประชาชนนัน้ตองสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัตงิานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

การใหบรกิารใหดขีึ้นกวาเดมิ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน 

 3. รูปแบบจริยธรรมาภิบาลประกอบดวย 3 หลักการ 3 ระบบการทํางาน 3 กลุมผู เกี่ยวของ 

ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากร และประชาชน พบวา อบต. เปนหนวยงานของราชการที่เกิดจากการกระจาย

อํานาจสูทองถิ่น เปนหนวยงานที่ใกลชิดและรับรูถึงขอมูลและปญหาตาง ๆ ของประชาชน ดังนั้น ในการบรหิาร

องคกรทั้งดาน งานบริหาร งานบริการ และงานสนับสนุนจึงตองสรางใหบุคลากร และประชาชน นําหลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบ มาประยุกตในการบริหารองคกรจนเกิดเปนจริยธรรม

ความโปรงใส จริยธรรมการมีสวนรวม และจรยิธรรมความรับผดิชอบ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันของ 

ผูบรหิาร บุคลากร และประชาชน จนเกดิการพัฒนาชุมชนที่รอบคอบ รอบดาน สอดคลองกับงานวจัิยของ มนตรี 

กวนีัฏธยานนท (2554 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ภาครัฐโดยเฉพาะอยางย่ิง สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน (ก.พ.) สมควรจะมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษาหาองคความรูที่แทจริงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ

155 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

หนาที่ซึ่งสามารถตรวจสอบไดแลวนําไปกําหนดนโยบายหลักใหสวนราชการ ขาราชการ ไดรับความรู และเขาใจ

คําวาจริยธรรมการปฏิบัติหนาที่ซึ่งสามารถตรวจสอบได อยางแทจริง และสอดคลองกับงานวจัิยของ นฤนันท 

สุรยมณี และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ในการบรหิารจัดการของอบต. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

อบต. ควรนําหลักความรับผิดชอบโดยการสอบถามความเห็นของประชาชนโดยผานประชาคมหมูบานเพื่อ

จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

 4. กลยุทธการจัดการเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาล ทั้ง 9  กลยุทธจะประสบ

ความสําเร็จไดตองเกิดจากความรวมมือของบุคคล 3 กลุม ไดแก 1. ผูบริหาร ควรเปนผูนําในการนําหลัก

ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผดิชอบมาใชใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 2. 

บุคลากรใหความรวมมือในการผลักดันกลยุทธทัง้ 9 และเปนฝายประสานงานระหวางประชาชนและผูบรหิาร 

ดวยความเต็มใจ 3. ประชาชนสนับสนุนกลยุทธการขับเคลื่อนดวยความเขาใจและใหความรวมมือกับ อบต. 

เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิเรก ถึงฝง (2549 : บทคัดยอ) ที่กลาววา การใช

ยุทธศาสตรการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการในอนาคตใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูวา

ราชการจังหวัดตองมีความสามารถดานการบริหารจัดการ (Chief Executive Officer) มีวุฒิภาวะทางอารมณ 

(Chief Emotional Officer) มีจิตใจที่ราเรงิ มองโลกในแงดี ผูที่ทํางานดวยจะมีความสุข  
 

ขอเสนอแนะในการวจัิย 

 ผูวจัิยมีขอเสนอแนะเพื่อการดําเนนิงานการจัดการและการขยายผลการวจัิยสูการบรหิาร การ

ปฏิบัตหิรอืการจัดการ ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     1.1 ควรมีการสงเสริมกระบวนการพัฒนาความมีจริยธรรมาภิบาลใน 3 ภาคสวนที่จะขับเคลื่อน

ความเปนระบบและความเขมแข็งอยางย่ังยืน คือ ภาครัฐเปนผูกําหนดนโยบาย     ประชาสังคม และภาค

ทองถิ่นปฏิบัตงิาน 

   1.2 ควรมีกระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูของสังคมในชุมชนทองถิ่นสูสังคมแหงการเรยีนรูระดับ

ทองถิ่น เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณคา และคุณภาพของความมีจริยธรรมาภิบาลที่ชุมชน ทองถิ่น ควรมีสวน

รวม รับรู และเรยีนรูอยางจรงิจัง 
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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนผลจากการดําเนินโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น ของคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร สภาพัฒนาการเมือง สืบเนื่องจากปญหาการบริหารจัดการ

ภาครัฐ อาทิ การทุจริตประพฤติมิชอบ การทุจริตการเลือกตั้งหรือเพื่อเขาสูตําแหนง ระบบอุปถัมภที่ไร

จิตสํานกึความรับผดิชอบ สงผลใหประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม จึง

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการฯ จึงจัดทําและดําเนิน

โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่นขึ้นโดยคัดเลือกพื้นที่ดําเนินงานนํารอง 7 ตําบล จัดกิจกรรม

เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และใหทองถิ่นนําหลักธรรมาภิบาลไปแกไขปญหาที่

เกดิขึ้นในทองถิ่นใหเปนรูปธรรม พรอมสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ผลการดําเนนิงานพบวา มีการ

เปลี่ยนแปลงดานการมีสวนรวมจากหลายภาคสวนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อรวมแกไขปญหา ลดความขัดแยงจาก

การแตกแยกทางความคิด เปนการรวมคิดรวมปฏิบัต ิทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองในการแกไขปญหาของชุมชน

โดยไมตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐอยางเดียว ทําใหประชาชนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม

มากขึ้น จากการรวมกันแกไขปญหาทองถิ่นของตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการขยายผลการจัดกิจกรรมโครงการ การประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย การ

ประสานความรวมมือกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และกระทรวงศกึษาธกิารจัดหลักสูตรการเรยีน

การสอนเพื่อปลูกฝงธรรมาภิบาลแกเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของขาติ 
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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 
 

บทนํา 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาการบริหารจัดการหลายดาน อาทิ การทุจริตประพฤตมิิชอบ 

การทุจริตการเลือกตั้งหรือเพื่อเขาสูตําแหนง ระบบอุปถัมภที่ไรจิตสํานึกความรับผดิชอบ สงผลใหประเทศ

ไทยประสบปญหาเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนผลกระทบตอการดํารงชีวติของประชาชน

อยางหลกีเลี่ยงไมได จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลักการบรหิารจัดการที่ประเทศไทยได

นํามาประยุกตใชคือ หลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมี 6 ดาน ประกอบดวย หลักนติิธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา การ

บรหิารงานที่กอใหเกดิประโยชนสุขของประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ในภารกจิ มีประสทิธภิาพคุมคา ไมมีขัน้ตอน

การปฏิบัติงานเกนิความจําเปน มีการปรับปรุงภารกจิใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความ

สะดวกตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ วาหากสังคมไทยมีการบรหิารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล จะทําใหสังคมไทยมีสภาพดขีึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

สภาพัฒนาการเมืองจัดตัง้ขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 

(7) กําหนดใหรัฐตองมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่เปนอิสระเพื่อติดตาม

สอดสองใหมีการปฏิบัตติามแผนอยางเครงครัด ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 

2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ และเพื่อ

สงเสรมิใหประชาชนมีความเขมแข็งทางการเมือง 
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ดังนัน้เพื่อใหการดําเนินงานตามวัตถุประสงคดานการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐและแผนพัฒนาการเมืองบรรลุผล สภาพัฒนาการเมืองจึงได

แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหารขึ้น โดยมีหนาที่หลักในการเสริมสราง

วัฒนธรรมอันดีทางการเมือง วถิีชีวิตประชาธิปไตย และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมและพัฒนา           

ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบรหิารของสถาบันการเมืองและองคกร 
 

การดําเนนิงานตามวัตถุประสงคการเสริมสรางธรรมาภบิาลในทองถิ่น 

ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหารของสถาบันการเมืองและองคกรนั้น 

คณะกรรมการฯเห็นตรงกันวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของชุมชนในหลักการประชาธปิไตย

ดังนั้นการปกครองตนเอง และการกระจายอํานาจโดยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่น

อยางใกลชิดนั้น หากมีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ก็จะทําใหการเมืองไทยพัฒนาสู

ความเขมแขงและย่ังยืนได คณะกรรมการฯจึงจัดทําและดําเนนิโครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่นขึ้น 

โดยคัดเลือกพื้นที่นํารองเพื่อดําเนนิงาน 7 ตําบล เพื่อจัดกจิกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

ธรรมาภิบาล และใหทองถิ่นนําหลักธรรมาภิบาลไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นใหเปนรูปธรรม โดย

สนับสนุนงบประมาณดําเนนิการพื้นที่ละ 50,000 บาท พื้นที่ 7 ตําบล ประกอบดวย 

 1. องคการบรหิารสวนตําบลดอนแตง อําเภอขาณุวรลักษณ จังหวัดกําแพงเพชร จัดทําโครงการ

พัฒนาศักยภาพเยาวชนรุนใหมรวมใจตานยาเสพตดิ 

 2. องคการบริหารสวนตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร จัดทําโครงการสงเสริม

เยาวชนสรางเครอืขายคนดศีรทีมอ จังหวัดสุรนิทร 

 3. องคการบริหารสวนตําบลเหลา อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดทําโครงการ

จัดการขยะอยางเปนระบบโดยใชหลักธรรมาภิบาลนําการปฏิบัติ 

 4. เทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ีจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหา

มลภาวะจากกลิ่นรบกวนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  5. เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ จัดทําโครงการสบืสานดนตรี

ไทยตานภัยยาเสพตดิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

  6. องคการบรหิารสวนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธวิาส จัดทําโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัตกิารเสรมิสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะชุมชน จังหวัดนราธวิาส 

  7. เทศบาลตําบลสวนดอกไม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี จัดทําโครงการพัฒนานโยบาย

สาธารณะดานการจัดการสิ่งแวดลอม จังหวัดสระบุรี 
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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 
 

บทนํา 

ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาการบริหารจัดการหลายดาน อาทิ การทุจริตประพฤตมิิชอบ 

การทุจริตการเลือกตั้งหรือเพื่อเขาสูตําแหนง ระบบอุปถัมภที่ไรจิตสํานึกความรับผดิชอบ สงผลใหประเทศ

ไทยประสบปญหาเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนผลกระทบตอการดํารงชีวติของประชาชน

อยางหลกีเลี่ยงไมได จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลักการบรหิารจัดการที่ประเทศไทยได

นํามาประยุกตใชคือ หลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมี 6 ดาน ประกอบดวย หลักนติิธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา การ

บรหิารงานที่กอใหเกดิประโยชนสุขของประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ในภารกจิ มีประสทิธภิาพคุมคา ไมมีขัน้ตอน

การปฏิบัติงานเกนิความจําเปน มีการปรับปรุงภารกจิใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความ

สะดวกตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ วาหากสังคมไทยมีการบรหิารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล จะทําใหสังคมไทยมีสภาพดขีึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

สภาพัฒนาการเมืองจัดตัง้ขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 

(7) กําหนดใหรัฐตองมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่เปนอิสระเพื่อติดตาม

สอดสองใหมีการปฏิบัตติามแผนอยางเครงครัด ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 

2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ และเพื่อ

สงเสรมิใหประชาชนมีความเขมแข็งทางการเมือง 
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ดังนัน้เพื่อใหการดําเนินงานตามวัตถุประสงคดานการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐและแผนพัฒนาการเมืองบรรลุผล สภาพัฒนาการเมืองจึงได

แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหารขึ้น โดยมีหนาที่หลักในการเสริมสราง

วัฒนธรรมอันดีทางการเมือง วถิีชีวิตประชาธิปไตย และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมและพัฒนา           

ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบรหิารของสถาบันการเมืองและองคกร 
 

การดําเนนิงานตามวัตถุประสงคการเสริมสรางธรรมาภบิาลในทองถิ่น 

ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหารของสถาบันการเมืองและองคกรนั้น 

คณะกรรมการฯเห็นตรงกันวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของชุมชนในหลักการประชาธปิไตย

ดังนั้นการปกครองตนเอง และการกระจายอํานาจโดยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่น

อยางใกลชิดนั้น หากมีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ก็จะทําใหการเมืองไทยพัฒนาสู

ความเขมแขงและย่ังยืนได คณะกรรมการฯจึงจัดทําและดําเนนิโครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่นขึ้น 

โดยคัดเลือกพื้นที่นํารองเพื่อดําเนนิงาน 7 ตําบล เพื่อจัดกจิกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

ธรรมาภิบาล และใหทองถิ่นนําหลักธรรมาภิบาลไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นใหเปนรูปธรรม โดย

สนับสนุนงบประมาณดําเนนิการพื้นที่ละ 50,000 บาท พื้นที่ 7 ตําบล ประกอบดวย 

 1. องคการบรหิารสวนตําบลดอนแตง อําเภอขาณุวรลักษณ จังหวัดกําแพงเพชร จัดทําโครงการ

พัฒนาศักยภาพเยาวชนรุนใหมรวมใจตานยาเสพตดิ 

 2. องคการบริหารสวนตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร จัดทําโครงการสงเสริม

เยาวชนสรางเครอืขายคนดศีรทีมอ จังหวัดสุรนิทร 

 3. องคการบริหารสวนตําบลเหลา อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดทําโครงการ

จัดการขยะอยางเปนระบบโดยใชหลักธรรมาภิบาลนําการปฏิบัติ 

 4. เทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ีจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหา

มลภาวะจากกลิ่นรบกวนโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

  5. เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ จัดทําโครงการสบืสานดนตรี

ไทยตานภัยยาเสพตดิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

  6. องคการบรหิารสวนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธวิาส จัดทําโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัตกิารเสรมิสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะชุมชน จังหวัดนราธวิาส 

  7. เทศบาลตําบลสวนดอกไม อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี จัดทําโครงการพัฒนานโยบาย

สาธารณะดานการจัดการสิ่งแวดลอม จังหวัดสระบุรี 
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ผลการดําเนนิงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

การดําเนินงานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น แตละพื้นที่ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาเปน

เครื่องมือในการแกไขปญหา บางพื้นที่ใชหลักธรรมาภิบาลทุกดาน และบางพื้นที่ใชเพียงบางดาน ซึ่งเปนไป

ตามสถานการณของโครงการในพื้นที่ ผลการดําเนินงานพบวา มีการเปลี่ยนแปลงดานการมีสวนรวมมากขึ้น

จากหลายภาคสวนในพื้นที่เพื่อรวมแกไขปญหา ลดความขัดแยงจากการแตกแยกทางความคิด เปนการรวม

คิดรวมปฏิบัติ เกิดการพึ่งพาตนเองในการแกไขปญหาของชุมชนโดยไมตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐ

อยางเดียว ประชาชนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น รวมกันแกไขปญหาทองถิ่นของตนเอง 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชวาเปนหลักการสําคัญใน

การบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีซึ่งกอนหนานี้บางคนไมเคยทราบหรอืไมเคยรับรูมากอน  

อยางไรก็ตามการดําเนินงานในพื้นที่แมจะเปนไปตามวัตถุประสงคที่คาดหวัง แตก็มีปญหาอุปสรรค 

หลายประการ อาท ิผลกระทบจากนโยบายประชานยิมของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ ทําใหสังคมชนบท

บางสวนไมชวยเหลอืตนเองหรือพึ่งพาตนเอง รอคอยการชวยเหลอืจากภาครัฐและนักการเมือง เปนอุปสรรค

ตอการสรางความรูความเขาใจในคานิยมตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ปญหา

อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือผูนําชุมชนทองถิ่นและผูนําทองที่บางคนยังขาดความรูความเขาใจในหลักธรร

มาภิบาล การประยุกตใชในการปฏิบัติ และยังยึดติดกับการสั่งการตามสายการบังคับบัญชา เขาทํานอง  

“ทางการเขาสั่งมาวา” 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนจากการมีสวนรวมโครงการในพื้นที่เพื่อนําหลักธรรมาภิ

บาลไปขยายผลตอ มีดังนี้ หลักธรรมาภิบาลเปนหลักสําคัญในการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีตั้งแตระดับ 

กลุม องคกร หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ถึงระดับประเทศ เปนหัวใจหรอืคานิยมการจัดการที่ดขีองผูนํา

นักการเมือง ผูบรหิาร และเจาหนาที่ของรัฐ แตความเปนจริงในปจจุบันนี้หลักธรรมาภิบาลกลับถูกละเลยไม

นําไปปฏิบัติ ดังนัน้จึงควรกําหนดเปนหลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ ควรมีการเผยแพรหลักธรร

มาภิบาลในองคกร สถาบันรากฐานในระดับหมูบาน ตําบลทั่วประเทศ ควรมีการประสานความรวมมือ

ระหวางหนวยงานใหมีสวนรวมหรอืตอยอดโครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น ควรมีการเชือ่มโยงกับ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา และควรหนุนเสรมิดานงบประมาณ

ใหคณะทํางานเครอืขายธรรมาภิบาลเพื่อใหเกดิการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 

ขอเสนอแนะจากการดําเนนิโครงการ 

จากผลการดําเนินงานโครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลทาง

การเมืองและการบรหิาร มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเชงินโยบาย ดังนี้  

 1. ควรขยายผลการจัดกจิกรรมโครงการไปยังพื้นที่อ่ืนใหมากขึ้น เพื่อใหนักการเมือง เจาหนาที่

ของรัฐ และประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชนของสวนรวมโดยนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
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 2. สภาพัฒนาการเมืองควรประสานงานกบักระทรวงมหาดไทยใหจัดทําและผลติเอกสารเกี่ยวกับ

หลักธรรมาภิบาลสูการปฏิบัติเพื่อเผยแพรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ และประชาชนเพื่อจะได

แลกเปลี่ยนเรยีนรูธรรมาภิบาล และเพิ่มการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

 3. สภาพัฒนาการเมืองควรประสานความรวมมือกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีซึ่งเปน

หนวยงานหลักที่แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และดําเนินการในทุกจังหวัดเพื่อเสริมสรางและ

สงเสรมิธรรมาภิบาลในงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดใหเกิดความรวมมือกับองคกร สถาบันที่

เกี่ยวของ ดําเนนิงานใหเกดิประโยชนสุขของประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิอยางจรงิจังเปนรูปธรรม 

 4. สภาพัฒนาการเมืองควรทําหนาที่เชิงรุกโดยประสานความรวมมือกับมูลนิธิประเทศไทยใส

สะอาด สถาบันการเมือง สถาบันการปกครอง ในการดําเนนิงานเสรมิสรางธรรมาภิบาล 

 5. สภาพัฒนาการเมืองควรจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อให

นําหลักธรรมาภิบาลเขาเปนเนื้อหาหนึ่งในการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศกึษาเพื่อปลูกฝงธรรมาภิบาลใหแกเยาวชนซึ่งจะเปนอนาคตของชาตติอไป 
 

บทสรุป 

 จากอดีตถึงปจจุบัน ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่สังคมไทยประสบมาโดยตลอด คือระบบการเมือง

และการบริหาร ที่มีการปฏิบัติในลักษณะใหความสําคัญกับผลประโยชนสวนตนหรือพรรคพวกมากกวา

ประโยชนสาธารณะ งบประมาณของแผนดินทัง้จากราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นถูกสง 

ผานนโยบายสูโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีเปาหมาย

เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ มีประสิทธภิาพคุมคา เพื่อประโยชนสุขของประชาชนแตยังไมไดผลเทาที่ควร

จะเปน  เพราะการขาดความรูความสามารถในการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล มีผลทําใหเกิดความ

เสียหายและสูญเสียผลประโยชนของสาธารณะ มีชองวางในการติดตามและตรวจสอบภายใน ขาดความ

ชัดเจนในการปฏิบัต ิสงผลตอการทจุรติและประพฤตมิิชอบไดโดยงาย แกงแยงผลประโยชน เกดิการแตกแยก

ความสามัคคีตัง้แตระดับชุมชนจนถงึระดับชาติ 

แนวทางการพัฒนาการเมืองและการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลจะตองปรับรูปแบบการทํางานให

มีลักษณะบูรณาการ แสวงหาความรวมมือและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวม

ตดิตามในการตรวจสอบทางการเมืองและการบริหารใหเปนไปตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีซึ่ง

ประกอบดวย หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผดิชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ

หลักความคุมคา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ มีประสิทธิภาพคุมคา 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกนิความจําเปน ปรับปรุงภารกจิใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวกตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ ดวยเหตุผลดังกลาว การ

ดําเนนิงานเสรมิสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น จึงควรเสรมิสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล

เพื่อนําไปสูการดําเนินงานในอันที่จะทําใหทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง บรรลุวัตถุประสงคการเสริมสรางธรร

มาภิบาลในทองถิ่น มีการสรางเครือขายธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบ กลไก และวิธีการทํางานเชิง
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ผลการดําเนนิงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

การดําเนินงานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น แตละพื้นที่ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาเปน

เครื่องมือในการแกไขปญหา บางพื้นที่ใชหลักธรรมาภิบาลทุกดาน และบางพื้นที่ใชเพียงบางดาน ซึ่งเปนไป

ตามสถานการณของโครงการในพื้นที่ ผลการดําเนินงานพบวา มีการเปลี่ยนแปลงดานการมีสวนรวมมากขึ้น

จากหลายภาคสวนในพื้นที่เพื่อรวมแกไขปญหา ลดความขัดแยงจากการแตกแยกทางความคิด เปนการรวม

คิดรวมปฏิบัติ เกิดการพึ่งพาตนเองในการแกไขปญหาของชุมชนโดยไมตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐ

อยางเดียว ประชาชนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น รวมกันแกไขปญหาทองถิ่นของตนเอง 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชวาเปนหลักการสําคัญใน

การบรหิารกิจการบานเมืองที่ด ีซึ่งกอนหนานี้บางคนไมเคยทราบหรอืไมเคยรับรูมากอน  

อยางไรก็ตามการดําเนินงานในพื้นที่แมจะเปนไปตามวัตถุประสงคที่คาดหวัง แตก็มีปญหาอุปสรรค 

หลายประการ อาท ิผลกระทบจากนโยบายประชานยิมของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ ทําใหสังคมชนบท

บางสวนไมชวยเหลอืตนเองหรือพึ่งพาตนเอง รอคอยการชวยเหลอืจากภาครัฐและนักการเมือง เปนอุปสรรค

ตอการสรางความรูความเขาใจในคานิยมตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ปญหา

อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือผูนําชุมชนทองถิ่นและผูนําทองที่บางคนยังขาดความรูความเขาใจในหลักธรร

มาภิบาล การประยุกตใชในการปฏิบัติ และยังยึดติดกับการสั่งการตามสายการบังคับบัญชา เขาทํานอง  

“ทางการเขาสั่งมาวา” 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนจากการมีสวนรวมโครงการในพื้นที่เพื่อนําหลักธรรมาภิ

บาลไปขยายผลตอ มีดังนี้ หลักธรรมาภิบาลเปนหลักสําคัญในการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีตั้งแตระดับ 

กลุม องคกร หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ถึงระดับประเทศ เปนหัวใจหรอืคานิยมการจัดการที่ดขีองผูนํา

นักการเมือง ผูบรหิาร และเจาหนาที่ของรัฐ แตความเปนจริงในปจจุบันนี้หลักธรรมาภิบาลกลับถูกละเลยไม

นําไปปฏิบัติ ดังนัน้จึงควรกําหนดเปนหลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ ควรมีการเผยแพรหลักธรร

มาภิบาลในองคกร สถาบันรากฐานในระดับหมูบาน ตําบลทั่วประเทศ ควรมีการประสานความรวมมือ

ระหวางหนวยงานใหมีสวนรวมหรอืตอยอดโครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น ควรมีการเชื่อมโยงกับ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา และควรหนุนเสรมิดานงบประมาณ

ใหคณะทํางานเครอืขายธรรมาภิบาลเพื่อใหเกดิการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 

ขอเสนอแนะจากการดําเนนิโครงการ 

จากผลการดําเนินงานโครงการเสรมิสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลทาง

การเมืองและการบรหิาร มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเชงินโยบาย ดังนี้  

 1. ควรขยายผลการจัดกจิกรรมโครงการไปยังพื้นที่อ่ืนใหมากขึ้น เพื่อใหนักการเมือง เจาหนาที่

ของรัฐ และประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชนของสวนรวมโดยนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
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 2. สภาพัฒนาการเมืองควรประสานงานกบักระทรวงมหาดไทยใหจัดทําและผลติเอกสารเกี่ยวกับ

หลักธรรมาภิบาลสูการปฏิบัติเพื่อเผยแพรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ และประชาชนเพื่อจะได

แลกเปลี่ยนเรยีนรูธรรมาภิบาล และเพิ่มการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

 3. สภาพัฒนาการเมืองควรประสานความรวมมือกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีซึ่งเปน

หนวยงานหลักที่แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และดําเนินการในทุกจังหวัดเพื่อเสริมสรางและ

สงเสรมิธรรมาภิบาลในงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดใหเกิดความรวมมือกับองคกร สถาบันที่

เกี่ยวของ ดําเนนิงานใหเกดิประโยชนสุขของประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิอยางจรงิจังเปนรูปธรรม 

 4. สภาพัฒนาการเมืองควรทําหนาที่เชิงรุกโดยประสานความรวมมือกับมูลนิธิประเทศไทยใส

สะอาด สถาบันการเมือง สถาบันการปกครอง ในการดําเนนิงานเสรมิสรางธรรมาภิบาล 

 5. สภาพัฒนาการเมืองควรจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อให

นําหลักธรรมาภิบาลเขาเปนเนื้อหาหนึ่งในการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศกึษาเพื่อปลูกฝงธรรมาภิบาลใหแกเยาวชนซึ่งจะเปนอนาคตของชาติตอไป 
 

บทสรุป 

 จากอดีตถึงปจจุบัน ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่สังคมไทยประสบมาโดยตลอด คือระบบการเมือง

และการบริหาร ที่มีการปฏิบัติในลักษณะใหความสําคัญกับผลประโยชนสวนตนหรือพรรคพวกมากกวา

ประโยชนสาธารณะ งบประมาณของแผนดินทัง้จากราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นถูกสง 

ผานนโยบายสูโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีเปาหมาย

เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ มีประสิทธภิาพคุมคา เพื่อประโยชนสุขของประชาชนแตยังไมไดผลเทาที่ควร

จะเปน  เพราะการขาดความรูความสามารถในการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล มีผลทําใหเกิดความ

เสียหายและสูญเสียผลประโยชนของสาธารณะ มีชองวางในการติดตามและตรวจสอบภายใน ขาดความ

ชัดเจนในการปฏิบัต ิสงผลตอการทจุรติและประพฤตมิิชอบไดโดยงาย แกงแยงผลประโยชน เกดิการแตกแยก

ความสามัคคีตัง้แตระดับชุมชนจนถงึระดับชาติ 

แนวทางการพัฒนาการเมืองและการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลจะตองปรับรูปแบบการทํางานให

มีลักษณะบูรณาการ แสวงหาความรวมมือและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวม

ตดิตามในการตรวจสอบทางการเมืองและการบริหารใหเปนไปตามหลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีซึ่ง

ประกอบดวย หลักนติธิรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผดิชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และ

หลักความคุมคา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ มีประสิทธิภาพคุมคา 
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เพื่อนําไปสูการดําเนินงานในอันที่จะทําใหทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง บรรลุวัตถุประสงคการเสริมสรางธรร

มาภิบาลในทองถิ่น มีการสรางเครือขายธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนารูปแบบ กลไก และวิธีการทํางานเชิง
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ซึ่งเปนศิลปะที่ผูบรหิารทุกระดับตองทํา

ความเขาใจ  โดยมีประเด็นสําคัญเริ่มตัง้แตความหมายของการมอบหมายงาน ประโยชนของการมอบหมาย

งานทัง้ตอผูบรหิาร บุคลากร และองคการ ศลิปะของการมอบหมายงาน ประกอบดวย  ระดับความเหมาะสม

ของการมอบหมายงาน สิ่งที่ผูบรหิารตองคํานงึถงึและควรหลกีเลี่ยงในการมอบหมายงาน ในสวนสุดทายของ

บทความนี้ ไดอธบิายรายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ตอนของการมอบหมายงาน  
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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. 
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“ท่ีใดไมมีการมอบหมายงาน ท่ีนั่นไมมีการบริหาร” 

 

ประโยคดังกลาวแสดงใหเห็นวาการมอบหมายงาน (Delegation) เปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญ

ของการบริหาร ทุกองคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน องคการจะมีขนาดเล็กหรอืใหญยอมตองมี

การมอบหมายงานเกิดขึ้นอยูเสมอ การที่องคการจะบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงคไดนัน้ การมอบหมายงาน

ถอืเปนกระบวนการสําคัญที่ผูบรหิารองคการทุกคน ทุกระดับจะตองใหความสําคัญ เขาใจหลักและศลิปะใน
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การมอบหมายงาน เพราะถาผูบริหารเขาใจหลักและศิลปะการมอบหมายงานแลว ก็จะสามารถนําพา

องคการใหบรรลุภารกจิตาง ๆ ตามวัตถุประสงคได 

การมอบหมายงานถอืเปนหลักการพื้นฐานสําคัญของการบรหิาร ผูบริหารที่ดจีะตองทําความเขาใจ 

และรูจักมอบหมายงานที่อยูในขอบเขตอํานาจ หนาที่ของตนไปยังผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหผูใตบังคับบัญชา

ชวยปฏิบัต ิมิใชผูบรหิารทํางานเองทั้งหมด ถาหากผูบรหิารทําเองเสยีทั้งหมดนับวาเปนผูบรหิารที่บริหารงาน

ไมเปน ไมรูจักศาสตรและศิลปของการบริหาร  เพราะการบริหารงานที่ดีนั้น คน ๆ เดียวไมสามารถ

รับผิดชอบงานไดทัง้หมด ทุกตําแหนงตางมีหนาที่ มีการแบงงานกันทําตามลักษณะเฉพาะของงานและระดับ

ของสายการบังคับบัญชา ที่สําคัญหนาที่ของผูบริหารมีมากมาย อีกทั้งตองรับผิดชอบผลลัพธขององคการ

ทั้งหมด จึงไมมีผูบริหารคนใดจะทํางานเองไดอยางสมบูรณ จําเปนตองมีการมอบหมายงานไปยัง

ผูใตบังคับบัญชาตามความเหมาะสม (สมชาต ิ กจิยรรยง. 2557 : 167)   

ดวยความสําคัญดังกลาว บทความนี้จะไดนําเสนอเนื้อหาสําคัญตามลําดับ ดังนี้ ความหมายของ

การมอบหมายงาน ประโยชนของการมอบหมายงาน ศิลปะของการมอบหมายงาน และขั้นตอนการ

มอบหมายงาน  
 

ความหมายของการมอบหมายงาน 

 มีนักวชิาการไดใหความหมายของการมอบหมายงาน ดังนี้ 

 นงลักษณ  ภิญโญมงคล (2550 : 76) กลาววา การมอบหมายงานเปนการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  

มอบหมายงาน อํานาจ และความรับผิดชอบในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหแกบุคคลอ่ืน โดยม่ันใจวา

ผูรับมอบหมายมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จะทํางานนั้น ๆ ไดบรรลุผลตามตองการ ณฐมนต     

ปญจวีณิน (2552) กลาววา การมอบหมายงานเปนการกระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจ

การตัดสินใจในขอบเขตที่กําหนด ใหผูอ่ืนไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพทั้งในดานของเวลา  

ปริมาณงาน และความสามารถของผูรับมอบงาน ปยนันท  สวัสดิ์ศฤงฆาร (2553) กลาววา การมอบหมาย

งานเปนการใหคนอ่ืนทํางาน ในการบรหิารงานขององคการตองอาศัยความรวมมือของบุคคลหรอืกลุมบุคคล 

จึงจําเปนตองมีการมอบหมายงานเปนภารกจิที่สําคัญ   

นิสิต มโนตั้งวรพันธ (2554 : 61) กลาววา การมอบหมายงานเปนการมอบงานใดงานหนึ่งหรือ

โครงการใดโครงการหนึ่งใหอีกคนหนึ่งทํา ซึ่งคนที่ถูกมอบหมายงานนั้นอาจเปนเพื่อนรวมงานที่อยูในระดับ

ตําแหนงเทาเทียมกัน เพื่อนรวมงานในโครงการเดียวกัน พนักงานที่อยูใตบังคับบัญชาของผูมอบหมายงาน  

หรอืบุคคลภายนอกที่องคกรวาจางมาก็ได และคนที่ถูกมอบหมายงานนัน้จะมีพันธสัญญาผูกพันกันวาจะตอง

ทํางานหรอืโครงการนั้นใหเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด เม่ือผูมอบหมายงานไดมอบหมายงานให

คนอ่ืนทําแลว ผูมอบหมายงานไมเพยีงแตจะโอนภาระงานนัน้ไปใหเขาเทานั้น  แตยังรวมไปถงึการโอนความ

รับผิดชอบไปใหเขาดวย การมอบหมายงานเปนทักษะที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่ตองการใชเวลาและ

ทรัพยากรของตัวเองใหคุมคาที่สุด ในขณะที่ สมชาต ิ กจิยรรยง (2557 : 168) กลาววา การมอบหมายงาน  

เปนการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหบุคคลอ่ืน ซึ่งไดแก ผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน  
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เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ โดยผูบังคับบัญชาเปนผูมอบหมายอํานาจหนาที่ซึ่งเปนกลไกที่จําเปนตอการ

ดําเนนิงานอยางมีประสทิธภิาพขององคกร 

จากการนิยามความหมายของนักวิชาการดังกลาวขางตน จะเห็นวา นิยามในประเด็นแรกมุงไปที่

การถายโอนเนื้อหาของงาน อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  ประเด็น

ที่สอง บุคคลที่เกี่ยวของในการถายโอนภาระงานมีสองกลุม คือ ผูมอบหมายงานและผูรับมอบ ซึ่งผู

มอบหมายงานจะเปนคนเริ่มตนมอบหมายงานไปยังผูรับมอบ โดยผูมอบหมายงานสวนใหญเปน

ผูบังคับบัญชา ผูรับมอบสวนใหญเปนผูใตบังคับบัญชา แตบางครั้งผูรับมอบหมายงานอาจเปนบุคลากร หรือ

กลุมบุคลากรที่มีตําแหนงเทากันตามสายการบังคับบัญชา  หรืออาจเปนองคกรภายนอกก็ได ประเด็นที่สาม 

คือ ผูรับมอบหมายงานตองมีคุณสมบัต ิและความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัตภิาระงานที่ถูกถายโอนมา 

ประเด็นสุดทาย คือ เกิดเงื่อนไขผูกพันขึ้นระหวางผูรับมอบหมายงานกับผูมอบหมายงาน โดยมีทัง้ระยะเวลา

ที่กําหนด ปรมิาณผลงาน และคุณภาพของผลงานตามทีผู่มอบหมายงานกําหนด 

สรุปไดวา การมอบหมายงาน(Delegation) หมายถึง การที่ผูมอบหมายงานถายโอนภาระงาน  

อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ไปยังผูรับมอบ โดยผูรับมอบตองมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย โดยมีขอผูกพันตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ตามเงื่อนไขของเวลา  ปริมาณ และคุณภาพของ

งานที่ถูกกําหนดโดยผูมอบหมายงาน 
 

ประโยชนของการมอบหมายงาน 

 การมอบหมายงานมีประโยชนหลายประการ (นงลักษณ ภิญโญมงคล. 2550 : 77 ; อํานาจ วัดจินดา. 

2551 ; นสิติ  มโนตัง้วรพันธ. 2554 : 62 ) ดังนี้ 

 1. ลดภาระงานของผูบริหาร เม่ือผูบริหารมีการมอบหมายงาน เทากับวาไดกระจายภาระงานตางๆ

ไปยังผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ทําใหผูบริหารมีเวลาในการทํากิจกรรมการบริหารมากขึ้น เชน การวางแผน

เชิงกลยุทธ การควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ การจัดหาทรัพยากรในการบริหารองคการ 

การวิเคราะหประสทิธิภาพขององคการ ความคิดสรางสรรคในการนําองคการไปสูความสําเร็จ โดยกจิกรรม

เหลานี้ถอืเปนภารกจิหลักของผูบรหิาร 

 2. พัฒนาบุคลากรในองคการ การที่ผูบรหิารกระจายภาระงาน อํานาจหนาที่ และความรับผดิชอบ

ใหแกบุคลากรในองคการนั้น นอกจากจะเปนการแบงเบาภาระของผูบริหารแลว ยังเปนการฝกฝนความ

เชี่ยวชาญในการทํางานของบุคลากรดวย เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชทักษะ ความรูความสามารถใน

การทํางาน ย่ิงเม่ือไดรับผดิชอบภาระงานที่สําคัญขององคการ เหมือนเปนการฝกปฏิบัตงิานของบุคลากรใหมี

ประสทิธภิาพ ซึ่งถอืเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความพรอมที่จะเปนผูบรหิารตอไปในอนาคต 

 3. สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร การที่บุคลากรไดรับผิดชอบภาระงานที่มีความสําคัญตอ

องคการ ทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน รูสกึเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ สิ่ง

เหลานี้เปนการกระตุนขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหมีความรูสกึผูกพัน จงรักภักดตีอองคการ บุคลากรจะ

ทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ สงผลดตีอองคการในอนาคต 
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การมอบหมายงาน เพราะถาผูบริหารเขาใจหลักและศิลปะการมอบหมายงานแลว ก็จะสามารถนําพา

องคการใหบรรลุภารกจิตาง ๆ ตามวัตถุประสงคได 

การมอบหมายงานถอืเปนหลักการพื้นฐานสําคัญของการบรหิาร ผูบริหารที่ดจีะตองทําความเขาใจ 

และรูจักมอบหมายงานที่อยูในขอบเขตอํานาจ หนาที่ของตนไปยังผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหผูใตบังคับบัญชา

ชวยปฏิบัต ิมิใชผูบรหิารทํางานเองทั้งหมด ถาหากผูบรหิารทําเองเสยีทั้งหมดนับวาเปนผูบรหิารที่บริหารงาน

ไมเปน ไมรูจักศาสตรและศิลปของการบริหาร  เพราะการบริหารงานที่ดีนั้น คน ๆ เดียวไมสามารถ

รับผิดชอบงานไดทัง้หมด ทุกตําแหนงตางมีหนาที่ มีการแบงงานกันทําตามลักษณะเฉพาะของงานและระดับ

ของสายการบังคับบัญชา ที่สําคัญหนาที่ของผูบริหารมีมากมาย อีกทั้งตองรับผิดชอบผลลัพธขององคการ

ทั้งหมด จึงไมมีผูบริหารคนใดจะทํางานเองไดอยางสมบูรณ จําเปนตองมีการมอบหมายงานไปยัง

ผูใตบังคับบัญชาตามความเหมาะสม (สมชาต ิ กจิยรรยง. 2557 : 167)   

ดวยความสําคัญดังกลาว บทความนี้จะไดนําเสนอเนื้อหาสําคัญตามลําดับ ดังนี้ ความหมายของ

การมอบหมายงาน ประโยชนของการมอบหมายงาน ศิลปะของการมอบหมายงาน และขั้นตอนการ

มอบหมายงาน  
 

ความหมายของการมอบหมายงาน 

 มีนักวชิาการไดใหความหมายของการมอบหมายงาน ดังนี้ 

 นงลักษณ  ภิญโญมงคล (2550 : 76) กลาววา การมอบหมายงานเปนการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  

มอบหมายงาน อํานาจ และความรับผิดชอบในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหแกบุคคลอ่ืน โดยม่ันใจวา

ผูรับมอบหมายมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จะทํางานนั้น ๆ ไดบรรลุผลตามตองการ ณฐมนต     

ปญจวีณิน (2552) กลาววา การมอบหมายงานเปนการกระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และอํานาจ

การตัดสินใจในขอบเขตที่กําหนด ใหผูอ่ืนไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพทั้งในดานของเวลา  

ปริมาณงาน และความสามารถของผูรับมอบงาน ปยนันท  สวัสดิ์ศฤงฆาร (2553) กลาววา การมอบหมาย

งานเปนการใหคนอ่ืนทํางาน ในการบรหิารงานขององคการตองอาศัยความรวมมือของบุคคลหรอืกลุมบุคคล 

จึงจําเปนตองมีการมอบหมายงานเปนภารกจิที่สําคัญ   

นิสิต มโนตั้งวรพันธ (2554 : 61) กลาววา การมอบหมายงานเปนการมอบงานใดงานหนึ่งหรือ

โครงการใดโครงการหนึ่งใหอีกคนหนึ่งทํา ซึ่งคนที่ถูกมอบหมายงานนั้นอาจเปนเพื่อนรวมงานที่อยูในระดับ

ตําแหนงเทาเทียมกัน เพื่อนรวมงานในโครงการเดียวกัน พนักงานที่อยูใตบังคับบัญชาของผูมอบหมายงาน  

หรอืบุคคลภายนอกที่องคกรวาจางมาก็ได และคนที่ถูกมอบหมายงานนัน้จะมีพันธสัญญาผูกพันกันวาจะตอง

ทํางานหรอืโครงการนั้นใหเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด เม่ือผูมอบหมายงานไดมอบหมายงานให

คนอ่ืนทําแลว ผูมอบหมายงานไมเพยีงแตจะโอนภาระงานนัน้ไปใหเขาเทานั้น  แตยังรวมไปถงึการโอนความ

รับผิดชอบไปใหเขาดวย การมอบหมายงานเปนทักษะที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่ตองการใชเวลาและ

ทรัพยากรของตัวเองใหคุมคาที่สุด ในขณะที่ สมชาต ิ กจิยรรยง (2557 : 168) กลาววา การมอบหมายงาน  

เปนการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหบุคคลอ่ืน ซึ่งไดแก ผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน  
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เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ โดยผูบังคับบัญชาเปนผูมอบหมายอํานาจหนาที่ซึ่งเปนกลไกที่จําเปนตอการ

ดําเนนิงานอยางมีประสทิธภิาพขององคกร 

จากการนิยามความหมายของนักวิชาการดังกลาวขางตน จะเห็นวา นิยามในประเด็นแรกมุงไปที่

การถายโอนเนื้อหาของงาน อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  ประเด็น

ที่สอง บุคคลที่เกี่ยวของในการถายโอนภาระงานมีสองกลุม คือ ผูมอบหมายงานและผูรับมอบ ซึ่งผู

มอบหมายงานจะเปนคนเริ่มตนมอบหมายงานไปยังผูรับมอบ โดยผูมอบหมายงานสวนใหญเปน

ผูบังคับบัญชา ผูรับมอบสวนใหญเปนผูใตบังคับบัญชา แตบางครั้งผูรับมอบหมายงานอาจเปนบุคลากร หรือ

กลุมบุคลากรที่มีตําแหนงเทากันตามสายการบังคับบัญชา  หรืออาจเปนองคกรภายนอกก็ได ประเด็นที่สาม 

คือ ผูรับมอบหมายงานตองมีคุณสมบัต ิและความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัตภิาระงานที่ถูกถายโอนมา 

ประเด็นสุดทาย คือ เกิดเงื่อนไขผูกพันขึ้นระหวางผูรับมอบหมายงานกับผูมอบหมายงาน โดยมีทัง้ระยะเวลา

ที่กําหนด ปรมิาณผลงาน และคุณภาพของผลงานตามทีผู่มอบหมายงานกําหนด 

สรุปไดวา การมอบหมายงาน(Delegation) หมายถึง การที่ผูมอบหมายงานถายโอนภาระงาน  

อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ไปยังผูรับมอบ โดยผูรับมอบตองมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย โดยมีขอผูกพันตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ตามเงื่อนไขของเวลา  ปริมาณ และคุณภาพของ

งานที่ถูกกําหนดโดยผูมอบหมายงาน 
 

ประโยชนของการมอบหมายงาน 

 การมอบหมายงานมีประโยชนหลายประการ (นงลักษณ ภิญโญมงคล. 2550 : 77 ; อํานาจ วัดจินดา. 

2551 ; นสิติ  มโนตัง้วรพันธ. 2554 : 62 ) ดังนี้ 

 1. ลดภาระงานของผูบริหาร เม่ือผูบริหารมีการมอบหมายงาน เทากับวาไดกระจายภาระงานตางๆ

ไปยังผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ทําใหผูบริหารมีเวลาในการทํากิจกรรมการบริหารมากขึ้น เชน การวางแผน

เชิงกลยุทธ การควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ การจัดหาทรัพยากรในการบริหารองคการ 

การวิเคราะหประสทิธิภาพขององคการ ความคิดสรางสรรคในการนําองคการไปสูความสําเร็จ โดยกจิกรรม

เหลานี้ถอืเปนภารกจิหลักของผูบรหิาร 

 2. พัฒนาบุคลากรในองคการ การที่ผูบรหิารกระจายภาระงาน อํานาจหนาที่ และความรับผดิชอบ

ใหแกบุคลากรในองคการนั้น นอกจากจะเปนการแบงเบาภาระของผูบริหารแลว ยังเปนการฝกฝนความ

เชี่ยวชาญในการทํางานของบุคลากรดวย เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชทักษะ ความรูความสามารถใน

การทํางาน ย่ิงเม่ือไดรับผดิชอบภาระงานที่สําคัญขององคการ เหมือนเปนการฝกปฏิบัตงิานของบุคลากรใหมี

ประสทิธภิาพ ซึ่งถอืเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความพรอมที่จะเปนผูบรหิารตอไปในอนาคต 

 3. สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร การที่บุคลากรไดรับผิดชอบภาระงานที่มีความสําคัญตอ

องคการ ทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน รูสกึเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จ สิ่ง

เหลานี้เปนการกระตุนขวัญและกําลังใจของบุคลากรใหมีความรูสกึผูกพัน จงรักภักดตีอองคการ บุคลากรจะ

ทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ สงผลดตีอองคการในอนาคต 
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 4. เกิดความสัมพันธที่ดใีนการทํางาน เม่ือมีการมอบหมายงานระหวางผูบรหิารและบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการในองคการ ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลทั้ง 2 ฝาย ทําใหผูบริหารและบุคลากรได

ทํางานรวมกัน เกิดความคุนเคยไววางใจซึ่งกันและกัน สงผลใหความสัมพันธของบุคลากรในองคการเปนไป

อยางราบรื่น สามารถลดขอขัดแยงที่อาจเกดิขึ้นในองคการได 

 5. ประสิทธภิาพและประสิทธิผลขององคการเพิ่มขึ้น เม่ือมีการกระจายภาระงานอยางเหมาะสมใน

องคการ บุคลากรทุกคนมีภาระความรับผดิชอบที่ตองปฏิบัต ิองคการจะสามารถปฏิบัติภารกจิหลายอยางได

พรอมกัน สงผลใหประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรมนุษยในการทํางาน ประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลขององคการก็จะเพิ่มขึ้น 

 จากประโยชนของการมอบหมายงานที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการมอบหมายงานมีประโยชนทั้ง

ตอตัวผูบรหิารซึ่งเปนผูมอบหมายงาน บุคลากรผูปฏิบัตซิึ่งเปนผูรับมอบหมายงาน และองคการ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ประโยชนของการมอบหมายงาน 
 

ผูไดรับประโยชน ประโยชนที่ไดรับ 

ผูบรหิาร/ผูมอบหมายงาน - ลดภาระงานตาง ๆ เพื่อไปทํากจิกรรมการบรหิารมากขึ้น 

- เพิ่มการติดตอสื่อสารและความไวใจซึ่งกันและกันระหวางผูบริหาร

กับผูปฏิบัติ 

- บรรลุเปาหมายไดงายขึ้นเม่ือไดรับความรวมมือจากผูปฏิบัตงิาน 

ผูปฏิบัติ /ผูรับมอบหมาย

งาน 

- ขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากไดมีสวนรวมในการ

ทํางานใหกับองคการ 

- พัฒนาทักษะในการปฏิบัตงิานเพิ่มขึ้น 

- ฝกการเปนหัวหนางานหรอืผูบรหิารในอนาคต 

องคการ - ประหยัดทรัพยากร  หากงานนั้นถูกมอบหมายใหกับคนที่เหมาะสม  

และถูกมอบหมายในระดับความรับผดิชอบที่เหมาะสมที่สุด 

- ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของผลงานโดยรวมเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก

การใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยในองคการอยางคุมคาที่สุด 
 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Brow. (2006) 
 

ศลิปะในการมอบหมายงาน 

 1. ความเหมาะสมในการมอบหมายงาน 

     สิ่งที่ผูบริหารตองเขาใจในการมอบหมายงาน (นงลักษณ ภิญโญมงคล. 2550 : 79-80) คือ  

“ความเหมาะสมของประเภทงานที่จะมอบหมาย” ถือเปนศลิปะที่ผูบริหารตองเรยีนรูและเขาใจในระดับของ

การมอบหมายงานที่เหมาะสม บทความเรื่อง “Delegation authority skills, task and the process of effective 

delegation” ไดกลาวถงึระดับการมอบหมายงานไว  ดังนี้ 
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 1.1 “Wait to be told” หรือ “Do exactly what I say” หรือ “Follow these instructions precisely.” 

การมอบหมายงานในระดับนี้เหมาะสมกับการมอบหมายงานใหกับผูที่ไมมีประสบการณในเรื่องนัน้ๆเลย จึง

ตองมอบหมายงานโดยบอกใหทํา ซึ่งผูรับมอบหมายงานจะไมไดรับอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ 

 1.2 “Look into this and tell me situation. I’ll decide.” การ มอบหมายงาน ในร ะดั บนี้ จ ะ ให

ผูรับผดิชอบไดมีการวเิคราะหงานและเสนอแนะวาควรทําอยางไรบาง แตการตัดสนิใจวาจะทําอยางไรยังเปน

ของผูมอบหมายงานเทานัน้ 

 1.3 “Look into this and tell me situation. We’ll decide together.” การมอบหมายงานในระดับนี้ 

เหมาะกับผูที่เริ่มมีประสบการณในเรื่องนัน้ๆบางในระดับหนึ่ง โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและรวมกันในการ

ตัดสนิใจระหวางผูมอบหมายงานและผูรับมอบหมายงานนัน้ ๆ 

 1.4 “Tell me the situation and what help you need from me in assessing and handling it. Then 

we’ll decide.” การมอบหมายงานในระดับนี้ เริ่มมีการใหอิสระในการวเิคราะหและการตัดสินใจ โดยทั้งสอง

ฝายจะตองเห็นพองตองกันในการทํางาน ผูมอบหมายงานจะเนนบทบาทการเปนผูสนับสนุนเพื่อใหการ

ทํางานบรรลุผลตามที่ตองการ การมอบหมายงานในระดับนี้จะทําใหเกิดการพัฒนา การสอนงาน และสราง

ความสัมพันธที่ด ี

 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.” การมอบหมายงานในระดับนี้เปนการมอบหมายงานโดยให

ผูรับมอบวิเคราะหและเสนอแนะวิธีการดําเนินงานที่ เหมาะสมไดอยางมีอิสระมากขึ้น หลังจากนั้นผู

มอบหมายงานจะตรวจสอบกอนตัดสินใจใหลงมือทํา แตหลังจากใหทําแลวจะไมไปยุงเกี่ยวหรอืกาวกายการ

ทํางานของผูรับมอบหมายงาน 

 1.6 “Decide and let me know your decision, and wait for my go-ahead before proceeding.” 

เปนการมอบหมายงานในระดับที่ใหผูรับมอบเสนอวิธแีละแนวทางการดําเนินงานใหผูมอบหมายงานทราบ 

และสามารถเริ่มดําเนนิงานไดทันทหีลังจากไดรับอนุมัตจิากผูมอบหมายงานแลว 

 1.7 “Decide and let me know your decision, then go ahead unless I say not to.” เ ป นก าร

มอบหมายงานและแจงใหผูมอบหมายงานไดทราบถงึวิธกีารที่จะทํา และใหลงมือทําไดถาไมมีการโตแยงหรือ

ขอสงสัยจากผูมอบหมายงาน 

 1.8 “Decide and take action – let me know what you did ( and what happened) .” เ ป นก าร

มอบหมายงานใหทําได แตผูรับมอบหมายงานตองมารายงานความคืบหนาเม่ือเกิดเหตุการณตางๆใหกับผู

มอบหมายงานทราบ 

 1.9 “Decide and take action. You need not check back with me.” เปนการมอบหมายงานโดย

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 ทักษะ และแรงจูงใจในการทํางานนั้น ๆ สูง โดยจะใหอิสระอยางเต็มที่แกผูรับ
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 4. เกิดความสัมพันธที่ดใีนการทํางาน เม่ือมีการมอบหมายงานระหวางผูบรหิารและบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการในองคการ ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลทั้ง 2 ฝาย ทําใหผูบริหารและบุคลากรได

ทํางานรวมกัน เกิดความคุนเคยไววางใจซึ่งกันและกัน สงผลใหความสัมพันธของบุคลากรในองคการเปนไป

อยางราบรื่น สามารถลดขอขัดแยงที่อาจเกดิขึ้นในองคการได 

 5. ประสิทธภิาพและประสิทธิผลขององคการเพิ่มขึ้น เม่ือมีการกระจายภาระงานอยางเหมาะสมใน

องคการ บุคลากรทุกคนมีภาระความรับผดิชอบที่ตองปฏิบัต ิองคการจะสามารถปฏิบัติภารกจิหลายอยางได

พรอมกัน สงผลใหประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรมนุษยในการทํางาน ประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลขององคการก็จะเพิ่มขึ้น 

 จากประโยชนของการมอบหมายงานที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการมอบหมายงานมีประโยชนทั้ง

ตอตัวผูบรหิารซึ่งเปนผูมอบหมายงาน บุคลากรผูปฏิบัตซิึ่งเปนผูรับมอบหมายงาน และองคการ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ประโยชนของการมอบหมายงาน 
 

ผูไดรับประโยชน ประโยชนที่ไดรับ 

ผูบรหิาร/ผูมอบหมายงาน - ลดภาระงานตาง ๆ เพื่อไปทํากจิกรรมการบรหิารมากขึ้น 

- เพิ่มการติดตอสื่อสารและความไวใจซึ่งกันและกันระหวางผูบริหาร

กับผูปฏิบัติ 

- บรรลุเปาหมายไดงายขึ้นเม่ือไดรับความรวมมือจากผูปฏิบัตงิาน 

ผูปฏิบัติ /ผูรับมอบหมาย

งาน 

- ขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากไดมีสวนรวมในการ

ทํางานใหกับองคการ 

- พัฒนาทักษะในการปฏิบัตงิานเพิ่มขึ้น 

- ฝกการเปนหัวหนางานหรอืผูบรหิารในอนาคต 

องคการ - ประหยัดทรัพยากร  หากงานนั้นถูกมอบหมายใหกับคนที่เหมาะสม  

และถูกมอบหมายในระดับความรับผดิชอบที่เหมาะสมที่สุด 

- ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของผลงานโดยรวมเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก

การใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยในองคการอยางคุมคาที่สุด 
 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Brow. (2006) 
 

ศลิปะในการมอบหมายงาน 

 1. ความเหมาะสมในการมอบหมายงาน 

     สิ่งที่ผูบริหารตองเขาใจในการมอบหมายงาน (นงลักษณ ภิญโญมงคล. 2550 : 79-80) คือ  

“ความเหมาะสมของประเภทงานที่จะมอบหมาย” ถือเปนศลิปะที่ผูบริหารตองเรยีนรูและเขาใจในระดับของ

การมอบหมายงานที่เหมาะสม บทความเรื่อง “Delegation authority skills, task and the process of effective 

delegation” ไดกลาวถงึระดับการมอบหมายงานไว  ดังนี้ 
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 1.1 “Wait to be told” หรือ “Do exactly what I say” หรือ “Follow these instructions precisely.” 

การมอบหมายงานในระดับนี้เหมาะสมกับการมอบหมายงานใหกับผูที่ไมมีประสบการณในเรื่องนัน้ๆเลย จึง

ตองมอบหมายงานโดยบอกใหทํา ซึ่งผูรับมอบหมายงานจะไมไดรับอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ 

 1.2 “Look into this and tell me situation. I’ll decide.” การ มอบหมายงาน ในร ะดั บนี้ จ ะ ให

ผูรับผดิชอบไดมีการวเิคราะหงานและเสนอแนะวาควรทําอยางไรบาง แตการตัดสนิใจวาจะทําอยางไรยังเปน

ของผูมอบหมายงานเทานัน้ 

 1.3 “Look into this and tell me situation. We’ll decide together.” การมอบหมายงานในระดับนี้ 

เหมาะกับผูที่เริ่มมีประสบการณในเรื่องนัน้ๆบางในระดับหนึ่ง โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและรวมกันในการ

ตัดสินใจระหวางผูมอบหมายงานและผูรับมอบหมายงานนัน้ ๆ 

 1.4 “Tell me the situation and what help you need from me in assessing and handling it. Then 

we’ll decide.” การมอบหมายงานในระดับนี้ เริ่มมีการใหอิสระในการวเิคราะหและการตัดสินใจ โดยทั้งสอง

ฝายจะตองเห็นพองตองกันในการทํางาน ผูมอบหมายงานจะเนนบทบาทการเปนผูสนับสนุนเพื่อใหการ

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.” การมอบหมายงานในระดับนี้เปนการมอบหมายงานโดยให

ผูรับมอบวิเคราะหและเสนอแนะวิธีการดําเนินงานที่ เหมาะสมไดอยางมีอิสระมากขึ้น หลังจากนั้นผู

มอบหมายงานจะตรวจสอบกอนตัดสินใจใหลงมือทํา แตหลังจากใหทําแลวจะไมไปยุงเกี่ยวหรอืกาวกายการ

ทํางานของผูรับมอบหมายงาน 

 1.6 “Decide and let me know your decision, and wait for my go-ahead before proceeding.” 

เปนการมอบหมายงานในระดับที่ใหผูรับมอบเสนอวิธแีละแนวทางการดําเนินงานใหผูมอบหมายงานทราบ 

และสามารถเริ่มดําเนนิงานไดทันทหีลังจากไดรับอนุมัตจิากผูมอบหมายงานแลว 

 1.7 “Decide and let me know your decision, then go ahead unless I say not to.” เ ป นก าร

มอบหมายงานและแจงใหผูมอบหมายงานไดทราบถงึวิธกีารที่จะทํา และใหลงมือทําไดถาไมมีการโตแยงหรือ

ขอสงสัยจากผูมอบหมายงาน 

 1.8 “Decide and take action – let me know what you did ( and what happened) .” เ ป นก าร

มอบหมายงานใหทําได แตผูรับมอบหมายงานตองมารายงานความคืบหนาเม่ือเกิดเหตุการณตางๆใหกับผู

มอบหมายงานทราบ 

 1.9 “Decide and take action. You need not check back with me.” เปนการมอบหมายงานโดย

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 ทักษะ และแรงจูงใจในการทํางานนั้น ๆ สูง โดยจะใหอิสระอยางเต็มที่แกผูรับ
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มอบหมายงานในการดําเนินงานตามวิธีที่เหมาะสม และใหรับผิดชอบเต็มที่ในการปรับเปลี่ยนหรือแกไข

เพื่อใหงานบรรลุผลดทีี่สุดตามที่ตองการ 

 ระดับของความเหมาะสมในการมอบหมายงานทั้ง 10 ระดับ  เปนศิลปะที่ผูบริหารทุกคนจะตอง

พจิารณา และตัดสนิใจอยางรอบคอบวาจะมอบหมายงานในระดับใดใหกับผูปฏิบัติงาน และตองปฏิบัตติาม

แนวทางการมอบหมายงานนั้น อีกทั้งผูบริหารตองพยายามพัฒนาระดับการมอบหมายงานใหไปจนถึงขั้น

สูงสุดในการมอบหมายงาน  

 2. สิ่งที่ตองคํานงึถงึในการมอบหมายงาน 

     ในการมอบหมายงานนอกจากระดับความเหมาะสมของการมอบหมายงานแลว  ยังมีสิ่งที่

ผูบริหารจะตองคํานึงถึงในการมอบหมายงาน (เกรยีงศักดิ์  เจริญวงศศกัดิ์. 2554; สมชาติ  กิจยรรยง. 2557 : 

171)  ดังตอไปนี้  

 2.1 การเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ผูบริหารตองพิจารณาคนที่มีความรู ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ มีความรับผิดชอบเหมาะสมกับงานนัน้ ๆ เพื่อที่จะมอบหมายงานใหเหมาะสมกับบุคลากร 

เปนการประกันความสําเร็จของการทํางาน โดยมีประโยคที่เราไดยินอยูเสมอ คือ “Put the right man to the 

right job”หรอื การเลอืกคนใหเหมาะกับงานนั่นเอง 

 2.2 ปรมิาณของงาน ในการมอบหมายงานผูบริหารตองคํานงึถึงปริมาณของงานที่จะมอบหมาย

ใหแกบุคลากรวาจะมอบหมายงานบางสวนหรอืทั้งหมด บุคลากรมีปรมิาณงานที่ตองปฏิบัติในขณะนัน้มาก

นอยเพยีงใด เพื่อผูบรหิารจะไดมอบหมายงานในปรมิาณที่เหมาะสม ไมมากไมนอยจนเกนิไป 

 2.3 ความยากงายของงาน ผูบรหิารตองคํานงึถึงความยากงายของงานที่มอบหมาย โดยตองอยู

ในระดับศักยภาพที่บุคลากรจะปฏิบัติได ไมยากจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ตองไมงายจนเกินไปเพื่อที่จะ

ไดผลลัพธจากการมอบหมายงานตามที่ผูบรหิารคาดหวัง และถอืเปนการพัฒนาบุคลากรไปพรอมๆกัน 

 2.4 ชวงเวลาในการมอบหมายงาน ผูบริหารตองมอบหมายงานในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให

บุคลากรไมเรงรีบปฏิบัตจินเกินไป ควรมีการมอบหมายงานลวงหนาเพื่อใหบุคลากรมีเวลาในการปฏิบัตงิาน

อยางเต็มที่ และในขณะเดียวกันก็ไมมอบหมายงานลวงหนานานจนเกินไป ซึ่งอาจทําใหบุคลากรขาดความ

กระตอืรอืรนได 

 2.5 การติดตาม ควบคุมการมอบหมายงาน ผูบริหารตองคํานึงถึงการติดตาม ควบคุมการ

มอบหมายงานโดยตองมีการติดตาม ควบคุมอยางใกลชิด เพื่อใหบุคลากรเกิดความม่ันใจในการทํางานที่

ไดรับมอบหมาย คอยชวยเหลือสนับสนุนบุคลากรแตในขณะเดียวกันก็ตองทําใหบุคลากรไมรูสึกวาถูก

ควบคุมมากเกนิไปจนขาดอิสระในการทํางาน   

 ทัง้หมดเปนสิ่งที่ผูบริหารตองคํานงึถึงในการมอบหมายงาน  เปนศิลปะที่จะชวยใหการมอบหมาย

งานของผูบริหารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานพึงพอใจและปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายไดอยางมีประสทิธภิาพ 
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 3. สิ่งที่ตองหลกีเลี่ยงในการมอบหมายงาน 

     ในการมอบหมายงานมีสิ่งที่ผูบรหิารควรหลกีเลี่ยง (สมชาต ิกจิยรรยง. 2557 : 170) ดังนี้ 

 3.1 รอจนงานทวมตัวแลวจึงมอบ ผูบรหิารตองรีบกระจายงานใหแกบุคลากรโดยเร็ว อยารอให

งานเพิ่มพูนมากๆแลวจึงมอบใหกับบุคลากร เพราะนอกจากบุคลากรจะไมพึงพอใจแลว ยังอาจทําใหงานไมมี

คุณภาพดวย 

 3.2 คาดหวังจะไดผลสมบูรณในทันททีันใด เม่ือผูบรหิารมอบหมายงานใหกับบุคลากร ผูบรหิาร

ตองใหเวลาในการปฏิบัติงานแกบุคลากร เพราะบุคลากรตองใชเวลาในการทํางาน อยาคาดหวังวางานจะ

เสร็จสมบูรณอยางรวดเร็วตามที่คาดหวัง 

 3.3 ควบคุมจนบุคลากรขาดอิสระ เม่ือมอบหมายงานแลวผูบริหารควรทําหนาที่สนับสนุน ให

กําลังใจในการทํางานแกบุคลากร อยาควบคุมจนบุคลากรขาดอิสระในการปฏิบัตงิาน 

 3.4 รอจนผูปฏิบัติงานแกปญหาไมได เม่ือมอบหมายงานไปแลว ผูปฏิบัติงานประสบปญหา ไม

สามารถแกปญหาได ผูบริหารตองเขาไปชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษาทันที อยาปลอยจนบุคลากรแกไข

ปญหาไมไดแลวจึงเขาไปชวยเหลอื เพราะอาจทําใหงานเสยีหายจนไมสามารถแกไขได 

 3.5 มอบหมายงานซ้ําซอน ผูบริหารตองวางแผนในการมอบหมายงาน อยามอบหมายงาน

ซ้ําซอนแกผูปฏิบัตงิาน เพราะอาจทําใหเกดิปญหางานเสร็จลาชาหรอืขาดคุณภาพ ไมเปนไปตามที่คาดหวัง 

 3.6 เลอืกที่รักมักที่ชังในการมอบหมายงาน ผูบริหารตองมอบหมายงานตามความเหมาะสม ไม

เลือกมอบหมายงานใหเฉพาะคนที่ผูบริหารชื่นชอบ เพราะการเลือกปฏิบัติของผูบริหารจะทําใหเกิดความ

ขัดแยงขึ้นในองคการและสงผลเสยีตอองคการได 

 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทั้ง 6 ขอดังกลาว เปนสิ่งที่ผูบรหิารทุกคนทุกระดับตองไมถอืปฏิบัต ิเพราะจะทํา

ใหการมอบหมายงานขาดประสทิธภิาพ บุคลากรไมพงึพอใจ เกิดความขัดแยงขึ้นในองคการ สงผลเสยีทัง้ตอ

ตัวผูบรหิาร ตอบุคลากร และตอองคการ 
 

ข้ันการมอบหมายงาน 

 ในการมอบหมายงานนั้น ผูบริหารตองทําตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหการมอบหมายงานมี

ประสทิธภิาพ โดยมีขัน้ (นสิติ มโนตัง้วรพันธ. 2554 : 63-64 ; สมชาต ิกจิยรรยง. 2557 : 173-176) ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 วางแผนการมอบหมายงาน ขั้นแรกในการเริ่มตนของการมอบหมายงาน ผูบริหารตอง

วางแผน  และเตรยีมการในการมอบหมายงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

o พจิารณางานที่จะมอบหมายวามีงานใดบาง 

o พจิารณาปรมิาณงานวาจะมอบบางสวนหรอืทัง้หมด 

o พจิารณาลักษณะงานวาเปนงานที่ตองอาศัยความรูทางเทคนิค  ประสบการณตางๆมาก

นอยแคไหน 

ขัน้ที่ 2 ระยะเริ่มตนของการมอบหมายงาน  เปนขัน้ที่ผูบริหารเริ่มที่จะมอบหมายงาน และใหความ

ชวยเหลอืเบื้องตนแกบุคลากรผูรับมอบหมายงาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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มอบหมายงานในการดําเนินงานตามวิธีที่เหมาะสม และใหรับผิดชอบเต็มที่ในการปรับเปลี่ยนหรือแกไข

เพื่อใหงานบรรลุผลดทีี่สุดตามที่ตองการ 

 ระดับของความเหมาะสมในการมอบหมายงานทั้ง 10 ระดับ  เปนศิลปะที่ผูบริหารทุกคนจะตอง

พจิารณา และตัดสนิใจอยางรอบคอบวาจะมอบหมายงานในระดับใดใหกับผูปฏิบัติงาน และตองปฏิบัตติาม

แนวทางการมอบหมายงานนั้น อีกทั้งผูบริหารตองพยายามพัฒนาระดับการมอบหมายงานใหไปจนถึงขั้น

สูงสุดในการมอบหมายงาน  

 2. สิ่งที่ตองคํานงึถงึในการมอบหมายงาน 

     ในการมอบหมายงานนอกจากระดับความเหมาะสมของการมอบหมายงานแลว  ยังมีสิ่งที่

ผูบริหารจะตองคํานึงถึงในการมอบหมายงาน (เกรยีงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. 2554; สมชาติ  กิจยรรยง. 2557 : 

171)  ดังตอไปนี้  

 2.1 การเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ผูบริหารตองพิจารณาคนที่มีความรู ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ มีความรับผิดชอบเหมาะสมกับงานนัน้ ๆ เพื่อที่จะมอบหมายงานใหเหมาะสมกับบุคลากร 

เปนการประกันความสําเร็จของการทํางาน โดยมีประโยคที่เราไดยินอยูเสมอ คือ “Put the right man to the 

right job”หรอื การเลอืกคนใหเหมาะกับงานนั่นเอง 

 2.2 ปรมิาณของงาน ในการมอบหมายงานผูบริหารตองคํานงึถึงปริมาณของงานที่จะมอบหมาย

ใหแกบุคลากรวาจะมอบหมายงานบางสวนหรอืทั้งหมด บุคลากรมีปรมิาณงานที่ตองปฏิบัติในขณะนัน้มาก

นอยเพยีงใด เพื่อผูบรหิารจะไดมอบหมายงานในปรมิาณที่เหมาะสม ไมมากไมนอยจนเกนิไป 

 2.3 ความยากงายของงาน ผูบรหิารตองคํานงึถึงความยากงายของงานที่มอบหมาย โดยตองอยู

ในระดับศักยภาพที่บุคลากรจะปฏิบัติได ไมยากจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็ตองไมงายจนเกินไปเพื่อที่จะ

ไดผลลัพธจากการมอบหมายงานตามที่ผูบรหิารคาดหวัง และถอืเปนการพัฒนาบุคลากรไปพรอมๆกัน 

 2.4 ชวงเวลาในการมอบหมายงาน ผูบริหารตองมอบหมายงานในชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให

บุคลากรไมเรงรีบปฏิบัตจินเกินไป ควรมีการมอบหมายงานลวงหนาเพื่อใหบุคลากรมีเวลาในการปฏิบัตงิาน

อยางเต็มที่ และในขณะเดียวกันก็ไมมอบหมายงานลวงหนานานจนเกินไป ซึ่งอาจทําใหบุคลากรขาดความ

กระตอืรอืรนได 

 2.5 การติดตาม ควบคุมการมอบหมายงาน ผูบริหารตองคํานึงถึงการติดตาม ควบคุมการ

มอบหมายงานโดยตองมีการติดตาม ควบคุมอยางใกลชิด เพื่อใหบุคลากรเกิดความม่ันใจในการทํางานที่

ไดรับมอบหมาย คอยชวยเหลือสนับสนุนบุคลากรแตในขณะเดียวกันก็ตองทําใหบุคลากรไมรูสึกวาถูก

ควบคุมมากเกนิไปจนขาดอิสระในการทํางาน   

 ทัง้หมดเปนสิ่งที่ผูบริหารตองคํานงึถึงในการมอบหมายงาน  เปนศิลปะที่จะชวยใหการมอบหมาย

งานของผูบริหารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานพึงพอใจและปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายไดอยางมีประสทิธภิาพ 
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 3. สิ่งที่ตองหลกีเลี่ยงในการมอบหมายงาน 

     ในการมอบหมายงานมีสิ่งที่ผูบรหิารควรหลกีเลี่ยง (สมชาต ิกจิยรรยง. 2557 : 170) ดังนี้ 

 3.1 รอจนงานทวมตัวแลวจึงมอบ ผูบรหิารตองรีบกระจายงานใหแกบุคลากรโดยเร็ว อยารอให

งานเพิ่มพูนมากๆแลวจึงมอบใหกับบุคลากร เพราะนอกจากบุคลากรจะไมพึงพอใจแลว ยังอาจทําใหงานไมมี

คุณภาพดวย 

 3.2 คาดหวังจะไดผลสมบูรณในทันททีันใด เม่ือผูบรหิารมอบหมายงานใหกับบุคลากร ผูบรหิาร

ตองใหเวลาในการปฏิบัติงานแกบุคลากร เพราะบุคลากรตองใชเวลาในการทํางาน อยาคาดหวังวางานจะ

เสร็จสมบูรณอยางรวดเร็วตามที่คาดหวัง 

 3.3 ควบคุมจนบุคลากรขาดอิสระ เม่ือมอบหมายงานแลวผูบริหารควรทําหนาที่สนับสนุน ให

กําลังใจในการทํางานแกบุคลากร อยาควบคุมจนบุคลากรขาดอิสระในการปฏิบัตงิาน 

 3.4 รอจนผูปฏิบัติงานแกปญหาไมได เม่ือมอบหมายงานไปแลว ผูปฏิบัติงานประสบปญหา ไม

สามารถแกปญหาได ผูบริหารตองเขาไปชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษาทันที อยาปลอยจนบุคลากรแกไข

ปญหาไมไดแลวจึงเขาไปชวยเหลอื เพราะอาจทําใหงานเสยีหายจนไมสามารถแกไขได 

 3.5 มอบหมายงานซ้ําซอน ผูบริหารตองวางแผนในการมอบหมายงาน อยามอบหมายงาน

ซ้ําซอนแกผูปฏิบัตงิาน เพราะอาจทําใหเกดิปญหางานเสร็จลาชาหรอืขาดคุณภาพ ไมเปนไปตามที่คาดหวัง 

 3.6 เลอืกที่รักมักที่ชังในการมอบหมายงาน ผูบริหารตองมอบหมายงานตามความเหมาะสม ไม

เลือกมอบหมายงานใหเฉพาะคนที่ผูบริหารชื่นชอบ เพราะการเลือกปฏิบัติของผูบริหารจะทําใหเกิดความ

ขัดแยงขึ้นในองคการและสงผลเสยีตอองคการได 

 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงทั้ง 6 ขอดังกลาว เปนสิ่งที่ผูบรหิารทุกคนทุกระดับตองไมถอืปฏิบัต ิเพราะจะทํา

ใหการมอบหมายงานขาดประสทิธภิาพ บุคลากรไมพงึพอใจ เกิดความขัดแยงขึ้นในองคการ สงผลเสยีทัง้ตอ

ตัวผูบรหิาร ตอบุคลากร และตอองคการ 
 

ข้ันการมอบหมายงาน 

 ในการมอบหมายงานนั้น ผูบริหารตองทําตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหการมอบหมายงานมี

ประสทิธภิาพ โดยมีขัน้ (นสิติ มโนตัง้วรพันธ. 2554 : 63-64 ; สมชาต ิกจิยรรยง. 2557 : 173-176) ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 วางแผนการมอบหมายงาน ขั้นแรกในการเริ่มตนของการมอบหมายงาน ผูบริหารตอง

วางแผน  และเตรยีมการในการมอบหมายงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

o พจิารณางานที่จะมอบหมายวามีงานใดบาง 

o พจิารณาปรมิาณงานวาจะมอบบางสวนหรอืทัง้หมด 

o พจิารณาลักษณะงานวาเปนงานที่ตองอาศัยความรูทางเทคนิค  ประสบการณตางๆมาก

นอยแคไหน 

ขั้นที่ 2 ระยะเริ่มตนของการมอบหมายงาน  เปนขัน้ที่ผูบริหารเริ่มที่จะมอบหมายงาน และใหความ

ชวยเหลอืเบื้องตนแกบุคลากรผูรับมอบหมายงาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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o พจิารณาวาควรจะมอบหมายงานใหบุคลากรหรอืกลุมบุคลากรใด 

o ชี้แจงวัตถปุระสงคของงาน หนาที่ความรับผดิชอบ บุคลากรคนใดบางที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน 

o กําหนดระยะเวลาในการสงงาน และใหขอมูลเบื้องตนที่จําเปนในการเริ่มทํางานนัน้ๆ 

o กําหนดมาตรฐานของงานที่ผูบริหารและบุคลากรที่รับมอบหมายงานยอมรับ  และชี้แจง

วธิปีระเมินผลความสาํเรจ็ของงานใหชัดเจน 

ขั้นที่ 3 ระหวางการมอบหมายงาน เม่ือผูรับมอบหมายงานปฏิบัติงานไปไดชวงระยะเวลาหนึ่ง 

ผูบรหิารตองคอยสนับสนุน และใหความชวยเหลอืในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวย

ความเรยีบรอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

o คอยสนับสนุนทรัพยากรตางๆที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิาน  เชน  บุคลากรอาจตองการ

ผูปฏิบัติงานชวยเหลอืเพิ่มเตมิ วัสดุอุปกรณไมเพยีงพอ เปนตน 

o ฝกอบรมชวยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(ถาเปนงานระยะยาว)  ใหแกบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรผูรับมอบหมายงาน 

o มอบอํานาจใหผูรับมอบหมายงานตัดสินใจแทนผูบริหารไดเทาที่เห็นสมควรเพื่อใหงาน

เสร็จรวดเร็วขึ้น 

o เปดโอกาสใหผูรับมอบหมายงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานและเสนอทางเลอืก

หลายๆทางเพื่อใหผูบรหิารตัดสนิใจ 

ขัน้ที่ 4 การควบคุมการมอบหมายงาน ในขัน้นี้เม่ือผูรับมอบหมายงานปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน

พอสมควร ผูบริหารตองมีกระบวนการควบคุม ตดิตามการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหงานดําเนนิไปตาม

วัตถุประสงค และแกไขปญหาที่อาจเกดิขึ้นอยางทันทวงท ีโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

o กําหนดระบบการรายงานผลความกาวหนาของงาน เชน รายงานประจําสัปดาห เปนตน 

o มีการปรึกษาหารอืระหวางผูบรหิารกับผูปฏิบัตงิาน เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลของงาน 

ขัน้ที่ 5 การประเมินผลการมอบหมายงาน เม่ือการปฏิบัตงิานของบุคลากรเสร็จสิ้น ตองมีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานวาบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการวางแผนการมอบหมายงานหรือไม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

o มีการวัดผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานตัวชี้วัด   

o ปรมิาณงานที่กําหนด และระยะเวลาในการสงผลงานเปนไปตามเงื่อนไขหรอืไม 

o รายงานผลสมบูรณของการปฏิบัตงิาน 

ขัน้ที่ 6 การใชผลการประเมิน เม่ือผูบรหิารประเมินผลงานจากการมอบหมายงานใหบคุลากร 

เสร็จสิ้น  ผลการประเมินจะตองนํามาใชเพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัตงิาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

o ถาผลงานเปนไปตามที่กําหนด อาจใหคําชมเชยหรอืใหรางวัลแกผูรับมอบหมายงาน 

o ถาผลงานไมเปนไปตามที่กําหนด ตองหาสาเหตุและแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัตงิานครัง้ตอไปใหดขีึ้น 
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o ผลจากการประเมินการมอบหมายงาน สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนการ

มอบหมายงานครัง้ตอไป   

ขัน้การมอบหมายงานทัง้ 6 ขัน้ สามารถสรุปได ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการมอบหมายงาน 
 

สรุป 

การมอบหมายงานนับเปนหลักการพื้นฐานของการบรหิาร ผูบรหิารที่ดจีะตองทําความเขาใจและมี

ศลิปะในการมอบหมายงาน การมอบหมายงาน หมายถึง การที่ผูมอบหมายงานถายโอนภาระงาน  อํานาจ

หนาที่ ความรับผิดชอบ ไปยังผูรับมอบหมายงาน โดยผูรับมอบหมายงานตองมีความสามารถเหมาะสมกับ

งานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดขอผูกพันตอภาระงานที่ไดรับมอบหมายตามเงื่อนไขของเวลา ปริมาณ และ

คุณภาพของงานที่กําหนดโดยผูมอบหมายงาน 

การมอบหมายงานมีประโยชนทั้งตอตัวผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และตอองคการ การมอบหมายงาน

ชวยแบงเบาภาระงานของผูบริหาร เปนการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับมอบหมายงาน ทําใหขวัญกําลังใจของ

บุคลากรในองคการดีขึ้น เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคการ และสงผลทําให

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคการดขีึ้น 

ศลิปะของการมอบหมายงาน ผูบริหารตองพิจารณาระดับความเหมาะสมของการมอบหมายงาน 

วาจะมีการมอบหมายงานในระดับใดใหแกบุคลากร และตองคํานึงถึงการเลือกบุคลากรที่จะรับมอบหมาย

งาน ปรมิาณงานที่มอบหมาย ความยากงายของงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน  อีกทัง้ยังมีสิ่งที่ผูบรหิาร

ตองหลีกเลี่ยงในการมอบหมายงานหลายประการ ศิลปะเหลานี้จะทําใหผูบริหารนําไปปรับใชในการ

มอบหมายงานในองคการไดดย่ิีงขึ้น 

ในสวนขัน้ตอนการมอบหมายงานประกอบไปดวย วางแผนการมอบหมายงาน ระยะเริ่มตนของการ

มอบหมายงาน ระหวางการมอบหมายงาน การควบคุมการมอบหมายงาน การประเมินการมอบหมายงาน  

และสุดทายคือการใชผลการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงวางแผนการมอบหมายงานครัง้ถัดไป 

ขัน้ที่ 1 วางแผนการ

มอบหมายงาน 
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o พจิารณาวาควรจะมอบหมายงานใหบุคลากรหรอืกลุมบุคลากรใด 

o ชี้แจงวัตถปุระสงคของงาน หนาที่ความรับผดิชอบ บุคลากรคนใดบางที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน 

o กําหนดระยะเวลาในการสงงาน และใหขอมูลเบื้องตนที่จําเปนในการเริ่มทํางานนัน้ๆ 

o กําหนดมาตรฐานของงานที่ผูบริหารและบุคลากรที่รับมอบหมายงานยอมรับ  และชี้แจง

วธิปีระเมินผลความสาํเรจ็ของงานใหชัดเจน 

ขั้นที่ 3 ระหวางการมอบหมายงาน เม่ือผูรับมอบหมายงานปฏิบัติงานไปไดชวงระยะเวลาหนึ่ง 

ผูบรหิารตองคอยสนับสนุน และใหความชวยเหลอืในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวย

ความเรยีบรอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

o คอยสนับสนุนทรัพยากรตางๆที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิาน  เชน  บุคลากรอาจตองการ

ผูปฏิบัตงิานชวยเหลอืเพิ่มเตมิ วัสดุอุปกรณไมเพยีงพอ เปนตน 

o ฝกอบรมชวยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(ถาเปนงานระยะยาว)  ใหแกบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรผูรับมอบหมายงาน 

o มอบอํานาจใหผูรับมอบหมายงานตัดสินใจแทนผูบริหารไดเทาที่เห็นสมควรเพื่อใหงาน

เสร็จรวดเร็วขึ้น 

o เปดโอกาสใหผูรับมอบหมายงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานและเสนอทางเลอืก

หลายๆทางเพื่อใหผูบรหิารตัดสนิใจ 

ขัน้ที่ 4 การควบคุมการมอบหมายงาน ในขัน้นี้เม่ือผูรับมอบหมายงานปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน

พอสมควร ผูบริหารตองมีกระบวนการควบคุม ตดิตามการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหงานดําเนนิไปตาม

วัตถุประสงค และแกไขปญหาที่อาจเกดิขึ้นอยางทันทวงท ีโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

o กําหนดระบบการรายงานผลความกาวหนาของงาน เชน รายงานประจําสัปดาห เปนตน 

o มีการปรึกษาหารอืระหวางผูบรหิารกับผูปฏิบัตงิาน เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลของงาน 

ขัน้ที่ 5 การประเมินผลการมอบหมายงาน เม่ือการปฏิบัตงิานของบุคลากรเสร็จสิ้น ตองมีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานวาบรรลุวัตถุประสงคตามขั้นตอนการวางแผนการมอบหมายงานหรือไม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

o มีการวัดผลการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานตัวชี้วัด   

o ปรมิาณงานที่กําหนด และระยะเวลาในการสงผลงานเปนไปตามเงื่อนไขหรอืไม 

o รายงานผลสมบูรณของการปฏิบัตงิาน 

ขัน้ที่ 6 การใชผลการประเมิน เม่ือผูบรหิารประเมินผลงานจากการมอบหมายงานใหบคุลากร 

เสร็จสิ้น  ผลการประเมินจะตองนํามาใชเพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัตงิาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

o ถาผลงานเปนไปตามที่กําหนด อาจใหคําชมเชยหรอืใหรางวัลแกผูรับมอบหมายงาน 

o ถาผลงานไมเปนไปตามที่กําหนด ตองหาสาเหตุและแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัตงิานครัง้ตอไปใหดขีึ้น 

173 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

o ผลจากการประเมินการมอบหมายงาน สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนการ

มอบหมายงานครัง้ตอไป   

ขัน้การมอบหมายงานทัง้ 6 ขัน้ สามารถสรุปได ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการมอบหมายงาน 
 

สรุป 

การมอบหมายงานนับเปนหลักการพื้นฐานของการบรหิาร ผูบรหิารที่ดจีะตองทําความเขาใจและมี

ศลิปะในการมอบหมายงาน การมอบหมายงาน หมายถึง การที่ผูมอบหมายงานถายโอนภาระงาน  อํานาจ

หนาที่ ความรับผิดชอบ ไปยังผูรับมอบหมายงาน โดยผูรับมอบหมายงานตองมีความสามารถเหมาะสมกับ

งานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดขอผูกพันตอภาระงานที่ไดรับมอบหมายตามเงื่อนไขของเวลา ปริมาณ และ

คุณภาพของงานที่กําหนดโดยผูมอบหมายงาน 

การมอบหมายงานมีประโยชนทั้งตอตัวผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และตอองคการ การมอบหมายงาน

ชวยแบงเบาภาระงานของผูบริหาร เปนการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับมอบหมายงาน ทําใหขวัญกําลังใจของ

บุคลากรในองคการดีขึ้น เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคการ และสงผลทําให

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคการดขีึ้น 

ศลิปะของการมอบหมายงาน ผูบริหารตองพิจารณาระดับความเหมาะสมของการมอบหมายงาน 

วาจะมีการมอบหมายงานในระดับใดใหแกบุคลากร และตองคํานึงถึงการเลือกบุคลากรที่จะรับมอบหมาย

งาน ปรมิาณงานที่มอบหมาย ความยากงายของงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน  อีกทัง้ยังมีสิ่งที่ผูบรหิาร

ตองหลีกเลี่ยงในการมอบหมายงานหลายประการ ศิลปะเหลานี้จะทําใหผูบริหารนําไปปรับใชในการ

มอบหมายงานในองคการไดดย่ิีงขึ้น 

ในสวนขัน้ตอนการมอบหมายงานประกอบไปดวย วางแผนการมอบหมายงาน ระยะเริ่มตนของการ

มอบหมายงาน ระหวางการมอบหมายงาน การควบคุมการมอบหมายงาน การประเมินการมอบหมายงาน  

และสุดทายคือการใชผลการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงวางแผนการมอบหมายงานครัง้ถัดไป 
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ศลิปะการมอบหมายงานดังกลาว ผูบริหารทุกระดับในทุกองคการไมวาจะมีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก 

สามารถทําความเขาใจและนําไปปรับใชในการบริหารองคการของตนเองไดทันทีเพราะกิจกรรมการบริหาร

องคการของผูบรหิารนัน้ การมอบหมายงานเกดิขึ้นตอเนื่องอยูเปนประจํา    

 

“มาเปนผูบริหารท่ีมีศลิปะในการมอบหมายงาน   

เพื่อนําองคการไปสูความสําเร็จกันเถอะครับ” 
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 

 กองบรรณาธิการไดกําหนดคําแนะนําการเตรียมตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสง

ตนฉบับสําหรับการตพีิมพลงวารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธกิารสามารถตรวจสอบ

ตนฉบับกอนการตพีมิพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได 

 วธิกีารเตรียมตนฉบับ 

  1. ตนฉบับ พิมพเปนภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษก็ได องคประกอบตาง ๆ ของบทความใหจัดตาม

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับนี้ การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียน

คําศัพทภาษาไทยตามดวยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพมิพใหญ สวนอักษรและคําที่เหลือ

ทัง้หมดใหพิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ คําศัพทคําเดยีวกันที่เปน

ภาษาไทยและตามดวยภาษาอังกฤษหากปรากฏในหลายที่ใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษ

เฉพาะครั้งแรก ครั้งตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น บทนิพนธสวนที่เปนภาษาอังกฤษหรือบทคัดยอ

ควรใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตองดานการใชภาษากอน 

2. การพมิพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหนากระดาษ ขนาด  A4  (8.5 x 11 นิ้ว)    ตั้ง

คาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษดานบนและลาง ดานละ 2 นิ้ว ดานซายและขวา     

ดานละ 1.25 นิ้ว จัดคอลัมนเดยีว ใสเลขหนากํากับทกุหนา 

3. รูปแบบตัวอักษร ใชตัวอักษรแบบ TH Niramit AS ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 

ตัวอักษรทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผูเขยีน

และหัวขอหลักใชตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวน

ใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนงทางวิชาการของผูนิพนธและที่อยู ใช

ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ 

4. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมควรเกนิ 13 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอางอิง 

5. ตาราง รูปภาพ แผนภมิู และกราฟ ใหแทรกไวในเนื้อเรื่อง โดยผูเขยีนคัดเลอืกเฉพาะที่จําเปน 

เทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อหา ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิและ

กราฟใหอยูดานลางพรอมทัง้คําอธบิายสัน้ ๆ ที่สื่อความหมายไดครบถวน 

6. ประเภทของตนฉบับ    

6.1 บทความวิจัย (Research article)  เปนการนําเสนอผลการวจัิยอาจเปน Concept  

paper หรอืผลงานวจัิยที่สําเร็จสมบูรณแลวซึ่งผูเขยีนไดดําเนนิการดวยตัวเอง 

  6.1.1 สวนประกอบตอนตน 

                                1) ช่ือเรื่อง (Title) ควรสัน้ กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวจัิย ความยาวไมควรเกิน 

100 ตัวอักษร ใหเขยีนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัว
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 

 กองบรรณาธิการไดกําหนดคําแนะนําการเตรียมตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสง

ตนฉบับสําหรับการตพีิมพลงวารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร และกองบรรณาธกิารสามารถตรวจสอบ

ตนฉบับกอนการตพีมิพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการอางอิงได 

 วธิกีารเตรียมตนฉบับ 

  1. ตนฉบับ พิมพเปนภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษก็ได องคประกอบตาง ๆ ของบทความใหจัดตาม

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับนี้ การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทและชื่อบัญญัติตามหลักของ

ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนใหเขียน

คําศัพทภาษาไทยตามดวยวงเล็บภาษาอังกฤษโดยคําแรกใหขึ้นตนดวยตัวพมิพใหญ สวนอักษรและคําที่เหลือ

ทัง้หมดใหพิมพดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ คําศัพทคําเดยีวกันที่เปน

ภาษาไทยและตามดวยภาษาอังกฤษหากปรากฏในหลายที่ใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษ

เฉพาะครั้งแรก ครั้งตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น บทนิพนธสวนที่เปนภาษาอังกฤษหรือบทคัดยอ

ควรใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตองดานการใชภาษากอน 

2. การพมิพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft word โดยจัดหนากระดาษ ขนาด  A4  (8.5 x 11 นิ้ว)    ตั้ง

คาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษดานบนและลาง ดานละ 2 นิ้ว ดานซายและขวา     

ดานละ 1.25 นิ้ว จัดคอลัมนเดยีว ใสเลขหนากํากับทกุหนา 

3. รูปแบบตัวอักษร ใชตัวอักษรแบบ TH Niramit AS ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 

ตัวอักษรทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชขนาดตัวอักษรอยางเดียวกัน ดังนี้ ชื่อเรื่อง ขนาด 18 pt. ชื่อผูเขยีน

และหัวขอหลักใชตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกสวน

ใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนงทางวิชาการของผูนิพนธและที่อยู ใช

ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ 

4. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมควรเกนิ 13 หนา รวมตาราง รูปภาพและเอกสารอางอิง 

5. ตาราง รูปภาพ แผนภมิู และกราฟ ใหแทรกไวในเนื้อเรื่อง โดยผูเขยีนคัดเลอืกเฉพาะที่จําเปน 

เทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อหา ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อรูปภาพ แผนภูมิและ

กราฟใหอยูดานลางพรอมทัง้คําอธบิายสัน้ ๆ ที่สื่อความหมายไดครบถวน 

6. ประเภทของตนฉบับ    

6.1 บทความวิจัย (Research article)  เปนการนําเสนอผลการวจัิยอาจเปน Concept  

paper หรอืผลงานวจัิยที่สําเร็จสมบูรณแลวซึ่งผูเขยีนไดดําเนนิการดวยตัวเอง 

  6.1.1 สวนประกอบตอนตน 

                                1) ช่ือเรื่อง (Title) ควรสัน้ กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวจัิย ความยาวไมควรเกิน 

100 ตัวอักษร ใหเขยีนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญเฉพาะตัว



Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

Volume 7 (13) : January - June 2015

178

178 

วารสารมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

แรก ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัว

เอนไมตองขดีเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชวีติเปนภาษาไทยใหใสชื่อวทิยาศาสตรดวย 

       2) ช่ือผูนิพนธ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ

นามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุชื่อหนวยงานของ

ผูวจัิยในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศกึษาใหระบุระดับการศกึษา สาขาวชิาและสถาบันการศกึษา) 

       3) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเกินอยางละ 

300 คํา เปนการยอเนื้อความงานวจัิยทัง้เรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขยีนแบบสั้น 

ตรงประเด็น ระบุเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษ 

     4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ

วจัิย ประเด็นที่วิจัย ผลการวจัิย สถานที่ที่ทําวจัิย คําสําคัญใหเขียนทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตละชุดไม

เกนิ 5 คํา โดยระบุไวทายบทคัดยอของแตละภาษา 

 6.1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร  ไดแก เคมี ชีววิทยา ฟสิกส 

คณิตศาสตร คอมพวิเตอร วทิยาศาสตรสุขภาพ เกษตรศาสตร วศิวกรรมศาสตร และอ่ืนๆ ใหมีองคประกอบ

ดังนี้ 

    1) บทนํา (Introduction) ระบุความเปนมาและความสําคัญของการทําวจัิย เหตุผล

การทําวจัิย เอกสารงานวจัิยที่เกี่ยวของและวัตถุประสงคการวจัิย 

     2) วิธีดําเนินการวิจัย (Materials and methods) ระบุชื่อ ชนิด ประเภท จํานวน

ตลอดทั้งลักษณะเฉพาะของสิ่งที่นํามาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวเิคราะหทางสถติแิละการแปลผลการวเิคราะหขอมูล 

     3) ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น

โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัว

แปรที่ศกึษาหรอืตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทัง้อธบิาย

ผลการวจัิยใหไดสาระครบถวนอยางสัน้ ๆ  

     4) วิจารณผลการวิจัย (Discussion) เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัย

สอดคลองหรือแตกตางจากวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอน

อยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรอืผลงานวจัิยอะไรสนับสนุน 

     5) ขอเสนอแนะ (Suggestions) เปนการใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนและประเด็นที่เปนแนวทางการทําวจัิยตอไป 

     6) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัย

อยางครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
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   6.1.3 เนื้อหาในบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก

ภาษาศาสตร สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิตศิาสตร ครุศาสตร พาณิชยศาสตร บัญชแีละอ่ืน ๆ ใหมี

องคประกอบดังนี้ 

     1) บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Introduction) อธบิายถึงภูมิ

หลังความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวจัิยที่เกี่ยวของและเหตุผลของการ

ทําวจัิย 

     2) วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) เปนความเรียงเฉพาะประเด็นสําคัญของ

วัตถุประสงคการวจัิยที่ครอบคลุมแนวทางการทําวจัิยทัง้หมด 

  3) สมมตฐิานการวิจัย (Hypothesis) เปนความเรยีงสมมตฐิานเชงิพรรณนา 

หรอืระบุความสัมพันธของตัวแปรที่ศกึษา 

     4) ขอบเขตการวิจัย (Scope) กําหนดกรอบความคิดการวจัิย เปนกรอบที่เปนแนว

ทางการทําวิจัยดานเนื้อหาสาระ ประชากรและกลุมตัวอยาง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตัวอยาง การสุม

ตัวอยาง ตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปร พื้นที่และระยะเวลาการทําวจัิย 

     5) วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เชน การสํารวจ 

การศกึษาเอกสาร การทดลอง  และอ่ืน ๆ 

     6) เครื่องมือการวิจัย (Research tools) ชนิดของเครื่องมือ วิธีสราง การทดลองใช 

และการปรบัปรุงเครื่องมือการวจัิย 

     7) การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) วธิีการเก็บรวบรวมขอมูลและระยะเวลา

การรวบรวมขอมูล 

     8) การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

     9) ผลการวิจัย (Research result) รายงานผลการวจัิยเฉพาะใจความสําคัญ ชัดเจน 

และตรงประเด็นจากผลการวิเคราะหหรือสังเคราะหในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัย 

ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ 

ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทัง้อธบิายผลการวจัิยใหไดสาระครบถวนอยางสัน้ ๆ 

     10)  การอภิปรายผลการวิ จัย (Research result discussion) เปนการแสดง

ความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลองหรอืแตกตางจากวัตถุประสงค สมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวจัิยที่

มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฏีหรอืผลการวจัิยอะไรสนับสนุน 

     11) ขอเสนอแนะ (Suggestions) นําเสนอผลการวจัิยที่เดนชัดสมควรนําไปใช

ประโยชนอยางไรและแนวทางการทําวิจัยตอไป 

     12) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัย

อยางครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
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แรก ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) ใหพิมพดวยตัว

เอนไมตองขดีเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชวีติเปนภาษาไทยใหใสชื่อวทิยาศาสตรดวย 

       2) ช่ือผูนิพนธ (Authors and co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ

นามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุชื่อหนวยงานของ

ผูวจัิยในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศกึษาใหระบุระดับการศกึษา สาขาวชิาและสถาบันการศกึษา) 

       3) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไมเกินอยางละ 

300 คํา เปนการยอเนื้อความงานวจัิยทัง้เรื่องใหสั้นไดเนื้อหาสาระครบถวนตามเรื่องเต็ม ควรเขยีนแบบสั้น 

ตรงประเด็น ระบุเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษ 

     4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ

วจัิย ประเด็นที่วิจัย ผลการวจัิย สถานที่ที่ทําวจัิย คําสําคัญใหเขียนทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแตละชุดไม

เกนิ 5 คํา โดยระบุไวทายบทคัดยอของแตละภาษา 

 6.1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร  ไดแก เคมี ชีววิทยา ฟสิกส 

คณิตศาสตร คอมพวิเตอร วทิยาศาสตรสุขภาพ เกษตรศาสตร วศิวกรรมศาสตร และอ่ืนๆ ใหมีองคประกอบ

ดังนี้ 

    1) บทนํา (Introduction) ระบุความเปนมาและความสําคัญของการทําวจัิย เหตุผล

การทําวจัิย เอกสารงานวจัิยที่เกี่ยวของและวัตถุประสงคการวจัิย 

     2) วิธีดําเนินการวิจัย (Materials and methods) ระบุชื่อ ชนิด ประเภท จํานวน

ตลอดทั้งลักษณะเฉพาะของสิ่งที่นํามาศึกษา อธิบายวิธีการวิจัย แผนการทดลองทางสถิติ วิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวเิคราะหทางสถติแิละการแปลผลการวเิคราะหขอมูล 

     3) ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยใหไดใจความ ชัดเจนและตรงประเด็น

โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัว

แปรที่ศกึษาหรอืตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทัง้อธบิาย

ผลการวจัิยใหไดสาระครบถวนอยางสัน้ ๆ  

     4) วิจารณผลการวิจัย (Discussion) เปนการแสดงความเห็นวาผลการวิจัย

สอดคลองหรือแตกตางจากวัตถุประสงค สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวิจัยที่มีผูรายงานไวกอน

อยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฎีหรอืผลงานวจัิยอะไรสนับสนุน 

     5) ขอเสนอแนะ (Suggestions) เปนการใหการเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนและประเด็นที่เปนแนวทางการทําวจัิยตอไป 

     6) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัย

อยางครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
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   6.1.3 เนื้อหาในบทความวิจัย สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก

ภาษาศาสตร สังคมศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิตศิาสตร ครุศาสตร พาณิชยศาสตร บัญชแีละอ่ืน ๆ ใหมี

องคประกอบดังนี้ 

     1) บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Introduction) อธบิายถึงภูมิ

หลังความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยรวมทั้งเอกสารงานวจัิยที่เกี่ยวของและเหตุผลของการ

ทําวจัิย 

     2) วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) เปนความเรียงเฉพาะประเด็นสําคัญของ

วัตถุประสงคการวจัิยที่ครอบคลุมแนวทางการทําวจัิยทัง้หมด 

  3) สมมตฐิานการวิจัย (Hypothesis) เปนความเรยีงสมมตฐิานเชงิพรรณนา 

หรอืระบุความสัมพันธของตัวแปรที่ศกึษา 

     4) ขอบเขตการวิจัย (Scope) กําหนดกรอบความคิดการวจัิย เปนกรอบที่เปนแนว

ทางการทําวิจัยดานเนื้อหาสาระ ประชากรและกลุมตัวอยาง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตัวอยาง การสุม

ตัวอยาง ตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปร พื้นที่และระยะเวลาการทําวจัิย 

     5) วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแผนการวิจัย เชน การสํารวจ 

การศกึษาเอกสาร การทดลอง  และอ่ืน ๆ 

     6) เครื่องมือการวิจัย (Research tools) ชนิดของเครื่องมือ วิธีสราง การทดลองใช 

และการปรบัปรุงเครื่องมือการวจัิย 

     7) การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) วธิีการเก็บรวบรวมขอมูลและระยะเวลา

การรวบรวมขอมูล 

     8) การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

     9) ผลการวิจัย (Research result) รายงานผลการวจัิยเฉพาะใจความสําคัญ ชัดเจน 

และตรงประเด็นจากผลการวิเคราะหหรือสังเคราะหในการวิจัย โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงคการวิจัย 

ควรอธิบายผลการวิจัยดวยคําบรรยายเปนหลัก ถามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากใหนําเสนอเปนรูปภาพ 

ตาราง แผนภูมิและกราฟ แทรกในเนื้อหาพรอมทัง้อธบิายผลการวจัิยใหไดสาระครบถวนอยางสัน้ ๆ 

     10)  การอภิปรายผลการวิ จัย (Research result discussion) เปนการแสดง

ความเห็นวาผลการวิจัยสอดคลองหรอืแตกตางจากวัตถุประสงค สมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไวหรือผลงานวจัิยที่

มีผูรายงานไวกอนอยางไร เปนเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทางทฤษฏีหรอืผลการวจัิยอะไรสนับสนุน 

     11) ขอเสนอแนะ (Suggestions) นําเสนอผลการวจัิยที่เดนชัดสมควรนําไปใช

ประโยชนอยางไรและแนวทางการทําวิจัยตอไป 

     12) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะที่ไดนํามาอางอิงในบทความวิจัย

อยางครบถวน โดยใชระบบการอางอิงแบบ APA citation style 
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  6.2 บทความทางวิชาการ (Review article) เปนบทความที่ผูเขียนไดเรียบเรียงโดยศึกษา

คนควาจากเอกสาร งานแปล และผลงานจากประสบการณของผูเขยีนหรอืถายทอดจากผูอ่ืน มีวัตถุประสงค

เพื่อเผยแพรความรู องคความรู การเสนอความคิดเห็นที่มีคุณคาและเปนประโยชนทางวิชาการของสาขาตาง  ๆ 

6.2.1  สวนประกอบตอนตน 

 1) ช่ือเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด แสดงเปาหมายของการวจัิย ความยาวไมควร

เกิน 100 ตัวอักษร ใหเขียนชื่อภาษาไทยกอนใตมาเปนภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญ

เฉพาะตัวแรก ยกเวน Article และ Preposition ใชตัวพิมพเล็ก สวนชื่อวทิยาศาสตร (Scientific name) ใหพมิพ

ดวยตัวเอนไมตองขดีเสนใต กรณีระบุชื่อสามัญของสิ่งมีชวีติเปนภาษาไทยใหใสชื่อวทิยาศาสตรดวย 

     2) ช่ือผูเขียน (Authors and Co-authors) ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุลเต็มทั้งชื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาอังกฤษใชตัวอักษรตัวพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อและ

นามสกุล ถามีผูวิจัยหลายคนใหใชหมายเลขอางอิงเชิงอรรถกํากับตามลําดับพรอมระบุชื่อหนวยงานของ

ผูวจัิยในสวนลางของหนาแรก (กรณีเปนนักศกึษาใหระบุระดับการศกึษา สาขาวชิาและสถาบันการศกึษา) 

       3) สาระสังเขป (Summary) เปนการยอเนื้อความงานวจัิยทั้งเรื่องใหสัน้ไดเนื้อหาสาระ

ครบถวนตามเรื่องเต็ม ใหเขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยความยาวไมเกนิอยางละ 300 คํา 

     4) คําสําคัญ (Keywords) ใหใชคําที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องซึ่งเปนคําที่บอกวิธีการ 

สิ่งที่ศึกษา ผลการศึกษา สาขา การใชประโยชนหรือสถานที่ที่ทําวิจัย คําสําคัญใหเขียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกนิ 5 คํา  

 6.2.2  เนื้อหาในบทความวิชาการ มีองคประกอบดังนี้ 

    1) บทนํา (Introduction) กลาวถงึความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหา 

    2) เนื้อความ (Content) ควรนําเสนอพัฒนาการของเรื่องไดอยางนาสนใจและเนื้อ

เรื่องนัน้เปนเนื้อหาใหมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 

    3) สรุป (Conclusion) เปนการยอเฉพาะขอมูลจากเนื้อความใหสั้นไดเนื้อหาสาระ

ของเนื้อความครบถวน 

    4) เอกสารอางอิง (References) ใหระบุเฉพาะเอกสารที่ผูนิพนธไดนํามาอางอิงใน

บทความวิชาการอยางครบถวนโดยใชระบบการอางอิง APA citation style (ดูรายละเอียดและตัวอยางการ

อางอิงทายเลม หรอืดูรายละเอียดเพิ่มเตมิไดที่เว็บไซต http://journal.snru.ac.th 

 7. การอางอิงในเนื้อความ 

                การอางอิงในเนื้อความเปนการระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อความ ใหใชวิธีการอางอิงแบบ

นาม-ป (Author date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง ปที่พมิพและหนาที่อางอิงเอกสารไวขางหนาหรือขาง

หลังขอความที่ตองการอางอิง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น ดังนี้ 
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 7.1 การอางอิงช่ือบุคคล 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 ใหใสช่ือทุกคน   

(สุจรติ  เพยีรชอบ,สายใจ  อินทรัมพรรย  และสายใจ  สุวรรณธาดา. 2548 : 5) 

(Pianchoop, Intranphan  and  Suwanthada. 2005 : 5) 

ผูแตง  มากกวา  3 คน ใหใสชื่อเฉพาะคนแรก ตามดวยและคณะ  

(สุวกจิ  ศรปีดถา  และคณะ. 2550 : 145) 

(Sripathar.  et  al. 2007 : 145) 

  7.2  ช่ือนติบุิคคล หนวยงาน องคกร ที่ทําเอกสาร ใหระบุชื่อหนวยงานตามที่ปรากฏ 

 ตัวอยางการอางอิง 

 (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. 2549 : บทคัดยอ) 

                     (Thai Environment Institute. 2006 : abstract) 

 7.3 เอกสารอางอิง (References) เปนการอางอิงสวนทายเลม  โดยรวบรวมรายการเอกสาร

ทัง้หมดที่ ผูเขยีนไดใชอางอิงในเนื้อความ พรอมจัดเรียงเอกสารตามลําดับอักษรตามลําดับอักษรของผูแตง 

และใหใชการอางอิงแบบ APA (American psychological association citation style) สําหรับบทความภาษาไทย

นอกจากทําเอกสารอางอิงตามตัวอยางตอไปนี้แลว จะตองแปลเอกสารอางอิงเหลานั้นเปนภาษาอังกฤษและ

จัดเรยีงตามลําดับอักษร A - Z 
 

  หนังสอื (Book) 

  ชื่อผูแตง. (ปที่พมิพ). ช่ือหนังสอื. ครัง้ที่พมิพ. สถานที่พมิพ : สํานักพมิพ. 

  บทความจากองคกรหรอืหนวยงาน 

  ชื่อองคกร/หนวยงาน. (ปที่พมิพ). ช่ือเรื่อง. สถานที่พมิพ. 

  วิทยานพินธ 

  ชื่อผูแตง. (พ.ศ. หรอื ค.ศ.). ช่ือเรือ่ง. ชื่อปรญิญามหาวทิยาลัย. (อัดสําเนา). 
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       3) สาระสังเขป (Summary) เปนการยอเนื้อความงานวจัิยทั้งเรื่องใหสัน้ไดเนื้อหาสาระ
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ภาษาอังกฤษแตละชุดไมเกนิ 5 คํา  

 6.2.2  เนื้อหาในบทความวิชาการ มีองคประกอบดังนี้ 

    1) บทนํา (Introduction) กลาวถงึความนาสนใจของเรื่องที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหา 

    2) เนื้อความ (Content) ควรนําเสนอพัฒนาการของเรื่องไดอยางนาสนใจและเนื้อ
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  บทความจากหนังสอืที่มีผูเขียนเฉพาะบท (Book article or chapter) 

  ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ช่ือหนังสือ   

     (หนา). สถานที่พมิพ : สํานักพมิพ. 
 

  บทความจากวารสารหรอืนติยสาร  (Journal  or  magazine  article) 

  ชื่อผูเขยีนบทความ. (ปที่พมิพ). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร. ปที่ (ฉบับที่), หนา. 
 

  บทความจากหนังสอืพมิพ (Newspaper  article) 

  ชื่อผู เขียนบทความ. (ปที่พิมพ /ด /ว). ชื่อบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ , หนาซึ่งปรากฏ 

     บทความ. 
 

  บทความจากฐานขอมูลอินเทอรเน็ต (Article  from  an internet  database) 

   ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่เผยแพร). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปที่, ฉบับที่. วันที่ทําการ  

        สบืคน. จากแหลงขอมูล/สารนเิทศ. 
 

 บทความจากสารานกุรม  ( Encyclopedia article) 

 ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ. ใน สารานุกรม (เลมที่,หนา). สถานที่พิมพ   

     : สํานักพมิพ. 

  เอกสารจากฐานขอมูล CD-ROM (CD-Document) 

  ชื่อผูเขยีนบทความ. (ปที่พมิพ). ช่ือบทความ : ช่ือหนังสอื. (จากแหลงขอมูลเลขที่) 
 

  เว็บไซต (Website) 

ชื่อผูแตง. (ปที่เผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต). ช่ือเรื่องหรือช่ือบทความ, วันที่ทําการ  

   สบืคน. จาก URL 
 

8. การสงตนฉบับ ใหนําสงตนฉบับที่พมิพหนาเดยีว 2 ชุด และบันทกึลงในแผนซดี ี1 ชุด พรอม 

ระบุชื่อบทความและผูนพินธไวบนแผนซดีดีวย โดยนําสงดวยวธิใีดวธิหีนึ่งดังนี้ 

 8.1 นําสงดวยตนเองที่ สถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  8.2 นําสงทางไปรษณียที่ กองบรรณาธกิารวารสาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวจัิยและ

พัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  

 8.3 นําสงทางไปรษณียอิเล็คทรินคิส (E-Mail) ที่ rdi_snru@hotmail.com 

 8.4 นําสงทางระบบออนไลน ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal 

 9. ลิขสิทธ์ิ ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถือเปน

กรรมสิทธิ์ของ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร หามนําขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปตีพิมพซ้ําเวนแตวาจะ

ไดรับอนุญาตจากมหาวทิยาลัยเปนลายลักษณอักษร 

 10. ความรับผิดชอบ เนื้อหาตนฉบับที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผดิชอบของผูเขยีนทั้งนี้ไมรวม

ความผดิพลาดอันเกดิจากเทคนคิการพมิพ 
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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.   

 

 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 : มกราคม - มิถุนายน 2558

183

182 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 7 (13) : มกราคม – มถิุนายน 2558 

Sakon  Nakhon  Rajabhat University  Journal ; 7 (13) : January - June 2015 

  บทความจากหนังสอืที่มีผูเขียนเฉพาะบท (Book article or chapter) 

  ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ช่ือหนังสือ   

     (หนา). สถานที่พมิพ : สํานักพมิพ. 
 

  บทความจากวารสารหรอืนติยสาร  (Journal  or  magazine  article) 

  ชื่อผูเขยีนบทความ. (ปที่พมิพ). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร. ปที่ (ฉบับที่), หนา. 
 

  บทความจากหนังสอืพมิพ (Newspaper  article) 

  ชื่อผู เขียนบทความ. (ปที่พิมพ /ด /ว). ชื่อบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ , หนาซึ่งปรากฏ 

     บทความ. 
 

  บทความจากฐานขอมูลอินเทอรเน็ต (Article  from  an internet  database) 

   ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่เผยแพร). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปที่, ฉบับที่. วันที่ทําการ  

        สบืคน. จากแหลงขอมูล/สารนเิทศ. 
 

 บทความจากสารานกุรม  ( Encyclopedia article) 

 ชื่อผูเขียนบทความ. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ. ใน สารานุกรม (เลมที่,หนา). สถานที่พิมพ   

     : สํานักพมิพ. 

  เอกสารจากฐานขอมูล CD-ROM (CD-Document) 

  ชื่อผูเขยีนบทความ. (ปที่พมิพ). ช่ือบทความ : ช่ือหนังสอื. (จากแหลงขอมูลเลขที่) 
 

  เว็บไซต (Website) 

ชื่อผูแตง. (ปที่เผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต). ช่ือเรื่องหรือช่ือบทความ, วันที่ทําการ  

   สบืคน. จาก URL 
 

8. การสงตนฉบับ ใหนําสงตนฉบับที่พมิพหนาเดยีว 2 ชุด และบันทกึลงในแผนซดี ี1 ชุด พรอม 

ระบุชื่อบทความและผูนพินธไวบนแผนซดีดีวย โดยนําสงดวยวธิใีดวธิหีนึ่งดังนี้ 

 8.1 นําสงดวยตนเองที่ สถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  8.2 นําสงทางไปรษณียที่ กองบรรณาธกิารวารสาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวจัิยและ

พัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  

 8.3 นําสงทางไปรษณียอิเล็คทรินคิส (E-Mail) ที่ rdi_snru@hotmail.com 

 8.4 นําสงทางระบบออนไลน ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal 

 9. ลิขสิทธ์ิ ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถือเปน
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ไดรับอนุญาตจากมหาวทิยาลัยเปนลายลักษณอักษร 

 10. ความรับผิดชอบ เนื้อหาตนฉบับที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผดิชอบของผูเขยีนทั้งนี้ไมรวม
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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 
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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 

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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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 

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 
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must be written in both Thai and English within a limit of 5 words for each language and placed at the 
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mathematics, computer, health science, agricultural science, engineering and others, must be composed 
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the research as well as other related documents and the purpose of the research. 
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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 
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      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. 
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: linguistics, social science, political and administrative science, jurisprudence, education, commerce, 

accountancy and others, must be composed of the following elements. 
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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. 

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 In-

text 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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