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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี มี้วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพระราชทัศนะและพระราชกุศโลบายการ
ส่ือสารมวลชนของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัตามบริบทการเมือง ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 
2477 (2) ศึกษาแนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477 และ (3) ศกึษาต้นแบบการส่ือสาร
การเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 
พ.ศ. 2477 วิธีการวิจยัเป็นการศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์จากชีวิตและผลงานท่ีเป็นหลกัฐานชัน้ต้นของ
นักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นฐานการเป็นวิเคราะห์

ผลการวิจยั พบว่า (1) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเป็นธรรมราชา “พ่อคุ้มครอง
ลูก ” ใ ช้พระคุณเ พ่ือส ร้าง เส รีภาพของประชาชน  ฐานรากของหนัง สือพิม พ์และภาพยนตร์ 
(2) นกัหนงัสือพิมพ์ไทยได้สร้างแนวความคิด 2 กระแสหลกัเพ่ือสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางการเมือง คือ 
มนษุยภาพ และหลกัธรรมแห่งหนงัสือข่าว และ (3) วิธีการส่ือสารการเมือง 4 วิธีสําคญัเป็นต้นแบบการ
ส่ือสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทย 4 ต้นแบบหลกั ดงันี ้วิธีการแรก คือ “คณะสภุาพบรุุษ” มีนาย
กุหลาบ  สายประดิษฐ์ นายมาลัย  ชูพินิจ นายอบ  ไชยวสุ และนายโชติ  แพร่พันธุ์ เป็นแกนนํา เป็น
ต้นแบบนกัหนงัสือพิมพ์อิสรชน วิธีท่ีสอง คือ หนงัสือพิมพ์ประชาชาต ิเป็นฐานการเมืองสร้างประชาธิปไตย
โดยหม่อมเจ้า วรรณไวทยากร วรวรรณ กบันายกหุลาบ  สายประดิษฐ์ และคณะสภุาพบุรุษ เป็นต้นแบบ
นกัหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตย วิธีท่ีสาม คือ นกัหนงัสือพิมพ์ราชสํานกัสร้างหนงัสือพิมพ์อุดมคติสู่ความ
เป็นจริง และวิธีการท่ีส่ี คือ การสื่อสารใต้ดินของนกัหนงัสือพิมพ์ 2 ท่าน ได้แก่ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์ 
และนายสอ  เสถบตุร เป็นต้นแบบหนงัสือพิมพ์ใต้ดนิ 

คาํสาํคัญ  แนวความคดิ  วิธีการสื่อสารการเมือง รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are: (1) to study the mass communication attitude and 
strategy of King Prajadhipok in the political context between 1925-1934, (2) to study the 
political communication concept and communication strategy of Thai journalists during the 
reign of King Prajadhipok between 1925-1934, and (3) to study political communication models 
used by Thai journalists during the reign of King Prajadhipok between 1925-1934. The research 
methodology involves the study of primary sources regarding the history and works  of Thai 
journalists during the reign of King Prajadhipok.  

From the research, (1) it was found that King Prajadhipok was a Dhammaraja (just 
and virtuous king), who ruled in the manner of “a father protecting his children”, using his 
benevolence to create civil liberties and to construct the important core foundation for 
journalism and film. (2) Thai journalists formulated two major concepts that brought about 
public political awareness. The concept about Being Human and the second major concept, 
Newspaper Ethics. (3) Political communication methodologies which paved way for 4 Thai 
journalistic political communication role models. The first methodology, employed by the 
“Supabburut Group”, the impetus for the free man’s newspaper led by independent newspaper 
role models Kularb Saipradit, Malai Choopinij, Ob Chaivasu and Chote Praepan. The second 
methodology, employed by the Prachachat Newspaper run by Mon Chao Wan Waitayakorn 
Varavan, Kularb Saipradit and the Supabburut Group, played a model role in democratic 
journalism. The third methodology was used by a journalist of the royal court in creating the 
ideal newspaper of Pramuan Road.  Prince Bhittayalongkorn (Nor Mor Sor) was role model for 
an ideal journalist in a world of reality. The fourth methodology was used by M.R. Nimitmongkol 
Nawarat and Sor Settabutr in their underground communication and was taken as model for 
underground journalism.   
Keywords: concept, methodology for political communication, the Reign of King Prajadhipok  

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหาที่ทาํการวจิัย 

ช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง 2477 ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการปกครองแบบกลบัขัว้จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์สูร่ะบอบประชาธิปไตย การเมือง
ได้กลายมาเป็นประเด็นหลกัของคนในยคุนัน้  นกัส่ือสารมวลชนจึงพยายามใช้ส่ือท่ีอยู่ในมือของตนเพ่ือ
ส่ือสารเผยแพร่แนวความคดิทางการเมืองท่ีตนยดึถือ  ช่วงเวลาดงักลา่วจงึเป็นต้นกําเนิดนกัส่ือสารมวลชน
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คนสําคญัเป็นผู้ นําแห่งการเปล่ียนแปลงด้านส่ือสารมวลชนมาจากชนทุกชัน้ทางสงัคม ไม่ว่าพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ราชวงศ์และสามญัชน ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของ
พระมหากษัตริย์ ในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ได้บม่เพาะเสรีภาพและให้โอกาสความเสมอภาคแก่ชน
ทกุชัน้ได้เรียนรู้ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพฒันาประเทศอยา่งไมปิ่ดกัน้ 

จากมลูเหตดุงักลา่วข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาพระราชทศันะและพระราชกศุโลบาย
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัต่อการสื่อสารมวลชน ตามบริบทการเมือง แนวความคิดและ
วิธีการสื่อสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยร่วมสมยัในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัวา่
มีแนวความคิดอะไรบ้าง มีการสร้างเนือ้หาสาระของสาร และยุทธวิธีการสื่อสารการเมืองใดบ้าง พร้อม
ค้นหาต้นแบบส่ือสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 เพ่ือใช้เป็นรากฐานการสร้างระบบการส่ือสารการเมืองไทยเชิงพฒันาการ
แบบยัง่ยืนสืบตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพระราชทัศนะ และพระราชกุศโลบายการส่ือสารมวลชนของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัตามบริบทการเมืองระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 

2. เพ่ือศึกษาแนวความคิดและวิธีการส่ือสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 

3. เพ่ือศึกษาต้นแบบการส่ือสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวจิยั 

แนวความคิด หมายถึง  แก่นความคิด อุดมการณ์ หลกัการ วิธีการคิด บทบาทหน้าท่ี วิธีการ
ส่ือสาร จริยธรรมและแนวปฏิบตัิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัและนกัหนงัสือพิมพ์ไทยเพ่ือใช้
ส่ือสารการเมืองในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 

วิธีการสื่อสารการเมือง  หมายถึง การสร้างเนือ้หาสาระของสาร และยทุธวิธีการสื่อสารการเมือง
ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั และนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัระหวา่ง พ.ศ. 2468 ถึง 2477   
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กรอบความคดิในการวิจยัและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคดิ 

  

ผู้วิจยัสร้างกรอบความคดิในการวิจยับนรากฐานพระราชทศันะและราชกศุโลบายการสื่อสาร-              
มวลชนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัตามบริบทการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477 
พร้อมทัง้แกะรอยจากชีวิตและผลงานของนักหนงัสือพิมพ์ไทยกลุ่มเป้าหมายหลกั 8 พระองค์ หรือท่าน
ดงักล่าวข้างต้น เพ่ือศึกษาแนวความคิด วิธีการส่ือสารการเมือง และต้นแบบการสื่อสารการเมืองของ
นกัหนงัสือพิมพ์ไทยหลกัดงักล่าว ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ. 2477 ภายใต้กรอบการวิเคราะห์หลกัของ         
สกุญัญา  สดุบรรทดั (2544) Hall (1980), Batson (1984), McQuail (1987) และ Laitila (2005) 

พระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นักหนังสือพมิพ์ไทย 
1. น.ม.ส.
2. มจ.วรรณไวทยากร  วรวรณ
3. นายกหุลาบ  สายประดิษฐ์
4. นายมาลยั  ชพิูนิจ
5. นายโชติ  แพร่พนัธุ์
6. นายอบ  ไชยวสุ
7. ม.ร.ว.นิมิตรมงคล  นวรัตน
8. นายสอ เสถบตุร

พระราชทศันะ 
พระราชกศุโลบายการส่ือสารการเมือง 

ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์กบัประชาธิปไตย 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  ระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๗ 

การสร้างเนือ้หาสาระของสาร 

ยทุธวิธีการส่ือสารการเมือง ประชาชน 

  ต้นแบบ           แนวความคดิและ 
            วิธีการส่ือการการเมือง 

แนวความคดิ 

วิธีการส่ือสารการเมือง 
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจยัเป็นการศกึษาเชิงประวตัิศาสตร์จากชีวิตและผลงานท่ีเป็นหลกัฐานชัน้ต้น
ของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 
2477 เป็นฐานการวิเคราะห์จํานวน 8 พระองค์ หรือท่าน ได้แก่ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 
(น.ม.ส.) หมอ่มเจ้าวรรณไวทยากร  วรวรรณ  (พระวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์)  ม.ร.ว.นิมิตร
มงคล  นวรัตน  นายกหุลาบ  สายประดษิฐ์  นายมาลยั  ชพูินิจ  นายโชติ  แพร่พนัธุ์  นายอบ  ไชยวส ุ และ
นายสอ  เสถบุตร  ร่วมกับการสมัภาษณ์ระดมสมองผู้ทรงคณุวุฒิจํานวน 18 ท่าน วิเคราะห์การจบักลุ่ม
ทางประวตัิศาสตร์แกะรอยตามกาลเวลา การตีความและแปลความเปรียบเทียบกันและกัน หกัล้างกัน
ระหวา่งกรณี และการเสนอเหตผุลเพ่ือสร้างข้อสรุป 

ผลการวิจัย 

1. “ธรรมราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวักบั “เสรีภาพของประชาชน ฐานราก
ของหนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์” ด้วยพระราชทศันะทางการเมืองของพระองค์ทรงใช้พระคณุแห่งธรรม
ราชา “พ่อคุ้มครองลกู” ในฐานะ “พ่อ” จึงทรงเห็นว่า ต้องแนะนําลกูคือ ประชาชนให้รู้จกัปกครองตนเอง 
ประชาชนจึงเป็นฐานรากหรือรากแก้วของประชาธิปไตยในอนาคต ทรงทําแต่สิ่งท่ีดีเท่าท่ีจะกระทําได้ 
หนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์เป็นตวัแทนแห่งพลงัขบัเคล่ือนความคิดเห็นของประชาชน พระองค์จึงทรงเปิด
ตลาดเสรีทางความคิดเห็นให้แก่ส่ือหนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์ รัฐไม่เข้าไปแทรกแซงสื่อ และทรงต้องการ
ให้หนงัสือพิมพ์และภาพยนตร์มีเสรีภาพควบคู่กับมีความรับผิดชอบทางสงัคม ได้มาตรฐานธรรมจรรยา
แห่งวิชาชีพอยา่งแท้จริง 

2. แนวความคิดหลกัของนกัหนงัสือพิมพ์ไทย คือ มนุษยภาพและหลกัธรรมแห่งหนงัสือข่าว
เพ่ือสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางการเมือง ช่วยสะท้อนการสื่อสารการเมือง 4 วิธีสําคญั สูก่ารเป็นต้นแบบ
การสื่อสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ไทย 4 ต้นแบบหลกั ได้แก่ วิธีการแรก คือ “คณะสภุาพบรุุษ” พลงั
ขบัเคลื่อนหนงัสือพิมพ์อิสรชนโดยมีนายกหุลาบ  สายประดิษฐ์ นายมาลยั  ชูพินิจ  นายอบ  ไชยวส ุและ
นายโชติ  แพร่พันธุ์ เป็นแกนนํา เป็นต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อิสรชน ใช้ยุทธวิธีการเขียนบทความ บท
บรรณาธิการ คตบินัเทิงทางหน้าหนงัสือพิมพ์ และออกเป็นหนงัสือเลม่ เป็นการส่ือสารแบบนํา้ซมึบอ่ทราย 
วิธีที่สอง คือ หนงัสือพิมพ์ ประชาชาติ เป็นฐานการเมืองสร้างประชาธิปไตย โดยหมอ่มเจ้าวรรณไวทยากร 
วรวรรณ กบันายกหุลาบ  สายประดษิฐ์ และคณะสภุาพบรุุษ เป็นต้นแบบนกัหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตย ได้
ทําหน้าท่ีเป็นครูสอนการเมือง เสนอข่าวสดและเขียนด้วยภาษาประณีตและงดงาม วิธีการที่สาม คือ 
นกัหนงัสือพิมพ์ราชสํานกัสร้างหนงัสือพิมพ์อุดมคติแห่งสํานกัถนนประมวญ โดยมีพระราชวงศ์เธอกรม
หม่ืนพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) เป็นต้นแบบหนงัสือพิมพ์อดุมคติสูค่วามเป็นจริง ทรงเป็นครู “ธรรมะในใจของ
หนงัสือพิมพ์” และผดุงรักษาคณุงามความดีของพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในใจมวลประชา เพ่ือรักษาสาย
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สมัพนัธ์และความทรงจํา และวิธีการที่ ส่ี คือ การส่ือสารใต้ดินของนกัหนงัสือพิมพ์ 2 ท่าน ได้แก่ ม.ร.ว.
นิมิตรมงคล  นวรัตน และนายสอ  เสถบุตร เป็นต้นแบบนกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดิน ได้ออกหนงัสือ น้ําเงินแท ้
การเขียนบทความส่งออก เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนในโลกภายนอกในขณะท่ีถูกจองจําอยู่ ฐาน
นกัโทษการเมือง พร้อมทัง้ได้ผลติงานอิสระตามความคดิฝัน 

การอภปิรายผล 

1. ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อิสรชน  “ปลุก ปลูกและเปล่ียนแปลง” คือ หวัใจของการ
ส่ือสารการเมือง นกัหนงัสือพิมพ์อิสรชนมีหวัใจหลอ่หลอมมาจากมนษุย์ปถุชุนธรรมดาท่ีได้รับโอกาสและมี
เวทีสาธารณะใช้แสดงความคิดความเห็น การเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้โดยบทบาทและหน้าท่ีของวิชาชีพ
ตนเองได้โดยตรง คือ การเป็นนกัหนงัสือพิมพ์ สมาชิกชาวคณะสภุาพบรุุษทกุคนจึงมีชีวิตและจิตวิญญาณ
ท่ีมีเสรีภาพเป็นรากฐานของการทํางานอยู่ทกุขณะจิต มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปลกุให้ชาวสยามในยคุนัน้ได้ต่ืน 
ได้ตระหนกัถึงความเป็นมนษุยภาพของตน ว่าแตล่ะคนมีคณุคา่ พร้อมทัง้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเป็นการ
ปลูก บ่มเพาะแนวความคิดหลกั “มนุษยภาพ” ได้ชูประเด็นเร่ืองความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคทาง
โอกาสเพ่ือทําประโยชน์เพ่ือสว่นรวม และเสรีภาพแห่งความรัก และได้เรียกร้องเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
กระบวนทัศน์และการกระทํา มีการส่ือสารยํา้เตือนด้วยความถ่ีทุกวนัทางหน้าหนงัสือพิมพ์รายวนั และ
สร้างความตอ่เน่ืองด้วยยทุธวิธีการสื่อสารแบบนํา้ซมึบอ่ทราย ผา่นหนงัสืออา่นเลน่คตบินัเทิง 

2. ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย  การออกหนงัสือพิมพ์ ประชาชาติ นบัเป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ท่ีเด่นชัดของบทบาทและหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์เพ่ือขบัเคล่ือนการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรง ดงันัน้ นักหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ  จึงเป็นนักหนังสือพิมพ์ท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการเมืองเป็นหลกัในห้วงเวลาหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จงึอาจกลา่วได้วา่ หนงัสือพิมพ์ ประชาชาติ ได้ช่วยหลอ่หลอมสร้างนกัหนงัสือพิมพ์รุ่น
ใหม่ให้เป็นนักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  เป็นการสร้างนักหนังสือพิมพ์ท่ีเกิดจาก
นกัหนงัสือพิมพ์อิสรชนท่ียดึหลกัแนวความคิด “มนษุยภาพ” จากคณะสภุาพบรุุษ และนกัหนงัสือพิมพ์รุ่น
ใหม่ท่ีกําเนิดขึน้จาก อุดมการณ์ประชาธิปไตยของการทํางานในหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ ร่วมกับ
นกัการเมืองของคณะราษฎรบางท่านท่ีมีความรักในการเขียนได้เป็นนกัคอลมัน์นิสต์พิเศษให้ และท่ีสําคญั
ยิ่งคือ หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ หรือท่านวรรณ ได้ทรงเป็นเสาหลกัประชาธิปไตยทางหลกัวิชา
และหลกัปฏิบตัิธรรมจรรยาของการเป็นนกัหนงัสือพิมพ์ท่ีดี จนนกัหนงัสือพิมพ์ทกุคนในยคุนัน้ยอมรับนบั
ถือพระองค์ท่านเป็นครู เรียกพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์” ถือเป็นอาจารย์นักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย 
นับเป็นการจัดส่วนผสมการส่ือสารการเมืองได้อย่างสมดุลลงตัว จึงส่งผลโดยตรงต่อการสร้าง
นกัหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตยให้เกิดขึน้จริง เพ่ือร่วมช่วยร่วมขบัเคล่ือนประชาธิปไตยให้บรรลผุลในช่วงต้น
ได้ดงัตัง้เป้าหมายไว้ 
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3. ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อุดมคตสู่ิความเป็นจริง จดุกําเนิดของต้นแบบนกัหนงัสือพิมพ์
อดุมคตสิูค่วามเป็นจริง เกิดจากผู้ ท่ีมีใจรักศรัทธาในวิชาชีพหนงัสือพิมพ์ มุง่มัน่ต้องการสร้างหนงัสือพิมพ์ท่ี
เป็นหนังสือพิมพ์อย่างแท้จริง หมายความว่า เป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมีเสรีภาพด้วยความรับผิดชอบ มีการ
ประพฤติปฏิบตัิบทบาทและหน้าท่ีอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ตามธรรมจรรยาท่ีดีของหนงัสือพิมพ์สูค่วามเป็น
จริงในสยามประเทศท่ีถูกเรียกขานว่า เป็นประชาธิปไตยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
บุคคลต้นแบบท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานี  ้คือ  พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  ทรงเป็น
นักหนังสือพิมพ์สามแผ่นดิน เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป พระองค์ท่านทรงต้องการประกอบอาชีพ
นกัหนงัสือพิมพ์ท่ีทรงรัก พร้อมทัง้ทรงทําหน้าท่ีของการเป็นนกัหนงัสือพิมพ์ท่ีดีตามหลกัธรรมจรรยาของ
หนงัสือพิมพ์ ซึง่ทรงยดึถือปฏิบตัมิาตัง้แตค่รัง้แผน่ดนิสยามถกูปกครองด้วยระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 
สู่ยุคประชาธิปไตย พระองค์ทรงเป็นเจ้าของและนกัหนงัสือพิมพ์แห่งสํานกัถนนประมวญ ประกอบด้วย 
ประมวญวนั ประมวญสาร และ ประมวญมารค 

4. ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์ใต้ดนิ  จดุเปล่ียนแปลงสําคญัประการหนึ่งหลงัการเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ก็คือ การเกิดกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 ทําให้คําว่า “นักโทษการเมือง”  ปรากฏ
เด่นชดัขึน้ นกัโทษการเมืองคนสําคญัท่ีได้รับแรงกดดนัการเมืองแห่งผลการกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 จน
สง่ผลให้เกิดนกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดนิขึน้ 2 ท่านเดน่ๆ ได้แก่ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล  นวรัตน  และนายสอ  เสถบตุร   
  “เสรีภาพในการส่ือสาร รากฐานประชาธิปไตยแท้” นกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดินมีเป้าหมาย
ของการเคล่ือนไหวเพ่ือช่วยส่ือสารในอีกมิติหนึ่งท่ียงัไม่เคยถกูเปิดเผยมาก่อนของคนกลุ่มหนึ่งท่ีมีความ
คิดเห็นแย้ง หรือแตกต่างจากรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย แล้วรัฐบาลได้ใช้วิธีการกําจดักลุ่มคนนีด้้วย
วิธีรุนแรงและไร้ความยตุธิรรม ม.ร.ว.นิมิตรมงคล  นวรัตน  เขียนไว้ในบนัทึกของตนท่ีช่ือว่า “วนันี”้ ได้เรียก
ประชาธิปไตยของคณะราษฎรนัน้เป็นของจอมปลอม หรือ เป็นของเก๊ หลอกลวง คําว่ากบฏในสมยันีไ้ม่ใช่
หมายถึง คนอธรรม แตห่มายถึงคนรักสตัย์รักธรรมตา่งหาก ถึงกระนัน้คนเหลา่นัน้ก็ต้องถกูคมุขงัอยู่ในกรง
เหมือนสตัว์เดรัจฉาน นกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดิน ได้แสดงให้เห็นคณุคา่ของเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั เห็นคนเป็นคน
เพ่ือร่วมสร้าง “สงัคมท่ีเป็นอดุมรัฐ” สามารถให้ความเป็นธรรมแก่คนทกุคนได้เสมอหน้ากนั และคณุคา่ของ
คนมีพืน้ฐานจากการมีเสรีภาพในการส่ือสาร นกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดนิจงึเป็นกระจกเงาสะท้อนการดิน้รนตอ่สู้
เพ่ือเสรีภาพในการส่ือสาร ซึ่งเป็นรากฐานสําคญัยิ่งของสงัคมประชาธิปไตยแท้ๆ นักหนังสือใต้ดินจึง
เปรียบเสมือนไอนํา้ร้อนท่ีถูกแรงกดดนั ได้พยายามหาช่องทางระบายออกมา แม้เพียงมีช่องทางเล็กนิด
เดียว ก็พวยพุ่งออกมาได้อย่างมีพลงัไม่ขาดสายของการส่ือสารการเมืองของนกัหนงัสือพิมพ์ใต้ดิน  ถือว่า 
เป็นขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือปลดแอกประชาธิปไตยจอมปลอมท่ีเกิดขึน้ในสมยันัน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดันําเนือ้หาสาระสําคญัของข้อค้นพบจากการวิจยัครัง้นี ้บรรจเุป็นสว่นหนึ่งของหลกัสตูร
นิเทศศาสตร์ทัง้การศกึษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นรายวิชา หรือชดุวิชา เพ่ือให้
นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ต้นรากแห่งประวัติศาสตร์การสื่อสารมวลชนไทย หลักปรัชญา แนวความคิด 
วิธีการคดิและวิธีการสื่อสารของนกัหนงัสือพิมพ์ไทยและนกัภาพยนตร์อยา่งลุม่ลกึ 

2. ควรจดัเป็นแหลง่เรียนรู้ e – learning ของนกัคดินกัหนงัสือพิมพ์ไทย เพ่ือให้นกัเรียน นกัศกึษา
นกัวิชาการ นกัวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ และผู้สนใจได้ศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 

3. ควรจัดตัง้สถาบนั หรือศูนย์นักคิดนักเคล่ือนไหวทางนิเทศศาสตร์ร่วมสมัย  โดยสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ นําใช้ข้อค้นพบของการวิจัยนีเ้ป็นฐานความรู้หลกั 
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การพฒันาศักยภาพกลุ่มผู้รับงานไปทาํทีบ้่านด้วยส่ือ ICT ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ICTs To Empower ASEAN  Homeworkers*

รองศาสตราจารย ์ดร.กมลรัฐ  อินทรทศัน์  และ รองศาสตราจารยปิ์ยฉตัร  ลอ้มชวการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 11120 

INTRODUCTION 

This research is part of a regional research on women homeworkers and their 
use of Information Communication Technology (ICT) for their work in three 
countries of South-east Asia – Indonesia, Thailand and Malaysia. It tries to answer 
two main questions:- 

What are the key gender-specific issues and challenges faced by urban
poor women homeworkers in Thailand carrying out home-based work?
How can women homeworkers be empowered by the use of ICTs for
economic activities and thus take ownership/control of the management
of social networks, information sharing and other activities that enable
them to work from home and enjoy the full benefits thereof?
In relation to the above questions, the research project, thus, focuses on the

following key areas:  
a) The enabling environment or the contexts, structures and mechanisms

supporting women homeworkers and their use of ICTs for work;
b) Activities or efforts to address gender issues of urban women homeworkers;

and 
c) Understanding the potential for ICT-Empowered Women Homeworkers

1) Marginalization of women in the labour market. Although labour force
participation of women in Thailand is high, the issues related to womens status in 
employment and the recognition of the contribution of women in reproductive and 
productive work is still a concern.  The participation in economic activities increases 
the burden of women as they still bear most of the responsibilities for the domestic 
work.  Household division of labour is still engendered and the introduction of ICT 
usage may add instead of reduce homeworkers’ burden and responsibilities.  
2) Invisibility of Women.  Many women remain ‘invisible’ in the production process
especially those homeworkers who are subcontractors or waged-homeworkers.  They 
produce parts of end products.  They are also not regarded as the main users of 
technology. 

---------------------------------------- 
*บทความวจิยัเร่ืองน้ีคดัมาจาก วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.  ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1  ตุลาคม  2552
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3) Masculine culture of technology.  In some cultures, there are inherent factors 
which hinder women from using technology.  These factors promote and facilitate the 
control and mastery of technology by men (Wajcman, 1991).  In Thailand, this 
situation has improved somewhat as women have to some extent gained accessibility 
as ICT has become affordable, widened its coverage, and became user-friendly.  ICT 
tools have become commonly used to promote gender’s equity. 
              There are two sub-themes related to the issue of masculine culture of 
technology discussed in this research: 
 a) ‘Woman question in technology’. Here the exclusion of women from 
technological work is discussed.  It tries to examine structural barriers hindering 
women’s participation such as discrimination based on sex in the training, 
development in employment and the awarding of assistance or grants in projects 
(Wajcman, 1991).  It also considers the differential socialization for boys and girls at 
home and at schools, which may later translate into women not being comfortable 
with the use of technology.  Women’s participation in technology is also related to 
access to education, training and employment based on gender discrimination.   
b) ‘Technology question’. These issues relate to the nature and structure of 
technologies and technology work.  Women may be excluded from technological 
work while in addition the nature and design of technology is not appropriate for 
women’s needs and interests (Wajcman, 1991). 
 

METHODOLOGY 
 

Three locations in Thailand were selected for the fieldwork for the research 
project to be conducted :  Bangkok including greater Bangkok, Chiangmai and 
Khonkaen because of its high concentration of homeworkers together with the 
presence within the same vicinity of various industries that have high growth 
potential. 
Selection of Homeworkers : The main criteria in selecting the homeworkers from the 
three Thai study sites are vulnerability (e.g., income level, health status, number of 
dependents) and actual or potential access to ICTs.  Using these criteria, the Thai 
research team interviewed 75 homeworkers, including 3 male homeworkers and 72 
female homeworkers.  Of these, 26 are from Bangkok and Greater Bangkok, 24 are 
from Chiangmai, and 25 are from Khonkaen.  From each city, the urban poor areas 
which have access to ICTinfrastructure were selected.   
Selection of Stakeholders  : forty sectoral stakeholders who work directly or 
indirectly with homeworkers: 1) Government agencies (GOs): 19 (47.5%), 2) Non-
Government agencies (NGOs): 5 (12.5%), and 3) Private sector and others: 16 (40%)   
Research Method : four methods to gather relevant information - interviews, focus 
group discussions, oral histories and observations for case study.  
 
RESEARCH FINDINGS 

 
Contexts, structures and mechanisms supporting women homeworkers and their 
use of ICTs for work  
a) Profile of Home-Based Work 

After the Asian Financial Crisis of 1997, Economic reforms were introduced 
to strengthen the Small and Medium size Enterprises (SMEs).  This effort also 
stimulated various kinds of domestic production and income generation activities.  
Homeworkers in Thailand can register with the Ministry of Labour and are divided 
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into 374 groups/types of homeworkers such as housewives’ groups, elderly groups, 
HIV positive groups.  The selection of homeworkers for interview has taken into 
consideration these different groupings of homeworkers.  This research involves two 
main groups of homeworkers - those who work individually from home and those 
who work in groups in the vicinity of their home.  Those who work in groups may be 
homepreneurs working with members of their families or employing waged 
homeworkers on a part or full-time basis in their home-based enterprise).  
b) Homeworkers’s personal characteristics 
  Over eighty percent of homeworkers in Thailand are women (Chasombat 
1999).  The majority of homeworkers interviewed in this study work individually 
from home, although a significant number work with others as groups (e.g., family-
based enterprises).  These patterns resemble the findings of the study done by 
Kasetsart University (1999).  Those who work individually from home, may be small 
scale homeworkers or homepreneurs with others working for them.  Homeworkers 
who work individually are likely to belong to or are registered with groups but may or 
may not be active members of the group. 
   The majority of the homeworkers (69%) are married with children, though a 
significant number of their husbands are working away from home as migrant 
workers.  Those working elsewhere within Thailand return home two to three times a 
year whereas those working abroad are only able to return every two to three years.  A 
few homeworkers narrated sad tales of ‘disappearing’ husbands who come and go 
without informing their wives of their intention.   
c) Household and home-based work socio-economic features 

Most homeworkers interviewed in Bangkok live in rented dwellings mostly in 
slums.  Workers interviewed in Chiangmai and Khonkaen are more likely to own their 
house or live in lower or middle class suburban residential areas.  The slums in 
Bangkok are often in the midst of the lower or middle-class residential areas.  The 
front streets may be lined with well constructed link houses for the middle class but 
behind these are a myriad of squatter settlements with no proper sanitation and 
drainage.  Some have water and electricity supplies, illegally channelled from the 
main street. While fewer homeworkers in Thailand are exposed to hazardous work 
and living conditions compared to the past all is not well.  In the urban areas, there is 
overcrowding, lack of ventilation and poor sanitation.  The poor sanitation especially 
in the city slum areas become breeding grounds for mosquitoes and flies and are 
infested with mice and other disease-carrying vermin.  In contrast, around the city 
fringes the home-based works are in the open air, or in well-ventilated areas. 
   The household income of the homeworkers interviewed is between US$50 to 
US$550 per month.  The average working hours are 10 to 12 hours per day, and their 
average income is mostly between US$2 to US$5 per day i.e. the monthly income 
being between US$50 to US$150. Twenty four homeworkers i.e. 32% earn US$51 to 
US$150, while 15 Homeworkers (20%) earn US$151 to US$250.   
d) Skills and training 
 The homeworkers interviewed are mainly engaged in the following types of work:  
o Garments/Clothes: Sewing, embroidery, clothes decoration, and cloth mattresses 

40%) 
o Handicraft: Wood carving, weaving, clothes hanger, mulberry papers and products, 

and artificial flowers (25.5%) 
o General home-based work: Food services, decorative items, other types of 

souvenirs, and factory-related product i.e. powder puff which is not a handicraft 
(12.4%) 
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o Local wisdom home-based work: Silk weaving, cotton weaving and decoration, 
and Benjarong pottery - high-end products which allow home workers to earn 
higher income (10.6%) 

o Fishing net weaving (8%)  
o Services: Traditional massage, beauty salon (4%)  

The home-based work is primarily centred around the making of creative products 
with only a few linked to the food-processing industry.  Some products like silk 
and pottery are for niche markets.  There is a slight differentiation in the type of 
homeworking among the three sites as noted below:  

e) ICT structures in the community  
All of the Thai homeworkers interviewed use telephones (either fixed line or 

mobile phones) for work and personal purposes.  Nearly 100% have their own mobile 
phones units which they use for their personal and home-based business contacts.  
The majority of those owning their own units share it, allowing other members of the 
family to use them. Generally spend around 150 to 250 Baht (about US$7) per month, 
for their pre-paid card phone.   

Among the useful ICT tools in Thailand are the community radio and 
community broadcasting towers which are very accessible and appropriate for most 
areas of Thailand. Both tools are encouraged by the government as tools for 
community development.   

Another interesting ICT tool in addition to the community radio is Cable TV. 
It is widely subscribed to because of its low fee (about 300 Baht/US$7 per month) and 
its wide service coverage especially in the urban areas.  While it creates more interest, 
it is less accessible than the community radio to homeworkers for business due to 
higher charges.  

Cheap ICT tools include the VCD and the DVD.  Although the software and 
hardware for these forms of media are affordable for both urban and rural people, 
costing as little as US$30 for a VCD or DVD player, their main content focuses on 
entertainment.  Only a few agencies are starting to produce this kind of media for 
training and people empowerment. 
2) Activities or efforts to address gender issues of urban women homeworkers 

Both groups of homeworkers i.e. piece-rate or waged homeworkers and the 
homepreneurs face challenges.  The waged homeworkers’ have challenges with 
meeting urgent deadlines, completing and delivering their products, obtaining a fair 
price for their labour, meeting product quality control as well as health related issues.  
The homepreneurs are challenged with the basics of how to run their business by 
themselves i.e. investment, quality production and marketing.  It normally takes 
homepreneurs five years to handle the multiple aspects they are confronted with and 
establish their business even though they have received continuous support from 
various agencies including SME training programmes, SME Bank loans, and the 
Export Promotion Department.  Networks both formal and informal i.e. their 
customers, employers, group members, and marketing networks are essential.  Both 
groups are in search of solutions to build their capacity and access resources 
beneficial to their development.  

      Action towards ICT-enabled home-based work 
There is a lack of access to ICT training for more effective use for promotion 

and sales.  Most homeworkers have not received training on the use of ICT tools.  The 
government agencies blamed homeworkers for the lack of interest in training.  The 
reason for this apparent lack of interest is possibly due to insufficient awareness 
among homeworkers regarding the benefits of such tools beyond their present usage 
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and the heavy dual burden of work and the homeworkers family responsibilities as 
evident in the earlier discussions on the gender division of labour both in reproductive 
and productive work with the women assuming full responsibility for domestic duties.  
The extension staff members servicing homeworkers, often lack exposure to the wider 
use of ICTs for work.  These organizations and their staff primarily focus on 
providing economic, income-generating assistance.  
3) Understanding the potential for ICT-Empowered Women Homeworkers. 

The problems, challenges and opportunities faced by the homeworkers, 
together with the gender issues are simultaneously linked to gender norms related to 
intra-household gender relations; notions of women and work and notions of women 
and technologies.  Transforming gender relations for women homeworkers to use 
ICTs requires gender justice in all of these areas.   
        a) Preventing marginalization of women in the labour force 

Most home-workers interviewed conveyed their past feelings of ‘low self-
confidence’.  Because they have little education they feel that they are ‘not respected 
and not recognised for their contribution’ by their own families or the communities.  
They are normally regarded as ‘just housewives’ whose main role is to serve the 
family, and be dependent on their husbands.  These images of the ‘lowly’ women, 
born to suffer and be a ‘martyr’ for the happiness and well-being of her husband and 
children, are often reinforced in the television programmes popular among the 
housewives and homeworkers.  
        b) Making women visible in the economy 

With the continuous efforts and supportive policies of the Thai government to 
eradicate poverty and promote entrepreneurship, the homeworkers and homepreneurs 
have enhanced their confidence in ‘themselves’ and become more ‘visible’.  Some of 
them became breadwinners of the family, group leaders, or community leaders as they 
help others venture into being business-owners or homepreneurs.  The OTOP product 
champions are an inspiration to other women homeworkers. 
        c) Transformation of meanings attached to gender and technology 

Homeworkers generally have a positive attitude toward ICTs although they 
think that they are not educated enough to use these tools.  Their children, and 
sometimes their husbands, are the ones who use ICTs.  Television and radio are still 
regarded as primarily for entertainment in most households though with the busy 
schedule, most homeworkers hardly concentrate on the programme.  Both are good 
sources of information for their work especially for those in business related to 
fashion and creativity.  They confess that these are good sources of knowledge and 
information concerning the current trends which will impact their production.  
        d) Resolving women in technology question 

Participant observation, particularly through the case studies, reveals much 
about the norms and practices relative to women’s access, use and control of ICTs.  
The barrier to developing women’s capability to use technologies, especially ICT's, 
runs deep in Thai culture.  Perception of technology (e.g., computers as complicated 
machines), together with limited or non existent English skills, is the main barrier to 
Internet use.  Among the homeworkers, the use of the computer and the Internet is 
perceived to be complicated both in its functions and its language requirements.  The 
cost of computers is high relative to the homeworkers’ general income.  The lower 
end homeworkers do not see the need for computers and Internet.   
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       e) Resolving the technology question 
Mobile phones are almost ubiquitous at the research sites.  The government, 

especially the Taksin-headed government, in collaboration with supportive companies 
in the private sector like Shinawarta, made mobile phones very cheap and widely 
available.  It is observed that homeworkers seldom use short messaging.  The 
explanation given is that at the initial stages, SMS and phone calls were promoted at 
the same cost (3 Baht per call or SMS).  Being a less literate group, the homeworkers 
prefer to speak rather than SMS.  Although currently SMS (0.5Baht per SMS) is much 
cheaper than calls (3 Baht per minute call), the homeworkers still prefer to speak 
rather than SMS.  Older homeworkers complained of difficulties in using the small 
keys to send messages while less literate ones found spelling out their intended 
message laborious.  Consequently verbal calls seem quicker and easier.  

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 

The study of 75 homeworkers in Bangkok, Chiangmai and Khonkaen has 
provided insights into the work and lives of single homeworkers who work alone as 
subcontractors or waged homeworkers as well as homepreneurs who work with others 
in a group or employ other homeworkers.  With the recognition and concerted, 
systematic development efforts of homeworkers by the Thai government, many 
homeworkers have combined work experience, local wisdom, traditional skills with 
innovative and creative designs to produce value-added or niche products for 
domestic and international markets.  As part of the ‘One Tambon One Product’ 
(OTOP) project, homeworkers are organised into groups and assisted to evolve from 
single homeworkers into groups of homepreneurs producing complementary high 
quality products for niche markets.  

To prevent those who are unable to organise and work in groups or have poor 
quality products from becoming marginalised, there is a need for the 
implementation of policies and plans by the relevant government agencies to 
cater for homeworkers who operate as individuals, i.e. piece-rate, subcontractors 
and waged workers of homepreneurs, who lack bargaining power.  The policies 
should protect them and accord them benefits.  They have to be supported and given 
access to the many resources and assistance provided by the various sources and 
agencies regardless of whether they form groups.  It is important that all the relevant 
agencies be dedicated to serve these homeworkers and guide them patiently to 
become the qualified and sustainable ‘Community Business SME’ or ‘Business 
SME’.  The relevant agencies have to act as their ‘mentor or coach’ to facilitate them 
systematically and dynamically. 

Homepreneurs and homeworkers’ groups, need a form of ‘one stop service 
centre’ with continuous out-reach programmes to disseminate more information.  
This would include providing the necessary ‘know how’, and information concerning 
‘best practices’, ‘fair trade’, ‘green globe’, free trade, and other news and events in 
general.  While this group of homeworkers are able to access many resources, the 
relevant agencies can help top-up and train and equip them to attain the required 
qualifications. 

The relevant agencies can also help the individual homeworkers as well as the 
homepreneurs to naturally tap into each other’s strengths and network with each 
other.  Relevant agencies should promote networking amongst homeworkers 
drawing on simple and affordable ICT tools and applications. This would be 
especially helpful to expand their network and access relevant information concerning 
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training, study trips; different levels of marketing outlets and receive orders especially 
from overseas.  Such access will expose both groups to more opportunities, different 
perspectives, and ideas about networks for their future development.  Consideration 
should be given to ensure that recommendations are applicable, appropriate to the 
homeworkers lifestyle and work, user friendly, in their own language and 
affordable/cost efficient making them worthy of their efforts to learn and their 
investment. 

With the Thai government promoting the use of ICT and facilitating its 
penetration into the world of the homeworkers, all the homeworkers interviewed have 
access to phones (fixed or mobile), radio including community radio and broadcasting 
towers and television.  Efforts and policies are continuously made to increase the 
affordability of these ICT tools and promote their use for community and business 
development.  The community radio and broadcasting towers are examples of efforts 
to decentralize and promote the use of ICT for local development.  The research 
reveals the need for gender sensitization and training in community education 
and local development programmes.  With some training, including gender 
awareness and sensitization together with exposure to ICT possibilities, the local 
managers of these facilities can better serve the homeworkers’ needs and enhance 
their knowledge and capabilities.  This will be particularly beneficial in improving 
gender relations, gender equality and removing the feeling of inadequacy related to 
technology.    

Phones, especially mobile phones, are extensively used for communicating 
business transactions including orders from overseas.  Although mobile phones are 
widely used, the full potential has not been exploited.  Currently homeworkers use it 
mainly for verbal communication.  Its great potential as a tool for business can be 
better and more cost-effectively used if simple applicable software is designed and 
made available for homeworkers to overcome language differences to send 
designs to customers and access orders sent to them.    

The Thai government is quite advanced in providing ICT physical 
infrastructure (e.g., e-Thailand, ICT Cities Piloting Project in all main cities of 
Thailand such as Khonkaen ICT City in Khonkaen province).  Combined with the 
OTOP project, holistic and continuous support and policies have assisted all levels of 
homeworkers in Thailand, both directly and indirectly, to access the outside world 
using their ‘local wisdom’ or ‘local assets’ which have never been ‘valued’ before.  
The OTOP project was one among the relevant projects could help revive these 
values, and eventually help change their social status as well as uplift their quality of 
life.  The relevant agencies and the academic institutions can help empower the 
homeworkers by educating and transferring current and untapped local wisdom 
to the new generations more effectively and teaching them to implement it more 
successfully.  
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Appendix 
 

Photo Essay 
 
Enabling Environment for Homeworkers and Use of ICT 
 
Homeworkers’s Personal Characteristics 
 

 
 

All the homeworkers in the 
research are within legal 
working age, the oldest being 
80 and the youngest 23. Of 
the 75 homeworkers 
interviewed,  
33% are between 30-39,  
24% between 40-49 and  
24% between 50-59. 

 
 
 

 
 

 

The majority of homeworkers are married with children. Many husbands are working 
away from home in other cities or abroad. The homeworkers, often helped by their 
daughters earn to provide for their family. They earn between $50-550 per month.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Homeworkers, who are single 
mothers, divorced or widowed, 
bear responsibility for young and 
old dependants. They in turn 
help in the home-based work. 
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Skills and Training 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Household and home-based socio-economic features 
 

    
 

 
 
 
 

             
 
 
 

Some of the skills in home-based 
work are passed from generation to 
generation. Few skills are gained from 
formal school education. 

 
 
 
 
 
 
 

            Most homeworkers in Bangkok live in rented dwellings mostly in the slum.  
The many pairs of shoes outside of the house reflect the large number of tenants and 
‘temporary’ occupants. 
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After the Asian Financial Crisis, many assistance programmes for Poverty Eradication, 
encouraged retrenched migrant workers to enter home-based work. This “doughnut 
lady”, works almost all day long, to survive on her own in one of Chiang Mai’s poor 
downtown villages. With low investment cost, making doughnuts supports her daily 
subsistence and allows her to send some amount to her parents. She bought the oven 
through a loan from “One Million Baht Village Development Fund” but the oven is not 
used as she cannot afford to buy the materials necessary to complete the production 
process, which is very expensive compared to earnings from her doughnut orders. 

  Homeworkers are facilitated to organize into groups of <10, elect leaders and have clear 
operating objectives. They receive assistance under the ‘One Tambon One Product’ 
(OTOP) Project 
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ICT Structures in the Community 
 
      
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

The OTOP committee involves experts to assist homeworkers to improve the quality of 
their products. Homeworkers are guided to organize themselves, design name cards, 
develop brand names for their products and create niche markets. Even name cards evolve 
from simple to informative and attractive ones, reflecting the gradual increase in capability 
of homeworkers. 

 
 
Activities to Address Gender Equality and Empowerment Issues 
Promotion of Awareness of Gender Gaps and Acceptance of Need for Change 
 
 
 

The radio and television are constant companions of the homeworkers. They provide 
entertainment and information and are a source of learning. However, many programmes 
reinforce images of the women as the ‘martyr’ for the happiness and well-being of her 
husband and children. 
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Activities to Address Gender Equality  and  Empowerment  Issues 
Promotion of Awareness of Gender Gaps and Acceptance of  Need for  Change 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Homeworkers unable to meet 
requirements of government to 
organize, have to work for 
others or become marginalized 
without the same benefits as 
groups. 

Telephones, fixed or mobile are available everywhere in Bangkok, Chiangmai and 
Khonkaen. The public phones are accessible to those who do not own phones. The 
yellow sign in a shop in Chiangmai, advertises the availability of pre-paid cards for 
mobile phones. Such shops are common. All homeworkers in the study have access 
to phones and use them for their work. Verbal calls are more popular than Short 
Messaging. 
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Action towards ICT enabled Home-based Work 

Homeworkers often sacrifice their 
own leisure and rest for the 
family’s needs and wants. The 
nylon bag weaver believes that it is 
culturally obligatory for her to wait 
up for her taxi driver husband who 
comes home at 1 or 2 a.m. every 
night. She makes her bags while 
waiting for him, not even willing to 
nap even though she is exhausted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Homenet’s learning centre based in Chiangmai, conducts activities to help the 
single homeworkers improve their production skills: dyeing, coloring, marketing  
Prae Pran Shop an NGO showroom of the Weaving Group in Khonkaen also conducts 
training on dyeing, colouring, marketing. Much of this information is sourced from the 
internet. 
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Resolving the Technology Question 
 

 
 

In this Chiangmai community radio 
station, a volunteer DJ clicks the 
computer mouse to surf the Internet and 
look for interesting information that 
would provide new knowledge and 
entertainment for the community 
including homeworker groups. 
Homeworkers can advertise for workers 
and put out orders for products over the 
radio.  

 

Using the telephone to contact 
contractors or group and network 
members is common among  
heads of homeworkers’ groups.  At 
the meeting, they learn and share all 
kinds of information among their 
network to help simplify both the 
production and improve their 
family life.   

 
 
Preventing Marginalisation of Women in the Labour 
 
 

When she lost her job 
during the Asian Financial 
Crisis, she contemplated 
suicide. With the 
encouragement of relatives 
and friends, she ventured 
into pottery making, 
combining traditional skills 
with innovative designs to 
create value-added high 
quality ‘Benjarong’ pottery.  
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Abstract 

This report is a record of the results of the research project “Promoting  

community learning to develop OTOP product to the five-star level: a case study of 

Bang Jaocha woven bamboo products groups in Pothong District, Ang Thong 

Province.”  It is concerned with the development of products for the “One Tambol, One 

Product” or OTOP policy; a policy that was designed to promote the grassroots 

economy and local development. Under OTOP, people in communities were 

encouraged to participate in the development, production and sale of new products 

using their own local raw materials, intellect and resources. It is a way to promote self 

sufficiency by developing the grassroots economy. To evaluate OTOP products and 

promote high standards, government agencies set up system of judging products on a 

tambol, district and provincial level and awarded them a rating of one to five stars.    

However, in practice it seems that the development of five-star level  

OTOP products was mainly driven by the government sector. Government agencies 

sent officials to advise and/or train people in the communities so that they could 

produce high-quality products, but the people did not fully participate in the complete 

product development process. There was a lack of mechanisms to promote efficient 

public participation in the process.   

The purpose of this research project was to build up a community 

 learning process for five-star OTOP product development that is truly participatory 

and sustainable, based on a pilot project with five woven bamboo products groups in 

Bang Jaocha Tambol, Pothong District, Ang Thong Province.    

Keywords : Community Learning, OTOP Product, Woven Bamboo Product Groups 

1. Background and significance of the problem

The One Tambol, One Product (OTOP) policy is clearly intended to promote 

the grassroots economy by letting local communities develop their own products for 

greater economic self sufficiency. One of the important mechanisms for this economic 

development is to promote the development of high-quality products that will sell well 

in the world market. Every year, government agencies judge OTOP products and select 

OTOP Product Champions on the provincial, district and tambol level. They are rated 

on a scale of one to five stars.  
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However, most of the OTOP products tend to lack consistency in their quality 

development. For instance, Product A may win a five-star rating in 2003 but may drop  

to only three stars the very next year. Or Product B may earn a three-star rating each  

year and never be able to improve up to four stars or five stars. These problems may 

result from a lack of consistency in the production or quality control, flaws in the 

design process or a glut of very similar OTOP products that lack originality. Another 

common problem is that the development of OTOP quality is unilaterally driven by 

government agencies rather than resulting from true public participation. Local 

producers may develop the products following the advice of advisers or trainers from 

government agencies without a true sense of ownership.   

The five woven bamboo products groups in Bang Jaocha Tambol, Pothong 

District, Ang Thong District produced widely accepted OTOP products, but suffered 

the same problem as many other OTOP groups that they could not consistently 

maintain a five-star rating. Some years the products earned five stars, but other years 

the rating dropped to four stars or three stars.   

The results of a preliminary survey revealed that the Bangjaocha woven bamboo 

products groups faced two major problems: 

1) Lack of a comprehensive participatory product development process. When

the woven bamboo products groups only developed products recommended by outside 

advisers they did not analyze the situation thoroughly and get to the roots of their 

problems. The advisers from government agencies simply provided recommendations 

following the standard guidelines without understanding the groups’ true problems. The 

members of the groups did not have a chance to fully understand the principles on 

which OTOP quality grading is founded.  

2) Lack of mechanisms to promote participation in the product development

process. There was no systematic way for all the members of the groups to join in the 

thinking and decision making. One of the most efficient ways to encourage full 

participation in a tangible way is through a “learning mechanism,” and this was lacking. 

The main objective of this research project was to promote a community 

learning process within the Bang Jaocha woven bamboo products groups to help the 

products maintain a five-star rating consistently. This was done through a 

Participatory Action Research method involving three sets of individuals: 1) members 

of the Bang Jaocha community who were aware of the groups’ problems; 2) development 

workers who were working in the community; and 3) researchers from an academic 

institution. All three of these components participated in the research process for the 

purpose of creating a learning process, developing analytical capabilities, solving 

problems efficiently, and creating a model for sustainable community development that 

can be built upon with practical results after the research project comes to an end.    

2. Objectives

2.1  To study the structure and work process of the Bang Jaocha woven bamboo 

products groups 

2.2   To study factors that affect the development of five-star OTOP products

2.3 To build and promote a learning process for the development of five-star 

OTOP products 
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3. Conceptual model

  Community participatory  OTOP product   

         learning process      development 

P  A  R 

Figure 1: Conceptual model of the research 

4. Extent

This was a study of five OTOP woven bamboo products groups in Bang Jaocha 

Tambol, Pothong District, Ang Thong Province from June 2006 to September 2007.  

5. Expected results

5.1 The members of the groups will realize their potential  

5.2 The members of the groups will learn together about how to develop five-

star products 

5.3 The groups will develop methods for developing five-start products  

5.4 The community will gain a learning network on developing five-star 

products that can be expanded to other communities 

6. Related concepts

The concepts related to this research fall into three major categories: (1) OTOP 

(2) participatory community development and (3) community learning. 

6.1  OTOP Concepts 

The OTOP policy was developed mainly for local development with the idea of 

letting people in communities participate in the initiation of activities that rely on their 

own local capacity, local raw materials, and local intellect that can be developed for the 

world market, as a way of promoting grassroots economic development for greater self 

sufficiency.   

Judging is held every year to select OTOP Product Champions. The products 

are scored and rated as follows: 

 5 stars: 90 points or higher

 4 stars: 70 – 89 points

 3 stars: 50 – 69 points

 2 stars: 30 – 49 points

 1 star: less than 30 points

This concept was used to inform the learning process in the research project so 

that group members could understand the OTOP judging criteria and could better 

analyze the weak points and strong points of their products.   

6.2 Participatory community development concepts 

Community development means a process of improving the quality of life of 

people in a community with an emphasis on participatory processes, based on the idea 

that community development efforts cannot be successful without the participation of 

the people in the community. Participatory development must be accompanied by 
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participatory communication. This kind of communication is very important. 

Development workers must first change their communication style and methods from 

vertical to horizontal in order to allow the people in the community to participate fully.   

The aim of participatory communication is to lead the way towards participatory 

development by (1) helping people in the community see the value of themselves and 

their community; (2) building people’s confidence in participating; (3) building 

communications skills for identifying problems, analyzing problems and solving 

problems within the community; and (4) providing a model for participation that can be 

extended to other communities. 

In this research, the participatory development concept formed the framework 

for working with the community and members of the community participated in every 

activity related to the research project.  

6.3 Community learning concepts 

Community learning is a process that plays an important role in participatory 

development. It is based on four strategies: 

 -   Defining problems through community participation, which means giving 

every member of the community the opportunity to think over problems, not just from 

the perspective of their own interests, but taking into consideration other people’s 

interests as well; 

-  Creating alternatives for the community through the process of critical 

discussion or the exchange of experiences to explore broad, general guidelines and 

goals for cooperative actions; 

-  Public activities based on the common interests and goals of the community 

that were arrived at through critical discussion; and  

-  Public evaluation of activities, in which the members of the community have 

the opportunity to assess and evaluate their community activities to decide which 

activities were truly useful or valuable or how certain activities should be modified.  

The learning process can be promoted on a personal, group, community, 

network and institutional level.    

For this research project, the community learning process was promoted at the 

group level, starting by evaluating the needs and problems of the group, analyzing the 

causes of the problems, and finding alternatives for solving the problems or meeting the 

group’s identified needs.  

7. Research methods

The format of this research was participatory action research (PAR), which 

means that the researchers exchanged experiences with the members of the target group 

in the community and with community development workers. All three groups 

participated in every step of the research process, from defining the problem and 

subject of the research, to studying the community, analyzing the problem, finding 

alternative solutions and building on the research results in a tangible way.     

7.1  Sample population and informants 
The sample population and informants consisted of: 

1) Leaders and members of the woven bamboo products manufacturing groups

of Bang Jaocha, Pothong District, Ang Thong Province 

2) People related to the woven bamboo products groups, i.e.

-  community leaders

-  business people in the community

-  the general population in the community
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7.2  Data collection 

The following steps were taken to collect data: 

1) studying the problems and needs of the community

2) defining the subject of the research

3) reviewing the literature

4) participatory study of the community

5) participatory observation of the group activities

6) in-depth interviews with the group members, group leaders, and related

informants 

7) community public hearing to perform SWOT analysis (strengths,

weaknesses, opportunities and threats) of the woven bamboo products, the groups’ 

structure and the groups’ operations   

8) setting up a learning arena to explore ways to develop the products to the

five-star level 

7.3  Data analysis 

All the data that was collected was analyzed and presented through descriptive 

analysis with an emphasis on the learning process and the transmission of lessons.  

7.4  Location 

The data was collected at Baan Bang Jaocha, Bang Jaocha Tambol, Pothong 

District, Ang Thong Province. 

8. Results

8.1  Bang Jaocha Community 

The Bang Jaocha community has been in existence since the Ayutthaya Era. 

Ancestors of the village joined people from Wisetchaicharn and Bang Rajan to defend 

the kingdom against the Burmese in the famous Battle of Bang Rajan. It is said that 

after the battle ended a leader named “Nai Cha” led some of the villagers to set up a 

new community on the west side of the Noi River in a fertile area that was previously 

called “Baan Sarng Sam Reuan” or “Three Houses Built” because there were at first 

only three houses there. Now the area is known as Bang Jaocha, named after the 

founder, Nai Cha.   

At present, Bang Jaocha is surrounded by other tambol in Pothong District. It is 

in a flat lowland area with the Noi River flowing through all year. Most of the villagers 

are farmers and many of them produce woven basketry in their free time. Others 

produce woven products full time.  

The people of Bang Jaocha still hold fast to their traditions. Traditional holidays 

and ceremonies like Songkran (Thai New Year), the recitation of the Mahachart 

Sermon on the last day of Buddhist lent, and the making of Chinese rice noodles are 

traditions that help strengthen the community and tie the people together.  

Bang Jaocha became a tourist destination ever since 22 October 2003, when a 

homestay program was established with the support of the Agriculture Department. The 

highlights of the homestay activities are “E tan” or home made truck rides to observe the 

lives of farmers living along the Noi River, seasonal fruit tasting, and demonstrations of 

bamboo weaving. Some of the woven bamboo products were chosen as OTOP Product 

Champions. A bamboo products museum has been set up to showcase all the different 

kinds of tools and other objects that can be made from bamboo for both tourists and the 

young people of the village to study, so that the local intellect will be passed on. There is 

also a gift shop to sell the local products.   

28



The development of bamboo handicrafts not only has made Bang Jaocha a 

model for other communities in many ways and a source of community learning, it is 

also an efficient means to develop the local tourism industry.    

8.2  Structure and work process of the Bang Jaocha woven bamboo 

products groups 

The Bang Jaocha woven bamboo products groups are managed by the 

community via the community center, which uses a “community center committee” 

management system. The committee members are selected as representatives of the 

different groups in the community and are responsible for overseeing various 

operations in a cohesive manner for efficient and constructive management. The leader 

of each woven bamboo products group is also a community center committee member.  

There are five woven products groups that are under the management of the 

community center. Each group has a set structure consisting of a chairman, members, 

and treasurer. The chairman and treasurer together set the operational and financial 

rules of the group and delegate work to the members.  

The chairman of each of the five groups is the center of the group, responsible 

for coordinating, linking, and managing the group and is the primary decision maker. In 

addition, the chairman represents the group when taking part in the community center 

committee and the community product showroom.  

8.3 Factors that affect the development of OTOP products to the five-star 

level 

The research team, group leaders and members of the woven bamboo product 

groups analyzed the factors that affect the development of the groups’ OTOP products 

to the five-star level and concluded the following: 

Internal factors that affect the development 

of OTOP products to the five-star level 

External factors that affect the 

development of OTOP products to the 

five-star level 

1. Strong group/community leaders

2. Systematic management structure

3. Continuity of group activities

4. Participatory work

5. Promotion of learning

6. Local intellect

7. Community center

8. Comprehensive tourism activities

9. Production labor

1. Government support

2. Mass media and public relations

3. OTOP network

4. Externally sourced raw materials

8.4 Building and promoting the learning process in developing products to 

the five-star level 

Five activities were studied concerning the learning process for developing the 

quality of the groups’ products to the five-star level:  

1) Logo design

After analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats and the 

factors that affect the development of quality OTOP products, the group members 

decided that their greatest strength was the group’s identity, which reflects the woven 

products and the community intellect. However, the groups had never had logos that 

expressed the identity of their groups, so they decided that each group should design a 

logo that symbolizes the meaning they want to convey.   
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2) SWOT analysis of the groups’ work processes

Each group brainstormed to analyze the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats of the following: 1) raw materials; 2) product design; 3) types of products; 

4) production process; 5) quality control; 6) packaging; and 7) the sales system.

3) Product analysis

After the members of all five groups joined to analyze the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats, they broke into their own groups to try to 

objectively analyze their group’s products. They used the same criteria used to judge 

OTOP Product Champions on a provincial and regional level.  

The groups concluded that they wanted to build up and promote a learning 

process about product design and development, because they believed that these 

indicators could help them develop five-star products.  

4) Product design and development

The research team coordinated with the groups to help create a learning process 

about product design and development as they desired. An outside instructor (Sornsin 

Seumklang from the Faculty of Fine Art, Ratchamongkol College of Technology, 

Thanyaburi) came in to teach.  

After the lectures, the groups separated into their five groups and each group 

was charged with developing five kinds of products:  (1) gift or souvenir; (2) home 

decoration; (3) houseware; (4) fashion; (5) jewelry. 

9. Discussion

9.1  Structure and work processes of the Bang Jaocha woven bamboo 

products groups that facilitate OTOP production   

 Existing capital

The groups’ main existing capital was the group members’ experience, ability 

and expertise in producing woven bamboo products, which allowed them to produce 

and sell enough products to make it their major source of income.   

The potential of the groups is evident in their ability to make a living from their 

woven bamboo products, to develop them to be one of the OTOP products in Ang 

Thong Province (through the efforts of the group leaders), and negotiate their own sales 

terms without selling to a middleman.     

 Leadership

The kumnan or local leader of the Bang Jaocha community, Mr. Surin Ninlert, 

is a local person who is a strong leader. After gaining business experience by going to 

work in Bangkok as a gemstone cutter, he returned to serve and develop his home 

village starting in 1977. He applied what he had learned about production, marketing 

and sales to build up the woven bamboo products community industry, using a trial and 

error method. He focused on this industry because it was already the main source of 

income for the villagers.   

Later, Kumnan Surin tried to extend the network by contacting external 

investors and support agencies to try to find funding to build the bamboo products 

museum and showroom, with the primary objective of pulling in more tourists and 

selling more woven bamboo handbags. Since then the kumnan has set up more 

community business groups in every neighborhood so that they could link together and 

be mutually beneficial. This naturally promoted community learning about business. 

The kumnan thinks of business concepts as similar to “vitamin supplements” for the 

health of the community.    

30



 Group management and community business management

The group management process and community business management process 

of the Bang Jaocha woven bamboo products groups covers the aspects of 1) group 

development; 2) financial management; 3) production management; and 4) marketing 

management. All of these areas greatly help facilitate OTOP production.   

9.2  Major factors that affected the development of OTOP products 

consisted of the group paradigm and variables that impacted the groups’ 

operations 

 Group paradigm

The Bang Jaocha woven bamboo products groups’ paradigm facilitates 

cooperative work as a community business in the following ways:   

-  The groups were established to manufacture woven bamboo products and all 

the members are people from within the community, many of whom are related. The 

way the profits are shared helps foster a sense of joint ownership.  

-  The work structure and clearly stated duties makes teamwork easy.    

-  The basic business and marketing concepts are based on the philosophy of 

self sufficiency, but the groups also realize the importance of networking with outside 

agencies to strengthen the groups’ business. They place a high priority on public 

relations through personal media, community media, TV, radio and Internet.  

-  The accounting system is transparent and group members can audit it, even 

though it is not very systematic. 

-  The learning process is constantly built up, both in terms of the Bang Jaocha 

community providing learning opportunities for outsiders and in terms of community 

members taking opportunities to learn from news and other sources and use what they 

have learned to further develop the community.   

-   Although most of the members of the Bang Jaocha community have a value 

of sending their children to be educated outside the community, they still teach bamboo 

weaving skills to their children and grandchildren, both at home and at school.   

9.3  Creating a learning process for the development of five-star OTOP 

products   

A community learning process must begin with the needs of the community. It 

cannot be imposed by an outside agency, organization, or group with no regard for the 

needs and desires of the community.  

In this research project, the research team began by having the community 

analyze its groups, their products, and the factors that made their products unable to 

attain the five-star rating. The step-by-step analysis helped the community learn and 

realize their problems until they had the desire to learn more about the areas they felt 

they were lacking.  

10. Recommendations

10.1  Application of the research results 

1) Government and private sector agencies should continue to promote the

OTOP policy systematically and continuously to develop OTOP products of a globally 

accepted standard 

2) Government and private sector agencies should promote learning in the

following areas: 

- Pre-production: funding, selection of raw materials, and product design

- Production: production skills and management

- Post production: packaging and copyrights

31



10.2  Recommendations for further research 

More participatory action research on OTOP products should be conducted to 

promote systematic and continuous community learning.  
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การศึกษาจงัหวดันนทบุรี   ประชากร ไดแ้ก่ นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2550 ในโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 396  คน คดัเลือกโดย

การสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีติดเกม 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  อาจารยแ์นะแนว  อาจารยฝ่์ายปกครอง  นกัจิตวทิยา และนกัวิชาการทางดา้นส่ือ จาํนวน  30  

คน  และผูเ้ช่ียวชาญ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จาํนวน 10 คน กลุ่มท่ีสอง จาํนวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ

แบบขั้นตอน  

ผลการวจิยัพบวา่ สัมพนัธภาพในครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน  สภาพแวดลอ้มทางสังคม 

และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ส่วนการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์

การติดเกมคอมพิวเตอร์ไดดี้ท่ีสุดตามลาํดบัความสําคญั ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง สภาพแวดลอ้มทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4  สามารถร่วมกนั 

คาํสําคญั  :  เกมคอมพิวเตอร์  การติดเกมคอมพิวเตอร์

------------------------------------------ 

*บทความวิจยัเร่ืองน้ีคดัมาจากวารสารสุโขทยัธรรมาธิราช   ปีท่ี  22   ฉบบัท่ี  2   กรกฎาคม – ธันวาคม  2552

หนา้ 123 - 136   
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อธิบายความผนัแปรของการติดเกมคอมพิวเตอร์ได้ร้อยละ 55.20  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน มี 4 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์การ 

ส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม  และยทุธศาสตร์การส่งเสริมการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 
 

This research project aims to study factors relating to computer games addiction , and to develop 

strategies for helping alleviate this addiction among the high school students in Nonthaburi province. The 

population are students in the first year to sixth year of high schools  in 2007. Research information was 

gathered from a sample group of 396  students randomly selected from the student population.  The size of the 

research sample was fixed using the Yamane formula. The sample group of this research comprised 30 people 

who were; the parents of students who were addicted to the games, school administrators, teachers at the 

administrative level, psychologists, and academics in the field of communications.  The research considered the 

appropriateness of strategies by dividing the experts into two groups : a group of 10 experts and another group 

of 6 . The research tool was a questionnaire. Data were analysed by assessing the relative frequencies, averages, 

standard deviations, lowest value, highest value, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient values, and 

Stepwise Multiple Regression Analysis.  

The factors in relation to computer games addiction among high school students in Nonthaburi 

province were; the relations within families, the school environment, the social environment, and the students 

self-esteem. These 3 factors have a negative relationship with computer games addiction  with a statistical 

significance of p<0.01. Increased awareness of issues surrounding gaming addiction, and increased knowledge 

of measures being used to control gaming have a positive relation with gaming addiction, with a statistical 

significance of p< 0.05.  The factors which enabled us to most accurately predict gaming addiction listed in 

order of importance were; family relations, self-esteem issues, social environment, and the availability of 

information about gaming.  These 4 factors together can explain variation in gaming addiction in 55.20% of 

computer gaming addictions with a statistical significance of p<0.01.  4 strategies have been proposed to 

control and alleviate the problem of computer gaming addiction among students. The first strategy involves 

relationships within families. The second strategy deals with the self-esteem issues which are often associated 

with gaming addiction. The third strategy involves the connection between gaming addiction and the social 
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environment.  And the fourth strategy addresses the problem of lack of knowledge on  the risks of computer 

gaming.   

Keywords : Computer Game , Computer Game Addiction                       

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

การติดเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย เป็นปัญหาท่ีมีแนวโนม้ความรุนแรงมากยิง่ข้ึนในสังคมไทย ใน

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาการติดเกม

คอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ คือ ดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม  จากเอกสารสรุป

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนโดยสํานกัส่งเสริมสวสัดิการและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ (อา้งถึงในสุภทัร ชูประดิษฐ์, 2549) ไดน้าํเสนอปัญหาเดก็ติด

เกม โดยสํารวจกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตช่วงเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2546 พบว่า กลุ่มอายุ 10-14 ปี เล่นเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน์มากท่ีสุด ร้อยละ 76.5 โดยใชเ้วลาเฉล่ียสัปดาห์ละ 9.2 ชัว่โมง นอกจากน้ียงัพบวา่เด็กและ

เยาวชนมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวั  พ.ศ. 2542  พบวา่ มีการใชอิ้นเทอร์เน็ต ร้อยละ13 และเพ่ิมเป็น

ร้อยละ 21.8 ใน พ.ศ. 2546  แสดงสถานการณ์ท่ีทุกฝ่ายตอ้งรู้เท่าทนัต่อปรากฏการณ์น้ีเพ่ือสกดักั้นปัญหาเดก็ติด

เกม เด็กอยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์วนัละหลายชัว่โมง  เล่นเกมขา้มวนัขา้มคืน ไม่สนใจการเรียนหนีเรียน  มีนิสัย

กา้วร้าวรุนแรง  บางรายกลายเป็นเด็กเร่ร่อนมีปัญหาลกัขโมย  ตกเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มมิจฉาชีพและติดยาเสพ

ติด  บางรายมีพฤติกรรมแยกตวั  เก็บกดละเลยการเขา้สังคมหรือกิจกรรมร่วมกบัครอบครัว ผลกระทบทางดา้น

ร่างกายและจิตใจท่ีเกิดข้ึนตามมา คือสุขภาพเส่ือมโทรม รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา  นอนไม่พอ  อารมณ์

ฉุนเฉียว มกัใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขและตดัสินปัญหา เป็นตน้ สถาบนัสุขภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกบั สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดพ้ฒันาแบบทดสอบการติดเกม Game Addiction Screening Test (GAST)  ซ่ึงเป็นขอ้

คาํถามท่ีใชว้ดัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นเกม  3 ดา้น ไดแ้ก่  การหมกหมุ่นกบัเกม  การสูญเสียความสามารถใน

การควบคุมการเล่นเกม และการสูญเสียหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือเป็นเกณฑก์ารประเมินการติดเกมคอมพิวเตอร์

ของเยาวชน  (ชาญวิทย ์พรนภดลและคณะ, 2548) และผลการสาํรวจของเอแบคโพลล ์(หนงัสือพิมพก์รุงเทพ

ธุรกิจ, 2548)  ช้ีใหเ้ห็นวา่ประชาชนตอ้งการใหรั้ฐบาลแกไ้ขปัญหาเกมออนไลน์มอมเมาเดก็และเยาวชน โดยร้อย

ละ 80.2  ตอ้งการให้ออกมาตรการควบคุมให้ร้านคอมพิวเตอร์เปิด-ปิดเป็นเวลา ส่วนร้อยละ 55.4 ให้จดัระเบียบ

เกมออนไลน์ ท่ีไม่เหมาะสม และร้อยละ 46.3 ใหร้ณรงคส่์งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัว มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั

มากข้ึน ในปัจจุบนัมีเกมหลากหลายชนิด ทั้งท่ีเป็นเกมประเภทต่อสู้  เช่น แร็กนาร็อก หรือเกมประเภทลามก เช่น 

เกมลกัหลบั เป็นตน้ ซ่ึงเกมดงักล่าวเป็นเกมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง ปัญหาต่างๆ อนัเกิดจากปัญหาการติดเกม

ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมา ถึงแมว้า่หน่วยงานภาครัฐ จะไดก้าํหนดนโยบายเพ่ือบรรเทาวิกฤติของปัญหาการ
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ติดเกมอยา่งต่อเน่ือง แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งแกปั้ญหามากเท่าไร ปัญหาการติดเกมของเยาวชนยงัปรากฏให้เห็นอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 จงัหวดันนทบุรี มีสถานประกอบการประเภทร้านเกมท่ีไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินกิจการใน พ.ศ 2550 ใน

แต่ละอาํเภอของจงัหวดันนทบุรี ทั้งหมด 587 ร้าน กระจายทั้ง  6  อาํเภอของจงัหวดั อาํเภอเมืองนนทบุรี มีจาํนวน

ร้านเกมมากท่ีสุดถึง 223 ร้าน ( สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดันนทบุรี 2550 ) ในภาพรวมถือวา่จงัหวดันนทบุรี เป็น

พ้ืนท่ีท่ีเอ้ือหรือล่อแหลมต่อการติดเกมของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีเป็นอยา่งมาก และสะดวกในการเดินทางไปใช้

บริการร้านเกม นอกจากน้ีหลายครอบครัวมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํให้สะดวกต่อการเล่นเกมของเด็กนักเรียน 

เน่ืองจากปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียนเขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษามา

ก่อน และจากปรากฏการณ์การติดเกมของเยาวชนไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในขณะน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาร้ายแรงต่อ

ประเทศชาติอยา่งยิง่ เน่ืองจากเดก็และเยาวชนเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ และเป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติ

ในอนาคต  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้นักเรียนติดเกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ไดค้วามรู้ ความเขา้ใจ

ปรากฏการณ์ อนันาํไปสู่การสร้างยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี 

2. เพ่ือสร้างยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษา  สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี  

   

ระเบียบวธีิการวจัิย   
 

1. กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวดันนทบุรีเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2550  ใน

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี จาํนวน 396 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งในการสร้างยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีติดเกม  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  

อาจารยแ์นะแนว  อาจารยฝ่์ายปกครอง  นกัจิตวิทยา  และนกัวิชาการทางดา้นส่ือ จาํนวน  30 คน  ท่ีสมคัรใจเขา้

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 10 คน เป็นผูพิ้จารณาการสร้างยทุธศาสตร์

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานนทบุรี   
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2. เคร่ืองมอืวจิัย 

เคร่ืองมือวจิยัท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2  ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ของ

นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ยแบบสอบถาม แบบวดัและ

แบบทดสอบ จาํนวน 7 ฉบบั ซ่ึงไดน้าํไปทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เพ่ือให้ไดค้่าความเท่ียง 

ผลการทดลองใชป้รากฎวา่ แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.914 แบบสอบถาม

สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.874 แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม มีค่าความ

เท่ียงเท่ากบั  0.812  แบบวดัความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.760 แบบสอบถามการรับรู้

เก่ียวกบัมาตรการควบคุมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.887 แบบสอบถามการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์  มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.648 และแบบทดสอบการติดเกมคอมพิวเตอร์ มีค่า

ความเท่ียงเท่ากบั  0.869 

 ส่วนที่สอง   เป็นแบบสอบถามเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ลักษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และจัดอันดับ

ความสาํคญั  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัไดป้ระสานงานขอความร่วมมือไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้ง  3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน

ปากเกร็ด โรงเรียนไทรนอ้ย และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เขา้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

กบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  จาํนวน 396 ฉบบั ไดรั้บคืนจาํนวน 396 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  และ

ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือกาํหนดแนวทางการสร้างยทุธศาสตร์การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการติดเกมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดันนทบุรี  

หลงัจากนั้นดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการประสานงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 10 

คน เพ่ือตอบแบบสอบถามพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกม

คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจาํนวน 10 ฉบบั ไดรั้บคืนจาํนวน 10 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  และเชิญผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 10 คน เพ่ือเขา้

ร่วมประชุมดว้ยกระบวนการสนทนากลุ่ม  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ใช้

ค่าสถิติพ้ืนฐาน การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด  วิเคราะห์

ความสัมพนัธ์และความสามารถในการร่วมพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ

ขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) การสร้างยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกม
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ของนักเรียน ใช้วิธีการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการ

สนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

สรุปผลการวจัิย 
 

1. ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพในครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน  สภาพแวดลอ้มทางสังคม 

และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ส่วนการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับเกมคอมพิวเตอร์ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ0.05 ตามลาํดบั  

เม่ือนาํปัจจยัดงักล่าวมาวิเคราะห์หาความสามารถร่วมกนัพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน 

พบวา่ ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สภาพ แวดลอ้มทางสังคม และการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ สามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนได้

ร้อยละ 55.20 โดยท่ีปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สภาพแวดลอ้มทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกม

คอมพิวเตอร์ ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียนและการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถร่วมพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ได ้

2.  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดันนทบุรี  ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

2.1  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว สาํหรับกลุ่มติดเกม ควร

เน้นมาตรการแกไ้ข ดว้ยการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นภายในครอบครัว  จดัค่ายเลิกเล่นเกม ใช้

มาตรการทางการเงินและกาํหนดกติกาอยา่งเป็นรูปธรรม และจดักิจกรรม  3  ประสาน เพ่ือประสานความร่วมมือ

ในการแกปั้ญหาระหวา่งครู ผูป้กครองและนกัเรียนท่ีติดเกม 

2.2 ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง โดยกลุ่มติดเกม

เนน้มาตรการแกไ้ขดว้ยการสร้างบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร  ปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและยอมรับความผิดพลาด

ของเดก็ไม่ใชก้ารลงโทษเพียงอยา่งเดียว  จดักิจกรรมบนัทึกความในใจ จดักิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2.3 ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยกลุ่มติดเกม เนน้มาตรการ

ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนน่าเรียนน่า

อยู ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนท่ี

น่าอยู ่ ปราศจากเกมและการพนนั ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเด็กและเยาวชน 

โดยจดัใหมี้เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมนาํความรู้ระดบัจงัหวดั 
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2.4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มติดเกมเน้น

มาตรการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เชิงกลยุทธ์ในส่ือทุกประเภท การกาํหนดเป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเด็กและเยาวชนผา่นส่ือ จดัประเมินความรุนแรงหรือจดัทาํระดบัความ

รุนแรงของเกม  เผยแพร่นโยบายหรือมาตรการในการควบคุมการเล่นเกม กาํกบัควบคุม รวมทั้งการติดตาม

ประเมินผลผา่นส่ือโครงการแกไ้ขปัญหาการติดเกมต่าง ๆ 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาจังหวดันนทบุรี 

การท่ีปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สภาพแวดลอ้มทางสังคม  

และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ สามารถร่วมกนัทาํนายการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนไดน้ั้น  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ อนัดบัแรก คือ ปัจจยัทางดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว  อาจเน่ืองมาจาก

ครอบครัวเป็นสถาบนัแรกของทุกชีวิต เป็นเบา้หลอมท่ีสาํคญัในการท่ีจะประคบัประคองชีวิต ตั้งแต่แรกเร่ิมให้

เป็นไปตามครรลองของสังคม เพ่ือใหน้กัเรียนเติบโตข้ึนมาเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบติัตาม

ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมอนัดีงาม เติบโตข้ึนมาเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สัมพนัธภาพในครอบครัว จึงเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยใหเ้ดก็มีพฤติกรรมท่ีดีและเป็นคนดีในสังคม สอดคลอ้งกบั กุหลาบ รัตนสัจธรรมและ

คณะ (2540)  ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสาํคญัท่ีสุดต่อครอบครัวคือสายสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบิดามารดาและ

บุตร มีความรัก ความอบอุ่นต่อกนั และภายในครอบครัว ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีเวลา มีความอดทน มีการ

สร้างความผกูพนัท่ีกระชบัและมัน่คง มีความเขา้ใจต่อกนัและกนั วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีอบอุ่นมีแนวโนม้ท่ีจะ

มีปัญหาน้อยกว่าวยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก พ่อแม่จึงควรทาํหน้าท่ีเอาใจใส่ดูแลให้คาํปรึกษาเม่ือลูกมี

ปัญหาตอ้งเปิดใจกวา้งยอมรับฟังขอ้คิดเห็นของลูก ให้เวลากบัลูกให้พอเพียง เพ่ือท่ีลูกจะไม่ใชเ้วลาอยูก่บักลุ่ม

เพ่ือนมากเกินไป พอ่แม่ยงัอาจชกันาํใหลู้กมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายดึมัน่ในศีลธรรมเพ่ือเป็นแนวทางใน

การดาํเนินชีวติ 

ส่วนการท่ีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน และการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทาํนายการติดเกมคอมพิวเตอร์ได ้เน่ืองจากตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ

ตรงกนัขา้มกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ในระดบัตํ่ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียง 0.151 เท่านั้น ดงันั้น 

ในการคดัเลือกเขา้สมการถดถอยพหุ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์มากกวา่จึงถูกคดัเลือกเขา้

สมการ  

อย่างไรก็ตาม ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดลอ้มทางสังคม  

และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการร่วมกนัอธิบายการติดเกมคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่

มากนกั จึงไดน้าํปัจจยัดา้นประชากร 2 ตวั คือ อายแุละเพศ เขา้ร่วมวิเคราะห์ดว้ย พบวา่ สัมพนัธภาพในครอบครัว  

39



ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สภาพแวดลอ้มทางสังคม  เพศ   การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ และอายุ

ของนักเรียน ถูกคดัเลือกเขา้สมการถดถอยพหุและสามารถร่วมกนัทาํนายการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี ไดร้้อยละ 57.60  โดยท่ีสัมพนัธภาพในครอบครัว 

เ ป็นปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง   

สภาพแวดล้อมทางสังคม เพศ  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเกมคอมพิวเตอร์  และอายุ  ปัจจัยทั้ ง 6 มี

ความสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ในระดบัปานกลาง (R=.759)  ซ่ึงปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง   สภาพแวดลอ้มทางสังคม และอาย ุมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนปัจจยัทางดา้นเพศ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการติดเกม

คอมพิวเตอร์ นั่นคือ นักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีคะแนน

สัมพนัธภาพในครอบครัวและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่า มีสภาพแวดลอ้มทางสังคมไม่ดีและมีระดบัอายนุอ้ย 

มีแนวโนม้ท่ีจะติดเกมคอมพิวเตอร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีมีคะแนนสัมพนัธภาพในครอบครัวสูง มีความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเองสูง มีสภาพแวดลอ้มทางสังคมดีและมีระดบัอายมุาก  

ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุดา จัน่มุกดาและคณะ (2549) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์

กบัการติดเกมของนกัเรียน ไดแ้ก่ เพศ (ชาย) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ส่วนอายุ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ

การสนับสนุนการเล่นเกมของพ่อแม่หรือผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการติดเกมของนักเรียนอย่างมี

นัยสําคัญ กลุ่มนักเรียนท่ีติดเกมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบปานกลางถึงมากในเร่ืองการเรียน การสูญเสีย

ความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิริไชย หงส์สงวนศรีและคณะ 

(2548) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา พบวา่ ในการเล่นเกมนั้น

มีผลทาํใหผู้เ้ล่นขาดความสัมพนัธ์ในครอบครัว กา้วร้าว ไม่สนใจการเรียน และสุขภาพไม่ดี ผลการเรียนลดลง เกิด

ปัญหาเร่ืองสมาธิในการเรียนและการจัดการกับอารมณ์ เกิดปัญหาหรือโรคทางจิตเวช เช่น อารมณ์ซึมเศร้า 

พฤติกรรมด้ือ ต่อตา้น กา้วร้าว หนีเรียน หนีออกจากบา้น เป็นตน้ นอกจากน้ี ผลการวิจยั พบวา่ ครอบครัว ของเดก็

และวยัรุ่นท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์มกัเป็นครอบครัวท่ีขาดการฝึกวินัยให้ลูกอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่วยัเด็ก อาจ

เน่ืองจากขาดทกัษะในการฝึกวินัย ไม่มีเวลา หรือไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเพียงพอ มกัเป็นครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่

สามารถติดตามพฤติกรรมของลูกไดอ้ย่างเหมาะสม บางครอบครัวพ่อแม่มีความใกลชิ้ดและความผูกพนัทาง

อารมณ์กบัลูกน้อย  บางครอบครัวเด็กและวยัรุ่นอาจมีความเครียดจากความคาดหวงัของพ่อแม่ ปัญหาความ

ขดัแยง้ หรือปัญหาการส่ือสารในครอบครัว จึงหาทางออกดว้ยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์   

เม่ือนาํสมการถดถอยพหุคูณของการวิเคราะห์คร้ังแรกและคร้ังท่ีสองมาเปรียบเทียบกนั พบวา่ สมการท่ี

สองสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของการติดเกมคอมพิวเตอร์ไดเ้พ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1.1 ซ่ึงถือวา่แตกต่างกนั

ค่อนขา้งนอ้ย จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีสามารถทาํนายการติดเกมคอมพิวเตอร์ไดดี้ท่ีสุด คือ สัมพนัธภาพในครอบครัว 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดลอ้มทางสังคม  และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ ส่วนปัจจยั

ดา้นประชากรมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการติดเกมคอมพิวเตอร์ไม่มากนกั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางดา้นประชากรนอ้ยมากประกอบกบัตวัแปรระดบัอายแุละเพศเป็นตวั
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แปรหุ่น มีค่าเพียง 0 กบั 1 เท่านั้น ทาํให้ระดบัความแตกต่างมีนอ้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิฟฟิตและฮนั 

(Griffith and Hunt, 1995) ท่ีพบวา่ การเล่นเกมของวยัรุ่นไม่มีความแตกต่างกนัในการเล่นระหวา่งเพศหญิงและ

เพศชายอยา่งมีนัยสําคญั แต่ความแตกต่างมีผลตํ่า ขอ้สังเกตไดคื้อ เพศชายนิยมเล่นเกมเป็นประจาํมากกว่าและ

นิยมเล่นเกมท่ีมีความรุนแรงในเน้ือหา ในขณะท่ีผูห้ญิงชอบเกมท่ีมีความสนุกสนานและความบนัเทิงเป็นเหตุผล

หลกัของการเลือกเล่นเกม 

2.  ยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพวิเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา จังหวดันนทบุรี  

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพทีด่ภีายในครอบครัว  

ยทุธศาสตร์น้ี เนน้มาตรการส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว การรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัภายในครอบครัว การจดักิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศระหวา่งสมาชิกในครอบครัว การจดั

พ้ืนท่ีทาํกิจกรรมภายในครอบครัว การสร้างระเบียบวินยัในบา้น และส่งเสริมการสร้างตน้แบบท่ีดีภายในครอบครัว 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเซลลก์ระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ท่ีเห็นวา่ แบบอยา่งท่ีดีจากพอ่แม่เป็นส่ิงสาํคญั

ท่ีสุดในการพฒันาเด็ก นอกจากน้ียทุธศาสตร์ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาและพฒันาเดก็และ

เยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ. 2551– 2554 (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ท่ี

กาํหนดมาตรการระยะยาวในการสร้างระเบียบวินัยในบา้น เช่น กาํหนดระยะเวลาท่ียอมให้เด็กเล่นหรือห้ามเล่น 

จากผลการวิจัยจึงเห็นได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของทุกชีวิต เป็นเบ้าหลอมท่ีสําคัญในการท่ีจะ

ประคบัประคองชีวิต ตั้งแต่แรกเร่ิมให้เป็นไปตามครรลองของสังคม เพ่ือให้เด็กเติบโตข้ึนมาเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมอนัดีงาม เติบโตข้ึนมาเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

จากการศึกษาปัญหาสังคมจะพบวา่ ปัญหาของวยัรุ่นส่วนใหญ่ลว้นมีสาเหตุเบ้ืองตน้มาจากปัญหาภายในครอบครัว

ทั้งส้ิน หากครอบครัวใดให้ความอบอุ่นแก่เด็ก เด็กดงักล่าวจะมีเหตุผล  กลา้ตดัสินใจ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  

พฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ  ส่วนเด็กท่ีครอบครัวขาดความอบอุ่นหรือพ่อแม่เขม้งวด

เกินไป ทาํให้เด็กแสดงพฤติกรรมหลายประการท่ีสังคมไม่ยอมรับ  และจากการศึกษาปัจจยัของการติดเกม พบว่า 

ครอบครัว ของเดก็และวยัรุ่นท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์มกัเป็นครอบครัวท่ีขาดการฝึกวินยัใหลู้กอยา่งเหมาะสมมาตั้งแต่

วยัเด็ก อาจเกิดเน่ืองจากขาดทกัษะในการฝึกวินยั ไม่มีเวลา หรือไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัเพียงพอ มกัเป็นครอบครัวท่ี

พ่อแม่ไม่สามารถติดตามพฤติกรรมของลูกไดอ้ยา่งเหมาะสม บางครอบครัวพ่อแม่มีความใกลชิ้ดและความผกูพนั

ทางอารมณ์กบัลูกน้อย  บางครอบครัวเด็กและวยัรุ่นอาจมีความเครียดจากความคาดหวงัของพ่อแม่ ปัญหาความ

ขดัแยง้ หรือปัญหาการส่ือสารในครอบครัว จึงหาทางออกดว้ยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ (ศิริไชย หงส์สงวนศรีและ

คณะ, 2548)  

ดงันั้น การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมของนักเรียนท่ีมีสาเหตุมาจากสัมพนัธภาพในครอบครัว  

เพ่ือเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมท่ีมีพ้ืนฐานมาจากปัญหาครอบครัว พ่อแม่จึงควรวางตวัเป็นเพ่ือนท่ีดีของลูก 

หลีกเล่ียงการโตเ้ถียงกนัต่อหน้าลูก อบรมสั่งสอนลูกโดยมีความเมตตาเป็นพ้ืนฐาน และพ่อแม่ควรส่งเสริมให้มี

กิจกรรมภายในครอบครัวท่ีมีความเพลิดเพลิน ความสุขใจ จะดึงเด็กไม่ให้ติดเกม ปัญหาการติดเกมของเด็กจะไม่
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เกิดข้ึนหากผูป้กครองใส่ใจและให้เวลากบัเด็กมากข้ึน และในขณะท่ีเด็กมีอารมณ์รุนแรง มีพฤติกรรมท่ีไร้เหตุผล 

พ่อแม่ควรทาํใจให้เยือกเยน็และเป็นมิตรท่ีดีดว้ยการนาํหลกัธรรมมาเป็นเคร่ืองกล่อมเกลา ช่วยเหลือให้คาํแนะนาํ

และช่วยแกปั้ญหาอยา่งละมุนละม่อน เพ่ือช่วยไม่ใหเ้ดก็วูว่าม หรือตดัสินใจทาํส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา นอกจากน้ี การ

แนะนาํการคบเพ่ือน การสร้างระเบียบวินยัในบา้น การกาํหนดกติกาอยา่งเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจดักิจกรรมเสริม

ทกัษะให้กบัเด็กอย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้เด็กรู้เท่าทนัอนัตรายของการติดเกมคอมพิวเตอร์ และเพ่ิมทักษะการ

ดาํรงชีวติ โดยเฉพาะทกัษะการปฏิเสธการชกัชวนจากเพื่อน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านความรู้สึกมคุีณค่าในตนเอง 

ยทุธศาสตร์น้ี เนน้มาตรการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีติด

เกม โดยการส่งเสริมการมองตนเองในแง่บวก และเสริมสร้างความตระหนกัในความสามารถของตนเอง สนบัสนุน

การสร้างหลกัสูตรท่ีมีการออกแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศกัยภาพการมองตนเองในแง่บวก หรือความ

ตระหนักในความสามารถของตนเอง เช่น การเรียนการสอนโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หรือ

บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning)  เป็นตน้ ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร โดยสร้างความมัน่ใจ

ให้เด็กท่ีติดเกมทุกคนรู้วา่เม่ือใดท่ีเขาทาํผิดพลาด หรือผิดหวงั มีคนคอยช่วยเหลือสนบัสนุน หรือประคบัประคอง

ใหต่้อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ ได ้ สอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาเดก็และเยาวชน (สาํนกังานจงัหวดัตราด, 2549) 

ท่ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ให้มีการดาํเนินการจัดกลไกเฝ้าระวงัเด็กและเยาวชน โดยทําแผนงานป้องกันและ

ปราบปรามมิให้เกิดความรุนแรง และมีแผนสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือมุ่งแก้ไขให้เด็กเก่ง-ดี-มี

คุณธรรม  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวทางการแกปั้ญหาเดก็และเยาวชนตามแผนสุขภาวะเด็กและเยาวชนของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สุริยเดว ทรีปาตี, 2551) ท่ีสรุปว่า ในการกาํหนดยุทธศาสตร์

หรือแผนการสร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือเดก็และเยาวชน ควรพิจารณาวา่ เดก็  เยาวชนเป็นวยัท่ีมีศกัยภาพ และมีคุณค่าของ

ตนเอง  เดก็และเยาวชนทุกคนควรไดรั้บการสนบัสนุนให้มีโอกาสในการแสดงออกตามความถนดัของตนเองเพ่ือ

สร้างคุณค่า  ความภูมิใจและไดรั้บแรงสนบัสนุน   การยอมรับนบัถือเร่ิมตน้จากพ่อแม่  ญาติพ่ีนอ้งทั้งยงัเป็นแรง

เสริมทางบวกท่ีจะทาํใหเ้ดก็มีความทะเยอทะยานในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  

ยุทธศาสตร์ที ่3   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดล้อมทางสังคม   

ยทุธศาสตร์น้ี เนน้มาตรการส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยเนน้การจดัสภาพแวดลอ้ม

ภายในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนน่าเรียนน่าอยู ่ ส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีน่าอยู ่ปราศจากเกมและการพนนั ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคม

มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเด็กและเยาวชน โดยจดัให้มีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมนาํความรู้ระดบัจังหวดั 

ยทุธศาสตร์น้ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาและพฒันาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ 2551– 2554 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท่ีกาํหนดยทุธศาสตร์ในการแกปั้ญหาและพฒันาเดก็

และเยาวชนท่ีติดเกมในภาพรวม โดยให้สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งเร่งส่งเสริมพฒันา

ครู  คณาจารย ์/ บุคลากรแนะแนวในสถานศึกษา และใหมี้คณะผูรั้บผิดชอบการพฒันา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

เดก็และเยาวชน นอกจากน้ีไดก้าํหนดมาตรการระยะยาวในการแกปั้ญหาและพฒันาเดก็และเยาวชนท่ีติดเกม โดย
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กาํหนดให้มีการพฒันาระบบงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โดยจัดให้มีศูนยก์าร

ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาและในเขตพื้นท่ีจงัหวดั พฒันา

ระบบงานแนะแนวท่ีจะช่วยเหลือดูแลนกัเรียนและนกัศึกษาเป็นรายบุคคล  ทั้งน้ียทุธศาสตร์ดงักล่าวยงัไดโ้ดย

กาํหนดเป็นมาตรการเร่งด่วน ในการออกกฎหมายเพ่ือจดัระเบียบผูป้ระกอบการร้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เกิดร้าน

อินเทอร์เน็ตท่ีดี จดัการกบัร้านท่ีทาํผดิระเบียบ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบร้าน

เกมและร้านอินเทอร์เน็ตท่ีอยูร่อบสถานศึกษา และสถานศึกษาควรสนบัสนุนกิจกรรม / ชมรมใหเ้ดก็และเยาวชน

สามารถเลือกกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไดอ้ยา่งเหมาะสมวยั  นอกจากน้ียทุธศาสตร์ดงักล่าวน้ียงัสอดคลอ้งกบั แนว

ทางการแกปั้ญหาเด็กและเยาวชน (คณะกรรมการอาํนวยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ท่ีกาํหนดประเด็นปัญหาเยาวชนท่ีรุนแรงและตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนโดยกาํหนดเป็น

ยทุธศาสตร์ ทั้งยทุธศาสตร์ทัว่ไปและยทุธศาสตร์เฉพาะตามประเด็นปัญหา  สรุปไดว้า่ ในการแกปั้ญหาเด็กและ

เยาวชนนั้นมีวิธีการหลกัท่ีใชไ้ดก้บัทุกปัญหาและตอ้งใชว้ิธีแกท่ี้เป็นยทุธศาสตร์เฉพาะปัญหา ไดแ้ก่ สถานศึกษา

จะตอ้งจดักิจกรรมสร้างสรรค ์โดยส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียนตามความสนใจท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมนอก

หลกัสูตร เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนมัว่สุมกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม   

ยุทธศาสตร์ที ่4   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัเกมคอมพวิเตอร์ 

ยทุธศาสตร์น้ี เนน้มาตรการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เชิงกลยทุธ์ในส่ือทุกประเภท ตลอดจนถึงการรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ให้เยาวชนและผูป้กครองทราบเก่ียวกบัโทษของการเล่นเกม  ควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่

เหมาะสม และเกมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ รณรงคก์ารดาํเนินงานของส่ือมวลชน เพ่ือผลิตและพฒันาส่ือเชิง

สร้างสรรค์และเป็นส่ือท่ีปลูกฝังความดีงาม ตามนโยบายขจัดส่ือร้าย ขยายส่ือดี กาํหนดปัญหาการติดเกม

คอมพิวเตอร์ เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  เผยแพร่นโยบายหรือมาตรการในการควบคุม

การเล่นเกม ท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งติดตามและประเมินผล โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาการติดเกมของ

เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง ยทุธศาสตร์ดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาและพฒันาเด็กและเยาวชนใน

สถานศึกษา พ.ศ 2551–2554 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท่ีกาํหนด

ยุทธศาสตร์ในการแกปั้ญหาและพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีติดเกม โดยกาํหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนในดา้นการ

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจดัตั้ งโปรแกรมป้องกนัเว็บไซต์ท่ีใชเ้ล่นเกมและเวบ็ไซต์ท่ีไม่พึง

ประสงค ์ กาํหนดใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัประเมินความรุนแรงหรือจดัทาํระดบัความ

รุนแรงของเกม  เวบ็ไซต ์และโปรแกรมสนทนาทางคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัเดก็ และใหมี้การลงทะเบียน ตาม

หลกัเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด ให้มีมาตรการพฒันาเกมออนไลน์ดี ๆ  รณรงคก์ารดาํเนินงานของส่ือมวลชนเพื่อผลิต

และพฒันาส่ือเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นส่ือท่ีปลูกฝังความดีงามตามนโยบายขจดัส่ือร้าย  ขยายส่ือดี  ดงันั้น ในการ

แกปั้ญหาการติดเกมท่ีเกิดจากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนหรืออิทธิพลจากส่ือ ควรมีการ

รณรงค์การสร้างส่ือในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาแนวคิดเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นอกจากน้ียุทธศาสตร์

ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและ

พิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 
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2550) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนไทย  ท่ีกาํหนดให้มีโครงการ

สร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน : เยาวชนสีขาว  เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัแก่เยาวชนในการบริโภคส่ือท่ี

เหมาะสม โดยดาํเนินการจดัอบรมนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มเส่ียงติดเกม) เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัแก่

เยาวชนไม่ให้ติดเกม  ผลท่ีไดรั้บ เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกในการทาํความดี โดยใชห้ลกัธรรมเป็นแนวทางใน

การดาํเนินชีวิต และเป็นภูมิคุม้กนัของสังคม และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปขยายเครือข่ายสร้างภูมิคุม้กนัแก่

เยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชน   เดก็และเยาวชน มีภูมิคุม้กนัทางสังคมสามารถดาํรงตนเป็นคนดีของสังคม รวมทั้ง

การบริโภคส่ือท่ีเหมาะสม  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัต ิ

1.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีโดยตรง และ

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และจากการประชุมดว้ยกระบวนการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ 

ดงันั้น สถานศึกษาสามารถนาํไปใชห้รือพฒันายุทธศาสตร์เพ่ือประยุกต์ใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละ

สถานศึกษาได ้

1.2  วิธีดาํเนินการวิจยัและแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์คร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพฒันายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในระดับ

โรงเรียน โดยเฉพาะท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนท่ีจะนาํไปสู่การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกม

คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3  การสร้างยุทธศาสตร์คร้ังน้ี ให้ความสําคญักบัมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถแกปั้ญหาได้

อย่างแทจ้ริง โดยมองเกมเป็นปัญหาดา้นลบต่อเยาวชนและกาํหนดยุทธศาสตร์เพียงดา้นเดียว ดงันั้น เพ่ือให้ได้

ยุทธศาสตร์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ท่ีครอบคลุมทุกมิติ ควรให้ความสําคญั โดย

คาํนึงถึงการกาํหนดยุทธศาสตร์ในเชิงบวก โดยมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเล่นเกมประกอบดว้ย จะช่วยให้มี

การแกปั้ญหาการติดเกมไดอ้ยา่งตรงจุดและเหมาะสมมากกวา่  

2.  ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

2.1 ควรมีการศึกษาวจิยัยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนใน

ระดบัชาติ เพ่ือคน้หาแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกของภาพรวมทั้ ง

ประเทศไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2.2  ควรมีการศึกษาเพ่ือจดัทาํตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานสาํหรับประเมินการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการติดเกม เพ่ือสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง 
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2.3  ควรมีการนาํยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดันนทบุรี จากผลการวิจัยน้ีไปทดลองใช้ เพ่ือพฒันาและ

ปรับปรุงต่อไป 

 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548) แนวทางการแก้ปัญหาเดก็และเยาวชน เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.thaigov.go.th 

กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2540) สัมพนัธภาพในครอบครัวกบัปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศของ

นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก  โครงการพฒันาภูมิปัญญาและการวิจยัเพ่ือป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาเอดส์ ทบวงมหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 

ชาญวิทย ์พรนภดล และคณะ (2548) การพฒันาแบบทดสอบการติดเกม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการราช

วิทยาลยัจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทยประจาํปี 2548 หนา้ 26 กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลยัจิตแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

โพลลห์นุนคุมเวลา เปิด-ปิดร้านเน็ต สกดั\'เดก็ติดเกม\'  กรุงเทพธุรกจิ วนัจนัทร์ ท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2548   เขา้ถึง

ไดจ้าก  http://www.backtohome.org/ 

ศิริไชย หงส์สงวนศรีและคณะ (2548)  พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และปัญหาการติดเกมในวัยรุ่น  

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยประจําปี  2548 

กรุงเทพมหานคร ราชวทิยาลยัจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

สํานักงานจังหวดัตราด (2549)  แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดตราด  เข้าถึงได้จาก 

http://www.trat.go.th/strategy/ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพฒันาเดก็และเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ 

2551– 2554  กรุงเทพฯ  พริกหวานกราฟฟิค 

สํานักงานวฒันธรรมจังหวดันนทบุรี (2550) ข้อมูลจํานวนสถานประกอบกิจการซ่ึงเทปและวัสดุโทรทัศน์ 

ประเภทร้านเกม  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 

สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ (2550) แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็ก

และเยาวชนไทย  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.opp.go.th/ 

สุดา จั่นมุกดาและคณะ (2549)  “ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์และผลกระทบท่ีเกิดจากการติดเกมของนักเรียนในจังหวดั

สมุทรสงคราม”  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 15(3) หนา้ 187-198 

สุภัทร ชูประดิษฐ์ (2549)  มองปัญหาเด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์  เข้าถึงได้จาก 

http://gotoknow.org/blog/supatonline/22592 
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Abstract 

Student dropout rates in distance learning universities are higher than those in 
conventional universities, therefore reducing the dropout rate is essential in a distance 
learning system. Many studies have attempted to solve the dropout problem by using 
various research methodologies.  The application of a data warehouse and data mining to 
the problem of Distance Learning Students’ Dropout is presented.  An ETL System was 
developed to integrate data from the source system into a data warehouse. Then the data 
warehouse of the students’ dropout in academic years 1999-2006 was developed. Three 
front-end applications were developed; 1) OLAP 2) reporting and 3) data mining. The 
OLAP Cube, a multidimensional database, enables users to drill up and drill down the 
dropout students’ characteristics with several dimensions such as “amount of dropout 
students in each year by semester, major, school, gender, occupation, income, etc.” The 
predefined reports were designed and created to support the management planning and 
decision making via intranet. 

The data mining techniques; clustering, sequence clustering and time series have 
been used to mine the information and new knowledge from the data warehouse. 
Applying the clustering algorithm revealed that the dropout students can be clustered into 
two groups using the demographic attributes. Sequence clustering revealed the pattern of 
students’ course registration before they dropped out. Time series equations were 
calculated precisely to predict the amount of dropout students in each semester and each 
school. 

Background 

The distance learning system was viewed as an appropriate way for an open 
university to expand higher educational opportunities. In Thailand, Sukhothai 
Thammathirat Open University (STOU) was formally established by Royal Charter in 
1978. It was the first open university in Southeast Asia to use the distance learning 
system. It subscribes to the principle of life-long learning goals to improve the quality of 
life of the Thai people, and strives to expand educational opportunities for both those 
who have completed secondary education and the general public. [1]  
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In each year, the average number of undergraduate students enrolling is about 
14,000, but the average of dropout students is more than 40%.  Non-completion affects 
both the university and the students. The university loses time, reputation, costs of 
providing the study program and material to students who could not complete the 
program, and costs of managing examinations all over the country. Students waste their 
time and money. They cannot get the opportunity to get a better job, and might have a 
negative attitude to the distance learning system. On a national level, it means the loss of 
opportunity in human resource development as well.  
 
Methodology 
 
 In this study, the waterfall methodology [2] was used to develop a dropout 
students’ data warehouse. There were 5 steps in this methodology. Firstly, the feasibility 
study was conducted to determine the cost, time and benefits from building the dropout 
students’ data warehouse. Secondly, the business requirements were gathered by 
interviewing top management; middle management; operational management and 
operational staffs. These requirements were analyzed to create data modeling by 
identifying business objects and relationships among those objects. The data warehouse 
structure using galaxy schema was designed as well. Thirdly, the data flow architecture 
and system architecture were designed by exploring the source system and the 
organizational infrastructure as shown in Figures1 and Figure2.  
 

           
            Figure 1. A data flow architecture with a stage, DW, DM and MDB 

                        

                 Figure 2. System architecture of a dropout data warehouse 

 The arrows in Figure 1 show the flow of data. The data flows from the source 
systems to a staging area (Drop out), to a data warehouse (DW), to a data mart (DM). 
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There were three ETL (extract, transfer and loading) packages. Stage ETL retrieved and 
loaded data from the source systems into a staging area, ODS (Operational Data Store) 
ETL retrieved and loaded data from the staging area into dropout DW. DDS 
(Dimensional Data Store) ETL retrieved and loaded data from DW into DM. The MDB 
(multi-dimensional database) was created for OLAP and reporting. Data mining 
techniques were used to mine the information and new knowledge from DM. Figure 2 
shows the system architecture of the data warehouse. 
 
 The Integration Service tools of Microsoft SQL Server 2005 were used to create 
the ETL packages as in Figure 3. The data cleansing process was included in these 
packages. 
 

         

                                                     Figure 3. ETL packages 

Fourthly, the dropout students’ data warehouse was developed using the ETL 
packages and the designed structure. The last step was the three front-end applications 
development; OLAP cube, reporting and data mining.  

 
1) The OLAP cube was built by using Analysis Service tools of Microsoft SQL  

Server 2005. Users can build the cube by defining the data source from the dropout data 
warehouse. Next, the data source view is created by choosing tables from the dropout 
data warehouse, then defining the cube model by determining the dimension and 
measure. Deploy the OLAP cube model.  
 
 2) Reports were developed using three tools; Report Designer, Report Builder,  
and Excel 2007. 

• Report Designer is a tool of the Reporting Service module of Microsoft 
SQL Server 2005. It has several functions (i.e. label, graph, data set 
definition, setting parameters) for designing predefined reports. Data 
sources from the OLAP cube need to be defined when using this tool, to 
enable users to create multidimensional reports.   

• Report Builder can be used to design ad-hoc reports. The steps to create 
reports using this tool are; first, define the data source from the OLAP 
cube to create the connection.  Next, create a data model from the OLAP 
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cube. Finally, the multidimensional reports can be created using the data 
model.  

• Excel 2007 can be used to build a report by connecting to the OLAP cube. 
The pivot table tools will be displayed for the users to build reports. Users 
can choose the measure and the dimensions from the pivot field list. The 
data will be displayed on the worksheet. Users can create reports in 
various formats; table, line graph, bar graph, pie graph, etc.. 

 
 3) Data mining was developed using CRISP-DM (Cross Industry Standard 
Process-Data Mining) methodology. CRISP-DM [3] consists of 6 phases which are; 
Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, 
and Deployment. The Microsoft SQL Server 2005 data mining tool was used in this 
study. 
 

• The business understanding phase focuses on understanding the objectives 
and requirements from a business perspective, then converting this 
information into a data mining problem definition, and finally designing a 
preliminary plan to achieve the objectives.  

• The data understanding phase starts with an initial data collection from the 
source system and proceeds with activities in order to get familiar with the 
data, identify data quality problems, discover first insights into the data, or 
to detect interesting subsets to form hypotheses for hidden information. 
(Additional interviewing of the operational staffs at the registration office 
was also conducted.) 

• The data preparation phase covers all activities to construct the relevant 
data from the data warehouse. The data views are created by selecting the 
attributes that relate to each model, and then sampling the data from the 
data mart into the data views. This information is then fed into the 
modeling tools.  
For the clustering model, the data view named VClusteringStudent was 
created and 64,377 records were sampled into this view using the ETL 
package. The sequence clustering model using the data view named 
VSeqClustStudentRegist was also used. It contains 51,864 records of the 
course registration data which were sampled by the ETL package. The 
time series model used the VStudenDropOutTimeSeries data view to 
forecast the amount of dropout students. 

• For the modeling phase, the three techniques (clustering, sequence 
clustering and time series) are selected and applied, and their parameters 
are set to optimal values. The clustering model used in this study was 
based on the EM (Expectation Maximization) algorithm, the sequencing 
clustering model was based on the Markov chain algorithm. The time 
series model was based on auto regression and the decision tree algorithm. 

• The evaluation phase focuses on evaluating the models, and reviewing the 
processes executed to construct the models in order to assure that business 
objectives were achieved. The decisions on the use of the data mining 
results have been made. 
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• The deployment phase organizes and presents the knowledge gained from 
the results in a way that users can use it. Understanding the meaning of the 
results is important so that the right action will be taken. In this study, the 
results were interpreted and presented to the users and to the academic 
council. 

 
Results 
 
 In this section the results are summarized as follows: 
 
Dropout data warehouse 
 

The dropout data warehouse of undergraduate students at STOU was developed. 
The 545,933 records of dropout students during the academic years 1999 to 2006 were 
stored into the data warehouse. The data warehouse consists of two fact tables, five 
dimension tables and seventeen look-up tables as in Figure 4. 
 

        
 

                   Figure 4. The structure of the dropout data warehouse 
 
Front-end application 

 
The three front-end applications; OLAP cube, reporting and data mining were 

developed. 
 

1) OLAP cube 
The OLAP cube was ready to drill down the amount of drop out student and the 
amount of  

registered courses with many dimensions (i.e. by quit year, by school, by gender, by 
occupation, by income, by dropout type, etc.). Users can use the browser tools to create 
the multidimensional report or to do the online analytical processing.  
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                                         Figure 5. The dropout OLAP cube  

 Figure 5 is an example of the multidimensional report using the OLAP cube. It 
displayed the amount  

of dropout students with school dimension, dropout type dimension and quit year 
dimension. Users can drill down into each dimension and add more dimensions to the 
cube as required. 
 
2) Reporting 
 Reporting application used three tools; Reporting Builder, Reporting Designer 
and Excel 2007.  

• Reporting Builder was used to create predefined reports which 
corresponded to the   user requirement. An example of a 
predefined report using Reporting Builder is in  

 Figure6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                Figure 6. Dropout students—requests to change major or school report using  
                                 Report Builder  

• Reporting Builder is useful for creating predefined reports. But 
Reporting Designer is more flexible. In this study, Reporting 
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Designer was used to create ad-hoc report. An example of the ad-
hoc report is in Figure7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figure 7. Dropout students by academic year report using Report Designer 
 

• In order to drill down information quickly and easily, Excel 2007 
was used in this study. It is another powerful tool to build reports 
using the cube. Users can use the PivotTable to create the 
multidimensional reports and  professional-looking charts. An 
example is in Figure8. 

                     

               Figure 8. Dropout students by academic year report using Excel 2007 

 Users were able to browse all of the predefined reports via web browser from the 
STOU intranet (Figure 9) and can drill down for more details or drill up for summary. 
Users were able to print reports in a variety of file formats including XML, TIFF, PDF or 
Excel. 
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                                      Figure 9. Reports on the STOU intranet 

3) Data mining 
 Three data mining models were applied to mine the information and to discover 
new knowledge from the data mart.  
 
Clustering model 
 The clustering model used iterative techniques to group the 64,377 records in 
VClusteringStudent view into twelve clusters that contained similar characteristics. The 
cluster diagram shows links among these clusters in Figure 10. 
 

         
 
                Figure 10. Cluster diagram showing strong (dark) links between clusters 

Figure 10 shows the twelve clusters are similar to each other; the darker the line 
between two clusters, the more similar those clusters are. The color of the cluster box 
indicates the population size; the darker the cluster box, the more dropout students in that 
cluster. This study used the links to group the clusters. There are two main groups of 
clusters which are linked together. Group one consists of Cluster 1, Cluster 3, Cluster 6, 
Cluster 8 and Cluster 10, and group two consists of Cluster 4, Cluster 9 and Cluster 11. 
The cluster profiles can be displayed using the cluster profiles tab as in Figure 11. 
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                                          Figure 11. The profile of each cluster 

 The cluster profile was used to find out the characteristics of the dropout students. 
In Table 1, Cluster 1 and Cluster 3, which have a strong link, are compared.  

 

Table 1. Cluster profile of Cluster 1 compared to Cluster 3 

Characteristic Cluster 1 (7,131 records) Cluster 3 (5,519 records) 

Gender Female 65% Female 61% 

Income <3,000 baht 21%   and   not 
specified 61% 

Not specified 98 % 

Occupation Non working 65% Company staff  39%,        
not specified 23% 

Years of work 
experience 

No experience 32%,                
1-5 years 18% 

1-5 years 79% 

Age at dropout time 16-24 years 60%,                  
25-29 years 33% 

16-24 years 60%, 25-39 
years 50% 

Number of course 
registrations 

3-9 courses 52%,                   
10-16 courses 31% 

3-9 courses 77% 

Degree used for 
applying to STOU 

High school 43%,         
Diploma 38% 

High school 38%,    
Diploma 42% 

School Management Science 48%, 
Law 18% 

Management Science 50%, 
Law 13% 
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 The characteristics of students in Cluster 1 and Cluster 3 are similar. Most of 
them are young females with 1-5 years of work experience and studying in the School of 
Management Science and the School of Law. They registered for 3-9 courses before 
dropout. The characteristics of students in another group, Cluster 4 and Cluster 11, as in 
Table 2, are dissimilar to the characteristics of students compared in Table 1. 

Table 2. Cluster profile of Cluster 4 compared to Cluster 11 

Characteristic Cluster 4 (6.356 records) Cluster 11 (4,303 records) 

Gender Male 52% Male 63% 

Income 6,001-12,000 baht 48% and 
12,001-15,000 baht 14% 

12,001-15,000 baht 14%, 
>18,000 baht 33% 

Occupation Government officer 65% Government officer 43%, 
Company staff 39%,   

Years of work 
experience 

10-23years 52% 10-23 years 57% 

Age at dropout time 30-35 years 49%,                  
36-53 years 38% 

36-53 years 84% 

Number of course 
registrations 

3-9 courses 78% 3-9 courses 61%, 10-16 
courses 20% 

Degree used for 
applying to STOU 

Bachelor degree 38%,        
High school 24% 

Bachelor degree32%,   
High school 20% 

School Management Science 30%, 
Law 28% 

Management Science 23%, 
Law 36% 

 

Sequence clustering model  

 The sequence clustering model was a hybrid of sequence and clustering 
techniques [4]. It was based on the Markov chain theory. The data view, 
VSeqClustStudentRegist contained 51,864 records of the course registration data of 
dropout students which were processed using this model. The sequence clustering model 
grouped the data into 8 clusters. Similar clusters (clusters with similar probability 
distributions such as clusters 1and 6) are closer to each other as in Figure 12. 
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           Figure 12. Cluster diagram showing a strong link between Clusters 1 and 6 
 
 In each cluster, the patterns of course registration can be navigated using the 
cluster transition pane. Figure 13 displays the sequence of course registration of students 
in cluster 1 before dropping out. Each node is a sequence state, and each edge is the 
transition between these two states. Each edge has a direction and weight. The weight is 
the transition probability. From the figure, there is a strong link of transition from course 
20001 toward course 20101 registration. Among those dropout students who registered 
for course 20001, 85% also registered for course 20101. About 66% of dropout students 
recurrently register for course 22222. The results indicated that the content of these 
courses might be considered for revision. The schools responsible for these courses 
should find ways to help students before they dropout. 
 

             
                Figure 13.Cluster transitions of the registered courses of Cluster 1  
 
 
Time Series 
 
 The time series model used in this study was a Microsoft Time Series which is a 
hybrid of auto regression and decision tree techniques. The amount of dropout students in 
each school can be forecast by viewing the chart tab as in Figure 15. 
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         Figure 15. The forecasting values of the dropout student amount of each school 
                            in each semester from 1999 to 2006. 
 
 Figure 15 is divided by a vertical line. The left side of the line represents the 
historical series values, and the right side of the line represents the future forecast. The 
forecasted values are indicated using a dotted line.  The forecast deviation of each school 
is shown by the vertical lines on the dotted line. The amount of dropout students in the 
School of Management Science has the highest values. This information is useful to the 
schools for planning prevention of dropout students and can be used as the KPI to 
measure the success of the plan. 
 
Conclusions 
 
 The data warehouse of dropout students was of benefit to STOU as a source of 
information. The proposed methods have been applied to a data warehouse concerning 
the problem of STOU dropouts. The OLAP and reporting applications can provide detail 
and summary in multidimensional reports to management via intranet. Data mining 
models revealed the characteristics of dropout students. The hidden pattern of course 
registration was discovered. Such patterns can be described through Markov chains as a 
series of transitions characterized by course. Data mining is the process of discovering 
new knowledge. It can help users to uncover patterns of behavior, but it may not identify 
the causes of business problems. Humans need to identify the causes [5]. Application of 
data mining techniques can avail administrators the opportunity to advise revision of 
course materials and course tutors to advise students at appropriate times. Therefore this 
new knowledge can be used in order to identify policies, planning, and arranging 
activities aimed at lowering the dropout level.  
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การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจัดการเรียนการสอนวชิา 

ประวตัิศาสตร์ในสถานศึกษา* 

Development  of a  Distance Training Package for Social Studies Teachers 
on the Organizing of History Instruction in  Schools 

รองศาสตราจารย ์ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  11120 

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)  พฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการ
เรียนการ สอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับ
ครูสังคมศึกษา  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  และ3)  ศึกษาผลการนาํชุดฝึก
อบรมทางไกลท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ ครูสังคมศึกษาท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ในชั้นประถมศึกษา  (ป. 1 – 6)  และมธัยมศึกษา  (ม. 1 – 6)  ในสถานศึกษา  สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เขต  2  และเขต  3  จาํนวน  80  คน ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ชั้นภมิู  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่   1)  ชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการเรียนการ
สอนวชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  จาํนวน 5 หน่วย  2)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม  3)  แบบประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล ในการนาํความรู้จากชุด ฝึกอบรม
ทางไกล ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  และ4)  แบบสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมทางไกล  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล ไดแ้ก่ E1/E2  และการทดสอบค่าที   การวิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมทางไกลโดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)  

 ผลการวิจยัพบว่า  ชุดฝึกอบรมทางไกล สําหรับครูสังคมศึกษา เร่ืองการจดัการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ท่ีพฒันาข้ึนมา 5 หน่วยมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี  หน่วย 1  80.21/81.35  หน่วยท่ี 2 
78.34/80.54  หน่วยท่ี  3  79.29/82.23  หน่วยท่ี  4  83.24/85.95  และหน่วยท่ี  5  82.87/84.05  ตามลาํดบั  ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  ท่ีกาํหนดไว ้ จาํนวน 3  หน่วย  คือ หน่วยท่ี 1  - 3  ส่วนหน่วยท่ี 4 – 5  เกินเกณฑท่ี์
กาํหนด  ส่วนผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมทางไกลหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดฝึกอบรม
ทางไกล  สูงกวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และกลุ่มตวัอยา่งไดร้ายงานวา่ ไดน้าํ
ความรู้จากการศึกษาชุดฝึกอบรมไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนในสถานศึกษา
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

คาํสําคญั  :  ชุดฝึกอบรมทางไกล   การสอนวชิาประวติัศาสตร์  ครูสังคมศึกษา 

* บทความวิจยัเร่ืองน้ีคดัมาจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการและการนาํเสนอผลงานวิจยั ประจาํปี
2553 จดัโดย สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เม่ือวนัท่ี 8  เมษายน  2553   
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Abstract 

The purposes of this research were to: (1) develop a distance training package 
for social studies teachers on the organization of history instruction in schools to meet 
the 80/80 efficiency criterion; (2) compare the pre-training and post-training learning 
achievements of trainees who used the distance training package for social studies 
teachers on the organization of history instruction in schools; and (3) study the effects 
of using the developed distance training package by trainees in organizing history 
instruction in their schools.   

The employed research sample consisted of 80 social studies teachers who 
were teaching the Social Studies, Religion and Culture Learning Area at the 
elementary level (Prathom Suksa 1 – 6) and secondary level (Mathayom Suksa 1 – 6) 
in schools under the Offices of Bangkok Metropolis Educational Service Area 1, 2, 
and 3, obtained by stratified random sampling.  Research instruments comprised (1) 
five units of the distance training package for social studies teachers on the 
organization of history instruction in schools; (2) a learning achievement test to be 
administered before and after the training; (3) a self-evaluation form for trainees on 
using the knowledge obtained from the distance training package in organizing 
history instruction in schools; and (4) an interview form for interviewing trainees who 
were trained with the distance training package on the organization of history 
instruction in schools.  Statistics employed for verifying the efficiency of the distance 
training package were the E1/E2 efficiency index and t-test; while data obtained from 
the self-evaluation form for trainees of the distance training were analyzed with 
content analysis. 

Research findings showed that the developed five units of the distance training 
package for social studies teachers on the organization of history instruction in 
schools had efficiency indices of 80.21/81.35 for Unit 1; 78.34/80.54 for Unit 2; 
79.29/82.23 for Unit 3; 83.24/85.95 for Unit 4; and 82.87/84.05 for Unit 5; thus the 
efficiency indices of three units, namely, Unit 1, Unit 2, and Unit 3 met the 80/80 
efficiency criterion, while those of Unit 4 and Unit 5 were above the efficiency 
criterion; the post-training achievement of trainees who were trained with the distance 
training package was significantly higher than their pre-training counterpart at the .05 
level; and trainees in the sample reported that they had applied knowledge obtained 
from the training package in organizing history instruction in their schools more 
systematically and efficiently. 

Keywords: Distance training package, History instruction, Social studies teacher 
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บทนํา 

“ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผน่ดินมาดว้ยเลือดเน้ือ ดว้ยชีวิต แต่เสียดาย
ตอนน้ี ท่านนายก เขาไม่ให้เรียนประวติัศาสตร์แลว้นะ  ฉันก็ไม่เขา้ใจ เพราะตอนท่ีฉันเรียนอยูท่ี่สวิตเซอร์แลนด ์
ไม่มีประวติัศาสตร์อะไรเท่าไร  แต่เราก็ตอ้งเรียนประวติัศาสตร์ของสวิต ฯ  แต่เมืองไทยน่ี บรรพบุรุษเลือดทา
แผน่ดิน  กวา่จะมาถึงท่ีให้พวกเรา นัง่อยูก่นัอยา่งสบาย มีประเทศชาติ เรากลบัไม่ให้เรียนประวติัศาสตร์ ไม่รู้ใคร
มาจากไหน เป็นความคิดท่ีแปลกประหลาด ........” 

พระราชเสาวนียใ์นสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2551  ท่ีทรงห่วงใย
การเรียนการสอน “ประวติัศาสตร์ไทย”  วิชาท่ีบ่มเพาะลูกหลานไทยไดรู้้จกั เขา้ใจ และภาคภูมิใจถึงรากเหงา้ และ
ความยากลาํบากของบรรพบุรุษท่ีเสียเลือดเน้ือสร้างชาติสร้างแผ่นดินกว่าจะมาเป็นชาติไทย  นับว่า พระราช
เสาวนียข์องพระองค์ท่าน ไดก้ระตุน้ให้นักวิชาการตอ้งหันมามองว่าเราให้ความสําคญักบัวิชาประวติัศาสตร์ 
โดยเฉพาะประวติัศาสตร์ไทยมากนอ้ยเพียงใด   

หลกัสูตรประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  พุทธศกัราช 2503  ไดจ้ดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์
แยกออกมาเป็นรายวิชาหน่ึงต่างหาก และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาใชห้ลกัสูตรประถมศึกษา และมธัยมศึกษา
ตอนตน้ พุทธศกัราช 2521 และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524  ไดจ้ดัวิชาประวติัศาสตร์ เป็น
ส่วนหน่ึงของหมวดวิชาสังคมศึกษา  โดยจัดในลกัษณะการบูรณาการ  ต่อมามีการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 แบ่งการเรียนการสอนเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดแ้ก่ กลุ่มภาษาไทย กลุ่ม
คณิตศาสตร์  กลุ่มวิทยาศาสตร์  กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  กลุ่มศิลปะ กลุ่มการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา  และกลุ่มภาษาต่างประเทศ  วชิาประวติัศาสตร์กลายเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   ซ่ึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ดงักล่าว ไดก้าํหนดสาระท่ีเป็นองค์
ความรู้ไว ้5 สาระดว้ยกนัคือ 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ 
สาระท่ี 5 ภมิูศาสตร์ 
ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ เนน้การมีคุณธรรม  สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต 
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  โดยกาํหนดสาระการเรียนรู้ไว ้5 สาระดว้ยกนั  ประวติัศาสตร์เป็น
สาระท่ีกาํหนดให้เป็นรายวิชาพ้ืนฐานท่ีแยกออกมาเป็น 1 รายวิชา ไม่ต้องบูรณาการกับสาระอ่ืน ๆ มีการ
กาํหนดเวลาเรียนไวอ้ยา่งชดัเจนและกาํหนดตวัช้ีวดัชั้นปีและตวัช้ีวดัช่วงชั้นเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

แมว้่าจะมีการเห็นความสําคญัของวิชาประวติัศาสตร์ โดยการระบุไวใ้น พระราช บญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา ในมาตรา 23 (1) ระบุว่า “ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและ
ความสัมพนัธ์ของตนกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์
ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข” (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 2)  ก็ตาม  แต่การจดัการเรียนการสอนวิชา
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ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์  โดยเนน้การ
พฒันาองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง  กระบวนการคิดวิเคราะห์  และการสร้างจิตสาํนึกความรัก  ความภาคภูมิใจ  และเห็น
ความเสียสละของบรรพบุรุษของชาติ  ซ่ึงจิตสํานึกดงักล่าวจะนาํไปสู่ความสามคัคีและความรักในชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์ โดยเสนอการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบและมีรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปสู่ปฏิบัติจริงได้  โดยจะให้รายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับวิชา
ประวติัศาสตร์  แนวทางการจดัหลกัสูตรวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนวิชาประวติัศาสตร์  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์  ส่ือการเรียนการสอน แหล่งการ
เรียนรู้  และการวดัและประเมินผลในวิชาประวติัศาสตร์  การเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
วิชาประวติัศาสตร์น้ี  ผูว้ิจัย จะจัดทาํเป็นคู่มือ  เพ่ือให้ครูสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัทาํคู่มือน้ี  จดัทาํเป็นชุดฝึกอบรมทางไกล 

สําหรับชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาน้ี  ครูสังคมศึกษาสามารถใชเ้ป็นคู่มือในการจดัการ
เรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายของการสอนประวติัศาสตร์ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรอยา่ง
แทจ้ริง   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจัดการเรียนการ สอนวิชา
ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา     

3. เพ่ือศึกษาผลการนาํชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
วชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ครูสังคมศึกษาท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จาํนวน 58  โรง  เขต  2  จาํนวน  43  โรงและเขต  3  จาํนวน  42  โรง  รวม  143  โรง 

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ครูสังคมศึกษาท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ใน
ชั้นประถมศึกษา  (ป. 1 – 6)  และมธัยมศึกษา  (ม. 1 – 6)  ในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  เขต  2  และเขต  3  ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ  (Stratified Sample Random)  จึงมี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นจาํนวนโรงเรียน  ดงัน้ี  เขต 1  จาํนวน  15 โรง  เขต  2  จาํนวน  11  โรง  เขต  3  จาํนวน  11  
โรง  แต่ละเขตสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ไดจ้าํนวนครู  80  คน  โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใชใ้นการทดลองเป็น 2 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย    ไดแ้ก่    
1. ชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน

สถานศึกษา ประกอบดว้ยประมวลสาระและแนวการศึกษา  จาํนวน 5 หน่วย  ไดแ้ก่    
หน่วยท่ี  1  แนวคิดเก่ียวกบัวิชาประวติัศาสตร์   
หน่วยท่ี  2 แนวทางการจดัหลกัสูตรวชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา 
หน่วยท่ี  3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์ 
หน่วยท่ี  4  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์ 
หน่วยท่ี  5 ส่ือการเรียนการสอน  แหล่งการเรียนรู้  และการวดัและประเมินผลในวิชา 

              ประวติัศาสตร์ 
                    นอกจากนั้น ยงัจดัใหมี้ ส่ือเสริม  ไดแ้ก่ ส่ือปฏิสัมพนัธ์  ท่ีเป็นการอบรมแบบเผชิญหนา้โดยวิทยากร 
เพ่ือเสริมเติมเตม็ใหก้ารฝึกอบรมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล เพ่ือวดัความรู้ความเข้าใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมทางไกลเก่ียวกบัเร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา 

3. แบบประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล ในการนาํความรู้จากชุดฝึกอบรมทางไกล
เร่ือง การจัดการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษาไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียน  โดยผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจดัทาํเป็นรายงาน (Self Report)  ผลการใชชุ้ดการฝึกอบรมทางไกล 

4. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา 
                การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1.  การทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม  ผูว้ิจยันาํชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา
เร่ือง “การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา”  ไปทดสอบหาประสิทธิภาพดว้ยตนเอง  ใน
ขั้นทดลองใชเ้บ้ืองตน้  (Try Out)  และขั้นทดลองใชจ้ริงหรือใชใ้นสถานการณ์จริง  (Trial  Runs)   

    ขั้นทดลองใช้เบือ้งต้น  (Try Out)  
    ผูว้ิจัยนําชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษา เ ร่ือง  การจัดการเรียนการสอนวิชา

ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ไปทดสอบหาประสิทธิภาพดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพ 
3 ขั้นตอน คือ  การทดสอบแบบเด่ียว  แบบกลุ่ม  และแบบสนาม  ผูว้จิยัไดร้วบรวมรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

1) การรวบรวมขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพแบบเด่ียว  ผูว้ิจยันาํชุดฝึกอบรมทางไกลท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ไปทดสอบกบัครูสังคมศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี จาํนวน  4  คน  โดยให้ทาํแบบทดสอบก่อน
เรียนเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล  แลว้นาํชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการ
เรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษาไปศึกษาดว้ยตนเอง  แลว้จึงให้ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวดั
ผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล และใหค้รูสังคมศึกษาทั้ง  4  คน  ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัชุดฝึกอบรมในดา้นภาษา
ท่ีใช ้ เน้ือหา  และความยากง่าย 
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ผูว้ิจยันาํผลจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งก่อนและหลงัเรียน และจากการทาํกิจกรรม
มาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมตามเกณฑ ์ 80/80  เม่ือวิเคราะห์แลว้นาํมาปรับปรุงชุดฝึกอบรม  โดย
นาํส่วนท่ีเป็นขอ้คิดเห็นของครูผูส้อนมาเป็นขอ้มูลพิจารณาดว้ย 

2) การรวบรวมขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  ผูว้ิจยันาํชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีได้
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบกบัครูสังคมศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 12  คน โดยให้ทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล  แลว้จึงนาํชุดฝึกอบรมทางไกลใหค้รูผูส้อนไปศึกษาดว้ยตนเอง  
เม่ือศึกษาแลว้  ใหค้รูผูส้อนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน และใหค้รูผูส้อนทั้ง  12   คน ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษา
ชุดฝึกอบรมในแง่ของภาษา  เน้ือหา และความยากง่าย   ผูว้ิจยันาํผลจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิและจาก
การทาํกิจกรรมมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมตาม เกณฑ ์ 80/80  แลว้  ปรับปรุงแกไ้ขชุดฝึกอบรม  
โดยนาํความคิดเห็นของครูผูส้อนทั้ง  12  คน  มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 

3) การรวบรวมขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพแบบสนาม   ผูว้ิจยันาํชุดฝึกอบรมทางไกลท่ี
ไดป้รับปรุงจากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มมาแลว้ไปประเมินประสิทธิภาพกบัครูสังคมศึกษา  ซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้ จาํนวน 24  คน  โดยให้ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แลว้จึงนาํชุดฝึกอบรมท่ีปรับปรุงแลว้  ไปใหค้รูผูส้อนจาํนวน 24 คน  ไปศึกษาดว้ยตนเอง และเม่ือศึกษาเสร็จแลว้ 
จึงใหท้าํแบบทดสอบหลงัเรียน  แลว้หาประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรมตามเกณฑ ์ 80/80 

ขั้นทดลองใช้จริง  (Trial Runs)   
เม่ือไดชุ้ดฝึกอบรมทางไกลส่ือประสมสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวิชา

ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80  จากขั้นการทดลองใชเ้บ้ืองตน้แลว้  ผูว้ิจยันาํชุดฝึก
อบรมทางไกลน้ี ไปทดลองใชจ้ริงหรือใชใ้นสถานการณ์จริงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40  คน  โดยใหศึ้กษาชุดฝึก
อบรมทางไกลดว้ยตนเองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์  เม่ือศึกษาครบทั้ง 5 หน่วยแลว้  ผูว้ิจยัจดัการฝึกอบรมในส่วน
ของส่ือเสริม คือ การอบรมแบบเผชิญหนา้ โดยระยะเวลาในการอบรม  2 วนั  เพ่ือเสริมเติมเต็มในการฝึกอบรม
ทางไกลใหส้มบรูณ์ยิง่ข้ึน 

2. การเขียนรายงานแบบประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกลเก่ียวกบัผลการใชชุ้ดฝึก
อบรมทางไกล  ภายหลงัการฝึกอบรมแลว้  ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดทาํแบบประเมินตนเองเพ่ือรายงานวา่ไดมี้
การนาํความรู้จากชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษาไปใชใ้น
การพฒันาผูเ้รียนให้มีองค์ความรู้  ทกัษะการคิดวิเคราะห์  และจิตสํานึกความรักและความภาคภูมิใจในความ
เป็นมาของชาติตนอยา่งไร  โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจดัทาํเป็นรายงาน (Self Report)  ผลการใชชุ้ดการฝึกอบรม
ทางไกล 

3. การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล
เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกลไดท้าํรายงานการประเมินตนเองเก่ียวกบัผลการใชชุ้ดฝึกอบรม

ทางไกลแลว้  ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวชิา
ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก  โดยสุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  80 คน  ประมาณร้อยละ  
10  แลว้นดัหมายเวลาเพ่ือทาํการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล     

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล
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การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล ทั้ง  3  ขั้นตอน  คือแบบเด่ียว  แบบกลุ่ม  และ
แบบสนาม  ตามเกณฑ ์ 80/80  จากสูตร E1/E2  (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ 2540 : 211)  ดงัน้ี 

การหาค่า E1      ใช้สูตร     

X  100 

X  100
  

 
A
N

x    1
∑

=E

ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นร้อยละจากแบบฝึกปฏิบติั     E1    =   
คะแนนรวมของกิจกรรมหรืองานทุกช้ินท่ีผูเ้รียนทาํไดถ้กูตอ้ง     ∑x    =   
คะแนนเตม็ของกิจกรรมหรืองานทุกช้ินท่ีนาํมาประเมิน        A    =   
จาํนวนผูเ้รียน  (กลุ่มตวัอยา่ง)         N    =   

การหาค่า  E2 ใช้สูตร  

    

B
N

f     2
∑

=E

 E2    =  ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์เป็นร้อยละจากแบบประเมินหลงัเรียน 
∑f   =  คะแนนรวมของการประเมินหลงัเรียน 

 B     =  คะแนนเตม็ของการประเมินหลงัเรียน 
N    =  จาํนวนผูเ้รียน  (กลุ่มตวัอยา่ง) 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมทางไกล  การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมทางไกลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับ
การอบรมแบบเผชิญหนา้  ในขั้นทดลองใชจ้ริง  (Trial Runs)  โดยการทดสอบค่าที  (t-test) 

3.  วิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล  การวิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมทางไกลซ่ึงเขียนรายงานผลการนาํความรู้จากการศึกษาชุดฝึกอบรมไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนวิชาประวติัศาสตร์ให้กบัผูเ้รียน  (Self  Report) และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  

สรุปผลการวจัิย   

ผลการวจิยัพบวา่   
1. ชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน

สถานศึกษา ทั้ง 5  หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  ตามท่ีกาํหนดไว ้ 3  หน่วยคือ  หน่วยท่ี  1   
80.21/81.35  หน่วยท่ี  2   78.34/80.54   และหน่วยท่ี  3   79.29/82.23  ส่วนหน่วยท่ี 4  และหน่วยท่ี 5  เกินเกณฑท่ี์
กาํหนดไว ้ คือ  หน่วยท่ี  4   83.24/85.95  หน่วยท่ี  5   82.87/84.05 

2. ผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดการสอนทางไกลหลงัการฝึกอบรมสูง
กวา่การก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
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3. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลมีความเห็นว่าชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคม
ศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา ให้ความรู้ในการจดัการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์มากยิ่งข้ึน  ไดข้ยายโลกทรรศน์เก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์  และสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และชุดฝึกอบรม
ทางไกลน้ีเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นคู่มือสาํหรับครูสังคมศึกษา  ในการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อยา่งเป็น
ระบบต่อไป 

อภิปรายผลการวจัิย 

  การวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอน
วชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา มีขอ้น่าสังเกตดงัน้ี 

1. การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา   เร่ือง การจดัการ
เรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 ซ่ึงชุดอบรมทางไกลท่ีผูว้ิจยั
ผลิตและนาํไปทดลองประสิทธิภาพใน 2 ขั้นตอน  คือขั้นทดลองใชเ้บ้ืองตน้ และขั้นทดลองใชจ้ริงนั้น  พบว่า  
การทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลขั้นทดลองใชจ้ริง  ยงัมีบางหน่วย  คือหน่วยท่ี 4  และหน่วยท่ี 5  ท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวท่ี้  80/80  ทั้งในส่วนของคะแนนฝึกปฎิบติั  และคะแนนจาก
แบบทดสอบหลงัการฝึกปฏิบติั  คือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวเ้พียงเล็กนอ้ย   โดยเฉพาะในส่วนของคะแนนจาก
การฝึกปฏิบติั  เกินเกณฑม์าเพียง  0.74 ในหน่วยท่ี 4  และ 0.37  ในหน่วยท่ี 5   ส่วนคะแนนทดสอบหลงัฝึกปฏิบติั  
หน่วยท่ี  4  เกินเกณฑ ์ 3.45  และหน่วย  5  เกินเกณฑ ์ 1.55  ซ่ึงคะแนนจากแบบทดสอบหลงัการฝึกปฏิบติัทั้ง 2  
หน่วยสูงกวา่คะแนนแบบฝึกปฏิบติั   

การท่ีหน่วยท่ี 4  และหน่วยท่ี 5  ของชุดฝึกอบรมทางไกล  มีค่าประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด  
ต่างจากหน่วยท่ี 1 – 3  ท่ีมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดนั้น  ทั้งน้ีผูว้จิยัมีขอ้สังเกตวา่  อาจเป็นเพราะเน้ือหา
ในหน่วยท่ี 4  และหน่วยท่ี 5  ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์    ส่ือการเรียน
การสอน  แหล่งการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนการวดัและประเมินผลในวิชาประวติัศาสตร์  ซ่ึงเน้ือหา
สาระดงักล่าวผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอาจมีความรู้ ความเขา้ใจและเป็นเร่ืองท่ีมีประสบการณ์การสอนมาแลว้  ทาํให้
สามารถเขา้ใจเน้ือหาในประมวลสาระชุดฝึกอบรม  และสามารถปฏิบติักิจกรรมและทาํแบบทดสอบหลงัฝึก
ปฏิบติัไดดี้กวา่หน่วยอ่ืน ๆ   

เกณฑค์วามสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการกบัผลลพัธ์ เป็นการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนในแง่
ของพฤติกรรมต่อเน่ืองหรือกระบวนการ หรือ E1  คือพิจารณาจากผลของการประกอบกิจกรรมระหวา่งเรียนจาก
ประมวลสาระชุดฝึกอบรมทางไกล  โดยการนาํผลของการตอบมาใหค้ะแนนเปรียบเทียบกบัการประเมินผลลพัธ์  
หรือ  E2  ผูว้ิจยัไดต้ั้งเกณฑไ์ว ้ คือ E1/E2 = 80/80  การยอมรับประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกลไม่ควรตํ่า
หรือสูงกวา่ ±2.5%   

ในกรณีท่ีประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกลมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดคือมีค่าเกิน 2.5%   ตอ้ง
ปรับกิจกรรมและแบบทดสอบแลว้ทดลองใหม่  หากค่ายงัสูงกวา่ 2.5% ตอ้งปรับเกณฑใ์หสู้งข้ึน  จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ท่ีพบวา่หน่วย
ท่ี 4  และหน่วยท่ี 5 นั้น  ผลการทดสอบประสิทธิภาพมีค่าเกินเกณฑท่ี์กาํหนดไวเ้ลก็นอ้ย  ทั้งในส่วนของคะแนน
แบบฝึกปฏิบัติหรือคะแนนจากกระบวนการ  และคะแนนแบบทดสอบหลงัฝึกปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์  ดังนั้ น  
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 2.  จากการวิจยัพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม  
ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้ แต่มีขอ้สังเกตคือ คะแนนหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมเพียงเลก็นอ้ย  คือแตกต่างกนัเพียง  3.32  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขอ้สอบหรือแบบประเมินก่อนและหลงั
เรียนยากเกินไป  หรือผูเ้ขา้รับการอบรมมีเวลานอ้ยในการศึกษาเน้ือหาในชุดฝึกอบรม  ซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํขอ้สังเกตน้ี
ไปปรับปรุงแบบประเมินก่อนและหลงัเรียนต่อไป 
 3.  ชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา  ไดเ้สนอแนวคิดการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อย่างเป็นระบบ  โดยให้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีทาํให้การเรียนการสอนประวติัศาสตร์มีชีวิตชีวามาก
ยิ่งข้ึน  ซ่ึงขอ้สังเกตน้ี  มีอยูใ่นรายงานของผูใ้ชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลน้ี  นอกจากนั้น  การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้  
ผูว้ิจยัไดป้ระมวลเน้ือหาของส่ือและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆไวใ้นชุดฝึกอบรมทางไกล  ทาํให้ชุดฝึกอบรม
ทางไกลมีขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  ครูสังคมศึกษาจึงสามารถใช้
เป็นคู่มือสําหรับการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อยา่งเป็นรูปธรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป  ทั้งน้ีครู
สังคมศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกอบรมไดน้าํความรู้จากชุดฝึกอบรมไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       
  จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ให้ขอ้เสนอแนะว่า  ควรเพ่ิมแนวคิดหรือ
เน้ือหาเก่ียวกับการสอนวิชาประวติัศาสตร์ไทยและประวติัศาสตร์ท้องถ่ินให้มากกว่าน้ี  ซ่ึงสอดคล้องกับ
นกัวชิาการท่ีเห็นความสาํคญัของวชิาประวติัศาสตร์ไทย  วิชาท่ีบ่มเพาะลูกหลานไทยไดรู้้จกั เขา้ใจ และภาคภูมิใจ
ถึงรากเหงา้ และความยากลาํบากของบรรพบุรุษท่ีเสียเลือดเน้ือสร้างชาติสร้างแผน่ดินกวา่จะมาเป็นชาติไทย   ซ่ึง
ผูว้ิจัยจะนําข้อเสนอแนะน้ีไปเพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ไทยและ
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดจิตสาํนึกดงักล่าวต่อไป   
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล  ใหข้อ้สังเกตวา่  ควรมีการใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมิน
เจตคติ  โดยเฉพาะการตรวจสอบหรือประเมินเก่ียวกบัจิตสาํนึกความรัก ความภาคภูมิใจในชาติของตน  ซ่ึงผูว้ิจยั
จะนําไปเพ่ิมเติมในส่วนของการวดัและประเมินไวใ้นประมวลสาระชุดฝึกอบรมทางไกลต่อไป  เพ่ือความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 
     1)  ชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน

สถานศึกษา  เป็นชุดฝึกอบรมท่ีจดัทาํเป็นคู่มือ  ท่ีครูสังคมศึกษาสามารถจะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  เพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาประวติัศาสตร์ มีกระบวนการคิด  และมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าของ
บรรพบุรุษ  และมีความรักชาติของตน  อยา่งเป็นระบบ 
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  2)  ชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา นั้น สามารถใชเ้ป็นคู่มือเพ่ือจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนในทุกระดบัชั้นทั้งระดบัประถมศึกษา  
และมธัยมศึกษาทุกชั้นปี   

2.  ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
                      1) ชุดฝึกอบรมทางไกล  สาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา  ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีเนน้ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือปฏิสัมพนัธ์  ควรมีการวิจยั
โดยใชส่ื้อประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ 
 2)  ชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา ควรมีการวิจยัในลกัษณะดงักล่าว  แต่เน้นเฉพาะการจดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ไทยหรือ
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  เพราะเอกสารหรือความรู้เก่ียวกบัเร่ืองประวติัศาสตร์ไทยหรือประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินยงัไม่
เผยแพร่มากนกั     
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”          

ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ 

Livelihoods  Strategies of  Household Agriculturist in Community area 

Ubonrat  Dam 

ผูวิ้จยั  พระมหาโสภณ  มูลหา 1   อาจารยท่ี์ปรึกษา   (1) ผศ. ดร.วิยทุธ์ จ  ารัสพนัธ์ุ2  (2) ดร.วิภาวี  กฤษณะภูติ 2 
1มหาบณัฑิตหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  แขนงวิชาสงัคมวิทยาการพฒันา  สาขาวิชาสงัคมวิทยาการพฒันา 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
2สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บทคัดย่อ 

   บทความน้ีมุ่งศึกษา พฒันาการด ารงชีวิตของชุมชนและครัวเรือนเกษตรกร ตลอดถึง
เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและยุทธศาสตร์การด ารงชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน
บริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ วา่เป็นอยา่งไร โดยการวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชมุ้มมอง
ของแนวคิดการด ารงชีพ แนวคิดทุนทางสังคม และแนวคิดการปรับตวั เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การ
ด ารงชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์  ในหมู่บ้านโคกกลาง  ต าบล
โนนสัง  อ  าเภอโนนสัง  จงัหวดัหนองบวัล าภู   

ผลการวจิยัพบวา่  พฒันาการด ารงชีวติของชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรทั้ง 3 ช่วง คือ ช่วง
ระยะเวลาก่อนการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ ช่วงระยะเวลาการเปล่ียนแปลงสู่การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ 
และช่วงระยะเวลาหลงัการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ถึงปัจจุบนั พฒันาการด ารงชีวิตของชุมชนและ
ครัวเรือนเกษตรกรมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายให้สามารถด ารงชีพได้ภายใต้
กระแสการเปล่ียนแปลง โดยมีการปรับตวั ปรับเทคนิควิธีในการสร้างยุทธศาสตร์การด ารงชีพใน
รูปแบบต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ียงัพบวา่เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของชุมชนและ
ครัวเรือนเกษตรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์นั้นมี 8 ประการคือ นโยบายรัฐ กระแสทุนนิยม 
ฤดูกาล/ภยัธรรมชาติ โรคภยัไขเ้จ็บ การเปล่ียนแปลง การอพยพ การถือครองท่ีดิน และความผนั
ผวนของราคาผลผลิต เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยท่ีชาวบา้น
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ท าให้รูปแบบการด ารงชีวิตของชาวบา้นตอ้งต่อสู้ด้ินรนอยู่ภายใตภ้าวะ
แนวโน้ม และบริบทความเปราะบางดงักล่าว  และพบว่า การสร้างยุทธศาสตร์การด ารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์  อาศยัความรู้ความสามารถในการจดัการ
ทรัพยสิ์น/ทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ทุนธรรมชาติ ทุนทางสังคม เป็นตน้ น ามาใชเ้ป็นยุทธวิธี
ในการท ากิจกรรมและยุทธวิธีในการปรับตวัเพื่อการอยูร่อดโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรือ
สร้างรูปแบบวิธีการต่าง ๆ อนัหลากหลายโดยอาศยัทรัพยสิ์น/ทุนท่ีมีอยู่นั้น มาสนบัสนุนในการ
ประกอบอาชีพ  ซ่ึงยทุธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนน้ีจะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ใน 
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าป ี  2554 ”          

การด ารงชีพต่าง ๆ ตามมา คือ  การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  การมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  การลดความอ่อนแอ
ลง  การเพิ่มความมัน่คงด้านอาหาร  และการเกิดความย ัง่ยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อนั
ก่อใหเ้กิดความอยูร่อดและความย ัง่ยนืของชุมชน 

ค าส าคัญ   ยทุธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร  ครัวเรือนเกษตรกร  การด ารงชีพ 
                 ชาวนา  ทุนทางสังคม  

Abstract 

This article intends to study and develop to community lives and family 

farmers including the conditions affecting lives and livelihood strategies of farm 

households in communities around the Ubolratana dam. In order to, survey how to 

live the life of agriculturist and community. This research was a qualitative and also 

methodological by using the perspective of the conceptual living, the concept of 

social capital, and the concept of adaptation. In order that , studying the survival 

strategies of farm households in the community dam around Ban Khok Klang, 

Tambon Nonsang  Nonsang district  Nongbualamphu Province.  

The results showed  that the development of community lives and family 

farmers during three periods namely; before the Ubolratana dam was built, during a 

transition period to the dam  ,and  after the dam Ubonrat to the present. The 

development of community lives and family farmers to adjust several changing to be 

living under political change. The adaptation adjustment techniques to create a 

strategy for living in various forms over the years also found that the conditions 

affecting the livelihoods of communities. And households in agricultural communities 

around the Ubolratana dam has eight main policy state capitalism. Seasonal / natural 

disaster Unhealthiness Changes, migration and land tenure. And volatility of the 

product price is an important condition affecting the livelihood that is involved with 

the local people cannot avoid it. The pattern of livings villagers have to struggle under 

conditions likely. And the vulnerability context and found that creating a livelihood 

strategies of farm households in the community, the dam of agricultural art. Based 

knowledge to manage the assets / equity of various existing communities such as 

venture natural, social capital and so be used as a strategy in the activities and 

strategies to adapt to survive by building career or activities model a variety of 

different methods, based on assets / equity that address to support the occupation. The 

livelihood strategies of farm households / communities will cause the results of living 

is different according to the revenue increase. It’s a better living. Reducing weakened. 

Increasing food security. And the sustainable use of natural resources. Cause the 

survival and sustainability of the community. 

Keywords :  Household livelihood strategies of farmers, Farm family,  Living, 

          Farmer, Social capital . 
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บทน า 
  ทรัพยากรน ้ าถือไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง  ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละ

เป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาประเทศ  มนุษยมี์ความผูกพนักบัน ้ าและความจ าเป็นตอ้งใช้น ้ าเพื่อ
ความเป็นอยูใ่นการด ารงชีพ  การสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งให้ประชาชน
หรือประเทศใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ก็เป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยูใ่ห้เกิด
ประสิทธิภาพ  แมว้่าการสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บน ้ าน้ี  จะท าให้ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป  แต่ก็
เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อความเป็นอยูข่องประเทศชาติโดยรวม  (ส านกังานพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต, 
2534 )  

   เม่ือแนวคิดการสร้างเข่ือนไดก้า้วเขา้มาสู่สังคมไทย ในช่วงทศวรรษ 2490 การสร้างเข่ือน
ขนาดใหญ่จึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ความกา้วหนา้ของประเทศ และเป็นความส าเร็จของรัฐบาลในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้น  นบัตั้งแต่มีการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่แห่งแรกเกิดข้ึนมา ภายใต้
แผนงานการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดโครงการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่
เกิดข้ึนอยา่งมาก โดยเฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 ( 2520 – 2524 ) เป็น
ตน้มา    

  ปัจจุบนัการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ไดก่้อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนและครัวเรือน
เกษตรกร  ในทอ้งถ่ิน   ผลกระทบท่ีชดัเจนและเห็นไดช้ดัมากท่ีสุดก็คือ การสูญเสียท่ีดินในบริเวณ
ท่ีตั้งเข่ือนซ่ึงเป็น ทรัพยากรส าคญัท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งใชใ้นทุกขั้นตอนของวิถีการด ารงชีวิต   ไม่วา่
จะเป็นในฐานะของแหล่งท่ีอยู่  อาศยั แหล่งท ามาหากิน และแหล่งวฒันธรรมประเพณีทางสังคม 
(ศุภสิทธ์ิ  ศรีสวา่ง, 2545 ) 

  แมว้่ารัฐบาลเองจะมีเจตนาดีในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพฒันาประเทศ
ให้มีความเจริญ มีการเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การลงทุน การ
พฒันาเมืองและอุตสาหกรรม แต่เม่ือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกลบักลายเป็นสภาพท่ีวิกฤติ คือ ในขณะท่ี
รัฐบาลก าลงัน านโยบายมาพฒันาอยู่นั้น กลายเป็นว่าเมืองก็ยิ่งเจริญข้ึน ชนบทกลบัย  ่าแย่ลงเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายทั้งเร่ืองผลผลิต ความยากจนต่าง ๆ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ
ลงภายใตก้ารผลาญของค าว่าพฒันา ซ่ึงชาวนาไทยก าลงัประสบกบัปัญหาอย่างหนกัท่ีรอคอยการ
แกไ้ข (ประเวศ วะสี, 2532 )   

 จึงกล่าวไดว้่า  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีน ามาใชก้็ไม่สอดคลอ้งกบัความ
เป็นอยู ่ของชนบทไม่สามารถแกปั้ญหาของประชาชนได ้    ผลท่ีออกมาก็คือความลม้ละลายทาง
เศรษฐกิจของชุมชนชนบท และความลม้ละลายของสถาบนัครอบครัวและท าลายชีวิตชุมชนลงไป 
ชาวนาจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาทางเลือกดว้ยตวัเอง  

  จากสภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ   ท่ีเกิดข้ึนของการพฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะเวลาท่ีผ่านมาดงักล่าว    ส่งผลให้การพฒันาประเทศไทยใน
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) ตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบ
การพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่ของชนบทในการแกไ้ขปัญหาของประชาชน  โดยได้
มุ่งเน้นการพฒันาสภาพสังคมให้มีความสุขอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงให้ความส าคญักบัการสร้างสมดุลของ
ยทุธศาสตร์การด ารงชีพในการพฒันาใหเ้กิดข้ึนในทุกมิติทั้ง มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และเกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืต่อไป   

   ดงันั้น ชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรจึงตอ้งมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตไป
ตามสภาพแวดลอ้มของนโยบายรัฐในการพฒันา  ท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ  สังคมและวฒันธรรม กฎเกณฑ์และรูปแบบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดถึง
วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปดว้ย  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนทั้ งทางตรงและทางอ้อม  เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกร
สามารถด ารงชีพอยูใ่นสังคมอนัซบัซ้อนไดแ้ละสามารถท าหนา้ท่ีหรือบทบาทในฐานะสมาชิกของ
สังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข  โดยอาศยัความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์น/ทุนต่างๆ ท่ีมี  อยู่
ในชุมชน น ามาใชเ้ป็นยทุธวธีิในการท ากิจกรรมและ ใชเ้ป็นยทุธวธีิในการปรับตวัโดยการสร้างงาน 
อาชีพ กิจกรรม หรือสร้างรูปแบบวิธีการต่าง ๆ  มาสนบัสนุนในการประกอบอาชีพอยา่งชาญฉลาด
เพื่อความอยูร่อดของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนใหเ้กิด ความมัน่คงและย ัง่ยนื  

จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี  ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษายุทธศาสตร์การด ารงชีพของ
ครัวเรือน  เกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์วา่   พฒันาการด ารงชีพของชุมชนและครัวเรือน
เกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์มีความเป็นมาอยา่งไร อะไรเป็นเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์  และยุทธศาสตร์การด ารงชีวิตของ
ครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือน อุบลรัตน์เป็นอยา่งไร  ทั้งน้ีก็เพื่อน าผลจากการศึกษาคร้ัง
น้ีเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียว ขอ้งใหท้ราบ   และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน
การวางแผน  การบริหารจดัการ การแก้ไขปัญหา การพฒันา  ทรัพยากรและการด ารงชีพท่ีดีให้
เกิดข้ึนแก่ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนในบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์สืบต่อไป         

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฒันาการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนในชุมชนบริเวณเข่ือน

อุบลรัตน์ 
2. เพื่อศึกษาเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณ

เข่ือนอุบลรัตน์ 
3. เพื่อศึกษายทุธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์  
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วธีิการวจัิย 
 ผูศึ้กษาเลือกวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) เพื่อใช้เป็นวิธีการศึกษา

ปรากฎการณ์ในพื้นท่ีโดยเลือกพื้นท่ีวิจยัแบบเฉพาะเจาะจง คือ หมู่บา้นโคกกลาง  ต าบลโนนสัง  
อ าเภอโนนสัง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  อนัเป็นหมู่บา้นครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
สร้างเข่ือนอุบลรัตน์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีการปรับตวัจาก
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในวถีิชีวติ  โดยสามารถสร้างยทุธศาสตร์ในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ
ไดเ้ป็นอยา่งดี การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัครัวเรือน และระดบัชุมชน โดยมีผูใ้ห้
ขอ้มูลไดแ้ก่ พระสงฆ์ ชาวบา้น ผูน้ าหมู่บา้น ผูอ้าวุโส ผูน้ าประกอบพิธีกรรมและบุคคลทัว่ไปท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง ใชร้ะยะเวลาในการวจิยั เป็นระยะเวลา  1  ปี   ( ตั้งแต่ปี 2552 - 2553 )  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัประกอบดว้ย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัชุมชน แนวทางการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัครัวเรือน การสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group ) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ( Participant  Observation ) และการสังเกตการณ์แบบไม่
มีส่วนร่วม ( Non -Participant  Observation ) โดยใช้ร่วมกบั การจดบนัทึกภาคสนาม  เทป
บนัทึกเสียง  กล้องถ่ายรูปและแผนท่ี  วิธีการเก็บขอ้มูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  ซ่ึงเป็นการคน้ควา้รายงานการศึกษาและมี
การจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น เอกสารทางวิชาการ หนงัสือ รายงานการวิจยั  วิทยานิพนธ์ 
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 2)การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  โดยจะใชว้ิธีการ
แบบ Snow Ball เขา้มาช่วยเพื่อให้ไดแ้หล่งขอ้มูลและสามารถคดัเลือกตวัผูใ้ห้ขอ้มูลได ้ จากนั้นผู ้
ศึกษาเขา้ไปฝังตวัอยูภ่ายในหมู่บา้น แนะน าตวั และช้ีแจงถึงรายละเอียดของการเขา้มาท าการศึกษา
คร้ังน้ี  สร้างความสัมพนัธ์โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในหมู่บา้น การเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีท าในชีวติประจ าวนัของชาวบา้น ประกอบกบัการสังเกตและพดูคุย น าไปสู่การสัมภาษณ์
เชิงลึกท่ีจะมีแนวทางในการสัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในงานศึกษา 
รวมทั้งมีการตรวจสอบขอ้มูลในการจดัการสนทนากลุ่ม ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัจากนั้นน าเอา
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์รายวนัและวเิคราะห์ขอ้มูลรวมเพื่อน ามาเขียนรายงานเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive  Analysis ) ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีเพื่อน ามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ผลการวจัิย 

1. บริบทระดับมหภาค
มีความสัมพนัธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม นโยบายรัฐและกฎหมาย

ตลอดถึงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า ท่ีส่งผลกระทบต่อบริบทครัวเรือน/ชุมชน  ซ่ึงถูกก าหนด
โดยโครงสร้างการบริหารจดัการส่วนบนจากรัฐท่ีชาวบา้นทัว่ไปไม่มีส่วนรวมในการตดัสินใจใน
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อ านาจการบริหารจัดการ  การต่อสู้ และการต่อรองจากรัฐเลย  เป็นเพียงผูท่ี้รอรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนดใหเ้ท่านั้น  กล่าวไดว้า่ในบริบทระดบัมหภาค  ท าให้ไดเ้ห็นภาพรวม
ของประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นตวัก าหนดทิศทางในการ
บริหารพัฒนาประเทศ ในการก าหนดนโยบายและกฎหมาย  ส าหรับใช้บ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะทรัพยากรน ้ า ซ่ึงบริบทบริหารระดบัมหภาคน้ีเป็นบริบทในระดบั
ใหญ่ของประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อบริบทในระดบัต่าง ๆ ในการส่งผลต่อความเป็นอยูแ่ละการด ารงชีพ
ของชาวบา้นและชุมชนในระดบัครัวเรือน/ชุมชน ท าใหช้าวบา้นและชุมชนตอ้งมีการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

2. บริบทชุมชน
ชาวบ้านโคกกลางมีวิถีการด ารงชีพท่ีมีความสัมพนัธ์กับผืนแผ่นดินอันเป็นท่ีตั้ งของ

หมู่บา้น เม่ือสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้นเปล่ียนแปลงไป  อนัเน่ืองจาก
การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์  ท าให้ท่ีท  าการเกษตรและหมู่บ้านโคกกลางบางส่วนท่ีได้ถูกน ้ าท่วม 
ชาวบ้านต้องหาพื้นท่ีในการท าการเกษตรใหม่  ท าให้ชาวบ้านต้องปรับตัวในการด ารงชีพให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มใหม่ ทั้งลกัษณะทางดา้นกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน  และเน่ืองจากชาวบา้น
โคกกลางส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการด ารงชีพ  ส่งผลให้ชาวบ้านต้องปรับตวัให้อยู่รอดได ้
ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยมีการประกอบอาชีพ
อย่างอ่ืนเป็นอาชีพทดแทนไปกบัการท าเกษตรกรรม  เช่น การเล้ียงสัตว ์ การประมง การแปรรูป
ผลิตภณัฑป์ลา การเยบ็ผา้ การรับจา้ง เป็นตน้  

3. พฒันาการด ารงชีพของชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์
บา้นโคกกลางมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ยาวนาน  และมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัวิถีชีวิต

ค่อนขา้งมาก  เห็นไดจ้ากพฒันาการด ารงชีพท่ีแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงระยะเวลาก่อนการ
สร้างเข่ือนอุบลรัตน์  ชาวบา้นโคกกลางมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและพึ่งพาธรรมชาติ  ผลผลิตจาก
ไร่นาท่ีได้ก็เพียงเพื่อเล้ียงชีพ คือ มีการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมเพื่อบริโภคและ
อุปโภคในครัวเรือนเป็นหลัก มีการน าผลผลิตไปขาย เพื่อน าเงินซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน และแลกเปล่ียนกับชุมชนอ่ืนตามโอกาส  การพึ่ งพิงสังคมภายนอกชุมชนจึงมีน้อย 
เน่ืองจากชุมชนไดใ้ช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนมาเป็นพลงัในการผลกัดนั สร้างสรรค์และ
แกไ้ขส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 2) ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ 
ชาวบา้นหมู่บา้นโคกกลางมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
และแหล่งอาหารธรรมชาติท่ีส าคญัของหมู่บา้นไดข้าดหายไป  เพราะทุนทางธรรมชาติท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ไดล้ดลงในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงสู่การสร้างเข่ือนอุบลรัตน์น้ี   อีกทั้งทุนทางสังคมท่ี
เคยเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่มและระหวา่งสมาชิกในครอบครัวในชุมชนก็
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เร่ิมจะจางหายไป แต่ยงัดีท่ีมีทุนมนุษย ์ซ่ึงเป็นทุนท่ีมีอยูภ่ายในจิตใจของคนในชุมชนบา้นโคกกลาง 
ในการเป็นผูน้ าทางจิตวญิญาณ ผูน้ าทางเกษตร ผูน้ าทางการประกอบอาชีพ เม่ือเกิดวิกฤติต่าง ๆ ใน
ชุมชน โดยผูน้ าเหล่าน้ีจะสามารถช่วยน าทางแก้ปัญหาวิกฤติน าพาชุมชนให้รอดพน้ไปได ้
นอกจากน้ียงัมีทุนทรัพยท่ี์เป็นทุนเงินตราท่ีครัวเรือนเกษตรกรและชาวบา้นในชุมชนไดม้าจากการ
เก็บออมทรัพยสิ์นทั้งเงินท่ีไดจ้ากการเวนคืนท่ีดินชาวบา้นและการประกอบอาชีพ 3) ช่วงระยะเวลา
หลังการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ถึงปัจจุบัน ชาวบา้นหมู่บา้นโคกกลางมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติท่ีส าคญัของหมู่บา้นได้
ขาดหายไปหลงัจากการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์  เน่ืองจากทุนทางธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ได้
ลดลงในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์   แต่ในช่วงน้ียงัมีทุนทางสังคมท่ีเคยเป็น
ตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่มและระหว่างสมาชิกในครอบครัวและความไวเ้น้ือ
เช่ือใจกนัในชุมชนท่ีเร่ิมจะจางหายไปได้กลบัคืนมา เน่ืองจากครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนได้
รวมตวักนัข้ึนเพื่อต่อสู้กบัวิกฤติปัญหาเหล่านั้น  และนอกจากน้ียงัมีทุนมนุษย ์ทั้งเป็นทุนท่ีมีอยู่
ภายในจิตใจของคนในชุมชนบา้นโคกกลางท่ีไม่เคยจางหายไป  ในการเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณ เม่ือ
เกิดวกิฤติต่าง ๆ ในชุมชนมาโดยตลอด โดยผูน้ าเหล่าน้ีจะร่วมคิดกนัร่วมท าเพื่อน าพาชุมชนให้รอด
พน้ปัญหาวิกฤติท่ีเกิดข้ึน   และนอกจากน้ียงัมีทุนทรัพยท่ี์เป็นทุนเงินตราท่ีครัวเรือนเกษตรกรและ
ชาวบา้นในชุมชนไดม้าจากการเก็บออมทรัพยสิ์นทั้งเงินท่ีไดจ้ากการประกอบอาชีพต่าง ๆ ตลอดถึง
มีทุนทางกายภาพ ซ่ึงเป็นทุนทรัพยสิ์นท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อสนบัสนุนการด ารงชีพ   
ซ่ึงถือไดว้่ามีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการด ารงชีพของผูค้นท่ีหลากหลายของครัวเรือนเกษตรกรและ
ชุมชนหมู่บา้นโคกกลางในปัจจุบนัน้ี    

4. เง่ือนไขทีม่ีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์
เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพครัวเรือนเกษตรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์นั้นมี 8

ประการกล่าวคือ นโยบายรัฐ กระแสทุนนิยม ฤดูกาล/ภยัธรรมชาติ โรคภยัไขเ้จ็บ การเปล่ียนแปลง 
การอพยพ การถือครองท่ีดิน และความผนัผวนของราคาผลผลิต  เหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนในหมู่บา้นโคกกลางท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยท่ี
ชาวบ้านไม่สามารถหลีกเล่ียง มีส่วนอย่างมากท าให้รูปแบบการด ารงชีวิตของชาวบ้านมีการ
เปล่ียนแปลงไป  ท าให้ชุมชนบา้นโคกกลางตอ้งต่อสู้ด้ินรนในการใชชี้วิตอยู่ภายใตภ้าวะแนวโน้ม 
บริบทความเปราะบาง จึงท าใหช้าวบา้นมีการปรับตวัเขา้หาดุลยภาพทั้งบริบทสังคม  ภาวะแนวโนม้ 
และบริบทความเปราะบางดงักล่าว  เพื่อให้สามารถด ารงชีพอยู่ไดอ้นัน าไปสู่การปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งการสร้างความเป็นปึกแผน่ของชุมชน และการปรับตวัในการ
ด ารงชีพ ทั้งในด้านระบบสังคมและระบบความคิดความเช่ือ  ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงส าหรับการสร้างเป็นยุทธศาสตร์การด ารงชีพให้เกิดเป็นผลลพัธ์ในการด ารงชีพของ
ครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนบา้นโคกกลาง   
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5. ยทุธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์
เป็นวธีิการในการแสวงหาทางเลือกหรือวธีิการในการหาทางออกโดยใชก้ลไกในการเขา้ถึง

ทรัพยสิ์น/ทุนอย่างชาญฉลาด   เม่ือครัวเรือนเกษตรกรตอ้งประสบกบัปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ตนเอง
และครอบครัวด ารงอยู่ได ้โดยอาศยัความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยสิ์น/ทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ในชุมชน เช่น ทุนธรรมชาติ ทุนทางมนุษย์ และทุนทางสังคม  น ามาใช้เป็นยุทธวิธีในการท า
กิจกรรมและยุทธวิธีในการปรับตวัเพื่อการอยู่รอดโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรือสร้าง
รูปแบบวธีิการต่าง ๆ อนัหลากหลายโดยอาศยัทรัพยสิ์น/ทุนท่ีมีอยูน่ั้น มาสนบัสนุนในการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีวา่น้ีจะอยูใ่นรูปแบบ การรวมกลุ่ม  การลงทุน  การทดแทน  การยอมสละ 
การยอมทน  การประทว้ง  การอพยพแรงงาน  การฝึกทกัษะอาชีพ และการประกอบอาชีพเสริม 
โดยลกัษณะของการสร้างยุทธศาสตร์หรือวิธีการในการแสวงหาทางเลือกหรือวิธีการในการหา
ทางออกน้ีจะน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพในการด ารงชีพได ้ ซ่ึงยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนน้ีจะ
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ในการด ารงชีพต่าง ๆ ตามมา คือ  การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  การมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
การลดความอ่อนแอลง  การเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร  และการเกิดความย ัง่ยืนในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อนัก่อใหเ้กิดความอยูร่อดและความย ัง่ยนืของชุมชนสืบต่อไป 

อภิปรายผลการวจัิย 
การศึกษายุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ 

ผูว้จิยัไดมุ้่งท าความเขา้ใจและศึกษาวเิคราะห์ปรากฎการณ์  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อสะทอ้นให้
เห็นถึงยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนบ้านโคกกลางภายใต้การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งจากเหตุปัจจยัภายในและภายนอกชุมชนเอง  ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1) พฒันาการด ารงชีพของชุมชนและครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์
ก่อนการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนหมู่บา้นโคกกลางมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง
และพึ่งพาธรรมชาติเป็นส่วนมาก  มีการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว ์เพื่อบริโภคในครัวเรือน  ขายและ
แลกเปล่ียนกบัชุมชน  ต่อมาเม่ือมีการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์ส่งผลให้ชุมชนครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน
หมู่บา้นโคกกลาง ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก ท าให้ชาวบา้นมีการปรับตวัในการประกอบอาชีพ  
เปล่ียนระบบการผลิตจากการท านาเพียงอยา่งเดียว มาประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร เป็น
การสะทอ้นให้เห็นสภาพวิถีชีวิตท่ีมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ภายใตก้ระแสการ
เปล่ียนแปลง ชาวบา้นจึงมีการปรับตวั ปรับเทคนิควิธีในการด ารงชีพในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศยั
ประสบการณ์ และวธีิการสมยัใหม่  
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 แนวคิดการปรับตวัในงานวิจยัของ เจริญ  ศีริวงศ ์ ( 2543 )   ท่ีอธิบายวา่  การปรับตวัดา้น
สังคม และวฒันธรรม ของชุมชนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยักนั
แบบเครือญาติมาเป็นปัจเจกบุคคล ท าใหช้าวบา้นในชุมชนตอ้งปรับตวัวิถีการด าเนินชีวิตทางสังคม
และการปรับทางวฒันธรรมอยา่งมาก  ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพชัรินทร์ 
ลาภานนัท์ และคณะ  ( 2544 ) ท่ีพบว่า การเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพส่งผลต่อกระบวนการ
ปรับตวัในการด าเนินชีวิตรวมทั้งเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของชาวบา้น ซ่ึง
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณีมัย ทองอยู่ (2546)  ท่ีศึกษาพบว่า การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจชาวนาการปรับตวั และประเมินผลกระทบของการปรับตวัของชาวนาท่ีมีต่อ
การ เป ล่ี ยนแปลงของระบบ เศรษฐ กิ จของชาวนาโดย ส่ วนรวมของชาวนา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวนัชยั ธรรมสัจการ (2546) 
ท่ีศึกษาพบว่า การปรับตวัของชุมชนจากการเขา้มาของเคร่ืองจกัรกล เทคโนโลยีสมยัใหม่และ
นโยบายการพัฒนาท้องถ่ินและบทบาทของภาครัฐและเอกชน ท าให้เกิดวิถีชีวิตและระบบ
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเปล่ียนไป สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรับตวัของชุมชน  

2) เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบล
รัตน์  เป็นเง่ือนไขท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยท่ีชาวบา้นไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้โดยอิทธิพลจากสังคม
ภายนอก ไดแ้ก่  นโยบายรัฐ กระแสทุนนิยม ฤดูกาล/ภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภาวะน ้ าท่วม ภาวะฝนแลง้ 
โรคภยัไขเ้จบ็ การเปล่ียนแปลง การอพยพ การถือครองท่ีดิน และความผนัผวนของราคาผลผลิต อนั
เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพภายใตภ้าวะแนวโนม้และบริบทความเปราะบาง
ต่าง ๆ ตลอดถึงโครงสร้างและกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนหมู่บา้นโคก
กลางอีกดว้ย  

แนวคิดทุนทางสังคม เป็นแนวคิดท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของครัวเรือน
เกษตรกรในชุมชน เพราะคนในชุมชนชนบทอาศยัทุนทางสังคมในเร่ืองของความเป็นอยู ่การพึ่งพา
อาศยักนัและกนั การช่วยเหลือเก้ือกลูและการมีน ้ าใจให้แก่กนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงผกูมดัร้อยรัดคน
ในชุมชน ให้ยืนหยดัต่อสู้กบัปัญหาและอุปสรรคตลอดทั้งผ่านพน้ภยัพิบติัต่าง ๆ มาได้ ทุนทาง
สังคมเป็นเคร่ืองผกูมดัคนมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบนั และไดก้ลายเป็นรากท่ีฝังลึกในวิถีชีวิต จึงมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  ในงานวจิยัของ  Robert  Putnam (1993)  ท่ีอธิบายวา่ ทุนทางสังคมเกิดจาก
การมีบรรทดัฐานในการอยูร่วมกนั มีการพึ่งพาอาศยักนั คนในชุมชนมีความกระตือรือร้น มีน ้ าใจ มี
จิตส านึกสาธารณะในการเขา้มาท าประโยชน์เพื่อสมาชิกในส่วนรวม  นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัได้
สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ    อ าภา จนัทรากาศ  (2543)  ท่ีศึกษาพบวา่  ทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นชุมชน
ชนบทตามวถีิวฒันธรรมของชุมชนเป็นส่ิงส าคญั และเป็นพื้นฐานท่ีช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความ
เขม้แขง็ และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ผลวิจยัก็
ยงัไดส้อดคลอ้งกบัการวิจยัของ อุไรวรรณ พวงสายใจ  (2545)  ท่ีศึกษาพบวา่  ทุนทางสังคมมีทั้งท่ี
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เป็นทุนท่ีมาจากภายในชุมชนเอง และทุนท่ีมาจากภายนอกชุมชน ส่งผลให้องคก์รเขม้แข็ง ผลวิจยัก็
ยงัได้สอดคล้องกบัการวิจยัของ มณีมยั ทองอยู่  (2546)  ท่ีศึกษาพบว่า ทุนชุมชน ยุทธศาสตร์
ครอบครัว มีการช่วยเหลือเก้ือกูล พึ่งพาอาศยักนัและกนั จนสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า
ได ้ดว้ยอาศยัทุนทางสังคมเป็นฐาน ในการแสวงหาทางรอดของครอบครัวผลวิจยัยงัไดส้อดคลอ้ง
กบัการวิจยัของ วนัชยั ธรรมสัจการ  (2546)  ท่ีศึกษาพบว่า  ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางอาชีพ ตอ้งอาศยัทุนต่าง ๆ มาช่วยคอยสนบัสนุนในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ด ารง
ชีพไดอ้ยา่งมัน่คง สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  สุเทพ วงศสุ์ภา  (2548)  ท่ีศึกษาพบวา่  ทุนทางสังคม
ประกอบด้วย ความร่วมมือ การรวมกลุ่ม เครือข่าย ความสัมพนัธ์ ภูมิปัญญา ท่ีมีอยู่ในชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ องคก์รเอกชน สามารถอาศยัความรู้และประสบการณ์ โดยน าเอาทุนทางสังคมท่ีมี
อยูใ่นชุมชนมาจดัการและแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนได ้ 

3) ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์   มีการ
สร้างยทุธศาสตร์การด ารงชีพ ใหต้นและครอบครัวด ารงอยูไ่ด ้โดยอาศยัความรู้ความสามารถในการ
จดัการทรัพยสิ์น/ทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน น ามาใชเ้ป็นยุทธวิธีในการท ากิจกรรมและยุทธวิธีใน
การปรับตวัโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรือสร้างรูปแบบวิธีการต่าง ๆ อนัหลากหลายโดย
อาศยัทรัพยสิ์น/ทุนท่ีมีอยู่นั้น มาสนบัสนุนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีว่าน้ีจะอยู่ใน
รูปแบบ การรวมกลุ่ม  การลงทุน  การทดแทน  การยอมสละ  การยอมทน  การประทว้ง  การอพยพ
แรงงาน  การฝึกทกัษะอาชีพ และการประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงยุทธศาสตร์การด ารงชีพของครัวเรือน
เกษตรกร/ชุมชนน้ีจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในการด ารงชีพต่าง ๆ คือ  การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  การมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  การลดความอ่อนแอลง  การเพิ่มความมัน่คงดา้นอาหาร  และการเกิดความย ัง่ยืนใน
การใชท้รัพยากรธรรมชาติ อนัก่อใหเ้กิดความอยูร่อดและความย ัง่ยนืของชุมชน  

ซ่ึงผลงานวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการด ารงชีพในการวิจยัของ  จีระ ศรเสนา (2541) 
ท่ีศึกษาพบว่า การสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการผลิตและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยอาศยัทุนต่าง ๆ ในชุมชน ท าใหช้าวบา้นมีอาชีพเสริมท่ีมัน่คงและท ารายได้
แก่ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผลวิจยัน้ีก็ยงัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีมยั ทองอยู ่( 2546 ) ท่ี
ศึกษาพบว่า ชาวบา้นต่างมียุทธวิธีในการด ารงชีพเพื่อความอยู่รอดและแกว้ิกฤติให้เป็นโอกาสได ้
โดยการอาศยัทรัพยสิ์น/ทุนธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบา้นในการแกปั้ญหาและหาเล้ียงชีพ ซ่ึงผล
วิจยัน้ีก็ยงัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรศกัด์ิ สุขวฒันา  (2547)   ท่ีศึกษาพบวา่ การปรับตวัของ
ชุมชนโดยอาศยัทุนต่าง  ๆ ไม่วา่จะเป็นทุนทางเศรษฐกิจท่ีมีความเก่ียวพนัธ์กบัวิถีชีวิต ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นการใชทุ้นธรรมชาติท่ีมีอยู ่น าไปสู่การสะสมทุนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผลวิจยัน้ีก็ยงัไดส้อดคลอ้งกบั
งานวจิยั เหมวรรณ  เหมะนดั  (2549)  ท่ีศึกษาพบวา่  การด ารงชีพท่ีย ัง่ยืนในการประกอบอาชีพหรือ
ประกอบกิจกรรมในการด ารงชีพนั้น เป็นการแกปั้ญหาและหาทางออกของครัวเรือนเกษตรกร เม่ือ
ประสบกบัเหตุการณ์หรือประสบกบัปัญหาในการด ารงชีวิต  ซ่ึงการแสวงหาทางออกนั้นตอ้งอาศยั
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ยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด โดยอาศัยทรัพย์สิน/ทุน ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในการ
ประกอบกิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อจะขา้มพน้วกิฤตการณ์เหล่านั้น  

 บทสรุป 
หมู่บา้นโคกกลาง  ต าบลโนนสัง  อ าเภอโนนสัง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  มีวิถีการด ารงชีพท่ี

มีความสัมพันธ์กับผืนแผ่นดิน  เม่ือสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของหมู่บ้าน
เปล่ียนแปลงไป  อนัเน่ืองจากการสร้างเข่ือนอุบลรัตน์  พื้นท่ีท าการเกษตรและหมู่บา้นโคกกลาง
บางส่วนไดถู้กน ้าท่วม  ชาวบา้นตอ้งหาพื้นท่ีในการท าการเกษตรใหม่  จึงมีการปรับตวัในการด ารง
ชีพให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมใหม่ ให้สามารถด ารงชีพให้อยู่รอดได้  ภายใตข้อ้จ ากดัด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยมีการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนเสริมอาชีพเกษตรกรรม  
เห็นไดจ้ากพฒันาการด ารงชีพทั้ง 3 ช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึน  ชาวบา้นไดใ้ช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ภายใน
ชุมชนมาเป็นพลังในการผลักดัน สร้างสรรค์และแก้ไขส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ภายใต้เง่ือนไขท่ีมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีพครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีพท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยท่ีชาวบา้นไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ท าให้รูปแบบการ
ด ารงชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไป  ชาวบ้านมีการปรับตัวเข้าหาดุลยภาพทั้ งบริบทสังคม  ภาวะ
แนวโน้ม และบริบทความเปราะบางดังกล่าว  โดยอาศัยความรู้ความสามารถในการจัดการ
ทรัพยสิ์น/ทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นน ามาใชเ้ป็นยุทธวิธีในการท ากิจกรรมและยุทธวิธีในการปรับตวัเพื่อ
การอยูร่อดโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรือสร้างรูปแบบวิธีการต่าง ๆ อนัหลากหลาย เพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการด ารงชีพ ส่งผลใหเ้กิดผลลพัธ์ในการด ารงชีพต่าง ๆ อาทิ  การมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
การมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  การลดความอ่อนแอลง  การเพิ่มความมัน่คงด้านอาหาร  และการเกิด
ความย ัง่ยนืในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ อนัก่อใหเ้กิดความอยูร่อดและความย ัง่ยนืของชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการพฒันา
        ผลวจิยัคร้ังน้ีท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาได ้2 แนวทาง คือ 

1.1  ด้านการพฒันาการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน ผลการศึกษาน้ี
ช้ีให้เห็นชดัเร่ืองของการถ่ายทอดความรู้โดยใชก้ลไกทางสังคมเป็นการส่งผา่นองคค์วามรู้ของคน
ในชุมชนและการยกระดบัในการจดัเก็บองคค์วามรู้การด ารงชีพ ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร คู่มือวธีิการในการด ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชนแต่ละประเภท เพื่อเป็นฐานขอ้มูลท่ี
ง่ายต่อการเขา้ถึง การศึกษาคน้ควา้เป็นองค์ความรู้ให้อยู่คู่กบัชุมชน และผลกัดนัให้เป็นหลกัสูตร
ท้องถ่ินในสถานศึกษา เพื่อเป็นการธ ารงรักษาองค์ความรู้ให้อยู่โดยไม่สูญหายถ่ายทอดผ่าน
ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นสืบต่อไป 
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1.2  ด้านนโยบายการพฒันาของภาครัฐ ผลการศึกษาน้ีพบว่า  นโยบายของรัฐท่ี
ผา่นมาไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในดา้นต่าง ๆ อย่างมาก ไม่วา่จะเป็นผลกระทบดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  ชุมชนกลายเป็นผูถู้กกระท าจากรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว เน่ืองจาก
ถูกปิดกั้นโดยรัฐเป็นสาเหตุให้ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิเสธหรือต่อตา้นอ านาจรัฐ ดงันั้น 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการสาธารณะต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
ชุมชน ทั้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือการแสดงขอ้เทจ็จริงต่อสาธารณะโดยองคก์รชุมชน  จึงถือเป็น
บทบาทหลกัในการเขา้เรียกร้องสิทธิความเป็นชุมชน  รวมทั้งเพื่อให้มีการทบทวนนโยบายของรัฐ
อยา่งจริงจงั เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นผลกระทบในการด ารงชีพของชุมชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
จึงควรเนน้การพฒันาและวางนโยบายให้เล็งเห็นการให้คุณค่าคุณภาพชีวิตของชาวบา้นภายใตฐ้าน
แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง อนัส่งผลดีต่อวถีิชีวติของชาวบา้นและระบบนิเวศของชุมชนให้ยงัคง
อยูต่่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงวชิาการ
2.1  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนเพียงหน่ึงชุมชน อาจท าให้

การศึกษาไม่ทัว่ถึงครอบคลุมถึงครัวเรือนในชุมชนต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากจากการสร้างเข่ือน
น้ี ผูส้นใจจึงควรศึกษาให้เห็นความหลากหลายในชุมชนต่าง ๆ เปรียบเทียบกบัชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อให้
มองเห็นภาพในองคร์วมชดัเจนยิง่ข้ึน 

2.2 งานวจิยัดงักล่าวเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ  ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลา
หน่ึง ท าให้มองเห็นภาพวิถีการด ารงชีพของครัวเรือน/ชุมชนในหมู่บา้นในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  เพื่อให้เห็นภาพการวิจยัท่ีชดัเจนมากข้ึนควรมีการวิจยั
ในเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านต่าง ๆ ในทางสถิติให้มองเห็นภาพท่ีครอบคลุมและ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
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แผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีจั่งหวดักระบี่ 

The Prevention Plan on Encroachment and Destruction of Forest  Resources Suitable 

for the Areas in Krabi Province 

ผูวิ้จยั  นายชนมวฒิุ  เมืองสง1 อาจารยท่ี์ปรึกษา  (1)  รศ.ดร.ดุสิต  เวชกิจ2  (2)  รศ.บ าเพญ็   เขียวหวาน2     
1มหาบณัฑิตหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต   แขนงวิชาการจดัการการเกษตร   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อ  (1)  ศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่
ยนต์ในทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้นดา้นการป้องกนัรักษาป่า  ดา้นการมี
ส่วนร่วม  และภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการป่าไม้    และ(2)  เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การจดัท า
แผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ   ประชากรที่ใช้เป็นประชาชนผูรั้บใบอนุญาตให้
มี เล่ือยโซ่ยนตใ์นทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี  ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัการครอบครองเล่ือยโซ่ยนต์
แลว้  และเดินทางมารับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์จากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์  ณ  ส านกังาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดักระบี่  จ  านวน  2,250  ราย  โดยมีกลุ่มตวัอย่าง  2  
กลุ่ม  คือ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยั   มีจ  านวน   340   คน    ท่ีไดม้าจากการ
สุ่มอย่างง่าย  และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก  ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือวิจยั  โดยการ
คดัเลือกประชาชนผูร้ับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์   ที่ เป็นตัวแทนจากแต่ละอ าเภอภายใน
ท้องที่จ ังหวดักระบี่   รวม 8  อ าเภอๆ ละ  3  คน รวม  24  คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  (1)  ผูรั้บใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ในท้องท่ีจงัหวดักระบ่ี   มีความ
คิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง  ต่อการสร้างความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ การจดัการ
พื้นท่ีป่า  และกระบวนการมีส่วนร่วม   และ(2)  ความคิดเห็นของผูรั้บใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต ์
สามารถน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคญั  ในการจดัท าแผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีได ้ 3  ยุทธศาสตร์  คือ  1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเขา้ใจ  
2) ยุทธศาสตร์การจดัการพื้นท่ี  และ3)  ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วม

ค าส าคัญ   แผนการป้องกนั   การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ จงัหวดักระบ่ี
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Abstract 

This research’s objectives are to (1) study the opinions of chainsaw licensees 

in Krabi Province about forest resource preservation in terms of forest protection, 

participation, and local wisdom on forestry, and (2) formulate guidelines of setting an 

appropriate plan to protect forest resources in the areas of Krabi Province from 

encroachment and destruction. 

This is a survey research conducted on the population of chainsaw licensees in 

Krabi Province who have their qualifications for possessing the chainsaws checked 

and travelled to receive the licence from the registrar at the Krabi Provincial Office of 

Natural Resources and Environment. Two samples were used: a random sample of 

340 licensees to answer the questionnaire as a research tool, and a selected sample of 

24 licensees (3 from each of 8 districts). Statistics used in the data analysis consisted 

of frequency, percentile, mean, and standard deviation. 

The results are that (1) the chainsaw licensees in the areas of Krabi had a high-

level mean of opinions on creating the understanding of forest resource preservation, 

forest area management, and a participatory process, and (2) the opinions of the 

chainsaw licensees can be used in forming significant strategies for preparing the 

Prevention Plan on Encroachment and Destruction of Forest Resources Suitable for 

the Areas in Krabi Province; namely, (1) strategy to create understanding, (2) strategy 

to manage the areas, and (3) strategy to participate.

Keywords :  Prevention plan on encroachment, Destruction of forest resources,

  Krabi Province

บทน า 
ดว้ยสถานการณ์ในปัจจุบนั  ทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี ยงัมีการถูกบุกรุกท าลาย

อย่างต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ   และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง  ซ่ึงหากมองมาตรการของภาครัฐ      
ท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม ้ ยงัไม่มีความเขม้แข็งพอที่จะเป็นเคร่ืองมือใน
การบงัคบัใช ้เพื่อหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายป่า  ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท าไม ้ การแปรรูปไม ้ หรืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรับจา้งโค่นตน้ไม ้  รับจา้งแปรรูปไม ้  คา้ไมแ้ปรรูปหรือคา้ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าจากไม ้ และเป็นผูมี้
เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนตไ์วใ้นครอบครอง   ซ่ึงผูว้ิจยัมองวา่  ผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนตเ์ป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพดา้น
การป่าไมแ้ละใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีป่าไม ้ มีส่วนไดส่้วนเสียกบัตน้ไม ้ ป่าไมโ้ดยตรง  โครงการศึกษาวิจยั
ในเร่ือง   “ แผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี” 
จึงเป็นการศึกษา แนวคิด/ความคิดเห็นของผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนต ์  น่าจะน าผลการวิจยัดงักล่าว   ไป
ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการจดัท าแผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ท่ีเหมาะสมกบั
พื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีได ้
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ในทอ้งที่จงัหวดักระบ่ี

เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ ในดา้นการป้องกนัรักษาป่า  ดา้นการมีส่วนร่วมและภูมิปัญญา
ชาวบา้นในดา้นการป่าไม ้

2. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การจดัท าแผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้
ใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีของจงัหวดักระบ่ี 

วธีิการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research)   โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
       1.1  ศึกษาขอ้มูลสถานการณ์ป่าไมจ้ากแหล่งขอ้มูล 
        1.2  ออกแบบและจดัท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
       1.3  วางแผนงานวิจยั  ซกัซ้อมความเขา้ใจกบัทีมงานผูเ้ก็บขอ้มูล 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย
       2.1  ใชแ้บบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด 
       2.2  ใชแ้บบสัมภาษณ์  ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 
       แบ่งเป็น 3 ตอน 
       ตอนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  อาชีพ  งานอดิเรก ระดบั

การศึกษา รายไดค้รอบครัว  ระยะเวลาในการอาศยัในทอ้งถ่ินนั้น  ขนาดพื้นท่ีท่ีถือครอง ประเภท
ท่ีดินถือครอง และการครอบครองเล่ือยโซ่ยนต ์

      ตอนที่  2  ขอ้มูลที่เป็นสาเหตุและเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้งต่อการบุกรุกท าลายป่า การ
ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า  แนวเขตที่ดินในเขตป่าไม ้  ผูป้กครองในทอ้งที่ต่อการบุกรุกพื้นที่ป่า
ไม ้ การปลูกพืชเกษตรกบัของการตดัไมใ้นเขตป่า   การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ การไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจดา้นป่าไม ้

      ตอนท่ี  3  ความคิดเห็น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ ความคิดเห็นด้านการป้องกัน
รักษาป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลพื้นที่ป่า ปัญหาอุปสรรคในการเขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ิน ความคิดเห็นเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้น 

        การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูว้ ิจยัจะน าแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ไปใหห้วัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดักระบ่ี ผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การบุกรุกท าลายป่า  ได้แก่  ผูอ้  านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
กระบ่ี   หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  หัวหน้าเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า 
หวัหนา้สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน  เป็นตน้  ประเมินเน้ือหา ความครอบคลุมของเน้ือหา 
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ขอบเขตเน้ือหาและหาจุดบกพร่อง แล้วน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ 

3. ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก
        3.1  ประชากรเป้าหมาย  คือ ประชากรท่ียื่นค าขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต ์ไว้

กบัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี  และเดินทางมารับใบอนุญาตฯ จาก  
นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต ์ ณ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ีมีจ านวน
ทั้งส้ิน 2,250 ราย  

        3.2  กลุ่มตัวอย่าง  โดยการสุ่มแบบง่าย  ผูว้ิจยัยื่นแบบสอบถามให้ประชาชนผูเ้ดินทาง
มารับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต ์ จ  านวน  340   คน  น ากลบัไปกรอกขอ้มูล   แลว้ให้ส่งคืนมายงั
ผูว้ิจยั ขนาดของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว  ค  านวณหาโดย ใช้สูตรการค านวณ ของ ทาโร่ ยามาเน่  ท่ี
ระดบันยัส าคญั  0.05  ตามสูตรดงัน้ี 

2)(1 eN

N
n




        3.3  กลุ่มผู้ให้ข้อมลูเชิงลึก   ใชแ้บบสัมภาษณ์กบัประชาชนผูเ้ดินทางมารับใบอนุญาต
ใหมี้เล่ือยโซ่ยนตโ์ดยคดัเลือกคน  (ท่ีไม่ใช่ในกลุ่มตวัอยา่งตามขอ้  3.3.2)   ซ่ึงจะเป็นตวัแทนจากแต่
ละอ าเภอ ภายในจงัหวดักระบ่ี รวม 8 อ าเภอๆ  ละ 3 คน  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง   24  คน   

4. ข้ันตอนด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และสังเคราะห์ข้อมูล
        4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

    ส่วนท่ี  1  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
     -  ยื่นแบบสอบถามพร้อมซองจดหมายปิดแสตมป์และช้ีแจงรายละเอียดกับ

กลุ่มตวัอย่าง  เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างน าแบบสอบถามกลบัไปกรอกขอ้มูล  แล้วให้กลุ่มตวัอย่างส่ง
แบบสอบถามคืนใหผู้ว้จิยัทางไปรษณีย ์ 

    ส่วนท่ี  2  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเชิงลึก 
     -  ใช้แบบสัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก  โดยให้ทีมงานสัมภาษณ์  ช้ีแจง

รายละเอียดและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 
    4.2  การวิเคราะห์ข้อมลู   

     เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบเสร็จส้ิน  จึงท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
ความสมบูรณ์  น าขอ้มูลท่ีได้ท าการลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

4.2.1  อธิบายลกัษณะขอ้มูล โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
4.2.2  วดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
4.2.3  จดัเรียงล าดบัความส าคญั ความคิดเห็น ดา้นการป้องกนัรักษาป่า 
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4.2.4  ใชข้อ้ความและตารางมาเป็นวธีิน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา 
เกรฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ีย  5  ระดบั   

1) ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80  มีความเห็นอยูใ่นระดบัต ่า
2) ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60  มีความเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า
3) ค่าเฉล่ีย   2.61 - 3.40  มีความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง
4) ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20  มีความเห็นอยูใ่นระดบัสูง
5) ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00  มีความเห็นอยูใ่นระดบัสูงมาก

       4.3  การสังเคราะห์ข้อมลู 
1) น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ยกร่างยุทธศาสตร์การจดัท าแผนป้องกนัการบุก

รุกท าลายทรัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี 
2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการป้องกนัและดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี  เพื่อใหค้วามคิดเห็นในแผนการป้องกนัฯ 
3) สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา

5. ข้ันตอนการสรุปผล จดัท ารายงาน จดัพิมพแ์ละเผยแพร่
ผลการวจัิย   
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล   
ตารางที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูล ร้อยละ 
เพศชาย 92.5 

อายเุฉล่ียระหวา่ง  41 - 50  ปี 39.4 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 64.4 
ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา  (ป.4 - ป.6) 63.5 

มีเหตุผลท่ีเล่ือยโซ่ยนตเ์พื่อใชต้ดัไมส่้วนตวั 72.1 
มีระยะเวลาการใชเ้ล่ือยโซ่ยนตร์ะหวา่ง  1 -  5  ปี 45.6 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 - 4  คน 47.6 

ระยะเวลาในการอยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินมากกวา่  20  ปี 82.1 
มีรายไดต่้อครัวเรือน  ไม่เกิน  10,000  บาท 44.7 
มีรายไดท่ี้เกิดจากเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนตต่์อเดือน  ไม่เกิน  5,000  บาท 27.4 
ประเภทท่ีดินท่ีถือครองมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ น.ส.3 หรือน.ส. 3ก 29.1 

การถือครองท่ีดินอยูใ่นเขตป่า 31.76 
มีการถือครองท่ีดินมากกวา่  20  ไร่ 35.5 

92



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”          

จากตารางท่ี 1 พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  92.9   มีอายุเฉล่ีย
ระหว่าง  41 - 50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  39.4  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั   คิดเป็นร้อยละ 
64.4  มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)  คิดเป็นร้อยละ  63.5  กลุ่มตวัอยา่งมี
เหตุผลท่ีใช้เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์เพื่อใชต้ดัไมส่้วนตวั  คิดเป็นร้อยละ  72.1  และมีระยะ เวลาการใช้
เล่ือยโซ่ยนต์ระหว่าง 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.6 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 - 4  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 47.6 ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินมากกวา่  20  ปี  สูงถึงร้อยละ  82.1  กลุ่มตวัอยา่ง มี
รายไดค้รอบครัวต่อเดือนไม่เกิน  10,000  บาท  เป็นจ านวนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 44.7  และมี
รายไดท่ี้เกิดจากการใชเ้ล่ือยโซ่ยนตต่์อเดือน  ไม่เกิน 5,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.4  ในส่วนของ
ประเภทท่ีดินท่ีกลุ่มตวัอย่างถือครอง  พบว่าประเภทท่ีดินท่ีมีการถือครองมากท่ีสุด ไดแ้ก่ น.ส. 3  
หรือ น.ส. 3 ก.  คิดเป็นร้อยละ  29.1  แต่ท่ีน่าสังเกตส าหรับประเภทท่ีดินท่ีถือครองของกลุ่มตวัอยา่ง 
อยูใ่นประเภทไม่มีหลกัฐานการถือครองใดๆ  จ  านวน 16 ราย  คิดเป็นร้อยละ  4.7  มีการช าระภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี (ภบท.5)  จ  านวน 80 ราย  คิดเป็นร้อยละ  23.5  และมีการถือครองท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่  สทก. (ออกใหโ้ดยกรมป่าไม)้  และ กสน. 5  (ออกให้โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์)  รวม 10 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.9 ประเภทท่ีดินท่ีกล่าวมาขา้งตน้  เม่ือพิจารณาถึงสถานะของประเภทท่ีดินแล้ว
พบว่า  ท่ีดินท่ีถือครองไม่เป็นท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต่อย่างใด  ยงัคงมีสถานะเป็นป่า  
ฉะนั้น จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจึงพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีการถือครองท่ีดินอยูใ่นเขตป่า รวมจ านวน 
106 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.76 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูค้รอบครองท าประโยชน์
ท่ีดินหรืออยู่อาศยัภายในเขตป่าไม ้ ในส่วนของขนาดพื้นท่ีถือครอง กลุ่มตวัอย่างมีการถือครอง
ท่ีดินมากกวา่ 20 ไร่  เป็นจ านวนร้อยละ  35.3 

ตอนที ่2  สาเหตุและปัจจัยเกีย่วข้องต่อการบุกรุกท าลายป่า 

ตารางที ่ 2  สาเหตุและปัจจัยเกีย่วข้องต่อการบุกรุกท าลายป่า 

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจต่อการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติเพื่อความย ัง่ยนื 

3.93 

แนวเขตป่าไมแ้ต่ละประเภทไม่มีความชดัเจน 3.79 

ประชากรของจงัหวดักระบ่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 3.62 
การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ ไม่เขม้แขง็  จริงจงั 3.58 
ป่าไมถู้กท าลายเพราะชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมในการดูแล 3.57 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญัและมีความเห็นอยู่ในระดบัสูง ไดแ้ก่ 
ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความย ัง่ยืน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.93 แนวเขตป่าไมแ้ต่ละประเภทไม่มีความชดัเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79  ประชากรของ
จงัหวดักระบ่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไมไ้ม่เขม้แข็ง 
จริงจงั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  และความเห็นในเร่ืองป่าไมถู้กท าลายเพราะชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมใน
การดูแล  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.57 

ตอนที ่3  ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

ตารางที ่3  ความคิดเห็นด้านการป้องกนัรักษาป่า  

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
ร่วมกนัจดัตั้งป่าชุมชน 3.91 
ตั้งกรรมการประจ าหมู่บา้นดูแลพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 3.84 
จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้พนัธ์ุไมป้ระจ าทอ้งถ่ิน 3.83 

จดัตั้งกลุ่มเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละความตอ้งการให้
ปลูกตน้ไมร้อบเขตพื้นท่ีป่าเป็นแนวกนัชน 

3.81 

สร้างเครือข่ายยอ่ยคอยสนบัสนุนและร่วมท างานกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ 3.76 
แจง้เบาะแสและใหข้อ้มูลกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ 3.61 

จดัตั้งชุดลาดตระเวนตรวจป่า 3.48 

จากตารางท่ี 3  กลุ่มตวัอย่างได้มีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง  ดงัน้ี  ร่วมกัน
จดัตั้ งป่าชุมชน  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ  3.91   ตั้ งกรรมการประจ าหมู่บ้านดูแลพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.84  จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้พนัธ์ุไมป่้าประจ าทอ้งถ่ิน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.83  
ตอ้งการจดัตั้งกลุ่มเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความตอ้งการให้ปลูกตน้ไมร้อบเขตพื้นท่ี
ป่าเป็นแนวกนัชน  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  คือ  3.81  การสร้างเครือข่ายยอ่ยคอยสนบัสนุนและร่วมท างาน
กบัเจา้หน้าท่ีป่าไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76  การแจง้เบาะแสและให้ขอ้มูลกบัเจา้หน้าท่ีป่าไม ้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.61  และตอ้งการจดัตั้งชุดลาดตระเวนตรวจป่า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.48   
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ตารางที ่4  ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าและบ ารุงรักษาตน้ไม ้ 3.93 
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมยวุชน  เยาวชนในการอนุรักษป่์าไม ้ 3.90 

ร่วมจดัท าแผนป้องกนัรักษาป่าในพื้นท่ีรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 3.88 
กิจกรรมสัมมนาเวทีชาวบา้นระดมความคิดเห็นเพื่อการรักษาป่า 3.78 
เพาะช ากลา้ไมแ้จกชาวบา้น 3.75 

ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรพิทกัษป่์า 3.72 
ส่งเสริมหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
โดยปราชญช์าวบา้นหรือผูรู้้ดา้นชนิดพนัธ์ุไมม้าเป็นผูส้อน 

3.70 

จากตารางท่ี 4  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นโดยมีคะแนนค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงทุก
ประเด็น อนัไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าและบ ารุง รักษาตน้ไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.93  
การร่วมกิจกรรมฝึกอบรมยวุชน  เยาวชนในการอนุรักษป่์าไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ร่วมจดัท าแผน
ป้องกนัรักษาป่าในพื้นท่ีรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 กิจกรรม
สัมมนาเวทีชาวบา้นระดมความคิดเห็นเพื่อการรักษาป่า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 กิจกรรมเพาะช ากลา้
ไมแ้จกชาวบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 การร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.72  และการส่งเสริมหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร ส่วนต าบล 
โดยใหป้ราชญช์าวบา้นหรือผูรู้้ดา้นชนิดพนัธ์ุไมม้าเป็นผูส้อน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.70   

ตารางที ่5 ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการพืน้ทีป่่าเพือ่การอนุรักษ์ 

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 

การจดัท าแผนป้องกนัรักษาป่าอยา่งจริงจงั 4.19 
การส ารวจพื้นท่ีป่า  สัตวป่์า  พื้นท่ีท ากินใหไ้ดข้อ้มูลชดัเจน 4.14 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นเขตป่าไม ้ 3.81 
การจดัระเบียบผูอ้ยูอ่าศยัท ากินในเขตป่าไม ้ 3.78 
การตั้งส่วนจดัการป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มประจ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  เพื่อบริหารจดัการพื้นท่ีป่าตามหลกัวชิาการ 

3.60 

จงัตั้งศูนยศึ์กษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าของต าบล 3.57 
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จากตารางท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็น ซ่ึงมีคะแนนค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง ดงัน้ี 
การจดัท าแผนป้องกันรักษาป่าอย่างจริงจงั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.19 การส ารวจพื้นท่ีป่า  สัตวป่์า  
พื้นท่ีท ากินให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.14  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นเขตป่า
ไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.81 การจดัระเบียบผูอ้ยูอ่าศยัท ากินในเขตป่าไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.78 การ
ตั้งส่วนจดัการป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เพื่อบริหารจดัการพื้นท่ีป่า
ตามหลกัวิชาการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60 และสนบัสนุนให้จดัตั้งศูนยศึ์กษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเขตป่าของต าบล  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.57 

 ตารางที ่6 ความคิดเห็นเกีย่วกบัภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการป่าไม้ 

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
สร้างเครือข่ายกบัทุกหมู่บา้นรอบเขตป่า 4.07 
จดัทีมงานเฝ้าระวงัและทีมเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อแจง้เบาะแส 3.73 

การใชม้าตรการทางสังคมแก่ผูบุ้กรุก 3.49 

จากตารางท่ี 6   กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็น  โดยมีคะแนนค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง 
รวม 3 ประเด็น กล่าวคือ ในประเด็นการสร้างเครือข่ายกบัทุกหมู่บา้นรอบเขตป่า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.07  การจดัทีมงานเฝ้าระวงัและทีมเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อแจง้เบาะแส  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.73  และการใช้
มาตรการทางสังคมแก่ผูบุ้กรุก เช่น  ตดัสิทธิต่างๆ ท่ีไดรั้บจากหมู่บา้น  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.49  

 ตอนที่  4   การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดท าแผนการป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีจั่งหวัดกระบี่  

 สามารถยกร่างเป็นยุทธศาสตร์ในแผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีได ้ โดยร่างยุทธศาสตร์ดงักล่าว  ได้ผ่านการพิจารณาความเห็นจาก
ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี  ในการประชุมเชิงปฏิบติัการ  และท่ีประชุมมีความเห็นวา่  การก าหนดยุทธศาสตร์  
การจดัท าแผนฯ มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานหลักของหน่วยงานและมีบุคลากร  เคร่ืองมือ  
พอท่ีจะด าเนินการได้  อาจมีความเป็นไปได้ในด้านงบประมาณท่ีจะขอจากหน่วยงานตน้สังกดัและ  
ขอสนบัสนุนจากจงัหวดักระบ่ี  รวมถึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเกิดจากการยอมรับของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
ดา้นป่าไม ้ ไดแ้ก่  ผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนตใ์นทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี  รายละเอียดดงัน้ี 

1. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้าใจ  ประกอบดว้ย  2  กลยทุธ์  ไดแ้ก่
1.1  กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ให้ประชาชน  มี   3  มาตรการ  คือ 
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                1.1.1  จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้  ดา้นการอนุรักษ ์ให้ผูมี้ใบอนุญาตเล่ือย 
โซ่ยนต ์

  1.1.2  จดัสัมมนาเวทีชาวบา้นระดมความคิดเพื่อการป้องกนัรักษาป่า 
  1.1.3  จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้พนัธ์ุไมป้ระจ าต าบล 

1.2  กลยทุธ์เสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าท่ี  มี  3  มาตรการ  คือ 
                1.2.1  จดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี  ดา้น GIS,   Arc view  และ  GPS   
                1.2.2 จดัสัมมนาเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นการปฏิบติัการในพื้นท่ีป่าไม ้
                1.2.3 จดัฝึกอบรมเขม้เจา้หนา้ท่ีป่าไมด้า้นการข่าวและการสืบสวนสอบสวน 
2. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  ประกอบดว้ย  3  กลยทุธ์  ไดแ้ก่

2.1  กลยุทธ์การจัดการบุคคลด้านการป่าไม้  มี  2  มาตรการ  คือ
   2.1.1  ตั้งส่วนจดัการป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มประจ า อบต. 
   2.1.2  จดัระเบียบผูอ้ยูอ่าศยัและท ากินในเขตป่าไมใ้หช้ดัเจน 

 2.2  กลยทุธ์การสร้างเสริมและเรียนรู้ มี   2  มาตรการ  คือ 
 2.2.1  จดัท ายทุธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 2.2.2  จดัตั้งศูนยศึ์กษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าของต าบล 

 2.3  กลยทุธ์การจัดการพืน้ท่ีป่า  มี  2  มาตรการ  คือ 
 2.3.1  จดัท าแผนการดูแลรับผดิชอบเขตพื้นท่ีป่าของ อบต. 
 2.3.2  จดัท าแผนการปลูกตน้ไมต้ามแนวเขตป่าสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวกนัชน 

3. ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วม  ประกอบดว้ย  3  กลยทุธ์  ไดแ้ก่
3.1  กลยทุธ์ส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน  มี  4  มาตรการ  คือ

                3.1.1  ร่วมจดัตั้งป่าชุมชน / เพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชนใหมี้มากข้ึน 
                3.1.2  จดักิจกรรมปลูกและบ ารุงรักษาตน้ไมอ้ยา่งต่อเน่ือง 
                3.1.3  จดัท าโครงการธนาคารตน้ไมป้ระจ าต าบล 
                3.1.4  จดัตั้งสถานีวทิยชุุมชน   เพื่อการอนุรักษป่์า  
          3.2  กลยทุธ์สร้างเสริมกระบวนการท างานร่วมกัน   มี  4  มาตรการ  คือ 
                 3.2.1  ตั้งกรรมการประจ าหมู่บา้น  ดูแลพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 3.2.2   จดัตั้ง “ป่าไมห้มู่บา้น”   ตามแนวพระราชประสงค ์   
 3.2.3   จดัตั้งเครือข่ายกบัทุกหมู่บา้นท่ีอยูร่อบเขตป่าไม ้

                 3.2.4  จดัตั้งชุดเฝ้าระวงัและเคล่ือนท่ีเร็วประจ าต าบล 
3.3  กลยุทธ์สร้างแนวร่วมการป้องกันรักษาป่า   มี  5 มาตรการ  คือ 

 3.3.1  จดัฝึกอบรมลูกเสือป่าไม ้/ ยวุส่ิงแวดลอ้ม 
 3.3.2  จดัฝึกอบรมยวุชน  เยาวชนพิทกัษป่์า 
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 3.3.3  จดัตั้งกลุ่มนกัอนุรักษ ์ ชุมชนคนรักษอุ์ทยาน / รักษส์ัตวป่์า 
 3.3.4  จดักิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรพิทกัษป่์า 
 3.3.5  จดัเสริมหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียนในสังกดั อบต.  

อภิปรายผลการวจัิย 
วัตถุประสงค์ข้อที ่ 1  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่

จังหวัดกระบี่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในด้านการป้องกันรักษาป่า  ด้านการมีส่วนร่วม
และภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการป่าไม้ 

ประเด็นท่ี  1  ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ความย ัง่ยนื  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนก  ชิยางคบุตร  (2547)  ท่ีพบวา่  ปัจจยัมีความสัมพนัธ์
กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ ได้แก่  ความรู้ความเขา้ใจในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้

การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะว่า  การส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ยงัไม่สามารถสร้างความเขา้ใจไดอ้ยา่งทัว่ถึง   มีผลให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้  

ประเดน็ท่ี  2  แนวเขตป่าไมแ้ต่ละประเภทไม่มีความชดัเจน 
การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐยงัขาดการบริหารจดัการพื้นท่ีป่า 

ท่ีจะท าให้เกิดความชัดเจนของแนวเขตป่าแต่ละประเภท  จึงเป็นผลให้เกิดความขดัแยง้กันเอง
ระหวา่งหน่วยงานของภาครัฐและระหวา่งของภาครัฐกบัภาคประชาชน 

ประเดน็ท่ี  3  คือ  ประชากรของจงัหวดักระบ่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
การท่ี เป็นเช่นนั้ น  น่าจะเป็นเพราะว่าความเจริญและการพัฒนาทางเทคโนโลย ี       

การแพทยแ์ละการสาธารณสุข  รวมถึงการพฒันาดา้นการสาธารณูปโภค  เป็นผลให้อตัราการเพิ่ม
ของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ในขณะท่ีพื้นท่ีท ากินมีจ านวนจ ากดั  จึงน่าจะเป็นสาเหตุให้
ประชาชนตอ้งบุกรุกพื้นท่ีป่าไมม้ากข้ึน    

ประเดน็ท่ี  4  คือ  การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมไ้ม่เขม้แขง็  จริงจงั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของจ าเริญ  วราภรณ์  (2547)  ท่ีพบวา่  กฎหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไม่มีอ านาจเด็ดขาด
ในการบริหารจดัการโครงการ 

การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะวา่ การปฏิรูประบบราชการในภาคส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ยงัไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ    อยา่งเป็นรูปธรรม  ส่งผลใหภ้าคประชาชนมองวา่  ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมไ้ม่มีความเขม้แขง็  จริงจงั และขาดเจา้ภาพผูรั้บผดิชอบอยา่งแทจ้ริง 

98



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”        

ประเดน็ท่ี  5  คือ  ป่าไมถู้กท าลายเพราะชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมในการดูแล  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของพงษส์วสัด์ิ  อกัษรสวาสด์ิ  (2550)  ท่ีพบวา่  หากรัฐเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  จะท าให้การอนุรักษ์และจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติมีประสิทธิภาพและลดปัญหาความขดัแยง้ได ้

การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะชุมชนซ่ึงเปรียบเสมือนผูท่ี้เป็นเจ้าของทรัพยากร          
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ มีอ านาจในการบริหารจดัการทรัพยากร  ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั  น่าจะ
เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษม์ากกวา่   การด าเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 

วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การจัดท าแผนการป้องกันการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ให้เหมาะสมกบัพืน้ทีข่องจังหวัดกระบี่ 

สามารถน าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเห็นอยู่ในระดบัสูง  ในประเด็นท่ีเป็น
สาเหตุของการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ มาก าหนดเป็นหัวขอ้ยุทธศาสตร์การจดัท าแผนการ
ป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีได ้ 3 หวัขอ้ยุทธศาสตร์  
คือ  1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเขา้ใจ  2)  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ และ  
3) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม   ประเด็นความคิดเห็นด้านการป้องกัน  ด้านการมีส่วนร่วม
ดา้นการบริหารจดัการพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์และภูมิปัญญาชาวบา้น  สามารถน ามาก าหนดเป็นกล
ยทุธ์ได ้ 8  กลยทุธ์  และมาตรการหรือแนวทางปฏิบติัได ้ 25  มาตรการ   

เป็นการสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  หมวดท่ี  5  
แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ  ส่วนท่ี  8  แนวนโยบายดา้นท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรา  25  รัฐตอ้งด าเนินการตามนโยบายดา้นท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  คือจดัให้
มีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้งตอ้ง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน  บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 

การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะวา่  การด าเนินการตามแผนงานเพื่อการป้องกนัรักษาป่า
ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี  ท่ีผ่านมายงัไม่ประสบผลส าเร็จ  ยงัขาดการเข้ามา      
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนจากภาคประชาชน  หรืออาจเป็นเพราะการปฏิรูประบบราชการท่ีผา่นมา
ไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง  หรือเพราะผลของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจนท าให้ขาดเสถียรภาพในการบริหารจดัการบา้นเมือง  หรือไม่ก็น่าจะเป็นเพราะ
ความไม่โปร่งใสของนกัการเมืองและการทุจริตคอรัปชัน่ในระบบราชการก็อาจเป็นได ้
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
       1.1  หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีป่าโดยตรง  ไดแ้ก่  หน่วยงานในสังกดั

กรมป่าไม ้ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
รวมถึงหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประสานการปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  หมวดท่ี  5  ส่วนท่ี  8  มาตรา  85  (4)  คือจดัให้มีแผน การ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้ งต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน  บ ารุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ  มาตรา  85  (5) คือส่งเสริม  บ ารุงรักษาและคุ้มครอง
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  อนามยั   สวสัดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยประชาชน  ชุมชนทอ้งถ่ินและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

       1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใช้เพิ่มบทบาทและก าหนด
รูปแบบการบริหารได ้ ตามอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน  ตามมาตรา  290  หมวดท่ี  14  ตามรัฐธรรมนูญ        
แห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550   

       1.3  องค์กรภาคประชาชน  อนัไดแ้ก่  ชุมชน  ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม 
สามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  
หมวดท่ี  3  ส่วนท่ี  12  สิทธิชุมชน  มาตรา  66  ชุมชน  ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนดั้งเดิม   ยอ่มมีสิทธิ
อนุรักษห์รือฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมในการจดัการ  การบ ารุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  และมาตรา  67  สิทธิของบุคคล  ท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และ    
ใหก้ารคุม้ครอง  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
       2.1  การวิจัยเร่ืองแผนการป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  ท่ีเหมาะสมกับ

พืน้ท่ีจังหวัดกระบ่ี  ควรท าการศึกษาเจาะลึกถึงสาเหตุของการบุกรุกท าลายป่า  ไดแ้ก่  ศึกษาสาเหตุ 
ท่ีประชาชนยงัไม่มีความเขา้ใจต่อการอนุรักษ์,  เหตุท่ีท าให้แนวเขตป่าแต่ละประเภทยงัไม่มีความ
ชดัเจน ,  สาเหตุท่ีการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไมย้งัไม่มีความเขม้แข็ง,  สาเหตุท่ีท าให้ชาวบา้นไม่มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า   
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       2.2  การวิจัยในเร่ืองนี้คร้ังต่อไป  ควรเน้นการวิจยัเชิงคุณภาพ  เจาะลึกเฉพาะพื้นท่ี 
อาจเป็นระดบัต าบลหรือเป็นรายป่า  เพื่อเป็นแผนท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ีทอ้งถ่ินนั้นๆ มีส่วนร่วม
อยา่งทัว่ถึง         

กติติกรรมประกาศ 
การท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก  รองศาสตราจารย ์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ  

ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (ประธานกรรมการท่ีปรึกษา)  
รองศาสตราจารยบ์  าเพ็ญ  เขียวหวาน  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช  (กรรมการท่ีปรึกษาร่วม)  ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา  ค าแนะน า  และติดตามการ
วิจยัในคร้ังน้ีอย่างใกลช้ิด  รวมถึง  ดร.โกมล  แพรกทอง  ประธานกรรมการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์    ที่ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี 

ผู ้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาส่ง เสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัย สุโขทยัธรรมาธิราชทุกท่าน ที่ได ้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผูว้ ิจ ยั 
ขอขอบพระคุณ คุณจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์   ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบี่  และคุณวีระศกัด์ิ  กราปัญจะ  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ 
ที ่ให ้ความอนุเคราะห์สถานที ่และสนับสนุนอุปกรณ์ส านักงานเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี และ
ขอขอบพระคุณผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนต์ในท้องท่ีจงัหวดักระบ่ี    ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างของการ
ศึกษาวจิยัท่ีไดเ้สียสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม   ท าให้
มีขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั  และท าใหก้ารวจิยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

สุดท้ายน้ี  ผูว้ิจ ัยขอกราบเท้า  คุณพ่อปรีชา  เมืองสง  และคุณแม่จิระณี  เมืองสง  ท่ีได้ให ้            
ความเมตตา  อบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักการศึกษา  และขอขอบคุณชชัรินทร์  เมืองสง  (ภรรยา)  เด็กชาย
ชนม์วิสุทธ  -  เด็กหญิงชนม์ญาดา  เมืองสง (บุตร) ตลอดจนญาติๆ และเพื่อนๆ  ท่ีเป็นก าลงัใจอนั
ส าคญัยิง่ท  าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
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การพฒันาบทบาทของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

Development of the Role of Forest Fire Control 

Officers of the Royal Forest Department. 

ผูวิ้จยั นางสาวจุฬาวลัย ์ พรหมสุวรรณ1  
อาจารยท่ี์ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ์ดร. ดุสิต   เวชกิจ2  และ (2) อาจารย ์ดร. วรพรรณ  หิมพานต์3 

1มหาบณัฑิตหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต   แขนงวิชาการจดัการการเกษตร   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช 
2สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
3ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้

บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั เพื่อเสนอแนวทางการพฒันา
บทบาทของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม ้กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
ได้แก่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า สังกัดกรมป่าไม้ ท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณเพื่อการ
ปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ได้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 155 ตวัอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ T-test และ One-Way 
ANOVA  

จากการศึกษาสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุ
เฉล่ีย 45.75 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอายุราชการเฉล่ีย 24 ปี ไม่เคยไดรั้บการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการควบคุมไฟป่า และไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน มี
ความรู้และความพร้อมทางดา้นการควบคุมไฟป่าอยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ียงัพบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ และ
ต าแหน่งหน้าท่ี มีผลต่อ ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 ส าหรับแนวทางในการพฒันาบทบาทของเจา้หนา้ท่ีนั้น ควรมีการฝึกอบรมหลกัสูตร
ดา้นการควบคุมไฟป่าให้แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคน พิจารณาแต่งตั้งให้รับผิดชอบเพียงหนา้ท่ี
เดียว และพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการให้ความส าคญัในการสนับสนุน
งบประมาณท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

ค าส าคัญ   การพฒันาบทบาท   เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า    กรมป่าไม  ้
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Abstract 

This descriptive survey research aimed important to form recommendations for 

developing their roles. The population studied was chiefs of forest protection units that 

received a budget for forest fire control activities. Stratified random sampling was used to 

select a sample population of 155 for data collection. Descriptive statistics were used to 

analyze demographic data. Independent t-test and One-Way ANOVA were used to 

analyze the factors related to readiness of implementation. 

Findings indicate that all the officers were male with mean age 45.75. The 

majority was educated to the level of bachelor’s degree, with mean working experience of 

24 years. Most of them had never attended any training courses about forest fire control 

and no underlying disease that hinders performance. Their mean score for knowledge 

of forest fire control was high. Moreover, it was found that the factors of age and job 

position were significantly related to the overall readiness of forest fire control officers 

(p<0.05). Recommendations from the research are that the Royal Forest Department 

should provide adequate training courses for all operations-level forest fire control 

personnel. Staff promoted to be chiefs of forest fire control units should be responsible 

for only one duty. Administrative teams should have clear criteria and make fair decisions 

for promoting staff. A sufficient budget should be allocated for forest fire control. 

Keywords : Role development, Forest fire control officer, Royal Forest Department    

บทน า 
ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เพราะป่าไม้

เป็นระบบนิเวศท่ีค ้าจุนรักษาดุลยภาพของธรรมชาติ สภาพป่าไมท่ี้ยงัคงความอุดมสมบูรณ์จึงสามารถ
อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่มนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้มหลากหลายประการ จากสถิติกรมป่าไม ้ใน
ปี พ.ศ. 2504  ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าอยู่ถึงร้อยละ 53.33 ของพื้นท่ีทั้ งหมดของประเทศ หรือ
ประมาณ 171 ลา้นไร่ และพื้นท่ีป่าไดล้ดนอ้ยลงมาโดยตลอด จนในปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยเหลือ
พื้นท่ีป่าเพียงร้อยละ 33.44 ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือประมาณ 107 ลา้นไร่ (กรมป่าไม,้ 2550) การเส่ือม
โทรมและการลดลงของพื้นท่ีป่าไมก่้อให้เกิดผลกระทบ และเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ทั้ง
ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม เป็นอยา่งยิง่ รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาภาวะโลกร้อน   

การเส่ือมโทรมและการลดจ านวนลงของพื้นท่ีป่าไมน้ั้น มีสาเหตุหลายประการ ส่วนหน่ึง
เกิดจากนโยบายการพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา ซ่ึงมุ่งเนน้การสร้างความเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม อนั
ก่อให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และสังคมอยา่งต่อเน่ือง  เป็นผลให้มีความตอ้งการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไมเ้พิ่มมากข้ึนตามล าดบั และการเพิ่มข้ึนของประชากร
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีความตอ้งการท่ีดินเป็นท่ีท ากินและอยู่อาศยัเพิ่มข้ึน มีการบุกรุกแผว้ถางและ
ท าลายพื้นท่ีป่าอยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ  นโยบายบางเร่ืองและมติคณะ รัฐมนตรีบางฉบบัท่ีใชใ้น
การแก้ไขปัญหา  ไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงเจา้หน้าท่ีของรัฐบางส่วนยงัขาด
ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฏิบติังาน นอกจากนั้น สาเหตุท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ 
การเกิดไฟไหมป่้า ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายและท าลายพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศเป็นจ านวนมาก
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี จากการวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย โดยไดป้ระเมินวา่มี ไฟไหม้
ป่าเน้ือท่ีประมาณ 117 ล้านไร่ต่อปี และจากการส ารวจโดยการใช้เคร่ืองบินส ารวจทั้งประเทศ 
ในระหวา่งปี พ.ศ.2527 - 2529 ปรากฏวา่มีพื้นท่ีไฟไหมป่้า เฉล่ียปีละ 12.13 ลา้นไร่ (ศิริ  อคัคะอคัร, 
2543)  การเกิดไฟป่าก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมพืชพรรณ ป่าไม ้สัตวป่์า ดิน น ้ า และส่ิงแวดลอ้ม
เป็นอยา่งยิ่ง และท่ีส าคญัไฟป่าก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ซ่ึงมีผลท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 
เน่ืองจากขณะเกิดไฟป่าการเผาไหมก่้อใหเ้กิดก๊าซชนิดต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเม่ือรวมกับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรม
อุตสาหกรรม การคมนาคม มีการสะสมก่อตวัเป็นชั้นหนาในบรรยากาศของโลก ท าให้ความร้อนท่ี 
แผ่จากโลกกระจายกลบัคืนสู่บรรยากาศไม่ได้ ปริมาณความร้อนท่ีสะสมอยู่บนโลกก็จะเพิ่มข้ึน 
นอกจากนั้นหมอกควนัท่ีเกิดจากไฟป่ายงัก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งสภาวะอากาศเป็นพิษ เกิด
การเจ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดทศันะวิสัยไม่ดีต่อการบินของเคร่ืองบิน บางคร้ังไม่
สามารถข้ึนบินหรือลงจอดได ้ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมหาศาล 

ปี พ.ศ.2519 โดยกรมป่าไมใ้นขณะนั้นไดจ้ดัตั้งงานควบคุมไฟป่าข้ึน หลงัจากนั้นไดมี้การ
พัฒนาและยกระดับความส าคัญงานป้องกันและควบคุมไฟป่าตลอดมา จนคร้ังหลังสุดมี
พระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุ
พืช ภายใตก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งงานส่วนหน่ึงออกมาจากกรมป่า
ไม้ ส่วนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าไม้อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ขาด
เจา้หน้าท่ีและการด าเนินงานดา้นการควบคุมไฟป่า จนถึงปี พ.ศ.2551  กรมป่าไมจึ้งจดัตั้งส่วน
ควบคุมไฟป่าภายใตส้ านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าข้ึน การปฏิบติังานด้านการจดัการ
ป้องกนัและควบคุมไฟป่าของกรมป่าไมค้่อนขา้งเป็นภารกิจใหม่    ซ่ึงตอ้งอาศยัหลกัวิชาการรวมทั้ง
ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษา เพื่อน าผลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผน และก าหนดแนวทางท่ี
เหมาะสมในการพฒันาเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่าให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
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ต่อไป อนัจะส่งผลให้การป้องกนัและควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ            
กรมป่าไมมี้ประสิทธิภาพ สามารถดูแลรักษาพื้นท่ีป่าใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรม

ป่าไม ้ 
2. เพื่อศึกษาความรู้ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไมท่ี้มีต่อ

บทบาทและภารกิจหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า

ของกรมป่าไม ้ 
4. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟ

ป่าของกรมป่าไม ้ 
5. เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาบทบาทของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า

ของกรมป่าไม ้    

วธีิการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัน้ี คือ หัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า ท่ีปฏิบติังาน

เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมไฟป่า จ านวน 250 หน่วย ส าหรับจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 155 
หน่วย  ใชก้ารค านวณ ดงัน้ี 

สูตรของ Yamane (Yamane, 1973) 
       n =     N 

     1 + Ne2 

เม่ือ n  = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าทั้งหมด (250 หน่วย) 
e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

           สูตรการกระจายตามสัดส่วนของสุบงกช จามีกร (2526) 

         n = n Ni    N 

เม่ือ n  = จ านวนของ หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ีเป็นของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละภาค 
n  = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
Ni = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าทั้งหมดในแต่ละภาค 
N  = จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าทั้งหมด (250 หน่วย) 
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ตารางที ่ 1 จ านวนของหน่วยป้องกนัรักษาป่าทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค 

ภาค 
จ านวนหน่วยป้องกนัรักษาป่า 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
เหนือ 144 90 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 65 40 
กลาง 23 14 
ใต ้ 18 11 

รวม 250 155 

เคร่ืองมือวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

แบบสอบถามชุดที ่1  ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลและสภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน 13 ขอ้  
ส่วนท่ี 2 การวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟป่า มีจ านวน 25 ขอ้ เป็นการวดัว่า

ผูป้ฏิบติังานมี ความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่ามากนอ้ยเพียงใด 
ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน

ดา้นการควบคุมไฟป่า มีจ านวน 40 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน การไดรั้บ
การยอมรับนับถือความรับผิดชอบในงาน ความกา้วหน้าในงาน นโยบายและการบริหารงาน การ
ปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล สภาพการท างาน ผลประโยชน์ตอบแทน และ
ความมัน่คงในงาน ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมออกเป็น 5 ระดบั โดยแต่ละระดบั
มีความหมาย ดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น  ขอ้ความท่ีเป็นบวก  ขอ้ความท่ีเป็นลบ 
1. เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 1 
2. เห็นดว้ย 4 2 
3. เฉยๆ/ ไม่แน่ใจ 3 3 
4. ไม่เห็นดว้ย 2 4 
5. ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 5 
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ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของเจา้หนา้ท่ีควบคุมไฟ
ป่า มีจ านวน 6 ขอ้ เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบวา่ไดป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมป่าในกิจกรรมต่างๆ 
มากนอ้ยเพียงใดในปีงบประมาณ 2552 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552) 

ส่วนท่ี 5 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 
ของเจา้หนา้ท่ี เป็นค าถามแบบปลายเปิด มี 2 ขอ้ ไดแ้ก่   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่าในดา้นต่างๆ และแนวทางการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าโดยรวมใหดี้ยิง่ข้ึน  

แบบสอบถามชุดที ่2  เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่า โดยผู ้บริหารกรมป่าไม้ ซ่ึงได้แก่ อธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม ้
ผูอ้  านวยการส านกั ผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูอ้  านวยการส่วน ผูอ้  านวยการศูนย ์หัวหนา้ฝ่าย หรือ
อ่ืนๆ 
             การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วย
ป้องกนัรักษาป่าท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พร้อมทั้งอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ให้เขา้ใจตรงกนั 
หลงัจากท าแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงน าส่งคืนกลบัมายงัผูว้ิจยั ส าหรับแบบสอบถามชุดท่ี 
2 ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามน าเสนอผูบ้ริหารของกรมป่าไมท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานดา้น
การควบคุมไฟป่า  
              การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชมี้ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟป่าและการปฏิบติังาน และความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า ตลอดจนขอ้เสนอแนะของผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency value) ค่า
ร้อยละ (Percentage value) ค่าเฉล่ีย(Mean value) ค่าต ่าสุด (Minimum value) และค่าสูงสุด 
(Maximum value) เพื่อประกอบการบรรยายลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังาน 

2. การทดสอบสมมติฐาน  ใชส้ถิติวเิคราะห์ เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ดงัน้ี
2.1 การทดสอบที (t – test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียความพร้อม 

ในการปฏิบติังานควบคุมไฟป่าของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตวัแปรอิสระแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ การมี
ภาระหนา้ท่ีในการอุปการะเล้ียงดู อายุราชการ การไดรั้บการฝึกอบรมดา้นไฟป่า และโรคประจ าตวัท่ี
เป็นอุปสรรค (T) 

2.2 การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) เพื่อ 
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียความพร้อมในการปฏิบติังานควบคุมไฟป่าของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีตวัแปรอิสระแบ่งไดม้ากกวา่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ภูมิล าเนาเดิม สถานภาพ
การสมรส รายได ้และต าแหน่งหนา้ท่ี (F) 
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3. การประเมินความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมไฟป่าของผูบ้ริหารกรมป่าไม้ จ  านวน 67 ราย ด้วยการใช้แบบสอบถามชุดท่ี 2 เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟป่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านคุณลักษณะ
ประจ าตวั ดา้นความร่วมมือ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และดา้นผลการปฏิบติังานโดยรวม โดยมี
เกณฑค์ะแนนในการประเมิน ดงัน้ี  

คะแนน 4.21-5.00  หมายถึง  ดีมาก    คือ ปฏิบติังานไดผ้ลดีท่ีสุด 
คะแนน 3.41-4.20  หมายถึง  ดี    คือ ปฏิบติังานไดผ้ลดี 
คะแนน 2.61-3.40   หมายถึง   พอใช ้   คือ ปฏิบติังานไดผ้ลปานกลาง 
คะแนน 1.81-2.60   หมายถึง   ไม่ดี   คือ ปฏิบติังานไดผ้ลต ่า 
คะแนน 1.80-1.00 หมายถึง  ไม่ดีเลย   คือ ปฏิบติังานไดผ้ลต ่าท่ีสุด 
โดยท าการจดัแบ่งอนัตรภาคชั้นของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมออกเป็น 5 

ชั้น โดยใชเ้กณฑ์ในการหาอนัตรภาคชั้น เพื่อบ่งบอกถึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมใน
การปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่ากลุ่มตวัอยา่งในแต่ละดา้น และในภาพรวม ดงัต่อไปน้ี 

อนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงท่ีสุด – คะแนนต ่าท่ีสุด = 5-1 = 0.80 
 จ  านวนชั้น    5 

ซ่ึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมในแต่ละอนัตรภาคชั้น สามารถก าหนดและ
แปลความหมายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า อยูใ่นระดบัต ่ามาก (มีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด) นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่ง
ไม่มีความพร้อม ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าโดยส้ินเชิง ไม่สามารถด าเนินงานดา้นการ
ควบคุมไฟป่าไดแ้ต่อยา่งใด 

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า อยูใ่นระดบัต ่า (มีความพร้อมนอ้ย) นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พร้อมในการปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่าน้อย สามารถด าเนินงานด้านการควบคุมไฟป่าได้
ระดบัต ่าหรือยงัขาดประสิทธิภาพในการด าเนินการอยูม่าก 

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า อยู่ในระดบัปานกลาง (มีความพร้อมปานกลาง) นัน่คือ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพร้อม  ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าปานกลาง สามารถด าเนินงานดา้น
การควบคุมไฟป่าไดร้ะดบัปานกลางหรือพอใช้ 
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ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า อยูใ่นระดบัสูง (มีความพร้อมสูง) นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่ง มีความ
พร้อมในการปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่าสูง สามารถด าเนินงานด้านการควบคุมไฟป่าได้
ระดบัสูงหรือดี 

ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า อยูใ่นระดบัสูงมาก (มีความพร้อมสูงมาก) นัน่คือ กลุ่มตวัอยา่ง มี
ความพร้อมในการปฏิบติังาน ดา้นการควบคุมไฟป่าสูงมาก สามารถด าเนินงานดา้นการควบคุมไฟ
ป่าไดร้ะดบัสูงสุด หรือดีมาก 

4. การหาแนวทางในการพฒันาบทบาทของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า
ไดใ้ชข้อ้มูลจากสถานภาพส่วนบุคคล ความรู้ และความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการควบคุมไฟป่า ความคิดเห็นและแนวทางในการปฏิบติังาน โดยเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่า และการประเมินผลความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่าของผูบ้ริหารกรมป่าไม ้จากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน 
โดยน ามาวเิคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาบทบาทของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้

ผลการวจัิย 
1. สถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 45.75 ปี ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี มีภูมิล าเนา

เดิมอยูใ่นภาคเหนือ แต่งงานแลว้และอยูด่ว้ยกนักบัภรรยา รายไดเ้ฉล่ีย 23,008 บาทต่อเดือน มีภาระ
ส่วนตวั  ท่ีตอ้งอุปการะดูแลบุคคลอ่ืน และท าหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยป้องกนัรักษาป่าเพียงหนา้ท่ีเดียว 
ซ่ึงเป็นต าแหน่งเจา้พนกังานป่าไม ้มีอายุราชการเฉล่ีย 24 ปี ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้น
การควบคุมไฟป่า และไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 2 . 

2. ความรู้ทางด้านการควบคุมไฟป่าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของ
กรมป่าไม้ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ทางดา้นการควบคุมไฟป่า ไดค้ะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 21.46 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 25 คะแนน จากผลการศึกษาแสดงวา่ ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม ้
ส่วนใหญ่มีความรู้ทางดา้นไฟป่าในระดบัท่ีสูง 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของ
กรมป่าไม้ 

110



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”     

ตารางที ่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 

ด้านการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อม ระดับคะแนนเฉลีย่ ความหมาย 
1. ความส าเร็จของงาน 3.91 ระดบัสูง 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.55 ระดบัสูง 
3. ความรับผดิชอบในงาน 4.14 ระดบัสูง 
4. ความกา้วหนา้ในงาน 3.09 ระดบัปานกลาง 
5. นโยบายและการบริหารงาน 3.63 ระดบัสูง 
6. การปกครองบงัคบับญัชา 4.01 ระดบัสูง 
7. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 4.11 ระดบัสูง 
8. สภาพการท างาน 3.05 ระดบัปานกลาง 
9. ผลประโยชน์ตอบแทน 2.99 ระดบัปานกลาง 
10. ความมัน่คงในงาน 3.30 ระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นในภาพรวม 3.65 ระดบัสูง 

3.1 จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อม กลุ่มตวัอย่างได้คะแนนเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.65 คะแนน แสดงวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมอยูใ่นระดบัสูง และไดค้ะแนนเฉล่ีย
ดา้นผลประโยชน์ ตอบแทนต ่าสุด เท่ากบั 2.99 คะแนน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.2 ขอ้เสนอแนะและขอ้เสนอแนวทางการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  มีความเห็นวา่ ควรมีอตัราก าลงั เจา้หนา้ท่ีเพียงพอ และมีความพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจ 
มีความช านาญพื้นท่ี ตลอดจนมียานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งาน มีการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และควรบงัคบัใช้มาตรการทาง
กฎหมายควบคู่กนัดว้ย   

4. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัความพร้อมของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
จากการทดสอบสมมติฐาน โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน ปรากฏวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟ
ป่า ไดแ้ก่ อาย ุและต าแหน่งหนา้ท่ี ซ่ึงมีผลท าใหค้วามพร้อมของเจา้หนา้ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

4.1 อายท่ีุแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าแตกต่างกนั 
พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ หัวหน้าหน่วยป้องกนั รักษาป่า ท่ีมีอายุแตกต่างกนั 
มีความพร้อม ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มอายุ
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ต ่ากว่า 40 ปี มีค่าเฉล่ียความพร้อมในการปฏิบติังานด้านการควบคุม ไฟป่าแตกต่างไปจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มอาย ุ41 – 50 ปี เท่านั้น 

4.2 ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า
แตกต่างกัน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้กล่าวคือ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าแตกต่างกนั โดย
กลุ่มท่ีท  าหน้าท่ีทั้งปฏิบติัราชการในหน้าท่ีและรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า 
เป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังานควบคุมไฟป่าแตกต่างจากกลุ่มท่ีท าหนา้ท่ีหวัหน้าหน่วย
ป้องกนัรักษาป่าเพียงหนา้ท่ีเดียวเท่านั้น 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า  โดย
ผู้บริหารของกรมป่าไม้ 

ความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบติังานมี 5 ดา้น  โดยมีรายละเอียด และผลสรุปตาม
ตาราง ดงัน้ี 

ตารางที ่ 3 สรุปความคิดเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม 
ไฟป่าของกรมป่าไม้ โดยผู้บริหารกรมป่าไม้ 

ความคิดเห็น ระดับคะแนน ความหมาย 
1. คุณภาพของงาน 3.44 ระดบัดี 
2. คุณลกัษณะประจ าตวั 3.64 ระดบัดี 
3. ความร่วมมือ 3.80 ระดบัดี 
4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.57 ระดบัดี 
5. ผลการปฏิบติังานโดยรวม 3.55 ระดบัดี 
ความคิดเห็นในภาพรวม 3.60 ระดบัดี 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู ้บริหารของกรมป่าไม้มีความเห็น เก่ียวกับผลการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า โดยรวมอยู่ในระดบัดี ส่วนค่าเฉล่ียราย
ขอ้เกือบทั้งหมดมีคะแนนอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั ยกเวน้ การจบักุมด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิดซ่ึงเป็นขอ้
ยอ่ยของดา้นคุณภาพงานเท่านั้น   ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 2.63 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบัพอใช ้ 
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6. แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของ
กรมป่าไม้         

     6.1 จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกนัและควบคุมไฟป่า ส าหรับเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบติั และด าเนินการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งหมด ก่อนไปปฏิบติังาน   

6.2 ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการจดังบประมาณ การแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน การ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา การอบรมดูงาน การศึกษาต่อ และการพิจารณาความดีความชอบอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

6.3 ควรพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานควบคุมไฟป่า ส าหรับกลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 40 ปี โดย
การศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้และทกัษะอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเป็นก าลงัส าคญัของกรม
ป่าไมต่้อไปในอนาคต 

6.4 ควรหลีกเล่ียงการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีคนเดียวกนั ให้ปฏิบติังานสองหน้าท่ีในคราว
เดียวกนั เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

6.5 ควรมีการประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
6.6 ควรมีมาตรการเชิงบวก (ดา้นป้องกนั) ควบคู่กบัมาตรการเชิงลบ (ดา้นปราบปราม) 

ในการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมไปป่า 

อภิปรายผลการวจัิย 
1. สถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย อยู่ในสายงานเจา้พนักงานป่าไม ้ท่ีจบจากโรงเรียน ป่าไม้

แพร่และโรงเรียนวนกรรมตาก ท่ีรับเฉพาะเพศชาย เพื่อศึกษาในหลกัสูตรดา้นการป่าไม ้กอปรกบังาน
ดา้นการป้องกนัรักษาป่า เป็นงานท่ีตอ้งออกตรวจปราบปราม และจบักุมผูก้ระท าผิดกฎหมายป่าไม ้
มีความเหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในวยักลางคนถึงค่อนข้างสูงอาย ุ
เน่ืองจากรัฐบาล มีมาตรการจ ากดั  การขยายตวัของขา้ราชการจึงมีการรับบรรจุขา้ราชการเพิ่มใน
จ านวนท่ีนอ้ยมาก ผูท่ี้ปฏิบติัราชการอยูเ่ดิม เม่ือไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน ไดรั้บค าสั่งให้ปฏิบติัหนา้ท่ี
เดิมต่อไป  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงในปัจจุบนัขา้ราชการตอ้งการความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี จึงมีการศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาโท นอกจากน้ีกรมป่าไม ้ยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่
ของข้าราชการในสังกัด โดยมีค าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ปฏิบติัหน้าท่ีตามภูมิล าเนาเดิม ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2553 กิจกรรมป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั ให้ด าเนินการในทอ้งท่ีภาคเหนือท่ีมี
ปัญหาการปกคลุมของหมอกควนั ท าให้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยู่ในทอ้งท่ีภาคเหนือ มีสถานภาพ
สมรสแลว้และอยูด่ว้ยกนักบัภรรยา ซ่ึงปฏิบติังานอยู่กบัธรรมชาติ มีชีวิตท่ีสงบและเรียบง่าย จึงไม่มี
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การหยา่ร้าง  มีรายไดอ้ยู่ในระดบัสูงเพราะรับราชการมาเป็นเวลานาน ท าให้มีเงินเดือนค่อนขา้งสูง 
ตามอตัราเงินเดือนขา้ราชการปกติ  สถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกบัครอบครัวในภูมิล าเนาเดิม มี
ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว รวมถึงพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ท าให้ตอ้งมีภาระอุปการะเล้ียงดูทางดา้น
การเงินต่อครอบครัว ซ่ึงเป็น ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า ต าแหน่งเดียวตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยมีผูท้  าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าสองแห่งรองลงมา เน่ืองจากกรม   
ป่าไมมี้อตัราก าลงัไม่เพียงพอ จึงให้ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยอ่ืนในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั และมีเพียง
สองหน่วยในกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูรั้กษาราชการแทนซ่ึงเป็นต าแหน่งลูกจา้งประจ า มีอายรุาชการตั้งแต่ 
20 ปีข้ึนไป ตามผลการศึกษามีอายุราชการ 15 - 36 ปี ถือว่ามีอายุราชการมาก มีประสบการณ์สูง 
จึงมีความเหมาะสมในการท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการควบคุมไฟป่า เน่ืองจากกรมป่าไมมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรทางดา้นการ
ควบคุมไฟป่าโดยเร่ิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา จึงท าใหมี้การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีไดเ้พียง
จ านวนหน่ึงเท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานดา้นการควบคุม
ไฟป่า เน่ืองจากหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าเป็นผูมี้สุขภาพแข็งแรงมีความเหมาะสมในการ
ปฏิบติังานภาคสนาม ทั้งน้ีมีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน ซ่ึงยงัไม่ถึงขั้นรุนแรง 

2. ความรู้ของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีคะแนนความรู้ทางดา้นไฟป่าเฉล่ีย เท่ากบั 21.46 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน มีผูไ้ดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย ร้อยละ 58.10 และไดค้ะแนนต ่า
กวา่ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 41.90  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไม ้ส่วน
ใหญ่มีความรู้ทางด้านไฟป่าในระดบัท่ีสูงพอสมควร เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเป็นเจา้หน้าท่ีป่าไม ้
จบการศึกษาและปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องทางด้านน้ี และในการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านอ่ืนๆของ   
กรมป่าไม ้ส าหรับหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ีมีหน้าท่ีดูแลป้องกนัรักษาป่า มกัจะสอดแทรก
เน้ือหาวชิาความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมไฟป่าดว้ยทุกคร้ัง ส่วนดา้นความรู้วิชาการพื้นฐาน
ท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบในการเกิดไฟไหมป่้า การชิงเผา และการสร้างแนวกนัไฟ มีผูต้อบผิดมาก
ท่ีสุดตามล าดบั นั้น  ท าให้ทราบว่ากลุ่มตวัอยา่งยงัขาดความรู้ในเชิงวิชาการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการป้องกนัและควบคุมไฟป่า ซ่ึงต่างจากความรู้ในเชิงปฏิบติั ท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบถูกหมด หรือ
เกือบทั้งหมด เช่น การประชาสัมพนัธ์ ประโยชน์ของแนวกนัไฟ การเตรียมการดบัไฟ และการ
ลาดตระเวนไฟ เป็นตน้ ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีการปฏิบติัจริง ในพื้นท่ีดว้ยตนเอง 

3. ความคิดเห็นเกีย่วกบัความพร้อมของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
จากการศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุม

ไฟป่า ทั้ง 10 ด้าน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านความส าเร็จ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น เม่ือเกิดไฟไหม้ป่าก็สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ท าให้การควบคุมไฟป่าประสบความส าเร็จ มีการยอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชา 
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เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดี   มีความรับผิดชอบในงาน รวมถึงนโยบายและการบริหารงาน 
การปกครองบงัคบับญัชา และความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล อยูใ่นระดบัท่ีดี  

ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยในส่วนของขอ้ยอ่ยส าหรับดา้นสภาพการท างานท่ีกล่าวถึง 
หน่วยงานของกลุ่มตวัอย่าง มีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น ยานพาหนะ วิทยุส่ือสาร และ 
อุปกรณ์ดบัไฟป่า เป็นตน้ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า และกลุ่มตวัอย่าง   
มีความรู้สึกวา่การปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าอาจท าให้เกิดอนัตรายได ้ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัต ่า แต่โดยสรุปในภาพรวมมีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากงาน
ดา้นการควบคุมไฟป่าเป็นงานใหม่ เจา้หน้าท่ีผูมี้ความช านาญ รวมถึงแผนงานดา้นการควบคุมไฟป่า 
ถูกโอนยา้ยไปสังกดักรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช โดยกรมป่าไมไ้ดม้อบหมายให้หน่วย
ป้องกนัรักษาป่าปฏิบติังานในดา้นการควบคุมไฟป่าเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากหนา้ท่ีหลกัคือการป้องกนั
และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายป่าไม ้จึงเกิดความไม่แน่ใจว่างานดา้นการควบคุมไฟป่าจะ
ส่งผลต่อความกา้วหน้าในงาน สภาพการท างาน ผลประโยชน์ตอบแทน และความมัน่คงในงาน 
เป็นไปในทิศทางใด 

4. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
4.1 อายุท่ีแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าแตกต่างกนั

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีกลุ่มอายุต  ่ากวา่ 40 ปี มีความพร้อมนอ้ย เพราะยงัขาดประสบการณ์ในการท างาน 
โดยเฉพาะการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าเป็นงานท่ีเส่ียงตอ้งอาศยัความช านาญ ส่วนกลุ่มท่ีอาย ุ
40 – 50 ปี มีความพร้อมมากกว่าเน่ืองจากยงัอยู่ในวยัท างาน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี และมี
ประสบการณ์มากกวา่ ขณะเดียวกนั กลุ่มท่ีมีอายุ 51 – 60 ปี มีความพร้อมนอ้ยลงเน่ืองจากอายุมากข้ึน 
ความคล่องตวัในการปฏิบติังานลดลง รวมถึงการมีภาระส่วนตวัท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดูครอบครัวเพิ่ม
มากข้ึน 

4.2 ต  าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกนั มีความพร้อมในการปฏิบติังานด้านการควบคุมไฟป่า
แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าหนา้ท่ีหัวหนา้หน่วยป้องกนัรักษาป่าเพียงหนา้ท่ีเดียว ซ่ึงรับผิดชอบ
หน่วยป้องกนัรักษาป่าหน่วยเดียวมีความพร้อมสูงกวา่กลุ่มท่ีท าหนา้ท่ี โดยรับผิดชอบหน่วยป้องกนั
รักษาป่าสองแห่ง มีพื้นท่ีตอ้งรับผิดชอบมากกว่า รวมถึงการบริหารงานในทุกๆ ด้านตามอ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยป้องกนัรักษาป่า ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานด้านการควบคุมไฟป่ามีความ
แตกต่างกนั โดยเฉพาะพื้นท่ีล่อแหลมในการเกิดไฟไหมป่้า 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า โดย
ผู้บริหาร กรมป่าไม้ 

ผูบ้ริหารของกรมป่าไมมี้ความเห็นเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การควบคุมไฟป่า ทั้งดา้นคุณภาพงาน ดา้นคุณลกัษณะประจ าตวั ดา้นความร่วมมือ ดา้นความคิดริเร่ิม
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สร้างสรรค ์และดา้นผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการ
ท่ีท าหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า มีความรู้ความสามารถ รวมถึงความรับผิดชอบและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ในพื้นท่ีค่อนขา้งสูง ส่วนผลการประเมินหวัขอ้ยอ่ยดา้นคุณภาพของ
งานเก่ียวกบัการจบักุมด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิด ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัพอใช้ นั้น อาจเป็น
เพราะว่า การเกิดไฟไหม้ป่าส่วนใหญ่ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่รอบพื้นท่ีป่าเข้าไปใช้
ประโยชน์พื้นท่ีป่าในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บหาของป่า เผาไร่ แกลง้จุด ความประมาท 
การล่าสัตว ์การท าปศุสัตว ์และความคึกคะนอง รวมทั้งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และมีฐานะยากจน ซ่ึงมี
อยู่เป็นจ านวนมาก ประกอบกบัอุปกรณ์ในการจุดไฟมีขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถน าไปซ่อนหรือ
โยนทิ้งไดง่้าย ไม่มีหลกัฐานแน่ชดั จึงท าให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยู่จ  านวนนอ้ย  ไม่สามารถจบักุมด าเนินคดี
กบัผูก้ระท าผดิไดเ้ท่าท่ีควร  

6. แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของกรม
ป่าไม้ 

จากผลการศึกษาในทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่านั้น  
ควรมีการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการควบคุมไฟป่าให้เพียงพอ และเน้นดา้นวิชาการเน่ืองจาก
กลุ่มตวัอยา่ง    ส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม และมีความรู้ดา้นทฤษฎีเก่ียวกบัไฟป่านอ้ย ควรให้
ความส าคญัดา้นการจดังบประมาณ การพิจารณาดา้นความดีความชอบท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ให้
โอกาสในการอบรมดูงาน และศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับเจา้หน้าท่ี ท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 40 ปี ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน รวมถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าสองหนา้ท่ี
ก็มีความพร้อมในการปฏิบติังานน้อยกวา่กลุ่มท่ีท าหน้าท่ีเดียว ดงันั้นควรหลีกเล่ียงการแต่งตั้งให้การ
ปฏิบติังานสองหนา้ท่ี ส่วนการประเมินการปฏิบติังานโดยผูบ้ริหาร และขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่ง 
กรมป่าไมค้วรมีทั้งมาตรการดา้นปราบปราม และดา้นป้องกนัควบคู่กนัไป อีกทั้งมีการประชาสัมพนัธ์
สร้างจิตส านึกและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และควรเน้นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 51-60 ปี ท่ีมี
ความพร้อมน้อยลง โดยให้หันมาท างานรวมกบัชุมชนให้มากข้ึน ซ่ึงแนวทางการพฒันาบทบาทของ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้เหล่าน้ี จะท าให้การป้องกนัและควบคุมไฟป่า
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีป่าท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมป่าไม ้ประสบความส าเร็จ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้

1.1 ควรมีการจดังบประมาณเพื่อเนน้ในเร่ืองของการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการควบคุม
ไฟป่าเป็นการเฉพาะและมากเพียงพอ โดย เน้นหลกัสูตรทั้งในเร่ืองวิชาการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการควบคุมไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ และเทคนิคการปฏิบติังานในพื้นท่ี รวมถึงการฝึกก าลงัพลใน
การเตรียมพร้อมส าหรับการดบัไฟป่า โดยคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า ซ่ึงมี
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อายุน้อย ให้ไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอนัดบัแรก ส าหรับเจา้หน้าท่ี ท่ีมีอายุมากควรมีการฝึกอบรม
มุ่งเน้นการมีส่วนรวมของชุมชน ทั้งน้ีให้มีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองไฟป่าให้กบั
เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัชั้นท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ าชุมชน และราษฎรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีล่อแหลมในการเกิดไฟป่า  

1.2 สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 
โดยเฉพาะดา้นผลประโยชน์ตอบแทน สวสัดิการต่างๆ เช่น การเพิ่มเบ้ียเล้ียง และค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
นอกจากน้ีควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอโดยผูบ้ริหาร เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี หากพบปัญหาและอุปสรรคใดๆ ก็จะไดแ้นะน าและปรับปรุงแกไ้ขในทนัที 
และจดัท าประกนัชีวติใหก้บัเจา้หนา้ท่ีทุกคน เพราะวา่งานดา้นการควบคุมไฟป่าเป็นงานท่ีเส่ียงและ
อาจมีอนัตรายถึงชีวติ  

1.3 ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยควบคุมไฟป่า โดยการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยท่ีมี
ศกัยภาพ มีความพร้อมทั้งดา้นอตัราก าลงัท่ีเพียงพอ มียานพาหนะ วิทยุส่ือสาร และอุปกรณ์ในการ
ดบัไฟป่าท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ จดัเก็บไวอ้ย่างมีระบบ มีความเป็นระเบียบ สะดวกและ
คล่องตวัในการใชง้าน มีระบบการแจง้ต าแหน่งท่ีเกิดไฟป่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเขา้ถึงพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เม่ือเกิดไฟไหมป่้า  

1.4 ส าหรับส่วนควบคุมไฟป่า ส านกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้ควร
ส่งเสริมสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า มีโอกาสเขา้ร่วมประชุมสัมมนา 
เพื่อแสดงความคิดเห็นกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลาศึกษาต่อ และอบรมดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยจดัหาทุนส าหรับขา้ราชการผูมี้คุณวุฒิและวยัวุฒิท่ีเหมาะสม เพื่อ
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่า 

1.5 กรมป่าไมค้วรแต่งตั้งขา้ราชการให้ปฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าเพียง
หน้าท่ีเดียว  ไม่ควรให้มีการรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าหน่วยอ่ืน ซ่ึงท าให้
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานลดนอ้ยลง หากจ าเป็นควรเลือกผูท่ี้มีศกัยภาพสูงในการปฏิบติังาน และ
ควรจดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอส าหรับจ านวนหน่วยป้องกนัรักษาป่า ท าให้เจา้หนา้ท่ีท างาน
มากเกินไป จนเกิดความเบ่ือหน่าย ทอ้แทใ้นการท างาน ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายุราชการมาก และ
ปฏิบติังานประจ าหน่วยป้องกนัรักษาป่าเป็นระยะเวลานานแลว้ ควรมีการโยกยา้ย สับเปล่ียน ให้ไป
ปฏิบติังานท่ีหน่วยอ่ืนบา้ง เพื่อใหพ้บเห็นส่ิงใหม่ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน
มากข้ึน 

1.6 ควรมีการจดัหางบประมาณส าหรับการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ มุ่งเน้นในพื้นท่ีวิกฤตในการเกิดไฟป่า โดยเฉพาะท้องท่ีภาคเหนือ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และปลูกจิตส านึกท่ีดี แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ในการร่วมกนัเฝ้าระวงั และ
ควบคุมไฟป่าต่อไป 
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1.7 กรมป่าไมค้วรก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบติั และการด าเนินงานโดยใชม้าตรการ
บงัคบัทางกฎหมายท่ีชดัเจนแก่ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ควรมีการปรับแกก้ฎหมายและเพิ่มบทลงโทษ
ผูก้ระท าผิดอยา่งเฉียบขาด และควรด าเนินการไปพร้อมๆกนักบัการปฏิบติังานเชิงรุก การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน ราษฎรในพื้นท่ี หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์ร
เอกชน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย เหล่าน้ี คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันา
บทบาทของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม ้ต่อไป   

2.2 ควรมีการวิจยัดา้นการควบคุมไฟป่าแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงหน่วยงานในกระทรวงอ่ืนๆ และภาคเอกชน ทั้ง
ในเร่ืองวิชาการและการพฒันาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความ
ต่อเน่ือง 

 2.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกกรมป่าไม ้และอาจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานดา้นการควบคุมไฟป่าของเจา้หน้าท่ี เช่น ผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ี กลุ่ม
ชาวเขาท่ียงั ท าไร่ดว้ยวธีิการถางแลว้เผา การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากส่วนกลาง
และทอ้งถ่ิน ความช านาญในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ การประชาสัมพนัธ์ดา้นไฟป่า เป็นตน้ 

กติติกรรมประกาศ 
การท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งยิ่งจาก รองศาสตราจารย ์

ดร.ดุสิต เวชกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช อาจารย ์ดร.วรพรรณ หิมพานต์ ส านกัวิจยัและ
พฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม้ และดร.ไกรสร  วิริยะ  ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าและติดตามการท า
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ีอย่างใกล้ชิดตลอดมานบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูว้ิจยั
รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ขอขอบคุณ คุณกนกนต  ศรีประภา  คุณสุภาวรรณ  เอ่ียมโสด  และคุณพรรฐมล สุงฆาสิทธ์ิ 
ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าในการค้นควา้รวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ี และขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่า และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนภูมิภาค นอกจากน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  คุณมาลยั  พรหม
สุวรรณ  คุณเลอสิริ แหลมวิไล คณาจารยแ์ขนงวิชาการจดัการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เพื่อนนกัศึกษา  ดร.พรภินันท์  สกุลธาร  และผูมี้
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ส่วนเก่ียวขอ้งในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้
ก าลงัใจตลอดมา  

สุดทา้ยผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารยส์มศกัด์ิ  พิริยโยธา  นกัวิชาการป่าไม ้เช่ียวชาญ        
เฉพาะด้านพื้นท่ีชายฝ่ังและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ท่ีให้ค  าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะ และกรุณาสละเวลามาเป็นประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
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ผลของการใช้ถั่วท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารข้นในสัดส่วนต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการผลติ
และต้นทุนค่าอาหารของแพะพืน้เมืองไทย

Effect of Stylosanthes guianensis CIAT 184 in Concentrate Ration 

on Thai Native Goat Production Performance and Feed Cost 

ผูวิ้จยั นายเศกสรรค ์สวนกูล1    
อาจารยท่ี์ปรึกษา (1)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มณฑิชา  พทุซาค า2  และ (2) รองศาสตราจารย ์ดร. ศิริลกัษณ์  วงส์พิเชษฐ2 
1มหาบณัฑิตหลกัสูตรเกษตรมหาบณัฑิต   แขนงวิชาการจดัการการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 

การทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการใช ้ถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ใน
สัดส่วนต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนค่าอาหารของแพะพื้นเมืองไทย ด าเนินการ
ทดลองท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์ธานี ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2552-มิถุนายน 2552 
แพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้อายุ 4 เดือน จ านวน 20 ตวั น ้ าหนกัเฉล่ีย 9 กิโลกรัม จดัออกเป็น 5 บล็อก 
ตามน ้ าหนกัตวั โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก แพะแต่ละบล็อกไดรั้บทรีต
เมนต์ต่างกนั 4 ทรีตเมนต์ ดงัน้ี ทรีตเมนต์ท่ี 1 ให้อาหารขน้และถัว่ท่าพระสไตโลในอตัราส่วน 
80:20 ทรีตเมนต์ท่ี 2 ให้อาหารขน้และถัว่ท่าพระสไตโลในอตัราส่วน 60:40 ทรีตเมนต์ท่ี 3 ให้
อาหารขน้และถัว่ท่าพระสไตโลในอตัราส่วน 40:60 และทรีตเมนต์ท่ี 4 ให้อาหารขน้และถัว่ท่า
พระสไตโลในอตัราส่วน 20:80 ตามล าดบั ใชร้ะยะเวลาทดลอง 120 วนั 

ผลการทดลองพบว่า อตัราการเจริญเติบโตของแพะทรีตเมนต์ท่ี 1, 2 และ 3 แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่สูงกวา่ทรีตเมนต์ท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
ปริมาณอาหารท่ีกินเม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนกัตวัพบว่า แพะทรีตเมนต์ท่ี 2, 3 และ 4 มี
ปริมาณการกินอาหารสูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 1 (3.96 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าหนกัตวั) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารของ ทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารดีกว่าแพะทรีตเมนตท่ี์ 4 อยา่งมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p<0.05) ส าหรับตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมพบวา่ ทรีต
เมนตท่ี์ 2 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมสูงท่ีสุด (49.12 บาท/น ้ าหนกัตวัเพิ่ม 1 
กิโลกรัม) และทรีตเมนต์ท่ี 3 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต ่าท่ีสุด (41.04 
บาท/น ้าหนกัตวัเพิ่ม 1 กิโลกรัม)  

ค าส าคัญ   แพะพื้นเมืองไทย  ถัว่ท่าพระสไตโล  อาหารขน้  อตัราการเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพ 
                  การเปล่ียนอาหาร  ตน้ทุนค่าอาหาร 
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Abstract 

The objectives of this experiment was to study the effect of Stylosanthes 

guianensis CIAT 184 hay in concentrate ration on Thai Native Goat production 

performance and feed Cost. This experiment was conducted at Surathani Animal 

Nutrition Research and Development Center, Thachang District, Surathani Province, 

during February 2009 – June 2009. Twenty Native male goats average 4 months of 

age and weight 9 kilograms were arranged in 4 treatments with 5 blocks of 

randomized completed block design. The animals of each block was fed by 4 different 

treatments and each treatment was fed concentrate:Stylosanthes guianensis in 

different ratios as follow; treatment 1 was 80:20, treatment 2 was 60:40, treatment 3 

was 40:60 and treatment 4 was 20:80. The feeding trial was 120 days. 

      The result showed that the average daily gain of treatment 1, 2 and 3 was 

not significant different (p>0.05), but was significantly higher than treatment 4 

(p<0.05). Feed intake of treatment 2, 3 and 4 was significantly higher (p<0.05) than 

treatment 1 (3.96%BW). Feed conversion ratio of treatment 1, 2 and 3 were not 

significant different, but was significantly better than treatment 4 (p<0.05). For feed 

cost per kilogram gain weight, treatment 2 had the highest feed cost (49.12 

Baht/kilogram), and treatment 3 had the lowest feed cost (41.04 Baht/kilogram). 

Keywords :  Thai Native Goat, Stylosanthes guianensis CIAT 184, Concentrate, 

Growth Performance, Feed Conversion Ratio, Feed Cost 

บทน า 
ปัญหาดา้นอาหารสัตวท่ี์กระทบต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะส่วนใหญ่ในภาคใตคื้อ พื้นท่ีปลูก

สร้างแปลงหญา้มีจ ากดั เพราะการขยายตวัของชุมชนเมืองและพื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ท่ี
ใหผ้ลตอบแทนหรือมีความส าคญักวา่พืชอาหารสัตว ์เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั นาขา้ว และไมผ้ล 
กองแผนงาน (2552 : 57-62) รายงานวา่ในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างมีปริมาณโคเน้ือ โคนม กระบือ แพะ
และแกะประมาณ 610,000 ตวั ซ่ึงจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีแปลงพืชอาหารสัตว ์ประมาณ 510,000 ไร่ จึงจะ
เพียงพอต่อความตอ้งการในการเล้ียงสัตวเ์หล่าน้ีตลอดทั้งปี แต่มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ รวม
ทั้งหมดประมาณ 62,000ไร่เท่านั้น หรือร้อยละ 10 ของความตอ้งการ (ปริมาณแปลงพืชอาหารสัตว์
ประมาณ 36,000ไร่ และพื้นท่ีทุ่งหญา้สาธารณะประมาณ 26,000ไร่) ซ่ึงไม่เพียงพอ ท าให้ผูเ้ล้ียง
สัตวป์ระสบปัญหามาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน และในช่วงปลาย
ฤดูฝนระหวา่งเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมท่ีประสบภาวะน ้าท่วมแปลงพืชอาหารสัตวท์  าให้ไม่สามารถ
ใชป้ระโยชน์ได ้การเล้ียงแพะรูปแบบเดิมท่ีปล่อยให้หากินทัว่ไปจึงท าไดย้ากข้ึน เน่ืองจากจะสร้าง
ปัญหาให้กบัตวัสัตวเ์อง สังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น เส่ียงกบัการถูกสุนขักดั กินพืชผกัของเพื่อน
บ้าน ถ่ายมูลในพื้นท่ีสาธารณะ เหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้ผูเ้ล้ียงแพะต้องปรับรูปแบบการเล้ียงให้
เหมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนั โดยการเล้ียงแบบขงัคอก และจดัหาพืชอาหารสัตวม์าให้กิน ร่วมกบั
การเสริมอาหารขน้โดยเฉพาะในระยะเล้ียงลูกและระยะขุน นอกจากน้ียงัพบว่าเกษตรกรมีการใช้

121



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”        

อาหารขน้มากข้ึนในช่วงท่ีพืชอาหารสัตวข์าดแคลน ส่งผลให้ตน้ทุนค่าอาหารในการเล้ียงแพะสูง 
ไม่คุม้ทุน (เมธา วรรณพฒัน์ และฉลอง วชิราภากร,2533 : 45-56) รายงานวา่ แนวทางในการลด
ตน้ทุนค่าอาหารขน้ จ าเป็นตอ้งหาวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก หาไดง่้าย และมี
ปริมาณมากมาทดแทนแหล่งโปรตีนราคาแพงในสูตรอาหารขน้ เช่น ใบพืชตระกลูถัว่ต่างๆ  

ถัว่ท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensis CIAT 184) จดัเป็นอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพดี ท่ี
กรมปศุสัตวส่์งเสริมให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวป์ลูกกนัอย่างแพร่หลายทัว่ประเทศรวมทั้งในภาคใต ้
เป็นพืชมีคุณค่าทางโภชนะสูงโดยเฉพาะโปรตีนรวมเทียบเท่ากบัอาหารขน้ คือมีโปรตีน 16-20 
เปอร์เซ็นต ์(กองอาหารสัตว,์ 2549 : 44) ถา้น ามาใชท้ดแทนอาหารขน้ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม น่าจะ
ท าให้สามารถลดการใช้อาหารข้นลงได้ และน่าจะท าให้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ลดลงได้ ดังนั้ น
การศึกษาถึงผลของการใชถ้ัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ในสัดส่วนต่างๆ ต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและตน้ทุนค่าอาหารของแพะพื้นเมืองไทย จะท าให้ไดข้อ้มูลส าหรับแนะน าเกษตรกรผูเ้ล้ียง
แพะรายย่อยทัว่ไปให้สามารถน าไปปรับใช้ เพื่อพฒันาการเล้ียงแพะพื้นเมือง เพิ่มปริมาณเน้ือแพะ 
ลดตน้ทุนการผลิต และสนบัสนุนตลาดแพะเน้ือต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพื่อศึกษาอตัราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร และ

ตน้ทุนค่าอาหารของแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้ท่ีไดรั้บถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ในสัดส่วน
ท่ีแตกต่างกนั 

วธีิการวจัิย 
ใชแ้พะพนัธ์ุพื้นเมืองไทย เพศผู ้ระยะหลงัหยา่นม ไม่ตอน อายุประมาณ 4 เดือน จ านวน 20 

ตวั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design; 
RCBD) มี 4 ทรีตเมนต ์5 บล็อก (ซ ้ า) ใหแ้พะทดลองแต่ละทรีตเมนตไ์ดรั้บถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบั
อาหารขน้ในสัดส่วนต่างๆ ดงัน้ี ทรีตเมนตท่ี์ 1 ให้แพะไดรั้บอาหารขน้ร้อยละ 80 ถัว่ท่าพระสไตโล
ร้อยละ 20 ทรีตเมนตท่ี์ 2 อาหารขน้ร้อยละ 60 ถัว่ท่าพระสไตโลร้อยละ 40 ทรีตเมนตท่ี์ 3 อาหารขน้
ร้อยละ 40 ถัว่ท่าพระสไตโลร้อยละ 60 และทรีตเมนตท่ี์ 4 อาหารขน้ร้อยละ 20 ถัว่ท่าพระสไตโล
ร้อยละ 80 

เล้ียงแพะเน้ือในคอกขงัเด่ียว ยกพื้นสูง มีน ้ าสะอาดให้กินอิสระตลอดเวลา อาหารขน้ท่ีใช้
ในการทดลองด าเนินการผสมตามสูตรท่ีก าหนด ประกอบดว้ยขา้วโพดป่น กากถัว่เหลือง มนัเส้น 
ปลาป่น เปลือกหอยป่น เกลือป่น ไดแคลเซ่ียมฟอสเฟต และพรีมิกซ์ โดยมีโปรตีนหยาบ (CP) 
ร้อยละ 12.95 และมีโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ร้อยละ 71.87 การผสมอาหารขน้จะผสมให้ได้
ปริมาณในจ านวนเพียงพอส าหรับเล้ียงแพะภายใน 15 วนั เพื่อให้แพะไดรั้บอาหารท่ีมีคุณภาพดี 
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ใหม่เสมอ อาหารขน้ท่ีผสมเสร็จแลว้บรรจุกระสอบ ๆ ละ 30 กิโลกรัมเก็บไวใ้นโรงผสมอาหาร 
และจะแบ่งใส่ถงัพลาสติกมีฝาปิด เตรียมไวท่ี้คอกทดลอง ` 

ด าเนินการปลูกถัว่ท่าพระสไตโลและมีการตดัถัว่คร้ังแรกหลงัการปลูกท่ีอาย ุ90 วนั และตดั
คร้ังต่อไปท่ีอายุ 60 วนัดว้ยเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่ แลว้น ามาหัน่ดว้ยเคร่ืองหั่นพืชอาหาร
สัตวใ์ห้มีความยาว 1-2 เซนติเมตร น ามาผึ่งแดดให้แห้งสนิทจนมีความช้ืนประมาณร้อยละ 12-15 
บรรจุในกระสอบพลาสติกสานเก็บไวใ้นท่ีร่ม เพื่อน าไปใชใ้นการทดลองต่อไป 

วธีีการใหอ้าหารทดลอง โดยการชัง่อาหารขน้และถัว่ท่าพระสไตโลแห้ง ใส่ในถุงพลาสติก
ตามสัดส่วนอาหารขน้ : ถัว่ท่าพระสไตโล ตามทรีตเมนต์ท่ีก าหนด โดยท าการคลุกอาหารขน้และ
ถัว่ท่าพระสไตโลแห้ง ให้เขา้กนัดีก่อนน าไปให้แพะกินเพื่อช่วยลดการเลือกกิน จดัแบ่งอาหารให้
กินวนัละ 4 ม้ือ ในเวลา 08.30, 11.30, 14.30, 17.30 นาฬิกา และเก็บอาหารท่ีเหลือในวนัถดัไปเวลา 
08.00 นาฬิกา น าไปชั่งวดัปริมาณการกินได้ในแต่ละวนั จดบนัทึกอาหารท่ีกินได้ในแต่ละวนั 
อาหารท่ีใหแ้พะกินจะตอ้งเพียงพอโดยสังเกตุแพะกินเหลือทุกวนั 

บนัทึกน ้ าหนกัแพะโดยการชัง่น ้ าหนกัแพะทุกๆ 15 วนั เพื่อดูการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัตวั
ของแพะ และตรวจสอบปริมาณการกินอาหารต่อน ้ าหนกัตวั (%BW) บนัทึกปริมาณอาหารท่ีแพะ
กินไดใ้นแต่ละวนั โดยบนัทึกปริมาณอาหารท่ีให้และอาหารเหลือทุกๆ วนั บนัทึกตน้ทุนค่าอาหาร 
ได้แก่ ต้นทุนอาหารข้น และต้นทุนถัว่ท่าพระสไตโล เพื่อใช้ค  านวณต้นทุนค่าอาหาร สุ่มเก็บ
ตวัอย่างถัว่ท่าพระสไตโล ท่ีใช้เล้ียงแพะ น าไปอบ บด เก็บรวบรวมและสุ่มเก็บตวัอย่างประมาณ 
500 กรัม พื่อวิเคราะห์หาปริมาณโภชนะ ได้แก่ โปรตีนหยาบ (CP) ไขมนั (EE) เยื่อใย (CF) 
ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก (NFE) เถา้ (Ash) โดยวิธี proximate analysis (AOAC, 1990:1298) 
วิเคราะห์แคลเซ่ียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) โดยวิธีของ AOAC (1990:1298) และวิเคราะห์เยื่อใย
ต่างๆ ไดแ้ก่ ผนงัเซลล์ (NDF) ลิกโนเซลลูโลส (ADF) โดยวิธี detergent analysis (Van Soest et al., 
1991:3583-3597) และประเมินค่าพลงังานในรูปค่าโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) โดยการค านวณ 
(Kearl,1982:381)

การวิเคราะห์ทางสถิติ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 
จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรของแต่ละส่ิงทดลอง โดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จ 

ผลการวจัิย 
1. ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง จากการสุ่มตวัอยา่งถัว่ท่าพระสไตโล วเิคราะห์

คุณค่าทางโภชนะ ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 1 

123



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”        

ตารางที ่1 แสดงส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลองโดยการวิเคราะห์1/ (% วัตถุแห้ง) 

ส่วนประกอบ ถั่วท่าพระสไตโล 
วตัถุแหง้ (DM),% 
โปรตีน (CP),% 
ไขมนั (EE),% 
เยือ่ใย (CF),% 
เถา้ (Ash),% 
ไนโตรเจนฟรีแอกซ์แทรก (NFE),% 
ลิกโนเซลลูโลส (ADF),% 
ผนงัเซลล ์(NDF),% 
แคลเซ่ียม (Ca),% 
ฟอสฟอรัส (P),% 
โภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN)2/ (โดยการค านวณ),% 

87.90 
16.73 
1.94 

35.54 
9.78 

42.82 
42.81 
52.68 
1.28 
0.25 

61.51 
หมายเหต ุ
1/ วิเคราะห์โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อาหารสตัวแ์ละพืชอาหารสตัว ์กองอาหารสัตว ์กรมปศุสตัว ์
2/ ค่า TDN ค านวณโดยสมการของ Kearl (1982:381) ดงัน้ี 
  - ค่า TDN ของถัว่ท่าพระสไตโล (% of DM) = -14.8356 + 1.3310(CP%) + 0.7923(NFE%) + 0.9798(EE%) + 0.5133(CF%) 

2. การเปลีย่นแปลงน า้หนักตัวและอตัราการเจริญเติบโต พบวา่การใชถ้ัว่ท่าพระสไตโล
ร่วมกบัอาหารขน้ท่ีระดบั 20, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ แพะมีการเปล่ียนแปลงของน ้าหนกัตวั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีน ้าหนกัตวัเพิ่มเฉล่ีย 
12.16, 11.48 และ 11.26 กิโลกรัม/ตวั ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P>0.05) แต่มีน ้าหนกัตวัเพิ่มสูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยแพะมี
น ้าหนกัตวัเพิ่มเฉล่ีย 7.30 กิโลกรัม/ตวั เช่นเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโต โดยแพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 
2 และ 3 มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 101.34, 95.66 และ 93.84 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ(P>0.05) แต่มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียสูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 
4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงแพะมีอตัราการเจริญเติบโตต ่าท่ีสุด เฉล่ียเท่ากบั 60.84 
กรัม/ตวั/วนั แสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของน ้าหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมพืน้ 
                 เมืองไทย เพศผู้ ตลอดการทดลองทีไ่ด้รับถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารข้นในสัดส่วน 
                 ต่าง ๆ  

ข้อมูลทีศึ่กษา 
ระดบัของถั่วท่าพระฯ ในอาหารข้น 

(%) p-value CV(%) 
20 40 60 80 

จ านวนสัตวท์ดลอง,ตวั                                                                     
ระยะเวลาทดลอง,วนั      
น ้าหนกัเร่ิมทดลอง,กก./ตวั            
น ้าหนกัส้ินสุดทดลอง,กก./ตวั  
น ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึน,กก./ตวั                   
อตัราการเจริญเติบโต,กรัม/ตวั/วนั  

5 
120 
9.32 

21.48 a 

12.16 a 
101.34 a 

5 
120 
9.34 

20.82 a 
11.48 a 
95.66 a 

5 
120 
9.36 

20.62 a 
11.26 a 
93.84 a 

5 
120 
9.06 

16.36 b 
7.30 b 

60.84 b 

- 
- 

0.8673 
0.0048 
0.0122 
0.0123 

- 
- 

6.9 
9.70 

17.80 
17.80 

หมายเหตุ :  ตวัเลขท่ีมีอกัษรต่างชนิดกนัก ากบัอยูใ่นแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
  โดยวธีิ DMRT  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

3. ปริมาณการกนิอาหารและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร จากตารางท่ี 3 ปริมาณ
อาหารท่ีกินไดท้ั้งหมด เม่ือคิดเป็นน ้าหนกัแหง้ของถัว่ท่าพระสไตโลและอาหารขน้ พบวา่แพะทรีต
เมนตท่ี์ไดรั้บอาหารท่ีมีสัดส่วนถัว่ท่าพระไตโล 20,40,60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั กินอาหาร
ไดท้ั้งหมดแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยแพะทั้ง 4 ทรีตเมนตกิ์นอาหาร
ทั้งหมดคิดเป็นวตัถุแหง้ เท่ากบั 71.75, 81.18, 76.56 และ 70.02 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั เม่ือคิดเป็น
เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวัของแพะทั้ง 4 ทรีตเมนต ์พบวา่แพะทรีตเมนตท่ี์ 2 ,3 และ 4 กินอาหารได้
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 4.56 ,4.28 และ 4.62 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั 
ตามล าดบั แต่แพะในทรีตเมนตท่ี์ 2 และ 4 กินอาหารทั้งหมดไดม้ากกวา่ (P<0.05) แพะทรีตเมนตท่ี์ 1 
ซ่ึงกินอาหารไดต้ ่าสุดเท่ากบั 3.96 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั  

ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารหรืออตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้าหนกัตวั ตลอดการ
ทดลองของแพะทั้ง 4 ทรีตเมนต ์ พบวา่แพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเท่ากบั 5.92,7.10 และ 7.10 ตามล าดบั และแพะทั้ง 3 ทรีตเมนต ์มี
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารดีกวา่ (P<0.05) ทรีตเมนตท่ี์ 4 ซ่ึงมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร
เท่ากบั 9.78  

ปริมาณโปรตีนท่ีไดรั้บจากอาหารทั้งหมด โดยการค านวณ ของแพะทั้ง 4 ทรีตเมนต์
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเท่ากบั 84, 98, 100 และ 94 กรัม/ตวั/วนั 
ตามล าดบั  

125



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”        

โภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ท่ีไดรั้บจากอาหารทั้งหมด โดยการค านวณ ของแพะ 
ทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีค่า เท่ากบั 0.452, 0.486 และ 0.438 กิโลกรัม/ตวั/วนั แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ส่วนแพะทรีตเมนตท่ี์ 4 ไดรั้บพลงังานจากอาหารในรูปโภชนะยอ่ยได้
ทั้งหมดเท่ากบั 0.380 กิโลกรัม/ตวั/วนั แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัแพะ 
ทรีตเมนตท่ี์ 1 และ 3 แต่ต ่ากวา่ ทรีตเมนตท่ี์ 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  

ตารางที ่3 แสดงอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารทีก่นิและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของ 
                 แพะพืน้เมืองไทย เพศผู้ ตลอดการทดลองทีไ่ด้รับถัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารข้นใน 
                ระดับต่าง ๆ 

ข้อมูลทีศึ่กษา 
ระดบัของถั่วท่าพระสไตโล 

ในอาหารข้น (%) p-value CV (%) 
20 40 60 80 

จ านวนสตัวท์ดลอง,ตวั               
ระยะเวลาทดลอง,วนั       
น ้าหนกัเร่ิมทดลอง,กก./ตวั             
น ้าหนกัส้ินสุดทดลอง,กก./ตวั       
ปริมาณอาหารท่ีกินไดท้ั้งหมด(น ้ าหนกัแหง้),กรัม/ตวั/วนั 
  - อาหารขน้,กรัม/ตวั/วนั  

        - ถัว่ท่าพระสไตโล,กรัม/ตวั/วนั        
ปริมาณอาหารท่ีกินไดท้ั้งหมด(น ้าหนกัแหง้),% ของนน.ตวั 
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร 
โปรตีนท่ีไดรั้บจากอาหารโดยการค านวณ,กรัม/ตวั/วนั    
โภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด  (TDN) ท่ีไดรั้บจากอาหาร  
โดยการค านวณ ,กก./ตวั/วนั  

5 
120 
9.32 

21.48a 
71.75 
57.42a

14.36d

3.96b 

5.92b 

84 

0.452ab 

5 
120 
9.34 

20.82a 

81.18 
48.70b

32.46c

4.56a 

7.10b 

98 

0.486a

5 
120 
9.36 
20.62a

76.56 
30.62c

45.92b

4.28ab 

7.10b 

100 

0.438ab 

5 
120 
9.06 
16.36b

70.02 
14.02d

56.00a

4.62a 

9.78a 

94 

0.380b

- 
- 

0.8637 
0.0048 

0.2344 
0.0001 
0.0001 
0.0835 
0.0001 
0.2106 

0.0428 

- 
- 

6.9 
9.7 
11.7 
11.4 
13.4 
9.2 

11.6 
12.8 

11.7 
หมายเหตุ : ตวัเลขท่ีมีอกัษรต่างชนิดกนัก ากบัอยูใ่นแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยวธีิ DMRT 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

4. ตน้ทุนค่าอาหาร จากตารางท่ี 4 ตน้ทุนค่าอาหาร เม่ือคิดตน้ทุนค่าถัว่ท่าพระสไตโล
ตน้ทุนค่าอาหารข้น และต้นทุนค่าอาหารทั้งหมด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) แพะทรีตเมนต์ท่ี 1 และ 2 มีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P>0.05) เท่ากบั 578.52 และ 561.68 บาท ตามล าดบั สูงกวา่ (P<0.05) แพะทรีตเมนตท่ี์ 3 และ 
4 ซ่ึงมีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากบั 442.46 และ 325.00 บาท ส่วนตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น ้ าหนกั 1 กิโลกรัม พบว่าแพะทรีตเมนต์ท่ี 1, 2 และ 4 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกัตวั 1 
กิโลกรัม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) เท่ากบั 47.70, 49.12 และ 45.38 บาท สูง
กวา่ทรีตเมนตท่ี์ 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 41.04 บาท ซ่ึงมีตน้ทุนต ่าสุด 
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ตารางที ่4 แสดงต้นทุนจากการขุนแพะพืน้เมืองไทยเพศผู้ 

ข้อมูลที่ศึกษา 

ระดบัของถั่วท่าพระสไตโลในอาหารข้น 
(%) P-

value 
CV(%) 

20 40 60 80 
 ตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมด, บาท/ตวั 
         -  ตน้ทุนค่าอาหารขน้1/ , บาท/ตวั 
         -  ตน้ทุนค่าถัว่ท่าพระฯ 2/, บาท/ตวั 
ตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนกั 1 กก.,บาท 

578.52a 

528.24a 

 50.28d 

47.70ab 

561.68a 

448.04b 

113.64c 

49.12a 

442.46b 

281.70c 

160.76b 

41.04b 

325.00c 

128.98d 

196.02a 

45.38ab 

.0001 

.0001 

.0001 

.0772 

11.4 
11.4 
13.4 
10.1 

หมายเหตุ : ตวัเลขท่ีมีอกัษรต่างชนิดกนัก ากบัอยูใ่นแนวนอน แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยวธีิ DMRT 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

1/ อาหารขน้ราคา 9.20 บาท/กก. 2/ ถัว่ท่าพระสไตโลราคา 3.50 บาท/กก. 

อภิปรายผลการวจัิย 
1. ส่วนประกอบทางเคมีของถัว่ท่าพระสไตโล จากผลวเิคราะห์พบวา่ถัว่ท่าพระสไตโลท่ีใช้

ในการทดลองมีโปรตีนค่อนขา้งสูงคือ 16.73 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า กองอาหารสัตว ์(2553:22) ท่ี
รายงานวา่ถัว่ท่าพระสไตโลตน้สด อายุ 60 วนั มีโปรตีนเท่ากบั 15.80 เปอร์เซ็นต ์แต่พบวา่มีระดบั
โปรตีนต ่ากว่า พิสุทธ์ิ สุขเกษม และคณะ (2547:230-241) ท่ีรายงานวา่ ถัว่ท่าพระสไตโล อายุการ
ตดั 60 วนั มีโปรตีน 17.15 เปอร์เซ็นต ์ ทั้งน้ีสาเหตุเน่ืองมาจากความแตกต่างของพื้นท่ีปลูก ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และอตัราการใชปุ๋้ย 

2. การเปล่ียนแปลงน า้หนักตัวหรืออัตราการเจริญเติบโต การใชถ้ัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบั
อาหารขน้ท่ีระดบั 20, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ขุนแพะพื้นเมืองไทย ตลอดการทดลองท่ีไดรั้บถัว่
ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ในระดบัต่างๆ พบวา่แพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีน ้ าหนกัตวัเพิ่ม
เฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยมีน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากบั 12.16, 11.48 และ 
11.26 กิโลกรัม/ตวั ตามล าดบั แต่มีน ้ าหนกัตวัเพิ่มสูงกวา่ทรีตเมนต์ท่ี 4 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ท่ีมีน ้ าหนกัตวัเพิ่มเฉล่ีย 7.30 กิโลกรัม/ตวั เช่นเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั 
พบวา่แพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P>0.05) โดยมีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั 101.34, 95.66 และ 93.84 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั 
สูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 4 ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต ่าท่ีสุดเท่ากบั 60.84 กรัม/ตวั/วนั แตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) สาเหตุเน่ืองมาจากแพะในทรีตเมนตท่ี์ 4 ไดรั้บโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด 
(TDN) เท่ากบั 0.380 กิโลกรัม/ตวั/วนั ต ่ากวา่ทรีตเมนตอ่ื์น ๆ และจากการทดลองน้ีพบวา่แพะไดรั้บ
โปรตีนประมาณ 84-100 กรัม/ตวั/วนั และไดรั้บโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN) ประมาณ 0.380-
0.486 กิโลกรัม/ตวั/วนั (ตารางท่ี 4) จะเห็นไดว้า่แพะไดรั้บโปรตีนสูงกวา่ความตอ้งการ แต่ไดรั้บ
พลงังานต ่ากว่าความตอ้งการ ซ่ึงรายงานของ NRC (1981:115) ระบุวา่แพะเน้ือน ้ าหนกัเฉล่ีย 15 
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กิโลกรัม ตอ้งการโภชนะเพื่อเพิ่มน ้ าหนกัตวัวนัละ 100 กรัม มีความตอ้งการโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด 
(TDN) ไม่ต ่ากวา่ 0.416 กิโลกรัม/ตวั/วนั และตอ้งการโปรตีนรวมไม่ต ่ากวา่ 58 กรัม/ตวั/วนั แต่แพะ
ในทรีตเมนตท่ี์ 4 ไดรั้บโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ต ่ากวา่ความตอ้งการ จึงเป็นสาเหตุให้มีอตัรา
การเจริญเติบโตต ่ากวา่ ทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 ท่ีไดรั้บโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมดสูงกวา่ความตอ้งการ
ต่อวนั 

3. ปริมาณการกินอาหารและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร ผลการทดลองพบวา่ ปริมาณ
อา หารท่ีกินไดข้องแพะทดลองแสดงไวใ้นตารางท่ี 4 ผลการทดลองพบวา่แพะทั้ง 4 ทรีตเมนตกิ์น
อาหารรวมทั้งหมดไดแ้ตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) เท่ากบั 71.75, 81.18, 76.56 
และ 70.02 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั แต่เม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวัพบวา่ แพะทรีตเมนตท่ี์ 4 
กินอาหารไดม้ากท่ีสุดเท่ากบั 4.62 เปอร์เซ็นต ์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
กบัทรีตเมนตท่ี์ 2 และ 3 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.56 และ 4.28 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั ตามล าดบั แต่สูง
กวา่ ทรีตเมนตท่ี์ 1 ซ่ึงกินอาหารไดต้ ่าสุดเท่ากบั 3.96 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และพบวา่การทดแทนระดบัถัว่ท่าพระสไตโล ท่ีเพิ่มข้ึนในอาหารขน้
ท าใหร้ะดบัโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ของอาหารรวมลดลง ซ่ึงท าใหแ้พะท่ีไดรั้บถัว่ท่า
พระสไตโลทดแทนอาหารขน้ในระดบัสูงขาดพลงังานจึงไปกระตุน้ใหแ้พะกินอาหารเพิ่มข้ึนเม่ือคิด
เป็นเปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั จากการทดลองน้ีแพะทั้ง 4 ทรีตเมนตกิ์นอาหารคิดเป็นวตัถุแหง้ ได้
ใกลเ้คียงกบัรายงานของ Devendra (1983 : 272-290) ท่ีกล่าววา่แพะในเขตร้อนช้ืนทัว่ไปกินอาหาร
ไดต่้อวนัคิดเป็นร้อยละ 4-5 ของน ้าหนกัตวั 

ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร หรืออตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้าหนกัตวั (ตารางท่ี 4) 
พบวา่แพะในทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 3 ซ่ึงไดรั้บถัว่ท่าพระสไตโลโลทดแทนอาหารขน้ท่ีระดบั 20, 40 
และ 60 เปอร์เซ็นต ์ มีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเท่ากบั 5.92, 7.10 และ 7.10 ตามล าดบั 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดีกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 4 ซ่ึงมีประสิทธิภาพการเปล่ียน
อาหารดอ้ยท่ีสุด (P<0.05) เท่ากบั 9.78 ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณอาหารท่ีแพะกินไดท้ั้งหมดของทุกทรีต
เมนต ์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่ทรีตเมนตท่ี์ 4 มีอตัราการเจริญเติบโตต่อ
วนั ต ่ากวา่ทรีตเมนตอ่ื์นๆ และแพะไดรั้บโภชนะจากอาหารโดยเฉพาะโภชนะยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) 
ต ่ากวา่ทรีตเมนตอ่ื์นๆ ดว้ย (ตารางท่ี 3) จึงเป็นสาเหตุใหแ้พะทรีตเมนตท่ี์ 4 มีประสิทธิภาพการ
เปล่ียนอาหารดอ้ยท่ีสุด  

4. ต้นทุนค่าอาหาร การขนุแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้ ตลอดการทดลองท่ีไดรั้บถัว่ท่า
พระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ในระดบัต่าง ๆ ของแพะในทรีตเมนตท่ี์ 1, 2, 3 และ 4 ซ่ึงใชถ้ัว่ท่า
พระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ระดบั 20, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ส้ินเปลืองค่าอาหาร
ทั้งหมด (ถัว่ท่าพระสไตโลและอาหารขน้) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.05) โดย
แพะทรีตเมนตท่ี์ 1 และ 2 มีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากบั 578.52 และ 561.68 บาท/ตวั ตามล าดบั 
โดยมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่สูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 3 และ 4 ซ่ึงมี
ตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากบั 442.46  และ 325.00 บาท/ตวั โดยแพะในทรีตเมนตท่ี์ 4 ซ่ึงใชถ้ัว่ท่า
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พระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้ 80 เปอร์เซ็นต ์ มีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดต ่าท่ีสุด ส่วนตน้ทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนกั 1 กิโลกรัม ของแพะทรีตเมนตท่ี์ 1, 2 และ 4 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการ
เพิ่มน ้าหนกั 1 กิโลกรัม เท่ากบั 47.70, 49.12 และ 45.38 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) มีความแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่สูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 3 ซ่ึงมีตน้ทุนค่าอาหารเม่ือคิดเป็น
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนกั 1 กิโลกรัมเท่ากบั 41.04 บาท ซ่ึงใชถ้ัว่ท่าพระสไตโลร่วมกบัอาหารขน้
ระดบั 60-80 เปอร์เซ็นต ์ มีตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมดและตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนกั 1 
กิโลกรัม ต ่ากวา่ทรีตเมนตอ่ื์นๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากระดบัถัว่ท่าพระสไตโลมีปริมาณมาก และถัว่ท่า
พระสไตโลเป็นอาหารหยาบท่ีเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก 

บทสรุป 
ถัว่ท่าพระสไตโลเป็นพืชอาหารสัตวท่ี์มีคุณค่าทางโภชนะสูง เป็นอาหารหยาบท่ีเป็นแหล่ง

โปรตีนท่ีดี ราคาถูก ช่วยลดตน้ทุนค่าอาหารในการเล้ียงแพะไดเ้ป็นอยา่งดี การเสริมถัว่ท่าพระสไต
โลในอาหารขน้ในระดบั 60 เปอร์เซ็นต ์ขุนแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้แพะสามารถเจริญเติบโตได ้93.84 
กรัม/ตวั/วนั มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารเท่ากบั 7.10 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้ าหนกั
ตวั ต ่าท่ีสุด 41.04 บาท/กิโลกรัม    

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะแพะพื้นเมืองไทย

เพศผู ้น ้ าหนกัเฉล่ีย 9 กิโลกรัมต่อตวั เท่านั้น ผลการวิจยัอาจแตกต่างจากแพะเน้ือพนัธ์ุอ่ืนๆ 
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  ควรศึกษาวจิยัในแพะสายพนัธ์ุอ่ืนๆ ดว้ย ตลอดทั้ง

การศึกษาคุณภาพซาก และควรพิจารณาระดบัพลงังานท่ีแพะไดรั้บ ในการประกอบสูตรอาหารขน้ 
ซ่ึงตอ้งค านวณใหมี้พลงังานเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการทดลอง แพะทุกทรีตเมนตย์งัไดรั้บโภชนะ
ยอ่ยไดท้ั้งหมด (TDN) ต ่ากวา่ความตอ้งการ 

กติติกรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะไดรั้บความอนุเคราะห์และความกรุณา

จาก นายวิโรจน์ วนาสิทธชัยวฒัน์ ผูเ้ช่ียวชาญวิจยัด้านอาหารสัตว ์กองอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว ์
ประธานกรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาค า อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ ท่ีไดใ้ห้ค  าช้ีแนะ แนะน า และให้แนวคิดในการจดัท าวิทยานิพนธ์มาโดย
ตลอด ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้ิจ ัยขอขอบคุณผูอ้  านวยการศูนย์วิจยัและพฒันาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ท่ีเอ้ือเฟ้ือ
อุปกรณ์และสถานท่ีและอุปกรณ์ในการทดลอง ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีจากกลุ่มงานวิเคราะห์พืชอาหาร
สัตว์และอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว์ ท่ีกรุณาช่วยวิเคราะห์ตวัอย่างอาหารทดลอง 
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เพื่อนนกัศึกษา และเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะเน้ือ ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกใหง้านทดลองส าเร็จลงได ้

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีคงไม่เสร็จสมบูรณ์ลงได ้หากขาดการสนบัสนุนช่วยเหลือ และการให้
ก าลงัใจจาก บิดา มารดา ครอบครัว พี่ นอ้ง เพื่อน ความดีหรือประโยชน์ท่ีไดจ้ากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี 
ผูว้ิจยัขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ผูมี้พระคุณ ตลอดจนนกัวิชาการทุกท่านท่ีศึกษาคน้ควา้
ทดลอง และรวบรวมความรู้นั้นเขียนเป็นต าราต่างๆ ใหผู้ว้จิยัน ามาใชป้ระกอบในการศึกษาคร้ังน้ี 
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ปัจจัยการผลติทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการผลติกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) 
ของเกษตรกรในอ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา 

Production Factors Affecting Efficiency of White Shrimp(Litopenaeus vannamei) 
Production by Farmers in  Ranot  District of Songkhla  Province 

ผูวิ้จยั นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญฤทธ์ิ1   
อาจารยท่ี์ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย ์ดร. อจัฉรา โพธ์ิดี2  (2)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุญรัตน์  ประทุมชาติ3  
1มหาบณัฑิตหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต   แขนงวิชาการจดัการการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
2สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
3คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(2) สภาพการเล้ียงและปัญหาอุปสรรค (3) การจดัการฟาร์ม (4) ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิต 
และ (5) ปัจจยัการผลิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกุง้ขาว (Litopenaeus vannamei)  ของ
เกษตรกรในอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  คดัเลือกตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 ของประชากร
จ านวน 388 ราย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 60 ราย แบ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก 47 ราย และฟาร์มขนาดใหญ่ 13  
ราย  ดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยการจบัสลาก  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  และสมการ
ถดถอยพหุคูณ   

ผลการส ารวจพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 48 ปี จบการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการเล้ียงกุง้ขาวเฉล่ีย 12 ปี เล้ียงกุง้ขาวเป็นอาชีพหลกั  การด าเนิน
ธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัว  ลงทุนดว้ยทุนของตนเองเป็นหลกั เป็นเจา้ของท่ีดินและเล้ียงเองส าหรับ
ฟาร์มขนาดเล็ก ขณะท่ีมีการจา้งงาน เป็นเจา้ของท่ีดินและเช่าส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ ขนาดบ่อ
เฉล่ียไม่แตกต่างกนั เหตุผลท่ีเปล่ียนมาเล้ียงกุง้ขาวเน่ืองจากเห็นวา่กุง้ขาวมีผลผลิตดีกวา่กุง้ชนิดอ่ืน 
สภาพของพื้นท่ีการเล้ียงกุง้รวมถึงปัจจยัการผลิตท่ีใช้ในการผลิตกุง้ขาวไม่แตกต่างกนั  เกษตรกร
ส่วนใหญ่เล้ียงกุง้ 2 รอบ/ปีและใชน้ ้ าความเค็มสูงกวา่ 20 ส่วนในพนั ฟาร์มขนาดใหญ่ใช้น ้ าจาก
ทะเล ส่วนฟาร์มขนาดเล็กใชน้ ้ าจากคลองซอย เล้ียงแบบเปล่ียนถ่ายน ้ านอ้ย  มีบ่อพกัน ้ าและบ่อกกั
เลน ตากบ่อและลอกเลนเป็นบางคร้ัง  มีการใชว้สัดุปูน แร่ธาตุ และเวชภณัฑ์ทุกฟาร์ม ซ้ือลูกกุง้จาก
โรงเพาะฟักของเอกชน  ซ้ืออาหารผ่านตวัแทนจ าหน่าย  โรคระบาดจากไวรัสเป็นปัญหาท่ีพบมาก
ท่ีสุด ในการจดัการฟาร์ม การวางแผนดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและดา้นการก าหนดทิศทาง 
การจดัองคก์าร การช้ีน า การด าเนินการในภาพรวมและการด าเนินการดา้นสุขอนามยัฟาร์ม พบว่า
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ฟาร์มขนาดใหญ่มีระดบัการปฏิบติัท่ีสูงกวา่ฟาร์มขนาดเล็กและมีรายไดสุ้ทธิท่ีสูงกวา่ (P≤ 0.01) แต่
ไม่ส่งผลต่อตน้ทุน ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด  และก าไร โดยปัจจยัการผลิตท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตของการเล้ียงกุง้ขาว คือ ขนาดของทุน 

ค าส าคัญ   กุง้ขาว  ฟาร์มกุง้  ประสิทธิภาพการผลิต  เศรษฐกิจสังคม 

Abstract 

The objective of this study was to investigate (1) the socio-economic 

conditions; (2) farming conditions and related problems; (3) farm management;       

(4) cost and returns, and (5) factors that influence the efficiency of white shrimp 

(Litopenaeus vannamei) production in Ranot District, Songkhla Province. Sixty 

representative shrimp farms (15% of 388 registered farms) were randomly selected   

by drawing lots. The sample population consisted of 47 small-scale and 13 large-scale 

farms. Data were collected using questionnaires. The statistical analysis methods 

included frequency, average, percentage, standard deviation, t-test, and multiple 

regression analysis.  

The results showed that the majority of farmers were male; mean age 48; 

with primary level education and 12 years experience in shrimp farm operation. 

Shrimp farming was their primary occupation. Most farms were family-run and paid 

for with the farmers’ own investment. Most of the small farms owned their own land 

and did not employ laborers, while some larger farms used partly rented land and 

hired laborers. The average pond size was not different between large and small 

farms. Most farmers chose to raise white shrimp because they produced higher yield 

than other kinds of shrimp. The farm conditions and sources of input were not 

different. Most farms produced 2 batches of shrimp a year and used water with 

salinity over 20 parts per thousand. Water was directly supplied from the sea for the 

large farms and from small canals for the small farms. Most farms used a system of 

infrequent water circulation. They used holding ponds and sedimentation ponds and 

cleaned and dried occasionally. Lime, minerals and other materials were commonly 

used. Farmers bought shrimp post-larva from private sector hatcheries and bought 

pellet feed from dealers. Viral diseases were the most common problem. For farm 

management, large farms were more likely than small farms to engage in planning of 

an environmental analysis and direction setting, organizing, leading, and operating of 

sanitation management. Large farms earned significantly higher net returns (P≤ 0.01) 

than small farms, but farm size did not effect total cost, return above cash cost, and 

profit. Capital size was the main factor affecting the production efficiency of white 

shrimp farms.  

Keywords :  White Shrimp, Shrimp Farm, Production Efficiency, Socio-Economic
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บทน า
กุง้ขาว (Litopenaeus vannamei)  เป็นกุง้ทะเลท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจสูง  เน่ืองจาก

เป็นกุง้ท่ีมีเน้ือแน่น  รสชาติดี  มีผูนิ้ยมบริโภค  และมีอตัราการเจริญเติบโตดี  ประเทศไทยสามารถ
เล้ียงกุง้ขาวไดดี้และยงัเล้ียงไดท้ั้งปี  มีอตัราการรอดสูงกวา่กุง้กุลาด า  จากกระแสการเล้ียงกุง้ขาวท่ี
ไดผ้ลดีกวา่กุง้กุลาด า ท าใหเ้กษตรกรจ านวนมากหนัมาเล้ียงกุง้ขาวกนัมากข้ึน  เน่ืองจากผลผลิตท่ีได้
สามารถสร้างมูลค่าไดอ้ยา่งสูง  จึงท าใหก้ารเล้ียงกุง้ขาวไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั        

กุง้ขาวเป็นสินคา้เกษตรส่งออกท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  สามารถน ารายได้
เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมากเน่ืองจากมีมูลค่าสูง  ประกอบกับประเทศไทยมีศกัยภาพในการ
เพาะเล้ียงกุง้ขาว  ในปี 2551  ส่งออกไดเ้ป็นอนัดบั 1 ของโลกมูลค่าการส่งออกเท่ากบั  2,540 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ  (ส านกังานเศรษฐกิจเกษตร 2552 : 85)  ภาคใตเ้ป็นแหล่งการเล้ียงกุง้ขาวท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศ  มีเน้ือท่ีการเล้ียงกุง้ขาวทั้งหมด  116,259  ไร่  ปริมาณผลผลิตกุง้ขาว  327,432  ตนั  
และผลผลิต/ไร่/ปี เท่ากบั 2,816 กิโลกรัม  (ส านกังานเศรษฐกิจเกษตร 2552) จงัหวดัสงขลาอยูใ่น
ภาคใตมี้อาณาเขตติดทะเลด้านอ่าวไทย โดยเกษตรกรมีอาชีพหลกั คือ การท าการประมงซ่ึงเป็น
อาชีพท่ีส าคญัและสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัสงขลาเป็นอยา่งมาก  มีผลผลิตรวมกุง้ท่ีไดท้ั้งหมดเป็น
อนัดบั 1 ของประเทศเท่ากบั 46,328 ตนั (กรมประมง 2549)  

อ าเภอระโนดเป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีพื้นท่ีเล้ียงกุง้มากท่ีสุด คือ มีพื้นท่ีเล้ียงกุง้
ทั้งส้ิน 13,955 ไร่ คิดเป็นร้อยละ42.10  ของพื้นท่ีเล้ียงกุง้ของจงัหวดั (กรมประมง 2550) ปัจจุบนั 
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพการเล้ียงกุ้งขาวนั้นประสบปัญหาหลายด้าน  เช่น  ลูกกุ้งไม่โต  โรค
ระบาด  ตน้ทุนการผลิตสูง  ปัญหาดา้นการตลาด  เป็นตน้  เกษตรกรอาจมีรูปแบบวิธีการเล้ียงและ
การจดัการการเล้ียงท่ีแตกต่างกนั โดยอาจมีปัจจยัหลายอยา่งเขา้มาเก่ียวขอ้งท าให้เกษตรกรบางราย
สามารถเล้ียงกุง้ขาวไดป้ระสบความส าเร็จ  ส่วนบางรายก็ประสบปัญหาขาดทุน  ซ่ึงปัจจยัการผลิต
กุง้ขาว ไดแ้ก่  ท่ีดิน แรงงาน  ทุน และการจดัการ  อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกุง้ขาวของ
เกษตรกร  รวมถึงการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตกุง้ขาวของเกษตรกร  เพื่อสามารถ
น าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการพิจารณาด าเนินธุรกิจของเกษตรกรในการเล้ียงกุง้ขาว  เพื่อการปรับปรุง
การจดัการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  อนัจะส่งผลท าให้ผูป้ระกอบการมีรายไดสู้งข้ึน 
สามารถช่วยยกระดบัความเป็นอยู ่ และมีความย ัง่ยนืของอาชีพการเล้ียงกุง้ขาวต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวในอ าเภอ
ระโนด จงัหวดัสงขลา

2. เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงและปัญหา/อุปสรรคในการเล้ียงกุง้ขาวของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาการจดัการฟาร์มของเกษตรกร
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4. เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตกุง้ขาวของเกษตรกร
5. เพื่อศึกษาปัจจยัการผลิตท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกุง้ขาวของเกษตรกร

สมมติฐานการวจัิย  
1. ฟาร์มขนาดใหญ่มีระดบัการปฏิบติัในการจดัการฟาร์มท่ีสูงกวา่ฟาร์มขนาดเล็ก
2. ฟาร์มขนาดใหญ่มีตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตท่ีสูงกวา่ฟาร์มขนาดเล็ก
3. ปัจจยัการผลิตกุง้ขาวของเกษตรกรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต

กุง้ขาว

วธีิการวจัิย
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบส ารวจโดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวในเขต

อ าเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา ท่ีข้ึนทะเบียนฟาร์มเล้ียงกุง้ตามระบบมาตรฐาน GAP  กบักรมประมง 
ปี 2551  รวมทั้งส้ิน 388 ราย การแบ่งขนาดโดยใชจ้  านวนบ่อเล้ียง โดยแบ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก  คือ 
ฟาร์มท่ีมีจ านวนบ่อเล้ียง 1-5 บ่อ จ านวน 310 รายและฟาร์มขนาดใหญ่  คือ ฟาร์มท่ีมีจ านวนบ่อ
เล้ียงมากกว่า 5 บ่อจ านวน 78 ราย  การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 ของ
จ านวนประชากร  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 60 ราย  เป็นฟาร์มขนาดเล็ก 47 ราย และฟาร์มขนาดใหญ่ 13 ราย 
ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยการจบัสลากจากรายช่ือประชากรในแต่ละกลุ่ม 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 5 ตอน
คือ 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2)  สภาพการเล้ียงกุง้ขาวของเกษตรกร 
3) การจดัการฟาร์มของเกษตรกร 4) ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตกุง้ขาวของเกษตรกร และ 5)
ปัญหา/อุปสรรคในการเล้ียงกุง้ขาวของเกษตรกร 

3. การเกบ็รวมรวมข้อมูล   ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ดงัรายละเอียดดงัน้ี
3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ  รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 60 ราย เป็น

ฟาร์มขนาดเล็ก  47 ราย และฟาร์มขนาดใหญ่ 13 ราย ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 
3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ  รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความทาง วิชาการ 

วิทยานิพนธ์  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีได้เก็บรวบรวมไว ้  
และจากเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลวจัิย
4.1  สถิติเชิงพรรณนา อธิบายขอ้มูลสภาพทัว่ไปของเกษตรกร สภาพการเล้ียงกุง้ขาว

ตน้ทุนและผลตอบแทน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงกุง้ขาว ใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี   
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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  4.2  สถิติเชิงอนุมาน 
 4.2.1  การทดสอบแบบ t (t-test)  เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในดา้น

ต่างๆ ของ กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ ฟาร์มเล้ียงกุง้ขาวขนาดเล็กและฟาร์มเล้ียงกุง้ขาวขนาดใหญ่ 
    4.2.2  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการผลิตกุง้ขาวและปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกุง้ขาว 

ผลการวจัิย
1. สภาพพืน้ฐานทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร
เกษตรกรท่ีเล้ียงกุง้ขาวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายเุฉล่ีย 48 ปี  จบการศึกษาในระดบัประถม 

ศึกษา  มีประสบการณ์ในการเล้ียงกุง้ขาวเฉล่ีย 12 ปี  เล้ียงกุง้ขาวเป็นอาชีพหลกัเป็นธุรกิจครอบครัว  
อาชีพเดิมก่อนเปล่ียนมาเล้ียงกุง้ขาวนั้นเกษตรกรประกอบอาชีพหลากหลาย  เช่น  พนกังานบริษทั  
ประมง  ขา้ราชการ  คา้ขาย  เล้ียงเป็ด  เพาะพนัธ์ุลูกกุง้ เยบ็ผา้  เรือน ้ามนั  เป็นตน้   เหตุผลเกษตรกร
มาเล้ียงกุง้ขาวเน่ืองจากเห็นวา่กุง้ขาวมีผลผลิตดี 

2. สภาพการเลีย้งและปัญหา/อุปสรรคในการเลีย้งกุ้งขาวของเกษตรกร
2.1  สภาพการเล้ียงกุง้ขาวของเกษตรกรของฟาร์มทั้ง 2 ขนาด  พบวา่  บ่อเล้ียงกุง้ขาว

ของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นบ่อดิน  ดินเป็นดินเหนียว  ท่ีดินก่อนท่ีจะเปล่ียนมาเล้ียงกุง้ขาวเคยเป็น
ท่ีนามาก่อน  ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของท่ีดินเองมีท่ีดินเฉล่ีย  20.55 ไร่  ความเค็มน ้ าเล้ียงมากกวา่  20 
ส่วนในพนั  โดยสูบน ้าเล้ียงจากคลองซอยใส่บ่อพกัน ้ า  ส่วนใหญ่มีบ่อพกัน ้ า  ส าหรับในรายท่ีไม่มี
บ่อพกัน ้ าจะใช้วิธีสูบน ้ าจากแหล่งน ้ าเขา้บ่อโดยตรง  มีบ่อเก็บกกัเลนไวเ้พื่อเก็บเลนท่ีสูบออกจาก
บ่อ  ในฟาร์มขนาดเล็กแรงงานท่ีเล้ียงกุง้ขาวส่วนใหญ่เป็นแรงงานครัวเรือน  ส่วนในฟาร์มขนาด
ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจา้งโดยมีเจา้ของเป็นผูดู้แลและควบคุมการเล้ียง    เงินทุนท่ีใช้เล้ียง     
กุง้ขาวของส่วนใหญ่เป็นเงินทุนของตนเองและมีบางส่วนใชทุ้นจากแหล่งเงินกู ้ ซ่ึงส่วนใหญ่กูจ้าก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  และสหกรณ์การเกษตร  ดา้นการเล้ียงกุง้
ขาวเล้ียงกุง้ 2 รอบ/ปี  ในขั้นตอนการเตรียมบ่อส่วนใหญ่ใชเ้ทคนิคการตากบ่อจนแห้งก่อนการเล้ียง
ทุกคร้ัง  เกษตรกรทั้งหมดใชว้สัดุปูนหรือแร่ธาตุและเวชภณัฑ์เพื่อปรับสภาพพื้นบ่อก่อนลงเล้ียงกุง้ 
ก าจดัพาหะและฆ่าเช้ือโรคในน ้ า  รวมถึงการใช้เวชภณัฑ์เสริมในระหว่างการเล้ียงกุ้ง  ขั้นตอน
ระหว่างการเล้ียง  ใชเ้ทคนิคการจดัการน ้ าเล้ียงโดยเล้ียงดว้ยวิธีเปล่ียนถ่ายน ้ าน้อย  เลือกใช้ลูกกุง้
จากโรงเพาะฟักลูกกุง้ของเอกชนทั้งหมดและไม่ไดไ้ปท าการเลือกซ้ือลูกกุง้ดว้ยตนเอง  โดยซ้ือลูก
กุ้งผ่านพนักงานขายของบริษทั  อาหารกุ้งท่ีใช้เล้ียงในฟาร์มขนาดเล็กทั้งหมดซ้ือผ่านตวัแทน
จ าหน่าย  การขนส่งอาหารโดยตวัแทนจ าหน่ายจดัส่งให้  ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เกษตรกร
ซ้ืออาหารผา่นตวัแทนจ าหน่าย  การขนส่งอาหารตวัแทนจ าหน่ายจะจดัส่งให้  และมีบางส่วนซ้ือ
อาหารกุ้งจากบริษทัโดยตรงซ่ึงการขนส่งอาหารบริษทัจะท าการจดัส่งไปยงับ่อของเกษตรกร  
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ขั้นตอนการเก็บเก่ียวผลผลิต  เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตทั้งหมดบริเวณปากบ่อ  ผูรั้บซ้ือกุง้ขาวจาก
เกษตรกรมีมากกวา่ 1 แหล่งโดยส่วนใหญ่  คือ  แพกุง้ รองลงมาคือ โรงงานแปรรูป  การไดรั้บ
ผลตอบแทนหลังจากการจ าหน่ายกุ้งขาวเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสด 
รองลงมาเป็นเงินเช่ือ  ระยะเวลาการไดรั้บผลตอบแทนแบบเงินเช่ือส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 5-10 วนั 

2.2  ปัญหา/อุปสรรคในการเล้ียงกุง้ขาวของเกษตรกร  ท่ีพบมากท่ีสุดของฟาร์มทั้ง 
2 ขนาด  คือ ปัญหาโรคระบาดจากโรคไวรัสตวัแดงดวงขาวมากท่ีสุด  ไวรัสทอร่า  ข้ีขาว  และ
แบคทีเรียเรืองแสง  รองลงมา  คือ  อาหารกุง้มีราคาแพง  และปัญหาอ่ืนๆ  เก่ียวกบัการเล้ียงทัว่ไป 
เช่น  กุง้ลอกคราบเปลือกไม่แข็ง ตะกอนติดรยางค ์ กลา้มเน้ือตาย  หลงัขาว เหงือกบวม  เป็นตน้  
ในส่วนท่ีไม่ระบุวา่มีปัญหาของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผลผลิตและตน้ทุนการผลิต 

3. การจัดการฟาร์มของเกษตรกร  การปฏิบติัในการจดัการการฟาร์มประกอบดว้ยการ
วางแผน  การจดัองคก์าร  การช้ีน า  การด าเนินการ  และการควบคุม โดยก าหนดระดบัการปฏิบติั
ตามมาตรประมาณค่า 5  ระดบั ของ Likert  กล่าวคือ การปฏิบติัในการจดัการฟาร์ม    

มากท่ีสุด    มีค่าเท่ากบั  5  คะแนน    มาก    มีค่าเท่ากบั  4  คะแนน 
ปานกลาง  มีค่าเท่ากบั  3  คะแนน นอ้ย    มีค่าเท่ากบั  2  คะแนน 
ไม่ปฏิบติัในการจดัการการผลิต   มีค่าเท่ากบั  1  คะแนน 
ส่วนการแปลความหมายระดบัการปฏิบติัในการจดัการการผลิตของเกษตรกรใชว้ิธีน า

ค่าเฉล่ียในแต่ละประเด็นมาเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี 
     4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด      3.41 – 4.20  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัมาก 
     2.61 – 3.40  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัปานกลาง    1.81 – 2.60  หมายถึง ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
     1.00 – 1.80  หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

ผลการวจิยัพบวา่  การปฏิบติัในการจดัการฟาร์มของฟาร์มทั้งสองขนาดอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  และผลการทดสอบสมมติฐาน (ขอ้ 1) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการจดัการ
ฟาร์มของฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ t- test  พบวา่  ประเด็นการ
วางแผน การวางแผนในด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและด้านการก าหนดทิศทาง  การจดั
องค์การ  การด าเนินการดา้นสุขอนามยั  และการช้ีน า  ฟาร์มขนาดใหญ่มีระดบัการปฏิบติัในการ
จดัการฟาร์มท่ีสูงกวา่ฟาร์มขนาดเล็ก (P≤ 0.05) ส่วนประเด็นการวางแผนดา้นการก าหนดแผนงาน 
การด าเนินการดา้นการจดัการทัว่ไป  การจดัการดา้นปัจจยัการผลิตกุง้ขาว  การจดัการสุขภาพและ
การป้องกนัโรคกุง้ขาว  ดา้นการเก็บเก่ียวผลผลิตและการขนส่ง  และการควบคุม  ของฟาร์มทั้ง 2 
ขนาดไม่แตกต่างกนั (P>0.05) (ดงัตารางท่ี1) 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบัติในการจัดการฟาร์มของเกษตรกร จ าแนกตามขนาด 

  การผลติ 

ประเดน็ 
ขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ 

X
1 - X 2

 p-value 
X

1      S.D. X
2  S.D. 

1 .การวางแผน 3.49   0.73 3.11   0.81 0.38 0.006** 

1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 3.71   0.75 3.20   0.86 0.51 0.003** 

1.2  การก าหนดทิศทาง 3.44   0.71 2.96   0.76 0.48 0.004** 

1.3  การก าหนดแผนงาน 3.21   0.73 3.10   0.79 0.11   0.239 

2. การจดัองค์การ 3.25   0.68 2.73   0.81 0.52 0.006** 

3. การช้ีน า 3.58   0.70 3.01   0.84 0.57 0.001** 

4. การด าเนินการ 3.34   0.71 3.09   0.82 0.25 0.037* 

4.1 การจดัการทัว่ไป 3.56   0.63 3.24   0.82 0.32 0.054 

4.2  การจดัการปัจจยัการผลิตกุง้ขาว 3.22   0.76 3.01   0.82 0.21 0.110 

4.3  การจดัการสุขภาพและการป้องกนัโรคกุง้ขาว 3.23   0.59 2.96   0.79 0.27 0.102 

4.4  สุขอนามยัฟาร์ม 3.46   0.59 3.11   0.80 0.35 0.034* 

4.5  การเก็บเก่ียวผลผลิตและการขนส่ง 3.04   1.10 3.02   0.85 0.02 0.461 

5. การควบคุม 2.99   0.93 2.63   0.91 0.36 0.051 

* ระดบันยัส าคญั =  0.05  **  ระดบันยัส าคญั =  0.01 

4. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกุ้งขาวของเกษตรกร
4.1  ต้นทุน ฟาร์มขนาดใหญ่ใช้ตน้ทุนทั้งหมด 182,732.60 บาท/ไร่  หรือเท่ากบั  95 

บาท/กิโลกรัม โดยเป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ีคิดเป็นร้อยละ 89.89 และ 10.11 ของตน้ทุน
ทั้งหมดตามล าดบั ส่วนฟาร์มขนาดเล็กใชต้น้ทุนทั้งหมด  179,116.57  บาท/ไร่  หรือเท่ากบั  97 
บาท/กิโลกรัม โดยเป็นตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ีคิดเป็นร้อยละ 93.89 และ 6.11 ของตน้ทุน
ทั้งหมดตามล าดบั  ตน้ทุนผนัแปรของฟาร์มทั้ง 2 ขนาดสูงท่ีสุด  ไดแ้ก่  ค่าอาหารกุง้  รองลงมาคือ 
ค่าพลงังาน  และค่าลูกพนัธ์ุกุง้ขาว  ตน้ทุนคงท่ีท่ีสูงท่ีสุด  ไดแ้ก่  ค่าเส่ือมอุปกรณ์  รองลงมา  คือ  
ค่าใชท่ี้ดิน   

4.2  ผลตอบแทน  พิจารณาจ านวนผลผลิต  พบวา่  ฟาร์มขนาดใหญ่มีปริมาณผลผลิต
กุง้ขาวท่ีไดเ้ฉล่ีย 6,969.23  กิโลกรัม คิดเป็น 1,986.92  กิโลกรัม/ไร่  ส่วนฟาร์มขนาดเล็กมีปริมาณ
ผลผลิตกุง้ขาวท่ีไดเ้ฉล่ีย 6,105.89  กิโลกรัม คิดเป็น 1,879.29  กิโลกรัม/ไร่ เม่ือพิจารณาผลตอบ 
แทนท่ีเกษตรกรไดรั้บ  พบวา่  ฟาร์มเล้ียงกุง้ทั้ง 2  ขนาดมีรายไดท้ั้งหมดเท่ากบั 232,352.67 บาท/ไร่ 
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โดยฟาร์มขนาดใหญ่มีรายไดท้ั้งหมดเท่ากบั  236,600.88  บาท/ไร่  และฟาร์มขนาดเล็กมีรายได้
ทั้งหมดเท่ากบั 228,104.46  บาท/ไร่  

ผลการทดสอบสมมติฐาน (ขอ้ 2) เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนการเล้ียง   
กุง้ขาวของฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ t- test  พบวา่  ฟาร์มขนาด
ใหญ่มีรายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ท่ีสูงกวา่ฟาร์มขนาดเล็ก (P ≤ 0.01)  ในส่วนของตน้ทุน (บาท/ไร่) 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด (บาท/ไร่)  และ ก าไร(บาท/ไร่) ของฟาร์มทั้ง 2 ขนาดไม่
แตกต่างกนั (P>0.05)  (ดงัตารางท่ี2) 

ตารางที่ 2   การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลีย้งกุ้งขาวของเกษตรกร จ าแนกตามขนาดการผลติ 

รายการ 
ขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ 

X
1 - X 2

 p-value 
X

1
 X

2
 

1. ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 182,732.60 179,116.57 3,616.03 0.250 

2. รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 72,809.40 67,111.80 5,697.60 0.010** 

3. ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด (บาท/ไร่) 73,272.90 68,648.78 4,624.12 0.343 

4. ก าไร (บาท/ไร่) 58,986.63 56,388.69 2,597.94 0.364 

* ระดบันยัส าคญั =  0.05  **  ระดบันยัส าคญั =  0.01 

5. ปัจจัยการผลติที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลติกุ้งขาวของเกษตรกร
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตต่างๆ  ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ผลิตกุง้ขาวใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปร
ตาม ตวัแปรตามคือ  ผลผลิตกุง้ขาว (กิโลกรัม/ไร่/ รอบ) ตวัแปรอิสระทั้งหมด 13 ตวัแปร คือ ขนาด
ของท่ีดิน  ลกัษณะการถือครองท่ีดิน  แรงงานท่ีใช ้ ขนาดของทุนท่ีใช้  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  
ประสบการณ์การเล้ียง  การวางแผน  การจดัองค์การ การช้ีน า  การด าเนินการ  และการควบคุม 
พบวา่เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแห่งการตดัสินใจ (coefficient of determination : R2  ) ปรากฏวา่ 
R2  มีค่าเท่ากบั  0.459  แสดงวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามได้
ร้อยละ 45.90 ในจ านวนตวัแปรอิสระทั้งหมด 13 ตวั พบวา่ มี 1 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร
ตาม (P ≤ 0.01) ไดแ้ก่  ขนาดของทุน   

อภิปรายผลการวจัิย
1. สภาพพืน้ฐานทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายเน่ืองจากการเพาะเล้ียงกุง้ขาวเป็นอาชีพท่ีจ าเป็นจะตอ้งใช้
แรงงานในการท ากิจกรรมต่างๆ  เช่น  การหวา่นอาหาร  การติดตั้งเคร่ืองตีน ้ าและการสูบน ้ า  เป็นตน้ 
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จึงเหมาะสมกบัเพศชายมากกวา่เพศหญิง  เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเล้ียงกุง้ขาวเป็นอาชีพ
หลกัเน่ืองจากเห็นวา่กุง้ขาวสามารถเล้ียงไดผ้ลผลิตดี   

2. สภาพการเลีย้งและปัญหา/อุปสรรคในการเลีย้งกุ้งขาวของเกษตรกร
สภาพของพื้นท่ีการเล้ียงกุง้และปัจจยัการผลิตท่ีใชม้าจากแหล่งเดียวกนั ท าให้ฟาร์มทั้ง

2 ขนาดนั้นมีสภาพการเล้ียงท่ีคลา้ยคลึงกนั  เล้ียงกุง้ 2 รอบ/ปี เน่ืองจากเกษตรกรค านึงถึงฤดูกาล
เส่ียงในการเกิดโรคระบาด  แรงงานของฟาร์มขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นแรงงานครัวเรือน ส่วนฟาร์ม
ขนาดใหญ่แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจา้ง  เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มีจ านวนบ่อและพื้นท่ีใน
การเล้ียงมากจึงท าใหไ้ม่สามารถเล้ียงและจดัการเองไดท้ั้งหมด  ดา้นการเล้ียงมีเทคนิคการเล้ียงดว้ย
วิธีการเปล่ียนถ่ายน ้ าน้อย  เน่ืองจากการเปล่ียนถ่ายน ้ าระหว่างการเล้ียงมีความเส่ียงในการเกิดโรค
ระบาดสูง  ส่วนใหญ่มีบ่อพกัน ้ าเน่ืองจากเกษตรกรทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของการมีบ่อ
พกัน ้า  มีการลอกเลนเป็นบางคร้ังโดยใชจุ้ลินทรียช่์วยในการบ าบดัพื้นบ่อท าให้พื้นบ่อไม่เกิดปัญหา
สามารถเล้ียงต่อไปได ้และตากบ่อจนแหง้ก่อนการเล้ียงเน่ืองจากจะช่วยสลายของเสียท่ีหมกัหมมอยู่
บริเวณพื้นบ่อ  เกษตรกรเลือกใชแ้หล่งพนัธ์ุลูกกุง้ขาวจากโรงเพาะฟักท่ีไดรั้บมาตรฐานโดยเนน้ดา้น
คุณภาพมากกวา่ราคา  อาหารส่วนใหญ่ใช้อาหารกุง้กุลาด าเน่ืองจากผลการเล้ียงดีกวา่ใชอ้าหารกุง้
ขาว  ซ้ืออาหารผ่านตวัแทนจ าหน่าย  บางส่วนซ้ืออาหารจากบริษทั เกษตรกรท่ีได้รับเครดิตจาก
ตวัแทนจ าหน่ายส่งผลท าใหมี้ตน้ทุนทางดา้นอาหารสูงข้ึน   

ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรท่ีพบมากท่ีสุด  คือ  ปัญหาโรคระบาด ฟาร์มขนาด
ใหญ่มีความกังวลเร่ืองปัญหาโรคระบาดมากกว่าฟาร์มขนาดเล็ก  เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มี
จ านวนบ่อเล้ียงมากกว่า  หากมีการเกิดโรคระบาดข้ึนจะท าให้ฟาร์มขนาดใหญ่มีโอกาสสูญเสีย
มากกว่า  รวมถึงมีการจา้งแรงงานในการเล้ียง เจา้ของฟาร์มอาจควบคุมดูแลไม่ทัว่ถึง  ซ่ึงต่างจาก
ฟาร์มขนาดเล็กท่ีเกษตรกรเป็นเจา้ของและเล้ียงกุง้เอง  ท าให้การดูแลและความเอาใจใส่ในฟาร์ม
ขนาดเล็กจะท าไดดี้กวา่   ปัญหาท่ีพบรองลงมาคือ  อาหารกุง้มีราคาแพง  จะเห็นไดก้วา่ฟาร์มขนาด
ใหญ่มีความกงัวลในเร่ืองของราคาอาหารมากกว่าฟาร์มขนาดเล็ก  เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่นั้นมี
จ านวนบ่อเล้ียงกุง้จ  านวนมาก  การต่อรองเร่ืองส่วนลดเร่ืองของอาหารนั้นมีความจ าเป็นอยา่งมาก
เพราะการไดร้าคาอาหารท่ีถูกกวา่จะช่วยลดตน้ทุนการผลิตลงไดม้าก   

3. การจัดการฟาร์มของเกษตรกร
ประเด็นการวางแผนดา้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและดา้นการก าหนดทิศทาง  การ

จดัองคก์าร  การด าเนินการดา้นสุขอนามยั  และการช้ีน า ของฟาร์มทั้ง 2 ขนาดมีความแตกต่างกนั 
(P≤0.05) เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่ผูจ้ดัการฟาร์มหรือผูป้ระกอบการมีบทบาทท่ีชดัเจน  ประกอบ
กบัฟาร์มขนาดใหญ่มีศกัยภาพในดา้นของขนาดของทุนมากกวา่  จึงท าให้ฟาร์มขนาดใหญ่สามารถ
จดัการวางแผนงานไดม้ากกวา่ฟาร์มขนาดเล็ก  ส่วนประเด็นวางแผนดา้นการก าหนดแผนงาน  การ
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ด าเนินการดา้นการจดัการทัว่ไป  การจดัการดา้นปัจจยัการผลิตกุง้ขาว  การจดัการสุขภาพและการ
ป้องกนัโรคกุง้ขาว  ดา้นการเก็บเก่ียวผลผลิตและการขนส่ง และการควบคุม ของฟาร์มทั้ง 2 ขนาด
ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) เน่ืองจากรูปแบบของการเล้ียงกุง้ในพื้นท่ีศึกษามีรูปแบบความคลา้ยคลึง
กนั ความรู้ทางกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนั  ลกัษณะบ่อเล้ียงกุง้
อยูติ่ดกนัอยา่งหนาแน่นจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองการเรียนรู้และไดรั้บการถ่ายทอดรูปแบบการเล้ียง แต่
มีขอ้เสีย  คือ สภาพพื้นท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคระบาดไดง่้าย  ท าใหทุ้กฟาร์มในพื้นท่ีตอ้งมีการ
จดัการการเล้ียงและระบบป้องกันโรคท่ีดี เหตุผลดังกล่าวท าให้การจดัการการเล้ียงกุ้งขาวใน
ประเด็นดงักล่าวนั้นไม่แตกต่างกนั   

4. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกุ้งขาวของเกษตรกร
ต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตกุ้งขาวส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผนัแปรซ่ึงสูงกว่าต้นทุนคงท่ี 

ตน้ทุนผนัแปรท่ีสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่าอาหารกุง้ รองลงมา คือ ค่าไฟฟ้า และค่าลูกพนัธ์ุกุง้ขาว จะเห็นได้
วา่ค่าอาหารกุง้เป็นตน้ทุนหลกัจึงควรพิจารณาตน้ทุนน้ีเป็นส าคญั  โดยพิจารณาประสิทธิภาพการ
กินอาหาร  การเก็บขอ้มูลเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าอตัราการแลกเน้ือ (FCR)  และอตัราการ
เจริญเติบโต (ADG)  ซ่ึงสามารถช่วยในการวางแผนจดัการในเร่ืองของการให้อาหารและสามารถ
ช่วยลดตน้ทุนส่วนน้ีลงได ้  ส่วนผลตอบแทน  พบวา่  รายไดสุ้ทธิ  ฟาร์มขนาดใหญ่สูงกวา่ฟาร์ม
ขนาดเล็ก  เน่ืองจากฟาร์มขนาดใหญ่มีขนาดของทุนท่ีสูงจึงสามารถเล้ียงกุง้ไดใ้นระยะเวลาท่ีนาน 
ท าใหเ้ล้ียงกุง้ไดข้นาดกุง้ท่ีใหญ่กวา่ซ่ึงขนาดกุง้จะมีความสัมพนัธ์กบัราคาขาย  คือ กุง้ท่ีมีขนาดใหญ่
จะขายได้ราคาสูงกว่า  อีกทั้งฟาร์มขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดของทุนสูงสามารถท่ีจะใช้อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเขา้มาช่วยในการวางแผนจดัการการเล้ียงได้มากกว่า  จึงส่งผลท าให้
ฟาร์มขนาดใหญ่มีผลการเล้ียงท่ีดี  ฟาร์มขนาดใหญ่มีรายได้สุทธิแตกต่างจากฟาร์มขนาดเล็ก 
(P≤0.01) เน่ืองจากฟาร์มทั้ง 2 ขนาด  มีการจดัการฟาร์มของเกษตรกรบางประการท่ีแตกต่างกนั 
เช่น  การวางแผน  ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  และดา้นการก าหนดทิศทาง  การจดัองคก์าร 
การด าเนินการดา้นสุขอนามยั  และการช้ีน า อาจส่งผลท าให้รายไดสุ้ทธิแตกต่างกนั  สรุปไดว้า่การ
จดัการฟาร์มบางประการท่ีแตกต่างกนัของฟาร์มทั้ง 2 ขนาดนั้นส่งผลต่อรายไดสุ้ทธิท่ีแตกต่างกนั 

5. ปัจจัยการผลติทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการผลติกุ้งขาวของเกษตรกร
การวิเคราะห์ปัจจยัการผลิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต พบว่า ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม (P≤0.01) ได้แก่  ขนาดของทุน เน่ืองจากขนาดของทุนมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการผลิตกุง้ขาว  ฟาร์มท่ีมีขนาดทุนสูงกวา่สามารถวางแผนทางดา้นการเล้ียงกุง้ได้
ในระยะยาวกวา่  และจดัหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆท่ีสามารถมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เล้ียงไดม้ากกว่า  ดงันั้นขนาดของทุนจึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกุง้ขาวของ
เกษตรกร 
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รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “มสธ. วจิยั ประจ าปี 2554”      

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมดา้นผลผลิตของกุง้ขาว  ระหวา่งการเลือกใชอ้าหารกุง้กุลาด ากบั

อาหารกุง้ขาวในการเล้ียง  เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีศึกษาใชอ้าหารกุง้กุลาด าในการเล้ียง
กุง้ขาว  ซ่ึงอาหารกุง้กุลาด ามีราคาสูงกวา่อาหารกุง้ขาว  โดยวเิคราะห์ความแตกต่างของตน้ทุนและ
ผลตอบแทน  ถา้ผลไม่แตกต่างกนัเกษตรกรควรเลือกใชอ้าหารกุง้ขาวท่ีมีตน้ทุนท่ีต ่ากวา่เพราะจะ
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยลดตน้ทุนได ้

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการเล้ียงกุง้ขาวในพื้นท่ีศึกษา
3. จากปัญหาดา้นโรคระบาด  ระบบในการป้องกนัโรคจึงมีความส าคญัมาก  เกษตรกร

จะตอ้งมีการจดัการและการท าระบบป้องกนัโรคท่ีดี  เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาด 
4. การจดัการฟาร์มทางดา้นการวางแผนดา้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและดา้นการ

ก าหนดทิศทาง  การจดัองคก์าร  การด าเนินการดา้นสุขอนามยั  และการช้ีน าของฟาร์มขนาดใหญ่
และขนาดเล็กมีความแตกต่างกนั (P≤0.05)  ซ่ึงอาจส่งผลต่อรายไดสุ้ทธิท่ีแตกต่างกนั ควรพิจารณา
ประเด็นดงักล่าวมาเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุง้ขาวใหดี้ยิง่ข้ึน  

5. ควรศึกษาเพิ่มเติมขอ้มูลในจงัหวดัอ่ืนๆ ในดา้นการบริหารจดัการฟาร์มของเกษตรกร
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีการเล้ียงท่ีมีความต่างกนั  เกษตรกรอาจมีการบริหารจดัการการเล้ียงท่ีต่างกนั
และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตแตกต่างกนั 

6. ควรศึกษาดา้นช่องทางของตลาดใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการจ าหน่าย
ผลผลิตกุง้ขาวใหมี้ศกัยภาพดา้นราคามากยิง่ข้ึน 
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การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2552 

Efficiency Evaluation of learner centered  instruction of  Sukhothai Thammathirat 

Open  University in the fiscal year 2009 

นางสาวรัชนี  พลแสน นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ ส านักวิชาการ มสธ.áÅÐ¤³Ð   

บทคัดย่อ 
การวิจยันีว้ตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อประเมินประสทิธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) ตามประเด็นการประเมินตวัชีว้ดัที่ 17 ของ ก.พ.ร. กลุม่ตวัอย่างในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) คณาจารย์ประจ า มสธ. จ านวน 308 คน จาก 383 คน (ร้อยละ 84.8)   2) นกัศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7,273 คน  จาก 10,981 คน (ร้อยละ 66.2)  และ 3) เอกสารที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 8 หน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพจากแบบบนัทกึด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา  

ผลการวิจยัมีประเด็นท่ี มสธ. ด าเนินการในระดบัมากที่สดุ 7 ประเด็น ดงันี ้1) มสธ. มีการสง่เสริมให้คณาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศึกษาและหลกัสตูรการศึกษาอดุมศึกษา และด าเนินการได้ตามแนวทางที่

ก าหนด (ร้อยละ 86.9) 2) มสธ. มีมาตรการให้คณาจารย์ด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็น
รายบคุคลทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา (ร้อยละ 84.2) 3) มสธ. จดัให้มีการส ารวจ หรือการวิจยั หรือการ
ประเมินประสทิธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  และน าข้อมลูที่ได้มาปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย์
ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้ โดยการลดสดัส่วนการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ และเพิ่ม
สดัสว่นการปฏิบตัิจริง และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนให้มากขึน้ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 79.7 - 82.5) 4) มสธ. 
มีการสง่เสริม สนบัสนนุให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของอาจารย์และนกัศึกษา 
(ร้อยละ 89.8) 5) มสธ. มีการสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ประจ าสว่นใหญ่ ประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์
ประจ าของสถาบันที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียนและอิงพัฒนาการของผู้ เรียนโดยการประเมินเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ที่ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และสามารถน าผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจดัการสอน เพื่อพฒันา
ผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพได้ (ร้อยละ 94.9) 6) มสธ. ส่งเสริมให้คณาจารย์ ท าวิจัยเพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน และน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อพฒันาผู้ เรียน (ร้อยละ 90.0) 7) มสธ. สง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์น าผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ  (ร้อยละ 79.7) และ
นกัศกึษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.43)  
ค าส าคัญ : ประสทิธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร.  ความคิดเห็นของนกัศกึษา 

Abstract 

The objectives of  this research were to evaluate opinions relating to instruction of   

faculty in various schools of Sukhothai Thammathirat Open  University (STOU) based on 7 

topics of the 17 
th

Indicator of the Office of the Commission on Civil Service System 

Development. The studied samples  who returned questionnaires  consisted  of 1)  308 out of  

363 STOU  instructors (84.8 %) 2) 10,981 out of 7,273 students (66.2 %) attending intensive 

trainings on professional experience courses  and 3)Various documentary data were also 

gathered from 8  relevant  offices. Quantitative data collected by questionnaires were 
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analyzed by percentage, mean, and standard deviation whereas qualitative data from 

recording form were done by content analysis.  

Research findings indicated 7 aspects which STOU had provided at the highest level 

as follows : 1) STOU had promoted the faculty to have knowledge and understanding of 

higher education target and programs, and they had functioned according to the specified 

guideline (86.9%). 2) STOU had mechanism for the faculty to  analyze  learner’s potential 

and understood  individual bachelor and graduate degree students (84.2%). 3) STOU 

provided survey or research or instruction at efficiency evaluation focusing on learner-

centered  and the faculty had utilized the results to improve instruction provision as the 

learner-centered experiences mission by reducing of transferring knowledge proportion and 

increasing the actual practice and learning exchange between faculty and students in 3 out of 

4 activities (79.7-82.5 %). 4) STOU had enhanced  the faculty to have capability in 

technology utilization for learning development of the faculty and students (89.8%). 5) STOU 

had enhanced  the  faculty to do survey or research or  instruction evaluation in accordance 

with learning situation provided  to learners  and based on learners’ development in order to 

evaluate  for developing learning and evaluating  learning by recognizing personal difference 

and could use results for adapting instruction provision in order to develop  learners to fulfil 

their  potential (94.9%). 6) STOU had enhanced  the faculty to do research for develop media 

and learners, learning and utilize results in developing learners (90.0%). 7) STOU had 

enhanced  the faculty to utilize results of instruction evaluation to develop their instruction 

for developing learners  to fulfil their potential (79.7%). And the evaluation of  opinions of  

the STOU students relating to efficiency of  the faculty‘s learner-centered instruction was 

found that  the students had opinions relating to efficiency of  the faculty ‘s learner-centered 

instruction at the high level (Mean = 4.43).    

Keyword: Learning efficiency focusing on learners centered. Indicators of  UCCSSI     

Opinions of  the STOU students 

บทน า 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศกึษาตลอด

ชีวิต  มุ่งพฒันาคณุภาพของประชาชนทัว่ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศกึษาส าหรับผู้ส าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสงัคม  โดยมีพนัธกิจหลกั 4 
ประการคือ 1) พฒันาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบณัฑิตทกุระดับเพ่ือตอบสนองตอ่การพฒันา
ประเทศ 2) พฒันาทรัพยากรมนษุย์ รวมถึงพฒันาชมุชน องค์กร สถาบนัในสงัคม เพ่ือน าไปสู่สงัคมแห่งการ
เรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 3) วิจยัเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย 4) อนุรักษ์ 
ศิลปะและวฒันธรรม และมีพนัธกิจสนบัสนนุ 1 พนัธกิจ ซึ่งเป็นพนัธกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของทุกพันธกิจ และการพัฒนาองค์กรโดยรวม 
(กองแผนงาน 2552 : 3-1)   

ในปีงบประมาณ 2552  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะ
หน่วยงานท่ีติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ได้มีการประเมินผล
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ตวัชีว้ัดท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และความส าเร็จของสถาบนัอุดมศกึษาในการจดัการศกึษาตามมาตรา 
22 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
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ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ” โดยให้กรอบ
การประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ และ
มหาวิทยาลยัได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ท าการวิจยัและจดัท าสรุปผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยสอบถามจากคณาจารย์โดยตรง  สอบถามจากนักศึกษาทัง้ระดับปริญญาตรี และระดับ
บณัฑิตศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   การวิจยัในเร่ืองดงักล่าวจะมีส่วนท าให้
มหาวิทยาลัยมีรายงานการวิจัยเสนอ ก.พ.ร.ได้ครอบคลุมทุกประเด็น และน าผลการวิจัยปรับปรุง 
พฒันาการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตาม
ประเดน็การพิจารณา 7 ข้อตวัชีว้ดัท่ี  17 ของ ก.พ.ร.   

2. เพ่ือประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 
นิยามศัพท์ 

ประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้อาจารย์
ประจ าของสถาบนัมีการจดักระบวนการสอนท่ีค านึงถึงความแตกตา่งเฉพาะตวัของนิสิต นกัศกึษา และจดั
ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนมากท่ีสุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจยัสว่นบคุคล การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทัง้ในและนอก
สาขาวิชา เป็นต้น 

ประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวช้ีวัดท่ี 17 ของ ก.พ.ร.  หมายถึง ประเด็นการพิจารณา 
ประกอบด้วย 1) สถาบนัอดุมศกึษามีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
คณาจารย์ประจ า) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
อดุมศกึษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด 2) สถาบนัอดุมศกึษามีมาตรการให้คณาจารย์ประจ า
ส่วนใหญ่   (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ด าเนินการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ
เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนนีม้าปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละ
รายวิชาและแต่ละภาคการศกึษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 3) สถาบนัอดุมศึกษาจดัให้มีการส ารวจหรือ
การวิจยัหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของคณาจารย์ประจ าของสถาบนั 
และน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 
ของคณาจารย์ประจ า) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการ
ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสดัส่วนการปฏิบตัิจริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียนให้
มากขึน้ 4) สถาบนัอดุมศกึษามีการส่งเสริมสนบัสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 
75 ของคณาจารย์ประจ า) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
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ผู้ เรียน 5) สถาบนัอดุมศกึษามีการสง่เสริมสนบัสนนุท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 
ของคณาจารย์ประจ า) ประเมินผลการจดัการสอนของคณาจารย์ประจ าของสถาบนัท่ีสอดคล้องกบัสภาพ
การเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียนโดยการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล และสามารถน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตาม
ศกัยภาพได้ 6) สถาบนัอดุมศกึษามีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
คณาจารย์ประจ า) ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรู้ของผู้ เรียน และน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียน : ในกรณีได้จดัหาส่ือส าเร็จรูปท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
เช่น ส่ือวิทยาศาสตร์ ส่ือส าเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น สถาบนัศกึษาจะต้องมีเกณฑ์ในการคดัเลือกและ
พิจารณารวมทัง้มีการประเมินและรายงานผลการใช้ส่ือในการพฒันาผู้ เรียนด้วย 7) สถาบนัอุดมศึกษามี
การสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) มีการน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ 

ความคิดเหน็ของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ หมายถึง ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  ความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนในเร่ือง การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร การสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ การสรุปสาระส าคัญ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรรมฝึกปฏิบัติ การใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ความเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เป็นต้น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. น าผลการวิจยัไปจดัท าเป็นรายงานวิจยัประเมินผลตามตวัชีว้ดัท่ี 17 เพ่ือเป็นหลกัฐานยืนยนัใน

การปฏิบตัริาชการตามค ารับรองปฏิบตัริาชการของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชในปีงบประมาณ 2552 
2. น าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง  พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆ และของ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้ให้ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ียดึหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศักยภาพ และได้แบ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึง่มุง่พฒันาความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
ทกัษะชีวิตและทกัษะสงัคม มีปรากฏในวงการการศกึษาไทยหลายรูปแบบ  ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา 2551:155-158) 

1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2. การเรียนรู้เป็นรายบคุคล (individual study)
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3. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4. การเรียนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พี (SIP)
5. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study)
6. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning)
7. การเรียนรู้ทีเ่นน้การวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
8. การเรียนรู้ทีใ่ช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach)

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดท่ี 23 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ 2551  (ฉบบัส่งวิจัยสถาบนั) โดยมี
วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   
2) เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวชีวั้ดที่  23 ของ ก.พ.ร. 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร  โดยจ าแนกตาม
สาขาวิชาโดยจ าแนกตามสาขาวิชา และกลุม่สาขาวิชา  4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในการจดัการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
โดยใช้แบบสอบถามคณาจารย์ แบบสอบถามนกัศกึษาและแบบบนัทกึข้อมลู ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้ 

1. ประเดน็ท่ี 1  คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจดัการศกึษา และ
หลกัสูตรการศกึษาอุดมศึกษา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.2 เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 

2. ประเด็นท่ี 2  ระดบัปริญญาตรี คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ
เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคลระดบัปริญญาตรี อยู่ในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 76.9  เม่ือเปรียบเทียบแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในกิจกรรมการแนะ

แนวการศกึษาหรือการให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์/Internet  (  = 10.221) และการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ

ชดุวิชาต่างๆ (  =8.448) ระดบับณัฑิตศึกษา คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียน
และเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคลระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.5 เม่ือ
เปรียบเทียบแยกตามกลุม่สาขาวิชา พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 ในทกุกิจกรรม 

3. ประเด็นท่ี 3 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัโดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบตัิจริงและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8 - 87.5) เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า ไม่มี
ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 ในทกุกิจกรรม  
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4. ประเดน็ท่ี 4  คณาจารย์สว่นใหญ่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.0 เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 

5. ประเด็นท่ี 5 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัสภาพการ
เรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียน และอิงพฒันาการของผู้ เรียน เป็นการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการประเมิน
เพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 83.5 
เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่มสาขาวิชา  พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ในกิจกรรมการประเมินผลชดุวิชาฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะโดยการให้คะแนน P C R  (  =11.908) 
6. ประเด็นท่ี 6  คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการน าผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 80.7 เม่ือเปรียบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกิจกรรมการน าผลการ
ประเมินการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมาใช้ในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เช่น เม่ือ
นกัศกึษาท ากิจกรรมรายบคุคล จะพบข้อบกพร่องของนกัศกึษา แล้วน าข้อบกพร่องนัน้มาอธิบาย  หรือให้

กิจกรรมเพิ่ม  หรือบอกจดุบกพร่องเพ่ือให้นกัศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิในเร่ืองนัน้ ๆ ฯลฯ (  = 7.280) 
7. ประเด็นท่ี 7 มีคณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พฒันา

ผู้ เรียนทกุส่ือ จ านวน 237 คน  คดิเป็นร้อยละ 79.3 ซึ่งอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และคณาจารย์มีการน าผลวิจยั
เพ่ือพฒันาส่ือไปพฒันาผู้ เรียน อยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 83.0 เม่ือเปรียบเทียบแยกตาม
กลุม่สาขาวิชา พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบั .05 

8. ประเมินและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
วิทยากร  พบวา่ นกัศกึษามีความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของวิทยากรเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ ( X  = 4.54) ประเมินความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของวิทยากรจ าแนก
ตามสาขาวิชาท่ีสงักดั พบวา่ นกัศกึษาสาขาวิชาท่ีมีความคดิเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ศิลปศาสตร์ 
( X  = 4.57)   ศกึษาศาสตร์ ( X  = 4.58) นิติศาสตร์ ( X  = 4.58)  วิทยาศาสตร์สขุภาพ ( X  = 4.52)  มนษุย
นิเวศศาสตร์ ( X  = 4.65)  รัฐศาสตร์ ( X  = 4.50)  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ( X  = 4.55)  และ
พยาบาลศาสตร์ ( X  = 4.82)  นกัศึกษาสาขาวิชาท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ วิทยาการ
จดัการ ( X  = 4.44)  เศรษฐศาสตร์ ( X  = 4.42)  นิเทศศาสตร์ ( X  = 4.42)  และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ( X  = 4.43)  และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของวิทยากร 
จ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบความ
คดิเห็นเก่ียวกบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของวิทยากร  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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วิธีการวิจัย 
ประชากร/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
1. ประชากร แบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ประชากร คณาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

โดยเก็บข้อมลูทัง้หมดจากคณาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนกังานท่ีท าหน้าท่ีสอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 
2 ส านกั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ไม่รวมคณาจารย์ท่ีลาศึกษาตอ่)  จ านวน 363 คน และกลุ่มท่ี 2  กลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสุ่มแบบแบ่งชัน้นักศึกษา และเก็ บข้อมูลจาก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ปี
การศกึษา 2/2551 ในชว่งเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2552 จ านวน  10,981 คน 

2. กลุ่มผูใ้หข้้อมูลได้แก่ เจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  8 หนว่ยงาน ดงันี ้1) ส านกัทะเบียน
และวัดผล  2) ส านักบรรณสารสนเทศ  3) ส านักบัณฑิตศึกษา 4) ส านักบริการการศึกษา 5) ส านัก
เทคโนโลยีการศกึษา  6) ส านกัคอมพิวเตอร์ 7) สถาบนัวิจยัและพฒันา  8) ส านกัวิชาการ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 2 ชดุได้แก่ แบบสอบถามส าหรับนกัศกึษาและแบบสอบถามส าหรับ 
คณาจารย์ โดยผู้วิจยัได้พฒันาเคร่ืองมือจากการศกึษาเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. เอกสาร วรรณกรรม 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดยคณะท างานประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการตวัชีว้ดัท่ี 17 ประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัประจ าปี
งบประมาณ 2552 ท่ีประกอบด้วยตวัแทนคณาจารย์จาก 12 สาขาวิชา  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลู แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
1. การศกึษาโครงสร้างหลกัสตูรการเรียนการสอน และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลยั ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 8 หนว่ยงาน 
2. ใช้แบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก 1) คณาจารย์  จ านวน 363 คน ได้รับ

แบบสอบถามคืน จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 84.8  2) นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 
ท่ีเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 10,981 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 
7,273 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 66.2   
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และน าเสนอ
ในรูปตาราง 

2. ข้อมูลเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา และน าเสนอในรูปความเรียง
ผลการวิจัยและอภปิราย 

1. ประเดน็ท่ี 1  สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
คิดเป็นร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา
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และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด ผลการวิจัย พบว่า 
คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
อดุมศกึษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 86.9) เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย 
แ ล ะ ค ณ ะ  ( 2 5 5 1 )  พ บ ว่ า  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  ( ร้ อ ย ล ะ  9 6 . 2 )  ทั ้ง นี ้เ น่ื อ ง จ า ก
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการ
จดัการศกึษาและหลกัสตูรการศกึษาอดุมศกึษา และด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนด ดงัจะเห็นได้จาก 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ซึ่งเป็นพนกังานใหม่ทุกคน มีการจดัท าคู่มือพนกังานเพ่ือให้
พนกังานใหมไ่ด้มีความรู้ ความเข้าใจในการจดัการเรียนการสอน และการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ใน
ปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ในวนัท่ี 15-17 กนัยายน 2552 ณ สวนบวก
หาด อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ มีอาจารย์ซึง่เป็นพนกังานใหมเ่ข้ารับการปฐมนิเทศ จ านวน 33 คน  (กอง
การเจ้าหน้าท่ี 2552) 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคญักับการปรับปรุง/ควบรวมหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สกอ.ท่ีก าหนดให้ทุกหลกัสูตรท าการปรับปรุงหลกัสูตรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นบัจากมีประกาศฯ จึงได้จดัให้มีการจดัประชมุคณาจารย์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
เก่ียวกบัหลกัสตูรการศกึษา  เพ่ือหาแนวทางการเร่งรัดการปรับปรุงหลกัสตูรและชดุวิชาให้แล้วเสร็จตาม
เกณฑ์ สกอ. ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 - 16.30  น. ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทศัน์ มี
ผู้ เข้าร่วมสมัมนา จ านวน 136 คน (ส านกัวิชาการ 2552) 

และเพ่ือให้คณาจารย์ นกัวิชาการ และผู้ เก่ียวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัได้
เป็นอยา่งดี  มหาวิทยาลยัจงึได้จดัสมัมนาทางวิชาการ เร่ือง “ ประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
กบัการจดัการศึกษาทางไกล ” เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. โดยเรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ เป็นวิทยากร มีผู้ เข้าร่วม
สมัมนา จ านวน 65 คน และได้มีการจดัท า VCD การสมัมนาแจกให้คณาจารย์ทกุคนด้วย (ส านกัวิชาการ 
2552)    

2. ประเด็นท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนน้ีมาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชา
และแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นผลการวิจยั พบว่า  ระดับปริญญาตรี  คณาจารย์
มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ  82.4)  
และมีการน าผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ (ร้อยละ  84.5) เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า 
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อยู่ในระดบัมาก  (ร้อยละ 76.9) ระดับบัณฑิตศึกษาคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและ
เข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ  85.9) เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 
ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.8) และมีการน าผลการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ทัง้นีเ้น่ืองจาก
มหาวิทยาลยัมีเอกลกัษณ์เฉพาะคือ  เป็นมหาวิทยาลยั ในระบบเปิด  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือรูปแบบต่างๆ  ท่ีมหาวิทยาลัย
จดัท าขึน้  โดยเฉพาะส่ือหลกัท่ีเป็นเอกสารการสอน  ประมวลสาระชุดวิชา  แนวการศึกษาประจ าชุดวิชา  
ซึ่งในแต่ละหน่วยจะมีแผนการสอนให้นักศึกษาได้ทราบวัตถุประสงค์การเรียน  แนวคิดส าคัญ  แบบ
ประเมินตนเองก่อนเรียน  ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีช่วยในการวิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนว่ามีความรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียน
มากน้อยเพียงใด  จากนัน้ผู้ เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากเอกสารการสอน  ท ากิจกรรมระหว่างเรียน  
ประเมินผล  มีการประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และประเมินผลหลังเรียนเม่ือจบการเรียนแต่ละ
หนว่ย  และมีกิจกรรมให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัแิละสามารถตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง 

3. ประเด็นท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการส ารวจ หรือการวิจัย หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณาจารย์ประจ าของสถาบัน และน าข้อมูลท่ี
ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
คณาจารย์ประจ า) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการ
ถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนให้มากขึ้นผลการวิจยัพบว่า คณาจารย์มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั และมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ หรือการวิจยั หรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั มาปรับปรุงพฒันาการจดัการสอนของคณาจารย์ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่ม
สดัสว่นการปฏิบตัจิริง และเพิ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 3 ใน 4 กิจกรรม 
(คิดเป็นร้อยละ 79.7 - 82.5)  เทียบกับผลการวิจัยปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ ย และคณะ 
(2551) พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 83.8-87.5) เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมตา่งๆ ท่ี
ทางมหาวิทยาลัยจดัให้ในระบบท่ีเป็นการเรียนการสอนทางไกล เช่น ปฏิสัมพันธ์ e-Learning การสอน
เสริมแบบปกติ การสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ อมรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การสมัมนาเสริม การ
สมัมนาเสริมเข้มแล้ว คณาจารย์ได้ให้ผู้ เรียนได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น จดัให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนตอบค าถาม อยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสดุในกิจกรรมดงักล่าว  แตใ่นส่วน
ของการท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกการปฏิบตัิจริงนัน้คณาจารย์มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบตัจิริง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน อยู่
ในระดบัน้อย เน่ืองจาก ด้วยลกัษณะของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนด้วยระบบการศกึษาทางไกล 
มหาวิทยาลยัก าหนดให้มีการปฏิบตัจิริง หรือการปฏิบตัเิสริมทกัษะในบางสาขาวิชา บางหลกัสตูร 
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มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทัง้ในและนอกคณะ การเปิดชดุวิชา
เลือกเสรี/ค้นคว้าอิสระท่ีครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ โดยจะเห็นได้จากมีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 63 หลักสูตร ท่ีการก าหนดให้นักศึกษาเรียนชุดวิชาเลือกเสรี /
ค้นคว้าอิสระ รวมทัง้สิน้ 79 ชดุวิชา (ส านกัวิชาการ 2552) มีการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง โดย
จดัท าเอกสารคูมื่อการศกึษาท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน และสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วย
ตนเองตามค าแนะน าของมหาวิทยาลยั  มีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระ
ชดุวิชาท่ีดีช่วยให้ผู้ เรียนสามารถศกึษาได้ด้วยตนเองในระบบการศกึษาทางไกลทกุชดุวิชา   มีการส่งเสริม
การสร้างประสบการณ์จริงโดยจดัให้นกัศึกษาทัง้ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาฝึกปฏิบตัิ /ฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2551 มีการฝึกจ านวน 426 ชัว่โมง มีนกัศกึษาเข้ารับการ
ฝึกจ านวน 5,430 คน จดัให้มีบริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศกึษาท่ีศนูย์วิทยบริการจ านวน 10 ศนูย์ทัว่
ประเทศจ านวน 90 เคร่ือง และจดับริการห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศกึษาจ านวน 277 เคร่ือง มีนกัศกึษา
เข้ารับบริการ จ านวน 5,430  คน (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2551) 

มหาวิทยาลัยเปิดบริการให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาราชการ และเปิด
ห้องสมุดในวนัอาทิตย์  ในวนัท่ีมีนกัศึกษาเข้ารับการสมัมนาวิทยานิพนธ์ ในรอบ 12 เดือน มีผู้ ใช้บริการ 
จ านวน 311,210 คน  และยงัจดัให้มีระบบห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ http://library.stou.ac.th ซึ่งเปิดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักศึกษาและประชาชน
ทัว่ไป มีช่องทางการให้บริการสารสนเทศแก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาผ่านชมุสายโทรศัพท์ 1222 ทัว่
ประเทศ และมีการจดับริการ Ask a Librarian ทัง้ทางเว็บไซด์ โทรศพัท์ โทรสาร e-Mail และผู้ ท่ีเข้ามาใช้
บริการในห้องสมดุโดยตรง (ส านกับรรณสารสนเทศ 2552) 

4. ประเดน็ท่ี 4 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่
(อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ผลการวิจยัพบวา่ มหาวิทยาลยัสง่เสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 89.8) และ
คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของอาจารย์และนกัศึกษาอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ (คดิเป็นร้อยละ 87.5) เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.0   เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
มหาวิทยาลยัเปิดจึงได้ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ดงัจะเห็นได้จากมีการ
จดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กบัคณาจารย์เพ่ือการสืบค้น การติดตอ่กบันกัศึกษา และการพฒันาบทเรียน 
โดยยดึหลกัคณาจารย์ 1 คน ตอ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ซึ่งในปี 2552 คณาจารย์สาขาวิชาจ านวน 12 
สาขาวิชา ได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุคนและอาจารย์ประจ าส านกัซึ่งมีอยู่ 2 ส านกั คือส านกัทะเบียนและ
วดัผล และส านกัเทคโนโลยีการศกึษา ยงัได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 
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จ านวน 382 เคร่ือง โดยในทุกเคร่ืองสามารถเข้าเครือข่ายของห้องสมุดและ Internet ได้ทุกจุด และยงัมี
บริการปรับซ่อมแซมเคร่ืองตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส านกัคอมพิวเตอร์มาให้บริการตามท่ีร้องขอทกุ
ครัง้ (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2552) มีการจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา โดย
จดัสรรไว้ท่ีฝ่ายบณัฑิตศกึษา เพ่ือให้นกัศกึษาระดบัปริญญาโท-เอก ได้มาใช้บริการโปรแกรมค านวณทาง
สถิติตา่งๆ การสืบค้นข้อมลูจ านวน 10 เคร่ือง และจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการสืบค้น การค้นคว้า 
Internet เข้าเครือขา่ยห้องสมดุ ในห้องสมดุของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ านวน 90 เคร่ือง (ส านกั
บรรณสารสนเทศ 2552) จดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการสืบค้นตา่งๆ ในศนูย์วิทยพฒันาบริการของ
มหาวิทยาลยัอีก 10 แห่งจ านวน 90 เคร่ือง เพ่ือบริการนกัศกึษาท่ีอยู่ตา่งจงัหวดัทัง้ 10 แห่งสามารถไปใช้
บริการได้ตลอดเวลา รวมทัง้ในวนัเสาร์และอาทิตย์ (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2552) 

มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน โดยการจดัอบรมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี ส าหรับคณาจารย์และบคุลากร
ของมหาวิทยาลยั ในหลกัสตูรตา่งๆ อย่างต่อเน่ืองทุกปี ในปีงบประมาณ 2552 มีการจดัฝึกอบรม 30 ครัง้ 
426 ชัว่โมง มีคณาจารย์และบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 540 คน (ส านกัคอมพิวเตอร์ 2552)

5. ประเดน็ท่ี 5 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่
(อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจ าของ
สถาบันท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนโดยการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถน าผลท่ีได้มา
ปรับเปล่ียนการจัดการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ ผลการวิจัยพบว่า 
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนท าให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ประเมินผลการจัดการสอนของ
คณาจารย์ประจ าของสถาบนัท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน
โดยการประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 
94.9) เทียบกับผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ร้อยละ 83.5) และมีการน าผลท่ีได้มาปรับเปล่ียนการจัดการสอนของคณาจารย์เพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพได้ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 89.3) ทัง้นีเ้น่ืองจากมหาวิทยาลัยส่งเสริม
สนบัสนนุให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดั
ให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน ด้วยการประเมินประสิทธิภาพการสอนจากเอกสารการสอนซึ่งเป็น
ส่ือหลกั โดยท่ีแตล่ะหน่วยในเอกสารการสอนมีแผนการสอนให้นกัศกึษาได้ทราบแนวคิดและวตัถปุระสงค์
การเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน ส่ือการสอน และประเมินผลก่อนเรียน และประเมินผลหลังเรียนโดย
นกัศึกษาสามารถตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง และในระหว่างเรียน เม่ือจบการเรียนแต่ละเร่ืองจะมี
กิจกรรมท้ายเร่ืองให้นกัศกึษาได้ทบทวนและมีแนวตอบกิจกรรมให้นกัศึกษาสามารถตรวจสอบค าตอบได้
ด้วยตนเอง 
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นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์ประเมินผลประสิทธิภาพการจดัการสอน
จากกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจดัเพิ่มเตมิขึน้ให้กบันกัศกึษาเพ่ือประเมินผู้ เรียนเป็นรายบคุคล อาทิ การสอนเสริมแบบ
เข้มพิเศษ การอบรมเข้มชดุวิชา การอบรมเข้มพิเศษ การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ การสมัมนาเสริม และการ
สมัมนาเข้ม  ประเมินผู้ เรียนด้วยการออกข้อสอบและหรือปรับปรุงคณุภาพข้อสอบ  และตรวจงานของ
ผู้ เรียน/การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเท่ียงตรง ก่อน
ด าเนินการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ/ลงมือปฏิบตัิกิจกรรม คณาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มจะจัดกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีส่งเสริมให้เกิดสภาพการเรียนรู้ท่ีอิงประสบการณ์ ศกัยภาพ และพฒันาการของนกัศกึษา เช่น 
การพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน ประวัติการเรียน ความถนัด ความสามารถ เป็นต้น และใน
ระหว่างการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ/ท ากิจกรรมจะดแูลให้นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์น้อยมีโอกาสแสดงออก
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ได้มากขึน้ โดยการประเมินผลในแต่ละส่วน อาจารย์ประจ าจะประเมินผลจากการ
แสดงออกของนกัศึกษาเม่ือมาท ากิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย โดยการสังเกต การซักถาม การกรอกแบบ
ประเมิน หรือโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือกลุ่ม และผลงาน รวมทัง้ ความเป็นผู้น า การ
แสดงความคิดเห็น และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างนกัศึกษาด้วยกัน หรือระหว่างนกัศึกษากับ
อาจารย์ประจ า 

6. ประเดน็ท่ี 6 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรู้ของผู้เรียน และน า
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน : ในกรณีได้จัดหาส่ือส าเร็จรูปท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น ส่ือวิทยาศาสตร์ ส่ือส าเร็จรูป ส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น 
สถาบันศึกษาจะต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณารวมท้ังมีการประเมินและรายงานผล
การใช้ส่ือในการพัฒนาผู้เรียนด้วย ผลการวิจยัพบว่า มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์การ
ท าวิจัยเพ่ือพฒันาส่ือและน าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 90.0) ซึ่ง
ในขณะท่ีคณาจารย์ท าวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียนในระดบัมาก-มากท่ีสดุ (ร้อยละ 77.6-99.4) 
เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคิด  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า มีคณาจารย์ท าวิจยั
เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พฒันาผู้ เรียนทกุส่ือ จ านวน 237 คน  (ร้อยละ 79.3) ซึ่ง
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และคณาจารย์มีการน าผลวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือไปพฒันาผู้ เรียน อยู่ในระดบัมาก -มาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 83.0)  เ ม่ือพิจารณาภาพรวมของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยัท่ีให้สาขาวิชาต่างๆ ใช้ทรัพยากรทัง้บุคคล และเคร่ืองมือร่วมกันเพ่ือลดความซ า้ซ้อน และ
ความสิน้เปลืองงบประมาณท่ีจะเกิดขึน้ หากแตล่ะสาขาจะท าภารกิจตา่งๆภายในสาขาวิชาตนเองทัง้หมด 
จึงเกิดรูปแบบการจดัองค์การท่ีเรียกกันว่า “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ท่ีมีการจดัตัง้หน่วยงานกลางท่ี
รับผิดชอบภารกิจด้านตา่งๆของมหาวิทยาลยั โดยให้สาขาวิชาตา่งๆในมหาวิทยาลยัใช้ทรัพยากรในด้านท่ี
เก่ียวข้องร่วมกัน ในด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้สถาบนัวิจัยและพัฒนาเป็น
หนว่ยงานกลางท าหน้าท่ีด้านการวิจยัทัง้หมดของมหาวิทยาลยัโดยจดัให้มีฐานข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุงานวิจยั 
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ฝึกอบรมทักษะในการท าวิจัย และดูแลการบริหารงานวิจัย เม่ือประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการก าหนด
นโยบายอย่างชัดแจ้งให้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดย
ก าหนดเป็นประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ในแผนพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-
2556) และเพ่ือให้สามารถบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2552 ท่ีผ่านมา
สถาบนัวิจยัและพฒันาได้จดัอบรมเผยแพร่กลยทุธ์ตา่งๆ ในการท าวิจยัจ านวนทัง้สิน้ 13 ครัง้ และได้มีการ
จดัตัง้คลินิกวิจยัขึน้เพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์ในการท าวิจยัอีกด้วย (สถาบนัวิจยัและ
พัฒนา 2552) ทัง้ส านักคอมพิวเตอร์ก็ได้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ
คณาจารย์สามารถน าไปใช้ในการวิจยัได้สะดวกยิ่งขึน้ 

7. ประเด็นท่ี 7 สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจ า) มีการน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ผลการวิจยัพบว่า คณาจารย์
เห็นว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ร้อยละ 79.7)
เทียบกบัผลการวิจยัปีงบประมาณ 2551 ของสมคดิ  พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
(ร้อยละ 80.7) โดยมีความคิดเห็นมากท่ีสดุในด้าน 1) การก าหนดนโยบายซึ่งมหาวิทยาลยัถือว่า เป็นเร่ือง
ส าคัญ โดยมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนให้กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับ จะต้องมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยในระดบัปริญญาตรีนัน้ เม่ือมหาวิทยาลยัมีการจดัการสอนเสริม / สอน
เสริมแบบเข้มพิเศษ รวมทัง้การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จะจัดให้นักศึกษากรอกแบบ
ประเมินผลการเรียนการสอน ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินนัน้ จะน ามาวิเคราะห์และน าผลท่ีได้มาเป็น
แนวทางปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน สว่นในระดบับณัฑิตศกึษาก็เช่นเดียวกนั เม่ือมหาวิทยาลัย
จดัการสมัมนาเสริม / สมัมนาเข้ม จะให้นกัศกึษากรอกแบบประเมินและน าผลการประเมินมาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมินจะแจ้งถึงคณาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 2) การจดัสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลยัมีงบประมาณสนบัสนนุและส่งเสริม
ให้สาขาวิชาได้มีการท าวิจยัตดิตามผลบณัฑิตทัง้ในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษาอย่างตอ่เน่ือง
เป็นประจ าทกุปี ผลท่ีได้จากการท าวิจยัดงักล่าว ได้น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ด้านต่างๆ 3) การก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนให้ประเมินผลการเรียนการ
สอนคือ ส านกับริการการศกึษาประเมินการเรียนการสอนจากการสอนเสริม / สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ และ
การฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ ส านกับณัฑิตศกึษาประเมินการเรียนการสอนจากการสมัมนาเสริม / สมัมนาเข้ม
และส านักวิชาการประเมินการเรียนการสอนจากการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 4) การ
มอบหมาย/สัง่การให้ด าเนินงานโดยจดัให้มีหน่วยงาน/ผู้ รับผิดชอบดงักล่าวให้ท าการประเมินผลการเรียน
การสอนและแจ้งให้คณาจารย์แตล่ะท่านทราบ  5) การจดัสรรทนุอดุหนนุการวิจยัให้มีการประเมินผลการ
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เรียนการสอนโดยสถาบนัวิจยัและพฒันา ให้ทนุวิจยัสถาบนัในการวิจยัส่ือและการประเมินผลการเรียนการ
สอน และ 6) การจัดบรรยายทางวิชาการ หรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยหลายหน่วยงาน ซึ่งการท่ี
มหาวิทยาลยัด าเนินการดงักลา่วท าให้คณาจารย์มีความคล่องตวัในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการสอนเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียนให้เตม็ศกัยภาพ  

บทสรุป ข้อเสนอแนะ 
ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นท่ีผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก-มากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณารายข้อยังมีประเด็นท่ีมีข้อปลีกย่อยท่ีทางมหาวิทยาลัยควรน ามาใช้
ประโยชน์เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการสอนให้มากยิ่งขึน้ เช่นผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริงและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เ รียน โดยให้ผู้ เ รียนได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น จัดให้ผู้ เรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนตอบค าถาม อยู่ในระดบัมาก -มากท่ีสุด แต่มีการจัดฝึก
ปฏิบตัิจริงในระดบัน้อยท่ีสุด-น้อย โดยเฉพาะในกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ e-Learning และการสอนเสริมแบบ
ปกต ิดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรสง่เสริมให้คณาจารย์ท่ีรับผิดชอบในการจดักิจกรรมดงักล่าวเพิ่มเติมกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนท่ีมีการฝึกปฏิบตัจิริงในเนือ้หาวิชาดงักลา่วเพิ่มมากขึน้ 

ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
ในการท ากิจกรรม การสอนเสริมผ่าน Internet / ดาวเทียม อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควร
ส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ในการวิเคราะห์ศกัยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคลให้มาก
ขึน้ เพ่ือน าไปปรับใช้ในกิจกรรมดงักลา่วให้มากขึน้ 

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมเกือบทัง้หมดมีคณาจารย์ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดท่ีประเมินผลเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้และประเมินเพ่ือตดัสินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลและน าผลท่ี
ได้มาปรับเปล่ียนการจดัการสอน ดงันัน้ มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมและรณรงค์ให้คณาจารย์ประเมินผลใน
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นอย่างตอ่เน่ืองและรักษาอยู่ในระดบัมากหรือยกระดบัให้อยู่ระดบัมากท่ีสดุ 
โดยการจดัอบรม/สมัมนาคณาจารย์ท่ียงัไมมี่ประสบการณ์เพ่ือเพิ่มพนูทกัษะในการประเมินดงักล่าว การให้
อาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมท่ีมีอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์สูงด า เนินกิจกรรม
ดงักลา่ว การจดัท าคูมื่อการประเมินประสิทธิภาพการสอนให้คณาจารย์ได้น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิงาน
ด้านการจดัการสอน นอกจากนี ้ควรส่งผลการวิจยัและข้อเสนอแนะไปยงัสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือจะได้น าไป
อ้างอิงเป็นหลกัฐานการประกนัคณุภาพ และเป็นแนวปฏิบตัติอ่ไป 

ในประเด็นคณาจารย์มีการด าเนินการประเมินการเรียนการสอน และน าผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพนัน้ก็เช่นกนั โดย
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ภาพรวมแม้วา่ทัง้ 2 ประเด็นนี ้คณาจารย์จะปฎิบตัิอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสดุ ก็ตาม แตก็่ยงัมีจ านวนของผู้ ท่ีไม่
มีการด าเนินการประเมินการเรียนการสอน และน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอน อยู ่ซึง่ควรจะมีการชีแ้จงท าความเข้าใจเช่นกนั เพ่ือให้คณาจารย์ปฏิบตัิครบ
ทกุชดุวิชา และในการประเมินการเรียนการสอนของผู้ เรียนนัน้ ควรเปิดให้มีระบบการประเมินผ่านเครือข่าย 
Internet ด้วย เพ่ือว่า นกัศกึษาท่ีเข้ารับการสอนเสริม/อบรมเข้ม/สมันาเสริม/สมันาเข้ม อาจจะลืมส่งแบบ
ประเมินจะได้สามารถประเมินผา่นระบบเครือขา่ย Internet ในภายหลงัได้  

บรรณานุกรม 
คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้  2543  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   ม.ป.ท.  หน้า 
       36-37      
กองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2552   “จ านวน/รายช่ือคณาจารย์มหาวิทยาลยั  
     สโุขทยัธรรมาธิราชปีงบประมาณ 2552”  นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
กองแผนงาน  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2552   แผนพฒันามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชระยะ 
     5 ปี (พ.ศ.2552-2556)  นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2552   “รายช่ืองานวิจยัเพือ่พฒันาสือ่การเรียน  

 การสอนของผูเ้รียน ปีงบประมาณ 2551และจ านวนครั้งในการฝึกอบรม”  นนทบรีุ : โรงพิมพ์  
       มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
สมคดิ  พรมจุ้ย และคณะ  2551 “การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติั ราชการ 

 ตวัชี้วดัที่ 23  ประสิทธิภาพของการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประจ าปีงบประมาณ 2551”  (ฉบบั 
        สง่วิจยัสถาบนั)  นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2551 “สรุปข้อมลูการให้บริการของส านกัคอมพิวเตอร์/ 

 จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หลกัสตูรตา่งๆ ปีงบประมาณ 2552” นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั  
 สโุขทยัธรรมาธิราช 
 . 2552  “สถิติการใหบ้ริการห้องคอมพิวเตอร์งานฝึกอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ-งานฝึก 
  ปฏิบติันกัศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  ปีงบประมาณ 2552”  นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั 
  สโุขทยัธรรมาธิราช 

        . 2552  “สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีจดัสรรให้คณาจารย์ ปีงบประมาณ 2552”  เอกสารอดัส าเนา 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  2551  คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      ระดบัอดุมศึกษา นนทบรีุ  หน้า 155-158 
ส านกับรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2552   “จ านวนผูใ้ช้หอ้งสมุด ปีงบประมาณ 

 2552”  นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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ส านกัวิชาการ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2552  “จ านวนหลกัสูตรที่ก าหนดให้นกัศึกษาเรียนชดุ  
 วิชาเลือกเสรี/คน้ควา้อิสระ จ าแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2551”  นนทบรีุ : โรงพิมพ์ 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
   .มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2552  “จ านวนผู้เข้าร่วมสมัมนาเพือ่เร่งรัดการปรับปรุง 
 หลกัสูตรและชดุวิชาใหแ้ลว้เสร็จตามเกณฑ์ สกอ.”  นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมา- 
 ธิราช 
   .มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2552  “จ านวนผู้เข้าร่วมสมัมนาเร่ืองประสิทธิภาพของ 
 การสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคญักบัการจดัการศึกษาทางไกล”  นนทบรีุ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั 
 สโุขทยัธรรมาธิราช 
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การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม 
The Development of Learning  Resources  Database 

in  Samut Songkhram Province 

เขมณฏัฐ์  มิ่งศริิธรรม 
อาจารย์ประจ าส านกัเทคโนโลยีการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 
การพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงคราม มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ใน

จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมีขัน้ตอนการวิจยัออกเป็น  3 ขัน้ตอน คือ 1) การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาฐานข้อมลูแหลง่
การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม  2)  การพฒันาและทดลองใช้ฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม  และ 3) การ
ประเมินคณุภาพของฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจังหวดัสมุทรสงคราม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการศกึษาพบวา่  
1. ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  แบ่งออกเป็น   2 ส่วน คือ

(1) ด้านฐานข้อมลู ประกอบด้วย เนือ้หา  ภาพประกอบ   การสบืค้นข้อมลู การเพิ่ม/การลด/แก้ไข ข้อมลู คู่มือการใช้ฐานข้อมลู 
การเช่ือมโยงไปยงัสว่นที่เก่ียวข้องอื่นๆ  และการพิมพ์รายงาน   (2) ด้านแหลง่การเรียนรู้ ประกอบด้วย ข้อมลูจงัหวดั สถานที่ 
บคุคล ประเพณีและวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม พบว่า
ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงครามมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า   ครูส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ และผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนผู้ ใช้บริการฐานข้อมลูแหลง่
การเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงคราม พบวา่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ค าส าคัญ:  ฐานข้อมลู, แหลง่การเรียนรู้, จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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Abstract 

The purposes of this research study were to develop the learning resources database 

in Samut Songkhram Province. There were three procedures of doing the research, 

including  1) study basic data of developing learning resources database in Samut 

Songkhram Province 2) developing and experiment the learning resources database and 

3) examining the quality of learning resources database. The data were analyzed by

frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The research findings  were as follows: 

1. The basic data of developing learning resources database in Samut Songkhram

Province  were divided into two groups that included (1) the database including content, 

pictures, information retrieval, adding/ deleting/ editing information, a database manual, 

hyperlink, and printing information and (2) the learning resources including the information 

of the province, places, people, tradition and culture, local wisdom, and natural resources.  

2. Most experts’ opinions towards the appropriateness of the learning resources

database in Samut Songkhram Province were overall at the highest level. 

3. Regarding to the quality of learning resources database in Samut Songkhram

Province, the opinions of most teachers were at the highest level and  the satisfaction of 

students as the users of the learning resources was at a high level. 

Keywords:  Database,  Learning  Resources , Samut Songkhram  province 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แหลง่การเรียนรู้มีความส าคญัตอ่การจดัการศกึษา พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้

ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่ 
ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อทุยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนีรั้ฐยงัได้ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือให้คนในสงัคมได้
มีการพฒันา เป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า (1) มุ่งพฒันาชีวิตให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์
ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ และ (2) มุ่งพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมท่ีเข้มแข็งและมีดลุยภาพใน 3 ด้าน 
คือ เป็นสงัคมคณุภาพ สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรตอ่กนั ในส่วน
ของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้ก้าวทนักบัโลกยคุข้อมลูข่าวสารและวิทยาการสมยัใหม่ มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้
ทกุองค์กรและทกุส่วนในสงัคมมีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ มุ่งให้บคุคล ครอบครัว ชมุชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบนัสงัคมอ่ืน ซึ่งสนบัสนนุหรือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพฒันา
สงัคม ให้เป็นสงัคมแหง่ภมูิปัญญาและการเรียนรู้ 
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ด้วยเหตนีุโ้รงเรียนยคุใหม่จึงต้องเช่ือมโยงกบัสถาบนัตา่งๆ ภายในชมุชน เพ่ือใช้ในการศกึษาค้นคว้า
หาค าตอบให้กับผู้ เรียน เพ่ือความสมบูรณ์ของการจดัการศึกษาตามความคาดหวังของสงัคมในยุคปัจจุบนั 
โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตท่ีเน้นผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้ 
วางเป้าหมายในการสร้างให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีความสขุ เป็นทรัพยากรบคุคลท่ีสามารถพฒันาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยัง่ยืน (รุ่ง  แก้วแดง, 2543) ซึ่งส่งผลดีตอ่การจดัการศกึษาโดยภาพรวม สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) หมวด 4 มาตรา 27 ก าหนดให้
การจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
นอกจากนีม้าตรา 29 ก าหนดให้มีความร่วมมือกบับคุคล ครอบครัว ชมุชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา และสถานประกอบการ รวมทัง้มีการน าความรู้ ข้อมลู ข่าวสาร 
และภูมิปัญญาวิทยาการต่างๆ มาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ รวมทัง้หาวิธีการสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชมุชน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2545) 

ด าริ บญุช ู (2548) ได้กล่าวถึงความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็น
แหล่งท่ีรวมขององค์ความรู้อนัหลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผู้ เรียนเข้าไปศกึษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ของแต่ละบุคคลและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประการท่ี 2 เป็นแหล่ง
เช่ือมโยงให้สถานศกึษาและชมุชนมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั ท าให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา
แก่บุตรหลานของตน ประการท่ี 3 เป็นแหล่งข้อมูลท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความ
สนกุสนานและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ ไมเ่กิดความเบื่อหน่าย ประการท่ี 4 ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ได้คิดเอง ปฏิบตัิเองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้และประการสดุท้าย ท าให้ผู้ เรียนได้รับการปลกูฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคณุค่า
และตระหนกัถึงปัญหาในชมุชนของตน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชมุชนทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

การจดัแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยสร้าง
เสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้ เพราะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผู้ เรียนจะต้องมีแหล่งค้นคว้า แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและใช้การได้ดีและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถเรียนรู้ได้เองตามความสนใจ ดงันัน้  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยอาศยัแหล่ง
ความรู้ต่างๆ จากลกัษณะและสภาพทางภูมิศาสตร์ สถานท่ี ตวับุคคล  สถานประกอบการ  ลักษณะอาชีพ  
หน่วยงานรัฐบาล  สถานท่ีราชการ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั สอดคล้องกบัสภาพจริงในชีวิตโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
หลากหลายในท้องถ่ิน และปัจจยัเกือ้หนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) 
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จากสาระส าคัญท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545) ท่ีให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาบรูณาการในการจดัท าเป็นหลกัสตูร รวมถึงส่งเสริมสนบัสนนุให้
บคุคลท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ เรียน ดงันัน้กระบวนการจดัเรียนการ
สอนท่ีดีนัน้ นอกจากจะมุง่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งทางวิชาการทัง้ 8 กลุ่มสาระแล้ว ยงัต้อง
มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ทัง้นี ้ การสง่เสริมดงักล่าวสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีการ 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้ รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา การน าผู้ เรียนออกไปทศันศกึษาใน
สถานท่ีจริง เป็นต้น  แตห่ากได้มีการพฒันาส่ือท่ีเป็นแหล่งรวมสารสนเทศความรู้ตา่งๆ เก่ียวกบัท้องถ่ินจะท า
ให้เกิดความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถสืบค้นได้ตลอดระยะเวลาและทุกสถานท่ีท่ีมีระบบ
คอมพิวเตอร์ 

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางท่ีมีความส าคัญทัง้ในเร่ืองประวัติศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม  สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  การด ารงชีวิตซึ่งวิถีชีวิตแบบไทยๆ และท่ีส าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใด 
คือ ความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตร์พระราชวงศ์ของไทยเป็นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศ
หล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 และเป็นเมืองของพระราชินีของไทยถึงสองพระองค์ คือ สมเด็จพระอมันินทรามาตย์ใน
รัชกาลท่ี 1 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลท่ี 2  (http://www.maeklongtoday.com/menu/data.php 
เข้าถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 2553 ) โดยจงัหวดัสมุทรสงครามมียุทธศาสตร์และแผนกลยทุธ์ในการพฒันาจงัหวดั 
โดยยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนกลยทุธ์หลกั ข้อ 7  ท่ีกล่าวว่า “จงัหวดัจะมีการพฒันาระบบการบริหารข้อมลูทกุสาขา
อาชีพให้เช่ือมโยงกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง” จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า จังหวัด
สมทุรสงคราม  เป็นเมืองแหง่อาหารทะเลและผลไม้ปลอดภยัจากสารพิษ ศนูย์กลางการพกัผ่อนและการท่องเท่ียว
เชิงอนรัุกษ์ทางล าคลอง สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมอนัดีงาม  มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แตใ่นการน าข้อมลู
ดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ยงัมีข้อจ ากัดอยู่มาก ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดงักล่าวได้และจะ
เป็นการสะดวกอย่างยิ่งถ้าได้มีการส ารวจและเก็บรวบรวมแหล่งวิทยาการชมุชนท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีมี
อยูอ่ยา่งกระจดักระจายมารวมไว้ในท่ีท่ีสามารถจะค้นคว้าเพ่ือใช้ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ได้ง่ายขึน้ ดงันัน้เพ่ือเป็น
การสนบัสนนุและส่งเสริมการน าแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชมุชนท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สถานท่ีราชการ  
สถานประกอบการ  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนผู้ รู้  ในสาขาอาชีพตา่งๆ   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัพบว่า ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งการเรียนรู้มีความจ าเป็นต่อ
ระบบการศกึษาตามหลกัสูตรใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจดัการเรียนการสอน  การค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งมีการ
เก็บรวบรวมอยู่บางส่วนและมีจ านวนน้อย อีกทัง้ยงัเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสารเป็นส่วนใหญ่ท าให้ข้อมลูกระจดั
กระจาย การสืบค้นเพ่ือน าไปใช้หรือเพ่ือท าการศกึษาท าได้ล าบาก เป็นผลท าให้เสียเวลาและคา่ใช้จ่ายจ านวน
มาก ดงันัน้เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้การสืบค้นแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ินท าได้โดยง่าย สะดวกและ
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รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย  ผู้ วิจยัจึงท าการศกึษาองค์ประกอบฐานข้อมลูแหล่งการเรียนรู้ในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการศึกษาไปสู่การพฒันาฐานข้อมูลด้านแหล่งการเรียนรู้ท้องถ่ินเพ่ือรวบรวม
เนือ้หา  ข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ตา่งๆ ในจงัหวดัสมทุรสงครามไว้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพ่ือง่าย  สะดวก
และมีประสิทธิภาพในการสืบค้น เป็นส่วนสนบัสนุน ส่งเสริมคณุภาพทางการศึกษาของนกัศึกษา  ตลอดจน
ผู้สนใจทัว่ไป และมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์ เผยแพร่และสืบสานศลิปวฒันธรรม  ภมูิปัญญาท้องถ่ินตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศกึษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม
2. เพ่ือพฒันาและทดลองใช้ฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม
3. เพ่ือประเมินคณุภาพฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม

วิธีการวิจัย 
ผู้วิจยัแบง่ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนออกเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 
ขั ้นตอนที่  1 การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัย

ด าเนินการเพ่ือส ารวจแหล่งการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยก าหนดกรอบของแหล่งการเรี ยนรู้
ออกเป็น 6  ด้าน ได้แก่  ด้านข้อมลูจงัหวดั  ด้านสถานท่ี  ด้านบุคคลส าคญั/ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านประเพณี
และศิลปวฒันธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านทรัยพยากรธรรมชาติ  โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ต ารา งานวิจยั วารสาร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และสรุปสาระส าคญัของข้อมลูเพื่อน ามาก าหนดเป็น
องค์ประกอบของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้    จากนัน้น าข้อมูลท่ีได้มาด าเนินการสอบถามความคิดเห็น
ข้าราชการครูในโรงเรียนส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสงครามจ านวน 327 คน   จากการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan, 1970)  และผู้ เช่ียวชาญด้าน
องค์ประกอบแหล่งการเรียนรู้และองค์ประกอบฐานข้อมูล จ านวน 15 ท่าน และบุคลากรสงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงาน กศน.จังหวัด
สมุทรสงคราม จ านวน 5 คน และสมัภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
จ านวน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมทุรสงคราม และส านกังาน กศน. จงัหวดัสมทุรสงคราม จ านวน 5 คน 

ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยการน าข้อมลู
ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาด าเนินการพฒันาเป็นฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยจดัแยก
ประเภทของรายการข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 โดยแยกออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่   ด้านข้อมูลจงัหวดั  
ด้านสถานท่ี  ด้านบุคคลส าคญั/ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านประเพณีและศิลปวฒันธรรม ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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และด้านทรัพยากรธรรมชาติ จากนัน้น าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูลและด้าน
เนือ้หา จ านวน 6 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้  พบว่า 
โดยภาพรวมคณุภาพของฐานข้อมลู มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.71  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยให้ครูผู้ สอนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
สมทุรสงคราม จ านวน 5 คน ทดลองใช้ฐานข้อมลูแหล่งการเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงครามท่ีพฒันาขึน้ จากนัน้
ให้ครูผู้ สอนด าเนินการท าแบบประเมินคุณภาพฐานข้อมูล และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร  จ านวน 41 คน ทดลองใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีพัฒนาขึน้ 
จากนัน้ให้นกัเรียนด าเนินการท าแบบประเมินความพงึพอใจออนไลน์ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงครามแบง่ออกเป็น 2 ส่วน

คือ ด้านฐานข้อมลูและด้านแหลง่การเรียนรู้ ซึง่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.sskdatabase.com 
1.1 ด้านฐานข้อมลู 
สว่นประกอบของฐานข้อมลู ประกอบด้วย  เนือ้หา  ภาพประกอบ  การสืบค้นข้อมลู การเพิ่ม/

การลด/แก้ไข ข้อมลู คูมื่อการใช้ฐานข้อมลู การเช่ือมโยงไปยงัสว่นท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ และการพิมพ์รายงาน  
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1.2 ด้านแหลง่การเรียนรู้ สว่นประกอบของแหลง่การเรียนรู้ 
 1.2.1 ข้อมูลจังหวัด ประกอบด้วย ประวตัิจงัหวัด สภาพทัว่ไป ท่ีตัง้และอาณาเขต 

เศรษฐกิจ การคมนาคม  ประชากร  แผนท่ีจงัหวดั  และผู้บริหารจงัหวดั 
1.2.2 แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานท่ี ประกอบด้วย  โบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ

อนสุาวรีย์/อนสุรณ์สถาน  อทุยานประวตัศิาสตร์  ศาสนสถาน  พิพิธภณัฑ์  แหลง่ทอ่งเท่ียว และสถาปัตยกรรม 
1.2.3 แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ประกอบด้วย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปิน 

บคุคลส าคญัทางศาสนา  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชมุชน และผู้ รู้ด้านตา่งๆ 
1.2.4  แหล่งการเรียนรู้ประเภทประเพณีและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประเพณี/

พิธีกรรม  ศาสนาและความเช่ือ  ภาษาและวรรณกรรม  ศิลปะการแสดงและดนตรี  ทศันศิลป์ และเอกสาร/
หนงัสือ 

1.2.5 แหล่งการเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อาชีพ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

1.2.6 แหลง่การเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ป่าชายเลนและ
แมน่ า้ล าคลอง 

ภาพประกอบ 1 ตวัอย่างฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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2. ผลการพฒันาฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม
2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมุทรสงคราม โดย

ภาพรวม พบว่า ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวัดสมุทรสงครามมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.71, S.D. = .39)  โดยด้านการออกแบบและการสืบค้น (X = 4.72, 

S.D. = .23) และด้านการจดัการข้อมลู  (X = 4.72, S.D. = .53) มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้าน

เนือ้หา (X = 4.69, S.D. = .45) 
3. ผลการตรวจสอบคณุภาพของฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ในจงัหวดัสมทุรสงคราม

3.1 ผลการประเมินคณุภาพของฐานข้อมลูแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมุทรสงครามโดยภาพรวม 

พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.54, S.D. = .32)  โดยด้านการ

น าไปใช้ (X = 4.70, S.D. = .45) มากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านการสืบค้น (X = 4.65, S.D. = .42)   และด้าน

เนือ้หา (X = 4.46, S.D. = .47)  ตามล าดบั 
3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด

สมทุรสงคราม พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.39, S.D. = .29)  

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เนือ้หาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ตามสาระวิชา (X = 4.71, S.D. = 

.60)  รองลงมา คือ ช่วยให้รู้แหล่งวิทยาการชมุชนมากขึน้  (X = 4.66, S.D. = .48)   และ ความเร็วในการ

แสดงผลข้อมลู (X = 4.49, S.D. = .71)  ตามล าดบั 

อภปิรายผล 
1. ผลการส ารวจองค์ประกอบฐานข้อมลู ประกอบด้วย เนือ้หา  ภาพประกอบ การสืบค้นข้อมูล

คูมื่อการใช้ฐานข้อมลู โดยในหน้าแรกของฐานข้อมลู ควรมีส่วนประกอบ เช่น  ช่ือหน่วยงาน เมนแูละเนือ้หา  
ตราสญัลกัษณ์ ช่ือฐานข้อมลู สอดคล้องกบัผลการศกึษาของคมกริช ซ้อนบญุ (2548) ท่ีท าการส ารวจระบบ
ฐานข้อมลูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ว่าฐานข้อมลูควรมีรายละเอียดเก่ียวกับ ช่ือ หวัข้อ ท่ีอยู่โดยวางในต าแหน่งท่ี
สงัเกตง่าย  อ่านได้ชดัเจน และแสดงในทุกๆ หน้าของฐานข้อมูล  พร้อมทัง้มีรูปภาพซึ่งมีความทนัสมัย 
นอกจากนี ้ชนญัชิดา สวุรรณเลิศ (2548) และพรรณทิพา  หวัหนองหาร (2547) ได้ท าการพฒันาฐานข้อมูล
แหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม  ซึ่งประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูลและการจัดการข้อมูล ด้านกราฟิก/
มลัติมีเดีย  ลกัษณะของตวัอกัษรท่ีใช้ในฐานข้อมลู ควรเลือกตวัอกัษรท่ีมีขนาดชดัเจนและอ่านง่าย สีของ
ตวัอกัษรเดน่ชดั สบายตา ไม่มีสีสนัและลวดลายมากเกินไป  สอดคล้องกบั แอนและคณะ (Ann et al, 2006) 
ท่ีกลา่ววา่ การออกแบบตวัอกัษรข้อความต้องมีความชดัเจน อ่านง่าย เลือกใช้ชนิดและขนาดของตวัอกัษรท่ี
คาดว่าเป็นตวัอกัษรมาตรฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกลุ่มเป้าหมาย  และไม่ควรใช้ตวัอกัษรเกินกว่า 2 

165



รูปแบบใน 1 หน้าจอ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เจนจิรา  อนนัตกาล (2548) ท่ีท าการศกึษาองค์ประกอบ
ด้านมลัติมีเดียว่า ผู้ ใช้ให้ความส าคญักบัข้อความ ท่ีเป็นตวัอกัษรท่ีเป็นแบบท่ีอ่านง่าย ชดัเจน กลมกลืนกับ
ทกุๆ หน้า ขนาดตวัอกัษรของหวัเร่ืองเป็น 24 point ตวัหนา ขนาดของเนือ้หา 16 point  และสีพืน้หลงัควร
เป็นสีอ่อนและตวัอกัษรข้อความสีเข้ม สอดคล้องกบั   Pei-Chen and Hsing (2005) ท่ีกล่าวว่า การใช้พืน้
หลังและสีควรเลือกใช้พืน้หลังสีเข้ม ให้เลือกสีตัวหนังสือสีอ่อน หรือถ้าเลือกพืน้หลังสีอ่อนให้เลือกสี
ตวัหนงัสือสีเข้ม หลีกเล่ียงพืน้หลงัท่ีมีลาย 

2. ผลการส ารวจแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงคราม สรุปว่า ในการก าหนดขอบเขตเนือ้หาท่ี
ใช้ในการพฒันาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ได้แบ่งประเภทแหล่งการเรียนรู้เป็น 6 ประเภท คือ ด้านข้อมูล
จงัหวดั  ด้านสถานท่ี  ด้านบคุคลส าคญั/ปราชญ์ชาวบ้าน   ด้านประเพณีและศลิปวฒันธรรม  ด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณทิพา  หัวหนองหาร 
(2547) ท่ีศึกษาองค์ประกอบของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ด้านวฒันธรรมจงัหวดัร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 
ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด  สถานท่ีส าคัญ บุคคลและปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  ของดีท้องถ่ิน 
เอกสารส าคญั ธรรมชาติวิทยา และอภิญญา สงเคราะห์สุข (2549) กล่าวว่าเนือ้หาข้อมูลท้องถ่ินใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม ประกอบด้วย สถานท่ีส าคญั  บุคคลส าคญัและปราชญ์ชาวบ้าน  วิถีชีวิต  
ภมูิปัญญา ของดีของท้องถ่ิน เอกสารส าคญั ธรรมชาตวิิทยา 

3. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวัดสมุทรสงคราม โดย
ภาพรวม พบวา่ ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมลูแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมทุรสงครามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล  มีความสะดวก สามารถตอบสนองผู้
ใช้ได้และใช้งานง่าย ท าให้ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคล้องกับ  ชนญัชิดา  สวุรรณเลิศ (2548) 
ท่ีกล่าวว่า การพฒันาฐานข้อมูลจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้ได้เป็นอย่างดี มีความ
เหมาะสมในการสืบค้น แหล่งจดัเก็บการบนัทึกข้อมลู การสืบค้นสารสนเทศ การรายงานผล การพิมพ์ข้อมลู 
องค์ประกอบเหล่านี ้สร้างความพึงพอใจต่อผู้ ใช้ระบบ  และสอดคล้องกับงานวิจยัของ จิรศกัดิ์  คณุอุดม 
(2547)  ท่ีออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูล ท่ีใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถกรอกข้อมูล บนัทึกข้อมูล 
ค้นหาข้อมลูและปรับเปล่ียนข้อมลูได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  เน่ืองจากฐานข้อมูล แหล่งการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ มีเนือ้หาท่ีอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการ
ของผู้ ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับคมกริช  ซ้อนบุญ (2548) ท่ีกล่าวว่า ระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้
จ านวนมาก และสามารถสืบค้นได้จากค าค้น ท าให้เกิดความพึงพอใจในการค้นหาข้อมลู ซึ่งข้อมลูท่ีดีควรมี
ประโยชน์ ถกูต้องแมน่ย า มีความสมบรูณ์ครบถ้วนและตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูผู้สอนสามารถใช้ฐานข้อมลูแหลง่การเรียนรู้ เป็นส่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเห็นถึงความส าคญัและ

ตระหนกัถึงแหลง่การเรียนรู้ในท้องถ่ิน ในการอนรัุกษ์ท้องถ่ินของตนเอง 
2. ควรมีการน าฐานข้อมลูไปเช่ือมโยงกบัรายวิชาตา่งๆ เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบั

แหลง่การเรียนรู้ตา่งๆ ในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัการพฒันารูปแบบการน าเสนอฐานข้อมลูให้มีความแปลกใหม่เพิ่มขึน้   โดยน าเอา

ระบบมลัตมีิเดีย ภาพเคล่ือนไหวหรือวีดทิศัน์มาใช้ในการจดัเก็บลงฐานข้อมลู จะท าให้มีความนา่สนใจมาก
ยิ่งขึน้ 

2. ควรมีการพฒันาฐานข้อมลูให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัฐานข้อมลู เช่น การให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วม
มากกว่าการอ่านรายละเอียดเนือ้หาเพียงอย่างเดียว ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์ 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศกึษาธิการ 2545 คู่มือพัฒนาส่ือการเรียนรู้ กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ 
คมกริช  ซ้อนบุญ  2548  การพฒันาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถ่ินจังหวดัระยองบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลยับรูพา 
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กาฬสินธุ์  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม                

เจนจิรา อนนัตกาล 2548 การศึกษารูปแบบโฮมเพจเว็บไซต์ทางดา้นการศึกษาระดบัอดุมศึกษา        ที่ตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ช้ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

ชนญัชิดา สวุรรณเลิศ 2548 การพฒันาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้จงัหวดัมหาสารคาม ส าหรับศูนย์สารนิเทศ
อีสานสิรินธร ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ด าริ บุญชู 2548 การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา วารสารวิชาการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 8(1) : 27 
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การใช้แหล่งเรียนรู้และภมูปัิญญาในจังหวัดนนทบุรี 

เพื่อพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา* 

Learning Resources and Local Wisdoms Utilization in 

Nonthaburi Province for  School Curriculum Development 

รองศาสตราจารย์สุมนทพิย์   บุญสมบัต ิและคณะ 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ มสธ. 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันาโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) สงัเคราะห์แหลง่เรียนรู้และ 

ภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 2) วิเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุท่ีสอดคล้องกบัสาระ

และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3) พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ และ 4) ประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และ 

ภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยประวัติความ

เป็นมาของนนทบรีุด้านสภาพภมูิศาสตร์และประวตัศิาสตร์ แหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติและสงัคม ผลกระทบ

จากกระแสการพฒันา ภมูิปัญญาด้านเกษตรกรรม ด้านการจดัการทรัพยากรทางธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ด้านหตัถกรรม ด้านวิสาหกิจชมุชน ด้านการดําเนินชีวิตในสงัคม ด้านภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมและ

ประเพณี บุคคลสําคญัและศาสนา (2) การจัดกลุ่มแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวดันนทบุรีทัง้ 13 

เร่ือง มีความสอดคล้องกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมของช่วงชัน้ท่ี 3 ทัง้ 5 สาระหลกั (3) ผลการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ

ภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุได้ หลกัสตูรนนทบรีุ : นครแห่งความร่ืนรมย์ท่ีเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้เวลาเรียน 1 ภาค

การศกึษา 40 ชัว่โมง มีคา่เท่ากบั 1 หนว่ยกิตประกอบด้วย 13 หน่วยการเรียนรู้ และ  (4) ผลการประเมิน 

--------------------- 

* คดัมาจาก วารสารศกึษาศาสตร์ มสธ. ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 มิ.ย. – พ.ย. 2550, หน้า 1 - 7
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หลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ โดยการศึกษาความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนพบวา่แผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 13 แผน มีความชดัเจนและสมบรูณ์ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้สอน

ได้ทนัที นักเรียนมีความรู้ทกัษะและกระบวนการทางวิชาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทางสงัคม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

หลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ อยูใ่นระดบัมาก 

 

ABSTRACT 

This study a research and development with the purposes to (1) synthesize learning 

resources and wisdom in Nonthaburi Province : (2) analyze learning resources and wisdom in 

Nonthaburi Province relevant to learning substances and standards of basic education 

curriculum : (3) develop school-based curriculum utilizing learning  resources and wisdom in 

Nonthaburi Province : and (4) evaluate the developed school-based curriculum utilizing learning 

resources and wisdom in Nonthaburi Province. 

Research findings were as follows : 

1. Learning resources and wisdom in Nonthaburi Province consisted of geographical 

and historical backgrounds of Nonthaburi Province; learning resources; impacts of development 

trend on Nonthaburi; the wisdom on agriculture, natural resources and environment 

management, handicrafts, and community enterprises; social life; language and literature ; arts 

and traditions ; important people ; and religion. 

2. The grouping of the 13 learning  resources and wisdom in Nonthaburi Province was  

relevant to the five main substances of the Third Level learning substances in the Social Studies, 

Religion and Culture learning  Area. 

3. The result of school-based curriculum development utilizing learning resources and 

wisdom in Nonthaburi Province was that the school-based curriculum was developed in the 

form of the Course : Nonthaburi, the Pleasant City. The Course was a supplementary course in 

the  Social Studies, Religion and Culture Learning Area for Mathayom  Suksa I level .It was a 

semester course with one credit requiring 40 hours of study time. It comprised 13 learning  units 
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4. Evaluation of the developed  school-based curriculum utilizing learning resources 

and wisdom of Nonthaburi Province was undertaken by  studying opinions of teachers, 

students’ learning achievement and opinions toward the school-based curriculum. Findings on  

opinions of teachers were on learning plans, most of them were clear and complete for teacher s  to  

use in their teaching right away, and on the learning process of students, the students acquired 

knowledge, skills and processes including the academic process, searching for knowledge by 

oneself process, and social process. On student’s learning achievement of students were 

significantly higher than their pre-learning  counterpart  And on students’ opinions toward the 

developed school-based curriculum utilizing  learning resources and wisdom in Nonthaburi  

Province, students’ opinion rating means were  at the high level. 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 จากการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา (สํานกัประเมินผลการจดั

การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ พฤศจิกายน 2545) พบว่า

ในการจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษามีความก้าวหน้าระดบัปานกลางในส่วนของการจดัตัง้และพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนรู้ได้ดําเนินการในรูปการจดักิจกรรม

หลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม การจดันิทรรศการ การผลิตเอกสารและส่ืออุปกรณ์เก่ียวกับ

แหลง่เรียนรู้การพฒันาบคุลากรเพ่ือการพฒันาแหลง่เรียนรู้ การนําร่องศกึษารูปแบบและจดัตัง้แหลง่เรียนรู้

ตา่ง ๆ กลา่วได้วา่มีความก้าวหน้าระดบัปานกลาง 

 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปการเรียนรู้ในด้านหลักสูตรสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในส่วน

หลกัสตูรแกนกลาง คือ การเปล่ียนแปลงจากโครงสร้างหลกัสตูรเดิม โดยเฉพาะในเร่ืองสาระของรายวิชา

เวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัประเมินผลซึ่งเป็นเร่ืองใหม่

สําหรับครูและสถานศกึษา ครู บคุลากรและผู้บริหารสถานศกึษาขาดความรู้ความเข้าใจ สําหรับหลกัสตูร

สถานศึกษาท่ีสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานต้องจดัทําสาระหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร

แกนกลางในสว่นท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชมุชน สงัคม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์เพ่ือ

เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ ปรากฏว่าโรงเรียนสว่นใหญ่ท่ีไม่ใช่โรงเรียนนํา
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ร่องและโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลกัสตูรโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ยงัไม่มีความพร้อมในการพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษาและนําหลักสูตรไปใช้ และขาดการประสานงานระหว่างทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้

ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการจัดตัง้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พบ

ปัญหาและอุปสรรคสําคญั คือ การติดตาม การจดัตัง้และพฒันาแหล่งเรียนรู้เท่าท่ีดําเนินการอยู่ภายใน

ช่วงเวลาจํากัด ไม่ครอบคลมุและครบถ้วนทุกหน่วยงาน เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้มีอยู่มากมายในทุกชุมชน 

ตลอดจนการดําเนินงานเป็นไปในลกัษณะต่างคนตา่งทํา ไม่มีแผนงานโครงการในการพฒันาใช้ประโยชน์

จากแหลง่เรียนรู้ร่วมกนั (สํานกัประเมินผลการจดัการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 2545 หน้า 12-15;หน้า 

52-55) ทัง้นีปั้ญหาดงักลา่วอาจครอบคลมุถึงปัญหาท้องถ่ิน เน่ืองจากแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินมี

ความเก่ียวข้องกนั 

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอด

ชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง

การศึกษาสําหรับผู้ สําเร็จมัธยมศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคม หน้าท่ีหลักของ

มหาวิทยาลยันอกจากงานด้านการสอนและการวิจยัในระดบัอดุมศึกษาแล้ว ยงัได้ให้บริการทางวิชาการ 

และทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมอีกด้วย และโดยท่ีมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชมีพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดั

นนทบรีุ ซึง่เป็นเมืองเก่ามาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 20 

กิโลเมตรมหาวิทยาลยัจงึตระหนกัดีถึงหน้าท่ีในการให้บริการด้านวิชาการและทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมของ

ชมุชนจงัหวดันนทบุรีได้ดํารงอยู่สืบไป ด้วยเหตนีุส้าขาวิชาศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา 

และการเรียนการสอน จึงสนใจในการสํารวจวิจยัแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินในจงัหวดันนทบรีุ ซึง่มี

อยู่เป็นจํานวนมากว่ามีอยู่ท่ีใดบ้าง เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่า และแสดงถึงความรอบรู้ของคนในจงัหวดั

นนทบรีุ มีการนําแหลง่เรียนรู้ และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุมาใช้กบัหลกัสตูรในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

จงัหวดันนทบรีุมากน้อยเพียงใด เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาและจดัการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุกบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดันนทบรีุ 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพ่ือสงัเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 
2. เพ่ือวิเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุท่ีสอดคล้องกบัสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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3. เพ่ือพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 
4. เพ่ือประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย  
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพฒันาโดยใช้หลกัการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมโดยมีกรอบ

แนวคดิการวิจยั ดงันี ้  

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 ขัน้ตอนที่ 1 การสงัเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้

เก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้และภมูปัิญญาในจงัหวดันนทบรีุ ผู้วิจยัดําเนินการ ดงันี ้

1. ศกึษาข้อมลูทตุยิภมูิเก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ โดยการศกึษา
เอกสาร ตําราตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ศกึษาข้อมลูปฐมภมูิจากผู้ รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ นําท้องถ่ิน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

จํานวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์ จํานวน 10 ฉบบั การ

วิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 

 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

- หลกัสตูรแบบยดึมาตรฐานการเรียนรู้ 

- รูปแบบหลกัสตูรในลกัษณะสาระเพิ่ม 

  เติมในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 

  ศาสนา และ วฒันธรรม 

องค์ความรู้เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้และ 

ภูมปัิญญาในจังหวัดนนทบุรี 

- การวิเคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร 

‐ การสมัภาษณ์ปราชญ์-ชาวบ้าน 

- การสํารวจแหลง่เรียนรู้ 

- การสืบค้นจากฐานข้อมลูจงัหวดั 
หลกัสตูรรายวิชา 

นนทบรีุ : นครแหง่ความร่ืนรมย์ 

การประเมนิหลักสูตร 

- ความคิดเหน็ของผู้ทรง- 

   คณุวฒุิ 

‐ บนัทกึผลการสอนของครู 

- ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

- ความคิดเหน็ของนกัเรียน 
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ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุท่ีสอดคล้องกบัสาระและ 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้ได้หลกัสตูรแบบยดึมาตรฐานการเรียนรู้ใน

ลกัษณะสาระเพิ่มเตมิในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ผู้วจิยัดําเนินการ ดงันี ้

1. ศกึษาคูมื่อการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

2. ศกึษาการจดัสาระการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544   

3. ศกึษาผงัมโนทศัน์และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 

4. จดักลุม่แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุให้สอดคล้องกนัในแตล่ะสาระ ซึง่

ประกอบด้วย สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

และการดําเนินชีวิต สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี 4 ประวตัศิาสตร์ สาระท่ี 5 ภมูศิาสตร์ 

5. สมัมนาวิพากษ์แหล่งเรียนรู้ และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบุรีท่ีสอดคล้องกบัแต่ละสาระของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนือ้หา และ

ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จํานวน 5 คน 

ขัน้ตอนที่ 3 การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ  

ผู้วิจยัดําเนินการดงันี ้

1. สร้างหลกัสตูร นนทบรีุ :นครแห่งความร่ืนรมย์ ประกอบด้วย จดุมุง่หมายของหลกัสตูรคําอธิบาย

รายวิชา สาระและมาตรฐานการเรียนรู้เนือ้หาสาระประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 13 หน่วย และนําเนือ้หา

สาระทัง้ 13 หน่วย มาจดัเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ระดบัหน่วยและรายชัว่โมง ซึ่งประกอบด้วย หวัเร่ือง 

ระยะเวลาท่ีใช้สอน สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ตรวจสอบคณุภาพของโครงร่างหลกัสตูร เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม

ของหลกัสตูรโดยผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านเนือ้หาและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

3. ทดลองใช้หลกัสูตร เป็นการนําหลกัสูตรท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ และ

ปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ แล้วนําไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิริ

นทร์นนทบรีุ 
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ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการประเมินผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของครู

ต่อหลกัสตูรสถานศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและความคิดเห็นของนกัเรียนต่อหลกัสตูร 

ผู้ให้ข้อมลูประกอบด้วย ครูผู้สอน และนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย บนัทึก

การสอนหลงัสอนของครูผู้สอนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีตอ่หลกัสตูรการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา ค่าเฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สมัประสทิธ์ิการแปรผนั 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของนนทบุรี 
ด้านสภาพภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสงัคม ผลกระทบจากกระแสการ

พัฒนาท่ีมีต่อนนทบุรี ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม ด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้านหัตถกรรม ด้านวิสาหกิจชุมชน การดําเนินชีวิตในสังคม ภาษาและวรรณกรรม 

ศลิปกรรมและประเพณี บคุคลสําคญั และศาสนาในจงัหวดันนทบรีุ 
2. การจัดกลุ่มแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีทัง้ 13 เร่ือง มีความสอดคล้องกับ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมของช่วงชัน้ท่ี 3 

ทัง้ 5 สาระหลกั ซึ่งประกอบด้วย สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง

วฒันธรรมและการดําเนินชีวิต สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี 4 ประวตัศิาสตร์ และสาระท่ี 5 ภมูิศาสตร์ 
3. ผลการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบรีุ คือ ได้

หลกัสตูรนนทบรีุ : นครแห่งความร่ืนรมย์ ท่ีมีลกัษณะเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเตมิในกลุม่สาระการเรียนรู้

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ใช้เวลาเรียน 1 ภาคการศกึษา 40 ชัว่โมง มีคา่

เท่ากบั 1 หน่วยกิต ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 13 หน่วย การเรียนรู้ท่ีครอบคลมุแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญา

ในจงัหวดันนทบรีุอนัได้แก่ 1) จากบ้านตลาดขวญัสูน่นทบรีุ : ความเป็นมาของจงัหวดันนทบรีุ 2) แหลง่

เรียนรู้ของนนทบรีุ 3) กระแสการพฒันาของนนทบรีุ  4) ภมูิปัญญาด้านเกษตรกรรมของชาวนนทบรีุ 5) 

ภมูิปัญญาด้านการจดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมของชาวนนทบรีุ 6) ภมูิปัญญาด้านหตัถกรรมของ

ชาวนนทบรีุ 7) ภมูิปัญญาด้านวิสาหกิจชมุชน และ OTOP  นนทบรีุ 8) การบริหารราชการของจงัหวดั
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นนทบรีุ และยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันนทบรีุ 9) การดําเนินชีวิตในสงัคมของชาวนนทบรีุ 10) 

ภาษาและวรรณกรรมของชาวนนทบรีุ 11) ศลิปกรรมและประเพณีของชาวนนทบรีุ 12) บคุคลสําคญัของ

จงัหวดันนทบรีุ และ 13) หลกัธรรมน้อมนําสขุ 

4. ผลการประเมินหลกัสตูรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาในจงัหวดันนทบุรี โดย
การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อหลกัสูตรสถานศึกษา การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน และการศกึษาความคดิเห็นของนกัเรียนตอ่หลกัสตูรสถานศกึษา ผลการวิจยัปรากฏวา่ 

 4.1 ความคิดเห็นของครูผู้ สอนพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ มีความชัดเจน และสมบูรณ์

ครูผู้ สอนสามารถนําไปใช้สอนได้ทันที นักเรียนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการทัง้ทักษะทางวิชาการ 

ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทกัษะทางสงัคม 

 4.2 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน 

 4.3 ความคดิเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่หลกัสตูรสถานศกึษา โดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาใน

จงัหวดันนทบรีุ อยู่ในระดบัมาก และในอนัดบัแรกคือ นกัเรียนรู้สกึว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดจากภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน มีคณุค่าควรอนุรักษ์ไว้ รองลงมาคือ นกัเรียนรู้สึกว่าโบราณสถาน โบราณวตัถุในจงัหวดั

นนทบรีุควรแก่การอนรัุกษ์ไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

1. สถานศกึษาในจงัหวดันนทบรีุ ควรรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัภมูิปัญญาและแหลง่เรียนรู้แตล่ะ

ท้องถ่ิน เพ่ือได้ข้อมลูท่ีหลากหลาย และเป็นข้อมลูเชิงลกึ 

2. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา สถานศกึษาควรกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเก่ียวกบั

ท้องถ่ินในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาหลกัสูตรท้องถ่ินอาจทําได้โดยกําหนดเป็นสาระเพิ่มเติม หรือสอดแทรกใน

สาระพืน้ฐานของทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

4. กระบวนการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา ควรอาศยัความร่วมมือระหว่างท้องถ่ิน  และ

สถานศกึษาในทกุขัน้ตอน 
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Developing Community Enterprises Following the Sufficiency Economy Philosophy 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)วิเคราะห์สภาพการ

ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  2)  ศึกษาปัจจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  3)  ศึกษาแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน  การสุ่มตัวอย่างใช้แบบแบ่งชั้นภูมิกับวิสาหกิจชุมชนที่มีการด าเนินกิจกรรม 3 ประเภท 
ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์  การบริการ และการแปรรูป แต่ละประเภทท าการศึกษากับวิสาหกิจชุมชนที่มี
ระดับแตกต่างกัน 2 ระดับ คือ ก้าวหน้า และพื้นฐานตามล าดับ จากนั้นก าหนดตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนโดย
การคัดเลือกแบบเจาะจงได้วิสาหกิจชุมชนที่ศึกษาจ านวน 6 วิสาหกิจชุมชน ตามประเภทของวิสาหกิจ
ชุมชน และต่างระดับ ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตเมล็ดพันธุ์  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโนนสว่าง  และ
หนองมะค่าแต้ วิสาหกิจชุมชนประเภทการบริการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบุไทรโฮมสเตย์และบ้านสุขสมบูรณ์ 
วิสาหกิจชุมชนประเภทการแปรรูป ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนจิกสูง และเกาะกา ตามล าดับ การสุ่มสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนใช้การสุ่มแบบพบโดยบังเอิญจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งของสมาชิกทั้งหมด  ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์SWOT  

ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชน ที่ศึกษาเริ่มจัดต้ัง ต้ังแต่ปีพ.ศ.2548 – 2551 ส่วนใหญ่ไม่มี
ส านักงาน การบริหารงานกลุ่มและกองทุนส่วนใหญ่ด าเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มที่มาจากการ
เลือกต้ัง ประกอบด้วยประธานและกรรมการ 5-15 คน มีกฎระเบียบข้อบังคับ  แหล่งของเงินกองทุนเริ่มต้น
มาจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ  การด าเนินกิจกรรมการผลิตของกลุ่ม และการระดมหุ้น
จากสมาชิก การจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ อบรมจากศูนย์เรียนรู้ การเรียนรู้ภายในกลุ่ม การ
ทดลองด้วยตนเอง และการศึกษาดูงาน  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 2 ด้าน
คือ 1)ปัจจัยทั่วไป ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สมาชิก ประธาน/กรรมการ ระบบการบริหารงาน 
ศูนย์เรียนรู้ การเรียนรู้ของสมาชิก ผู้สืบทอดและผู้อาวุโส ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ปัจจัยการ
ผลิต พ่อค้าคนกลาง หน่วยงานสนับสนุนและการแข่งขัน 2)ปัจจัยเฉพาะ ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ประกอบด้วย ระบบชลประทาน ปัจจัยการผลิต  การแปรรูปผลผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การลดต้นทุน
การผลิต  การจัดตลาดกลางแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว และการจัดต้ังสวัสดิการชาวนา  ปัจจัยเฉพาะด้านการ
บริการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว การปรับปรุงและ
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
ความสะอาดของสถานที่ อาหารและที่พัก สินค้าที่ระลึก ของฝาก และการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเฉพาะด้าน
การแปรรูป  ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหาร สุขลักษณะ  ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี และภาชนะ
บรรจุ  แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย 1)แบบวัฏจักรการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแบบ
การพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มจากการส ารวจพื้นที่ การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด การประเมินวิสาหกิจ
ชุมชนก่อนเริ่มด าเนินการพัฒนา การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท า
แผนปฏิบัติการ การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลภายหลังการพัฒนา  2) แนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความต่างกันตามระดับการพัฒนาและกิจกรรมหลักในการผลิต  
ค าส าคัญ  : วิสาหกิจชุมชน   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract 

This was a participatory action research with the objectives of 1) analyzing the 

operational status of the community enterprises studied; 2) studying factors for developing 

the community enterprises through a participatory process following the sufficiency economy 

philosophy; and 3) studying ways to make the community enterprises self sufficient. Sample 

community enterprises were first chosen through multi-level sampling to represent 3 types of 

enterprises: seed production, service, and processing; and two levels of enterprise: advanced 

and basic. Then 6 community enterprises were selected by purposive sampling to include one 

enterprise at each level for all 3 types. The seed production enterprises were None Sawang 

and Nong Makhadae. The service enterprises were Busai Home Stay and Baan Suksomboon. 

The processing enterprises were Jiksoong and Koh Kah. Data were gathered from at least half 

of the members of each enterprise, randomly selected by accidental sampling. Quantitative 

data were analyzed by descriptive statistics consisting of percentage, means, and standard 

deviation. Qualitative data were analyzed by content analysis, classification and SWOT 

analysis.     

The results showed that: 1) the community enterprises were established from 2005-

2008; most did not have offices; they were managed by elected boards consisting of a 

chairman and 5-15 members; they had written rules; in most cases the funds were managed 

by the board; the original funding came from government assistance with factors of 

production, income from the groups’ business and the sale of shares to members; several 

kinds of learning management were employed including learning centers, group learning, 

independent experimentation and study trips. 2) Both general factors and specific factors 

affected the development of the enterprises. (a) general factors consisted of internal factors: 

members, chairman, directors, management system, learning centers, member learning, 

successors and seniors; and external factors: natural disasters, factors of production, 

middlemen, support agencies and competition. (b) specific factors consisted of for seed 

production enterprises: irrigation, factors of production, value added processing of rice, cost 

reduction, management of the central rice seed trading market, and welfare for farmers; for 

service enterprises: weather and environment, development, maintenance and improvement 

of tourism resources, infrastructure, traveler safety, cleanliness of the tourist accommodations 

and food, souvenirs for sale, and public relations; for processing enterprises: materials, 

equipment, hygiene, product quality and packaging. 3) The recommended way of developing 

the enterprises was to use an 8-step process starting from a survey of the area, to setting goals 

and indicators, pre-evaluation of the enterprise, development strategy implementation, 
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exchange and learning, formation of an action plan, follow-up and finally post-evaluation. 

Ways of developing the community enterprises differed depending on the starting level of 

development of the enterprise and the type of business.        

Keywords: community enterprise,  Sufficiency Economy Philosophy 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
ประชากรในชนบทส่วนใหญ่ของประเทศยึดอาชีพหลักคือการเกษตร ซึ่งมักท าแบบยังชีพที่มีความ

สอดคล้องกับประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ จนปัจจุบันการพัฒนาการเกษตรจากเดิมแบบยังชีพ
พึ่งพาตนเองได้ภายในชุมชนเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อจ าหน่ายมากขึ้น ท าให้ต้องพึ่งพา
ปัจจัยการผลิตและปัจจัยการด ารงชีพจากภายนอกชุมชนมากขึ้นตามไปด้วย ท าให้รายจ่ายมากกว่ารายได้
ที่ได้จนเกิดภาระหนี้สินและปัญหาอ่ืนอีกมากมาย ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนจนไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
ประกอบกับปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นชุมชนจึงต้อง
มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้  

การส่งเสริมให้ชุมชนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนชนบทได้ปรับเปลี่ยน
การพึ่งพิงปัจจัยต่างๆ จากภายนอกชุมชนเป็นการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยอาศัยทุนของตนเองและทุน
ของชุมชนที่มี การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีรูปแบบการพัฒนาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้ไปในทางสาย
กลางก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ ใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุก
ขั้นตอน  เพื่อให้การพัฒนาน าไปสู่ความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง
ท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง แก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ซึ่งผลสุดท้ายท าให้ชุมชนเข้มแข็ง
ขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนที่ก าลังจัดต้ังขึ้นและที่ได้จัดต้ัง
ขึ้นแล้วส่วนใหญ่มุ่งเน้นการตอบสนองด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก หลงลืมรากเหง้า ยังไม่สามารถประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างบูรณาการเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการกลุ่ม ท าให้วิสาหกิจชุมชนไม่
สามารถสนองตอบต่อชุมชนได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาหาวิธีการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิกับวิสาหกิจชุมชนที่มีการ

ด าเนินกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  การบริการ และการแปรรูป แต่ละประเภท
ท าการศึกษากับวิสาหกิจชุมชนที่มีระดับแตกต่างกัน 2 ระดับ(สมจิต โยธะคง 2553 ) คือ ก้าวหน้า และ
พื้นฐานตามล าดับ จากนั้นก าหนดตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงได้
วิสาหกิจชุมชนที่ศึกษาจ านวน 6 วิสาหกิจชุมชน ตามประเภทของวิสาหกิจชุมชน และต่างระดับ ดังนี้ดัง
(ตารางที่ 1) วิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตเมล็ดพันธุ์  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสว่าง และบ้านหนอง
มะค่าแต้ วิสาหกิจชุมชนประเภทการบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านบุไทรโฮม สเตย์และบ้าน
สุขสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนประเภทการแปรรูปอาหาร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจิกสูง 
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะกา ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีสุ่มแบบพบโดย
บังเอิญจ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรท้ังหมด 
ตารางท่ี 1  กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนท่ีท าการศึกษา 

ระดับการพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว 

จ.บุรีรัมย์ 

ด้านการบริการการท่องเที่ยว 
จ.นครราชสีมา 

ด้านการแปรรูป
อาหาร 

จ.นครนายก 
ระดับพื้นฐาน บ้านโนนสว่าง 

อ.บ้านด่าน 
บ้านสุขสมบูรณ์ 
อ.วังน้ าเขียว 

บ้านเกาะกา 
อ.ปากพลี 

ระดับก้าวหน้า บ้านหนองมะค่าแต้ 
อ.เมือง 

บุไทรโฮมสเตย์ 
อ.วังน้ าเขียว 

บ้านจิกสูง 
อ.ปากพลี 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน

องค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 
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1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด
สอบถาม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
2) แบบประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน มีลักษณะเป็น

ค าถามประเมินความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน แบบมาตรวัดประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert’s scale) 5 
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส าหรับการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน 
องค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ไปทดลองใช้กับเกษตรกร จ านวน 30 ราย เพื่อ
ทดสอบความเชื่อมั่น  แล้วน าเครื่องมือวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ 

3) ประเด็นการการสัมมนาเจาะกลุ่ม การจัดเวทีชาวบ้าน และการสัมมนาแบบมีส่วน
ร่วมออกแบบประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในแต่ละพื้นที่ของ

จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และนครนายก  เพื่อนัดหมายเกษตรกรท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์ การประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การสัมมนาเจาะกลุ่ม การจัด
เวทีชาวบ้าน และการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งตามประเภทข้อมูลเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์SWOT   ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย 
1. สภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จากการสอบถาม สัมภาษณ์สมาชิกและผู้น ากลุ่ม

พบว่าสภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้ังแต่ปี 2548-
2551 การบริหารกลุ่มมีประธานและกรรมการประมาณ 5-15 คน ที่มาจากการเลือกต้ัง การบริหารกองทุน
มาจากกรรมการบริหารกลุ่มเป็นหลัก และ เงินกองทุนมาจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยภาครัฐ การ
ด าเนินกิจกรรมการผลิตของกลุ่มและการระดมทุนของสมาชิก การผลิตสินค้าและบริการจะมีความ
แตกต่างกันไปตามประเภทของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็น
หลัก กลุ่มบริการการท่องเที่ยวจะให้บริการด้านที่พักและน าชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กลุ่มแปรรูปอาหาร
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จะด าเนินการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ เช่น น้ าพริก ขนม เป็นต้น การด าเนินการด้านการตลาด มีการ
ประชาสัมพันธ์บ้างแต่ไม่ค่อยดีนัก และไม่ต่อเนื่อง วิธีการขายมีหลายวิธี เช่น เงินสด ให้ยืม แลกเปลี่ยน 
การเรียนรู้ มีหลายวิธี ได้แก่ การอบรมที่จัดโดยภาครัฐ การแลกเปลี่ยนในกลุ่ม การทดลองท าด้วยตนเอง 
และการศึกษาดูงาน 

จากข้อมูลสภาพการด าเนินงานพบว่าวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นฐานส่วนใหญ่การบริหารงานยัง
ไม่ค่อยเป็นระบบ กลุ่มในระดับก้าวหน้าจะมีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายกว่า ส าหรับกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านเกาะกาเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนใหม่จึงยังไม่มีการวางระบบการ
บริหารจัดการกลุ่ม และการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 

ตารางท่ี 1 สถานการณ์การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิต 
ข้อมูล วิสาหกิจชุมชน 

บ้านโนนสว่าง 
วิสาหกิจชุมชน  
บ้านหนองมะค่าแต้ 

ปีที่จัดตั้ง/การสนับสนุน 2550/ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมี 2548/ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมี 
กลุ่มและการบริหารกลุ่ม 

- วิธีการได้มา/วาระการ
ด ารงต าแหน่ง 

เลือกต้ัง/2 ปี เลือกต้ัง/ 2 ปี 

- กรรมการ(คน) 5 5 
- ที่ปรึกษา(คน) 1 1 
- วิธีการบริหาร มีระบบบริหารมีกฎระเบียบ  มีระบบบริหารมีกฎระเบียบ 

กองทุนหมุนเวียนและการ
บริหาร 

- คณะกรรมการ ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุ่ม ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุ่ม 
- กฎระเบียบ ม ี ม ี
- แหล่งที่มาของเงินกองทุน เงินกองทุนจากกลุ่มเดิม/

ดอกเบี้ยกู้ยืม 
เงินกองทุนจากกลุ่มเดิม/ 
ดอกเบี้ยกู้ยืม/ระดมหุ้น 

- การท าบัญชี ม ี ม ี
- การตรวจสอบ สมาชิก/เจ้าหน้าที่ สมาชิก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ข้อมูล วิสาหกิจชุมชน 

บ้านโนนสว่าง 
วิสาหกิจชุมชน  
บ้านหนองมะค่าแต้ 

การผลิต 

- เมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ขาวดอกมะลิ 105 
- อ่ืนๆ - ปุ๋ยอินทรีย์ 

ผ้าไหม 
หมอนฟักทอง 
พรมเช็ดเท้า 

การตลาดเมล็ดพันธุ์ 

- วิธีการขาย ให้สมาชิกกู้ยืม ขายให้เกษตรกร/ยืม/แลกเปลี่ยน/ 
- อ่ืนๆ - ออกร้านจ าหน่าย 

การเรียนรู ้

- เงินทุนเพื่อเรียนรู้ ไม่ม ี จากเงินกองทุน 
- วิธีการเรียนรู ้ โรงเรียนเกษตรกร/การศึกษา

ดูงาน/การแลกเปลี่ยนใน
กลุ่ม/การทดลองท าด้วยตนเอง 

โรงเรียนเกษตรกร/การศึกษาดู
งาน/การแลกเปลี่ยนในกลุ่ม/การ
ทดลองท าด้วยตนเอง 
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ตารางท่ี 2 สถานการณ์การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนด้านการบริการท่องเที่ยว 
ข้อมูล วิสาหกิจชุมชน 

บ้านสุขสมบูรณ์ 
วิสาหกิจชุมชนบุไทรโฮมสเตย์ 

ปีที่จัดตั้ง 2551 2550 
ท่ีตั้งส านักงาน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว 

จ.นครราชสีมา 
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว 

จ.นครราชสีมา 
สภาพพื้นท่ี เป็นที่สูงเป็นเขามีแหล่งท่องเทีย่ว เป็นที่สูงเป็นเขามีแหล่งท่องเทีย่ว 

ตามธรรมชาติที่สวยงาม ตามธรรมชาติที่สวยงาม 
กลุ่มและการบริหารกลุ่ม 

- วิธีการได้มา/วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

เลือกตั้ง/ ไม่มีวาระ เลือกตั้ง/ไม่มีวาระ 

- จ านวนกรรมการ(คน) 5 5 
- ที่ปรึกษา(คน) - 1 
- วิธีการบริหาร การบริหารยังไม่เป็นระบบมีกฎระเบียบ มีระบบบริหารที่ดีมีกฎระเบียบ 

กองทุนหมุนเวียนและการบริหาร 

- คณะกรรมการ ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุม่ ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุม่ 
- กฎระเบียบ มี มี 
- แหล่งที่มาของเงินกองทุน รายได้จากบริการบ้านพัก/น าชมแหล่ง

ท่องเที่ยว 
รายได้จากบริการบ้านพัก /ของที่ระลึก/

น าชมแหล่งท่องเที่ยว 
- การท าบัญชี มี มี 
- การตรวจสอบ สมาชิก มี 

    สินค้า/บริการ 

- ของที่ระลึก/ ของฝาก - มี 
- บ้านพัก มี มี 
- การน าชม ไม่มี ไม่ค่อยท า 

    การตลาด 

- การประชาสัมพันธ์ -  สื่อทีวี/บุคคล -  สื่อทีวี/บุคคล/ แผ่นพับ 
การเรียนรู้

- เงินทุนเพื่อเรียนรู้ ไม่มี ไม่มี 
- วิธีการเรียนรู้ การอบรมตามความสมัครใจ/การ

แลกเปลี่ยนในกลุ่ม/ 
การทดลองท าด้วยตนเอง 

โรงเรียนเกษตรกร/การศึกษาดูงาน/การ
แลกเปลี่ยนในกลุ่ม/การทดลองท าด้วย
ตนเอง 
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ตารางท่ี 3 สถานการณ์การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปอาหาร 
ข้อมูล วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านเกาะกา 

วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

บ้านจิกสูง 
ปีที่จัดตั้ง/การสนับสนุน 2551/ ไม่มี 2548/ รวมกลุ่มเรียนรู้ด้านอาหาร

และหัตถกรรม 
ที่ตั้งส านักงาน ไม่ม ี ไม่ม ี
ทรัพย์สิน ไม่ม ี อาคารโรงเรือน อุปกรณ์ 

แปรรูปอาหาร 
กลุ่มและการบริหารกลุ่ม 

- วิธีการได้มา/วาระการ
ด ารงต าแหน่ง 

เลือกต้ัง/ไม่มีวาระ เลือกต้ัง/ไม่มีวาระ 

- กรรมการ(คน) 15 10 
- ที่ปรึกษา(คน) ไม่ม ี - 
- วิธีการบริหาร ไม่มีกฎระเบียบไม่มีระบบ มีกฎระเบียบมีระบบบริหาร 

กองทุนหมุนเวียนและการ
บริหาร 

- คณะกรรมการ ไม่ม ี ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุ่ม 
- กฎระเบียบ ไม่ม ี ม ี
- แหล่งที่มาของ 
              เงินกองทุน 

ไม่ม ี ระดมทุนและการจ าหน่ายผลผลิต
ของกลุ่ม 

- เงินกองทุน(บาท) 43,564.17 250,000 
- การท าบัญชี ไม่ม ี ม ี
- การตรวจสอบ ยังไม่ม ี สมาชิก 

การผลิตอาหารแปรรูป 

-  ยังไม่มีการผลิต น้ าพริกต่างๆ ปลาร้าสับ ขนม
กระยาสาร์ท 

การเรียนรู ้

- เงินทุนเพื่อเรียนรู ้ ไม่ม ี ม ี
- วิธีการเรียนรู ้ ยังไม่มีการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน

ในกลุ่ม การทดลองท าด้วยตนเอง 
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2. ปัจจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการสัมมนาแบบเจาะกลุ่มและเวทีชาวบ้านกับกรรมการและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนพบว่า
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้ 

1) ปัจจัยทั่วไป ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน  ได้แก่  1)  สมาชิก  ต้องมีความเข้าใจในหลักการ
ของวิสาหกิจชุมชน มีการจัดสรรเวลา เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการและให้ความส าคัญกับการเข้า
ร่วมกิจกรรม 2)  ประธาน/กรรมการ จัดสรรเวลา เพื่อเข้ามาบริหารกลุ่ม มีความต้ังใจทุ่มเท มีความซื่อสัตย์ 
และมีลักษณะของความเป็นผู้น า 3)  ระบบการบริหารงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนการพัฒนา มีการ
กระจายภาระงาน มีระบบตรวจสอบ มีระเบียบข้อบังคับ มีการประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร มีการ
ประสานงานและสร้างเครือข่าย มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 4)  ศูนย์เรียนรู้ที่ใช้ผลิต เพื่อการอบรมความรู้ 
และสาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5)การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิต 6) ผู้สืบทอด และ 7) ผู้รู้ ผู้อาวุโส ส าหรับ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่  1)ภัยธรรมชาติ 2)ปัจจัยการผลิต 3)พ่อค้าคนกลาง 4)หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ 5)การแข่งขัน 

2) ปัจจัยเฉพาะด้าน จ าแนกตามประเภทของกิจกรรมหลัก ดังนี้
1) ปัจจัยเฉพาะด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระบบชลประทาน  ปัจจัยการผลิต เช่น เงินทุน เมล็ดพันธ์ ราคาปัจจัยการผลิต สารเคมี 
เครื่องเกี่ยวนวด ฉางข้าว เป็นต้น การแปรรูปข้าว ต้นทุนการผลิต ตลาดกลาง และสวัสดิการชาวนา 

2) ปัจจัยเฉพาะด้านการบริการการท่องเที่ยว มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
สภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยว การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความสะดวก  สินค้าชุมชนที่
เปน็ของที่ระลึก/ของฝาก และการประชาสัมพันธ์ 

3) ปัจจัยเฉพาะด้านการแปรรูปอาหาร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ความพร้อมในเรื่องโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์  สุขลักษณะ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ

ภาชนะบรรจุ 
3. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้
1) แบบวัฏจักรการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม  จากผลการศึกษาโดยการท าเวที

ชาวบ้านให้กรรมการและสมาชิกประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการพัฒนาระหว่างก่อนการน ารูปแบบการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปใช้และหลังการน ารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปใช้ พบว่า แบบวัฏจักรการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับ
วิสาหกิจชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับใดหรือมีกิจกรรมการผลิตแบบใด โดยแบบวัฏ
จักรประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1   
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2) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  จากการศึกษาจากเวทีการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมที่
ประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน กรรมการและ
สมาชิกได้เสนอแนวทางในการพัฒนาเป็น 2 แนวทางตามระดับการพัฒนาและกิจกรรมการผลิต ดังนี้ 

    (1)  แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามระดับการพัฒนา แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
1. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นฐาน (เริ่มต้น) มีแนวทางการพัฒนา

ดังนี้ 1)  ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ 2)  เริ่มจากกลุ่มเล็กเป็น
กลุ่มผู้สนใจแล้วค่อยๆ ขยายเป็นกลุ่มเรียนรู้และผลิตตามล าดับ 3)  การวางระบบการบริหารกลุ่ม ได้แก่ 
การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนการด าเนินงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม การบริหารเงินทุน
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีกฎระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม การกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่เป็น
ธรรม 4)  สมาชิกต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มและยึดมั่นในอุดมการณ์ของกลุ่ม 5)  การสื่อสารภายในกลุ่ม 
ต้องมีความต่อเนื่อง และเข้าใจตรงกัน 6)  การผลิตที่ใช้ภูมิปัญญาบนฐานทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 7)  การ
ผลิตที่มุ่งตอบสนองต่อชุมชนก่อทนขยายออกภายนอก 8)  การค้นหาภูมิปัญญาเดิมเพื่อการต่อยอดพัฒนา
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 9)  มีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาดูงานจาก

การส ารวจพ้ืนที่ 

การก าหนดเป้าหมายและจัดท าตัวชี้วัด 

การประเมินวิสาหกิจชุมชนก่อนการพัฒนา 

การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

การติดตามการด าเนินงาน 

การประเมินวิสาหกิจชุมชนหลังการพัฒนา 

ภาพที่ 1 แบบวัฏจกัรการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
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กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ การเข้ารับการอบรม การทดลองสิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ 10)  
การสรุปทบทวนผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระดับความก้าวหน้า มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1)
การประเมินทบทวนผลงานที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 2)  การพัฒนาสินค้าและ
บริการอย่างสม่ าเสมอ 3)  การควบคุมและรักษาคุณภาพมาตรฐาน 4)  การผลิตต้องไม่กระทบต่อ
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม อาชีพและวิถีชีวิตของชุมชน 5)  ความซื่อสัตย์ในการบริหารกองทุน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 6)  การศึกษาดูงานเพิ่มเติม 7)  การสร้างเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้ การผลิต และการตลาด
ภายในและภายนอกชุมชน 8)  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้ของสมาชิกและ
กลุ่มผู้สนใจ 

   (2)  แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามประเภทของกิจกรรมหลัก แบ่งออกได้ ดังนี้ 
1. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีดังนี้ 1)  พัฒนา

ระบบเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนชาวนา 2)  เรียนรู้วิธีการท านา 3)  สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมี 4)  จัดหาปัจจัยการผลิตของกลุ่ม เช่น รถไถนา เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ยอินทรีย์ ลานตาก ฉางข้าว 5)  
พัฒนาระบบชลประทานให้เหมาะสมและทั่วถึง 6)  ตรวจสอบรับรองแปลงพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ 7)  การ
กระจายพันธุ์ควรเริ่มจากผลิตเพื่อใช้เอง เพื่อสมาชิก และจึงผลิตเพื่อเกษตรกรอ่ืน 8)  พัฒนาถุงบรรจุเมล็ด
พันธุ์ 9)  จัดหาสินเชื่อเพื่อรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากสมาชิก 10)  พัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงสี โรงปุ๋ย
อินทรีย์ การแปรรูปข้าว 11)  สร้างตลาดกลางข้าวท้องถิ่น และ 12)  สร้างสวัสดิการชาวนา 

2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประเภทการบริการการท่องเที่ยว มี ดังนี้  1)
วางเป้าหมายให้ชัดเจน 2)  ท าเป็นอาชีพเสริม 3)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 4)  อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต 5)  สร้างเครือข่ายภายในชุมชน และเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกชุมชน 6)  ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง 7)  ใช้ภูมิ
ปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น พัฒนาสินค้าที่ระลึก/ของฝาก 8)  พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้
หลากหลาย  9)  ควบคุมมาตรฐานการให้บริการ 10)  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 11)  มีข้อมูลการท่องเที่ยวของ
ชุมชน 12)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยว 13)  สร้างทายาทหรือผู้สืบทอด 14)  กระจาย
ผลประโยชน์ไปยังกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน 15)  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 

3. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประเภทการแปรรูปอาหาร มีดังนี้ 1)  ค้นหาและ
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น 2)  ศึกษาทรัพยากรในท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์น ามาใช้ประโยชน์ 3)  แปรรูป
อาหารจากทรัพยากรท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญา 4)  มุ่งตอบสนองความต้องการภายในชุมชนก่อนขยาย 5)  
หาจุดเด่นของสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 6)  ผลิตตามฤดูกาล หรือตามความต้องการของตลาด 7)  
ขยายการผลิตอย่างระมัดระวัง 8)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 9)  ให้ความส าคัญกับภาชนะ
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บรรจุ 10)  พัฒนาระบบสุขลักษณะ เช่น โรงเรือน เครื่องจักร อุปกรณ์ และผลิต และ11) มีการรับรอง
มาตรฐานสินค้า 

การอภิปรายผล 
1. การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 วิสาหกิจชุมชน ที่มีการผลิตสินค้าและบริการ  3

ประเภท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตเมล็ดพันธุ์ วิสาหกิจชุมชนประเภทการบริการการท่องเที่ยว 
และวิสาหกิจชุมชนประเภทการแปรรูปอาหาร แต่ละประเภทมีระดับความเข้มแข็งแตกต่างกัน 2 ระดับคือ 
วิสาหกิจชุมชนที่ก้าวหน้า และเริ่มก่อต้ัง ในภาพรวมองค์ประกอบของการบริหารงานไม่มีความแตกต่างกัน 
จะมีความแตกต่างกันเฉพาะความสามารถในการบริหารงาน การด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบที่
แตกต่างกัน ท าให้ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีความต่างกันในประเด็นต่าง ๆ ตามประเภทการ
ผลิตสินค้าและบริการ  แม้จะมีความต่างกันในหลายประเด็นแต่รูปแบบที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาไม่ต่างกัน 

2. แบบวัฏจักรการพัฒนากระบวนการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย 8 ขั้นตอน
ได้แก่ การส ารวจพื้นที่ การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา การจัดท าตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชน การประเมินวิสาหกิจชุมชนตามตัวชี้วัดก่อนการพัฒนา การจัดท ายุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การท าแผนปฏิบัติการ การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ภายหลังการพัฒนา โดยที่แต่ละขั้นตอนของการพัฒนาดังกล่าว ได้ประยุกต์เอาแนวคิดในการบริหารงานที่
เรียกว่า POSDCoRB มาใช้  ซึ่งกิ่งพร  ทองใบ (2545) ระบุว่า POSDCoRB คือ กระบวนการบริหารงานที่มี
การวางแผนการด าเนินงาน (P) มีการจัดรูปองค์กรของกลุ่มคือ มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ (O) มีการจัดการงาน
บุคคลโดยการแบ่งงานให้กรรมการและสมาชิกร่วมกันท า (S) มีการติดตามดูแลการด าเนินงานโดยการ
ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการ (D) มีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกวิสาหกิจชุมชน (Co) มี
การรายงานผลการด าเนินงาน (R) และมีกระบวนการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุน (B) แนวคิดดังกล่าว
ข้างต้นน ามาประยุกต์และพัฒนาให้เข้ากับหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน ส าหรับ 
อนันต์ บุญสนอง (2548) เห็นว่าหลักการพัฒนาประกอบด้วย การประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การ
ประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร การวางยุทธศาสตร์ การวางแผนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ และการควบคุมโดยการติดตามกระตุ้นการด าเนินงาน และสุดท้ายเป็นการประเมินผลโดย
การวัดผลการด าเนินงานกับมาตรฐานตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้น และ ธนชัย ยมจินดา (2548) น าแนวทางการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้
ทรัพยากรที่จ ากัดให้เกิดผลสูงสุดสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และเกิดความยั่งยืน
ในระยะยาว โดยนอกจากน้ีเห็นได้ว่าแบบวัฏจักรการพัฒนาดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะหมุน
ตลอดไปตามตามบริบทและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่เปลี่ยนไป ส าหรับวิสาหกิจชุมชนนั้นการด าเนินงาน
นอกจากใช้หลักการบริหารแบบ POSDCoRB และหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้วยังน าหลักการมีส่วนร่วม

190



ของผู้เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าพื้นที่ นักวิชาการเกษตรจาก
หน่วยงานต่างๆ องค์การพัฒนาเอกชน ผู้น าชุมชน สมาชิกอบต. ประธาน กรรมการและสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนน ามาผสมอย่างกลมกลืน ผลจากการด าเนินงานพัฒนาโดยเปรียบเทียบผลการประเมินความ
เข้มแข็งก่อนและหลังจากการพัฒนาพบว่า ทุกวิสาหกิจชุมชนมีระดับความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
แบบวัฏจักรการพัฒนาเป็นการพัฒนาที่ใช้การมีส่วนร่วมของประธาน/กรรมการและสมาชิกเป็นหลัก 
กล่าวคือ พบว่าก่อนที่จะด าเนินการพัฒนา ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประธาน
กรรมการ และตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แล้วให้
วิสาหกิจชุมชนตัดสินใจว่าจะยินดีที่จะท างานพัฒนาร่วมกันหรือไม่ เพราะในกระบวนการท างานต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนตลอดกระบวนการ ถ้าขาดการมีส่วนร่วมงานพัฒนาก็ไม่
สามารถด าเนินการได้ หลังจากนั้นก็มาร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา และจัดท าองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน โดยการจัดเวทีสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ ประธาน/กรรมการ และสมาชิก นักวิชาการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ องค์การพัฒนา
เอกชน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายในการก าหนดเป้าหมายของการ
พัฒนา และองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่จัดท าขึ้นสามารถวัดได้และสะท้อนภาพ
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตามศักยภาพที่ควรจะเป็น การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักเน้นการพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับครัวเรือน การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็ง และการรวมพลังในระดับชุมชน หลังจากนั้น
ท าเวทีชาวบ้านโดยให้สมาชิกของแต่ละวิสาหกิจชุมชนประเมินความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตนเองตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้น จากนั้นรวบรวมผลการประเมินสรุปและน าเสนอให้สมาชิกทราบ ซึ่งผลการ
ประเมินที่ได้จะสะท้อนให้เห็นภาพของวิสาหกิจชุมชนตามความเห็นของสมาชิก สมาชิกจะเกิดการเรียนรู้
ว่าวิสาหกิจชุมชนของเรามีอะไรหลายอย่างที่ดีน่าภาคภูมิใจต้องรักษาไว้ และมีอะไรบ้างที่ยังต้องพัฒนา
และเกิดความตระหนักถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกด้วยกันและนักวิจัย 
ถึงผลที่เกิดและแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้ผลการประเมินที่ได้ยังใช้ในการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินที่เกิดภายหลังการพัฒนาอีกด้วย หลังจากนั้นจัดประชุมเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ โดยการสัมมนาแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประธาน/กรรมการ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดย
เริ่มจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ร่วมกับผลการประเมินวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ให้มีการน าเสนอผลและวิพากษ์กันในภาพรวม เพื่อให้ยุทธศาสตร์นั้น
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อได้ยุทธศาสตร์ก็เป็นขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามกรอบยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  การท าแผนปฏิบัติการพัฒนานั้นมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรรมการ/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการจากภาคส่วนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ า
พื้นที่ ผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. มาช่วยจัดท าและพิจารณาแผนให้มีความเป็นไปได้
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ในทางปฏิบัติ ต้องการการสนับสนุนจากใครในด้านใดอย่างไรบ้าง  โดยใช้เวทีชาวบ้านของแต่ละวิสาหกิจ
ชุมชน  แผนที่ได้จึงเกิดขึ้นมาโดยชุมชน ภายใต้การสนับสนุนตามศักยภาพของผู้เกี่ยวข้อง ท าให้แผนมี
ความชัดเจน ปฏิบัติได้ และสามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้มีการน าแผนไปปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหาจากการน าแผนไปปฏิบัติ ได้มีการติดตามการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน โดยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าพื้นที่ สุดท้ายผลการด าเนินงาน
พัฒนาจึงสะท้อนออกมาให้เห็นในภาพของผลการประเมินภายหลังจากการพัฒนาว่า ในแต่ละ
องค์ประกอบของตัวชี้วัดนั้น มีการพัฒนาขึ้นมาทุก ๆ องค์ประกอบ ทั้งวิสาหกิจชุมชนที่เริ่มก่อต้ัง หรือแม้แต่
วิสาหกิจชุมชนที่มีความก้าวหน้ามากก็ตาม ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นมานี้ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้รับรู้ รับทราบ 
และปฏิบัติร่วมกัน ผลที่เกิดจากการพัฒนามิใช่ท าให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งเท่านั้น แต่ยังมีผลไปสู่ระดับ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ท าให้เกิดการเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน   ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้าใจในการท างานพัฒนาตามบทบาทของตน   เห็นได้ว่าลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิดพิจารณาตัดสิน การเสนอปัญหาที่เกิด
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขอันน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มใจ จนผลที่ได้สะท้อนกลับมายังกลุ่มในรูปของ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งขึ้น การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ ณรงค์ มหรรณพ และดุสิต เวช
กิจ (2543) กล่าวว่า เป็นการมีส่วนร่วมในระดับอุดมคติ กล่าวคือ ถ้าประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ
องค์กรประชาชนจนถึงระดับดังกล่าวการด าเนินงานส่งเสริมย่อมบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย  ก่อให้เกิด
พลังในการผลักดันให้องค์กรประสบผลส าเร็จ 

 กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ด าเนินการนี้นอกจากใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
แล้ว  สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญท าให้การพัฒนาเป็นระบบคือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นับต้ังแต่การ
แลกเปลี่ยนกันเองระหว่างสมาชิก  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  และนักวิจัยที่เกิดในระหว่างกระบวนการวิจัย  ยังมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืนๆที่มีการด าเนินกิจกรรมการผลิตที่คล้ายกัน  เช่น  การเรียนรู้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมูลนิธิข้าวขวัญ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการ
บริการการท่องเที่ยวได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มบริการการท่องเที่ยวที่เป็นเครือข่ายในภาคกลาง  และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปอาหารได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นต้น  
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวบางส่วนถูกน ามาปรับแผนยุทธศาสตร์แผนการด าเนินงาน  หรือแม้แต่
แก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตลอดกระบวนการพัฒนา 

จากการประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนและหลังการน าแบบวัฏจักรการพัฒนาไป
ใช้เห็นได้ว่าทั้ง 6 วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น แม้มีบางวิสาหกิจชุมชนที่บางตัวชี้วัดไม่
พัฒนาแต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่สามารถรักษาระดับความเข้มแข็งไว้ได้และ
ส่วนที่มีการพัฒนาขึ้น กรณีนี้ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เริ่มก่อต้ังโดยก าลังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาด้านการบริหารกลุ่ม มีการเลือกต้ังประธานและกรรมการบริหาร มีการปรับปรุงกฎระเบียบ วาง
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ระบบการบริหาร จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานส าหรับด าเนินกิจกรรมการผลิต ท าให้ยังไม่พร้อมในการ
ผลิตมากนัก และมีการระดมหุ้นจากสมาชิกโดยการเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเหตุให้ วิสาหกิจชุมชนในระดับเริ่มต้นหรือก่อต้ังใหม่
ไม่สามารถด าเนินการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้กระทบกับตัวชี้วัดความ
เข้มแข็งในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการประเมินผลของตัวชี้วัดที่
ไม่พัฒนา  นอกจากน้ีในบางวิสาหกิจชุมชนสมาชิกให้ความเห็นว่า ผลการประเมินภายหลังการพัฒนาที่ไม่
ดีขึ้นนั้น  ในความเป็นจริงมีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นไปตามต้องการหรือความคาดหวังจึง
ประเมินให้คะแนนน้อย 

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมี 2 ด้านคือ ปัจจัยทั่วไป และปัจจัยเฉพาะด้าน   ซึ่งมีหลายปัจจัยที่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสัจจา บรรจงศิริ  และคณะ(2549) ที่ได้พัฒนารูปแบบกระบวนการ
ด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่ ปัจจัย
ภายใน คือตัวสมาชิก ประธาน/กรรมการ การบริหารงาน แปลงนาที่ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และการเรียนรู้ ส่วน
ปัจจัยภายนอกได้แก่ ภัยธรรมชาติ ปัจจัยการผลิต/เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง พ่อค้าคนกลาง/พ่อค้าเมล็ด
พันธุ์ และหน่วยงานที่สนับสนุนต่าง ๆ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ข้าว
ชุมชน และปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2537) ได้ศึกษากับศูนย์บริการสมาชิกนิคมสร้างตนเองว่า 
ความสามารถในการท าให้องค์กรประชาชนพึ่งตนเองได้คือ ผู้น าหรือกรรมการต้องต้ังใจ ซื่อสัตย์ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก ตลอดจนมีความสามารถในการบริหาร สมาชิกต้องให้ความร่วมมือเสียสละ และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน การบริหารต้องมีระบบ ตรวจสอบได้ สภาพแวดล้อมทางภู มิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ต้องเอ้ืออ านวย องค์กรสนับสนุนต้องมีความยืดหยุ่นในด้านเวลา 
งบประมาณ และมีอิสระในการปฏิบัติงาน นักพัฒนาต้องมีความจริงใจ ได้รับการยอมรับจากชุมชน สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันให้งานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จอย่าง 
รวดเร็วและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ข้อเสนอแนะส าหรับวิสาหกิจชุมชน
1) ด้านการพัฒนากลุ่มและการบริหารกลุ่ม  ได้แก่  การรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง การ

ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง การจัดการประชุมสม่ าเสมอ ก าหนดเวลาการประชุมให้
เหมาะสม การเลือกต้ังกรรมการที่เป็นคนดีมีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ และมีวาระการด ารงต าแหน่ง
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ที่ชัดเจน มีกรรมการดูแลงานในด้านต่าง ๆ เหมาะสม การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมและมี
การน าไปใช้ และการบริหารงานเป็นระบบและตรวจสอบได้ 

2) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน  ได้แก่ การเพิ่มเงินกองทุน การบริหาร
กองทุนมีระบบตรวจสอบโปร่งใส การปันผล การวางแผนจัดหมวดหมู่งบประมาณในด้านต่าง ๆ การ
ส่งเสริมให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ และการน าเงินกองทุนไปลงทุน 

3) ด้านการปรับปรุงการผลิต  ได้แก่ การปรับปรุงด้านระบบสาธารณูปโภค  การจัดหา
เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรง วัตถุดิบที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพดี การจัดระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพ การ
บันทึกข้อมูลการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

4) ด้านการจัดการกระจายสินค้าและบริการ  ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายและ
แผนการกระจายสินค้าและบริการให้ชัดเจน และการส่งเสริมการกระจายสินค้าและบริการให้หลากหลาย
วิธี 

5) ด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้  ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนรู้ การมี
ศูนย์เรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้ อบรม สาธิต และฝึกฝนทักษะ การจัดท าแผนการเรียนรู้ในแต่ละปี การศึกษา
ดูงานกบักลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ และการสรุปถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานการพัฒนาให้สมาชิกทราบ 

6) ด้านการพัฒนาการตลาด  ได้แก่ การรวมกลุ่มกันขาย การต้ังกรรมการดูแลด้าน
การตลาด การประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง และการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดกับสมาชิก 

       ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) หน่วยงานในระดับนโยบาย ควรพิจารณาก าหนดนโยบายในการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยอาจมีการประเมินเพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนา จาก
การศึกษาพบว่าควรประกอบด้วยนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) นโยบายด้านพัฒนาการผลิต ได้แก่ นโยบายในเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ในระยะแรกของวิสาหกิจชุมชนใหม่ และวิสาหกิจชุมชนเก่าที่ประสบปัญหา การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิต การติดตามให้ค าแนะน าในการผลิต การตรวจสอบรับรองคุณภาพ 

 (2) นโยบายด้านการวิจัย ได้แก่ นโยบายในเรื่องสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้น าและสมาชิก การส่งเสริมให้ท้องถิ่นวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้น า 
และสมาชิก และการจัดท าระบบติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

(3) นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ นโยบายในเรื่อง การจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาดูงาน  การอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องวิสาหกิจชุมชน   และการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ 
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(4) นโยบายด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ นโยบายเรื่องการจัดหาตลาดและรับซื้อ 
(5) นโยบายด้านการสนับสนุนด้านสินเชื่อกับวิสาหกิจชุมชน 
(6) นโยบายด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
(7) นโยบายด้านการขยายการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
(8) นโยบายด้านการประกวดวิสาหกิจชุมชน 
(9) นโยบายด้านการขยายระบบสาธารณูปโภค 

2) หน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่
           (1) ควรส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจัดท าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

และศูนย์รวมความร่วมมือของสมาชิก 
           (2) การพัฒนาผู้น าและสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้

เกิดความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสม เกิดความมั่นใจในการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ  
           (3) การเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างระบบการบริหารงานที่ดี นับต้ังแต่การวางแผน การ

บริหารงาน การตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการสรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
           (4) การกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชน การตรวจสอบควบคุมด าเนินงานเพื่อความโปร่งใส 
           (5) การส่งเสริมการจัดการความรู้ การสรุปบทเรียน การประมวลความรู้ที่ได้จากการ

ด าเนินงานทั้งในส่วนของสมาชิกและเจ้าหน้าที่  การจัดอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและบุคคล 

           (6) ประเด็นเรื่องที่เรียนรู้ได้แก่ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ เรื่อง การตลาด เช่น 
ภาชนะบรรจุ  การบรรจุ  การจัดจ าหน่าย การขนส่ ง การเก็บรักษา ตลาดสินค้าและบริการ การ
ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การขายเรื่อง การบันทึกข้อมูล เช่น การจัดท าบัญชี การบันทึกรายงานการประชุม 
การบันทึกข้อมูล การผลิตของสมาชิก  และเรื่องอ่ืน ๆ เช่น เรื่องกลุ่มและการบริหารกลุ่ม เรื่องการ
บริหารงาน แนวทางการลดต้นทุนการผลิต การเขียนโครงการ 

           (7) การส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นใจในการผลิต 
           (8) การติดตามการด าเนินงานตามแผน เพื่อกระตุ้นรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องใน

การด าเนินงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะในการปรับแผนการด าเนินงาน 
 (9) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา 
  (10) การส่งเสริมในด้านการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น การกระตุ้นให้มี

กิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การศึกษาดูงาน การประชุมแบบหมุนเวียน 
           (11) การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนและสมาชิกมีการด าเนินกิจกรรมการผลิตสินค้า

และบริการ มิใช่แค่เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อกู้ยืมเงินกองทุนในการผลิตเท่านั้น 
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  (12) การส่งเสริมให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมกลุ่มจ าหน่ายสินค้าและบริการ  
  (13) การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าและบริการครบวงจร 
  (14) การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงใน

การพึ่งพาตนเองของสมาชิก 
  (15) การสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีให้สมาชิกทราบเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 

3) ด้านองค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีการการสนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้
วิสาหกิจชุมชนน าไปด าเนินการบริหารกองทุน การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลทุ่น
แรงต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค และการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสม เช่น การร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการของวิสาหกิจ
ชุมชน การร่วมเป็นที่ปรึกษา และการร่วมตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน  เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป
1) การศึกษาวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมทุกประเภทเพื่อทดสอบและยืนยันในรูปแบบ

ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเจาะลึกในแต่ละประเด็นของวิสาหกิจชุมชนแต่ละประเภท 
2) การประเมินผลการพัฒนาภายหลังจากการพัฒนา ในวิสาหกิจชุมชนที่ได้น ารูปแบบ

การพัฒนาดังกล่าวไปใช้ว่าได้ผลในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร 
และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ผลักดันให้มีการน ารูปแบบการพัฒนาดังกล่าวไปในการพัฒนา 

3) การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้แต่ละส่วนได้ทราบ
บทบาทหน้าที่และแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในระดับต่างๆ ต่อไป 

4) การศึกษาระบบการผลิตและการกระจายสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาการผลิตและ
การกระจายสินค้าและบริการที่เหมาะสมในแต่ละประเภท 

5) การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการผลิตสินค้าและบริการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาที่มีให้สามารถน ามาใช้ในการผลิตได้ต่อไป 
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ณรงค์ มหรรณพ และดุสิต เวชกิจ  2534  องค์กรประชาชนในการส่งเสริมการป่าไม้ ในเอกสารการสอน

ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี  
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การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามในการวิจัยทางการศึกษา 
Using  Multivariate  Analysis  of  Variance  in Educational  Research 

กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล  
รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทคัดย่อ 
เทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียสองกลุ่ม  กรณีที่มีตัวแปรตาม  1  ตัว จะใช้การทดสอบค่าที  

(t-test)  และกรณีที่มีสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA)  แต่ในกรณีที่มีตัวแปร
ตามมากกว่า  1  ตัวและวิเคราะห์พร้อมกันจะใช้  Hotelling ’s  2T   กรณีที่มี  2  กลุ่ม  และใช้  MANOVA  ในกรณีที่มี
หลายกลุ่ม  จะเห็นว่า  Hotelling ’s  2T   เป็นการขยายขอบเขตของ  t-test  และ  MANOVA  เป็นการขยายขอบเขตของ  
ANOVA 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม 

Abstract 
The  technique  for  analyzing  the  statistical  significance  of  the  difference  

between  two  independent  sample  means  for  a  single  dependent  variable  are  the  t-test  

and  analysis  of  variance  (ANOVA)  for  two  or  more  groups.  In  the  case  of  analyzing  

simultaneously  more  than  one  dependent  variable,  the  researcher  should  use  Hotelling 

’s 2T   for  two  groups  and  multivariate  of  variance  (MANOVA)  for  more than two  

groups.  Thus  the  Hotelling ’s  2T   is  an  extension  of  the  t- test ,  and  MANOVA  is  an  

extension  of  ANOVA. 

Keyword :  Multivariate  Analysis  of  Variance 

บทน ำ 
การวิจัยทางการศึกษา  หรือ  การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในปัจจุบันได้มีการศึกษาตัวแปรที่ซับซ้อน

มากขึ้น  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ถ้านักวิจัยใช้การวิเคราะห์ 
ตัวแปรเดียว  (univariate  analysis)  หรือการวิเคราะห์ตัวแปรสองตัว  (bivariate  analysis)  อาจจะไม่เพียงพอที่จะ
ตอบค าถามการวิจัยที่ซับซ้อนได้  การวิเคราะห์ที่เหมาะสมกว่าอาจจะเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม   ซึ่ง
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามมีสถิติทดสอบท่ีสามารถเลือกใช้ในการวิเคราะห์จ านวนมาก  นักวิจัยจะต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย  ในบทความนี้ผู้เขียนมีเจตนาที่จะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม  โดยจะน าเสนอต้ังแต่การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม  พร้อมทั้งตัวอย่างของงานวิจัยทางการศึกษาที่ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัว
แปรพหุนาม  ตามล าดับ 
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แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนตัวแปรพหุนำม 
ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  2  กลุ่ม  กรณีที่มีตัวแปรอิสระ  1  ตัว  และตัวแปร

ตาม  1  ตัว  ถ้ากลุ่ม  2  กลุ่มเป็นอิสระกัน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  t- test  แบบ  independent  แต่
ถ้ากลุ่ม  2   กลุ่มมีความสัมพันธ์กัน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  t- test  แบบ  dependent  ส่วนในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า  2  กลุ่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  การวิเคราะห์
ความแปรปรวน  (Analysis  of  Variance : ANOVA)

ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม  (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA)  เป็น
การขยายขอบเขตของการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA)  กล่าวคือ  MANOVA  เป็นการศึกษาความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (centroid) ของกลุ่มที่มีตัวแปรตามมากกว่า  1  ตัวอาจะเป็น 2  ตัว  หรือมากกว่าก็ได้  
และข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรตามเป็นข้อมูลเมตริก  และในขณะเดียวกันจะมีตัวแปรอิสระอยู่ในรูปกลุ่ม
ตัวแปรซึ่งเป็นข้อมูลนันเมตริก หากเขียนในรูปทั่วไปทั้ง  ANOVA  และ  MANOVA  สามารถเขียนได้ดังนี้(Hair et

al.,2006: 383) 
ANOVA 

1Y   = nXXXX  ...321  

(เมตริก)    (นันเมตริก) 
MANOVA 

nYYYY  ...321 = nXXXX  ...321

(เมตริก)    (นันเมตริก) 
ทั้ง  ANOVA  และ  MANOVA  เป็นสถิติที่ใช้ศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มกล่าวคือ  

ANOVA  เป็นการศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัวแปรตามเพียงตัวเดียว  ส่วน  MANOVA  เป็น
การศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัว  และสามารถศึกษาตัวแปรตามหลาย
ตัวพร้อมกันได้ 

ANOVA  และ  MANOVA  เป็นสถิติที่น ามาใช้ได้ทั้งแผนแบบการวิจัยเชิงทดลอง  (experimental  design)

และแผนแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง  (nonexperimental  design)  ในแผนแบบการวิจัยเชิงทดลอง นักวิจัยจะ
จัดกระท าตัวแปรอิสระ  1  ตัว  หรือมากกว่า  1  ตัว  แล้วศึกษาผลของตัวแปรอิสระโดยท าการวัดผลจากตัว
แปรตาม  ส่วนในแผนแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง  ตัวอย่างเช่น  การวิจัยเชิงส ารวจ  นักวิจัยจะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของเจตคติ  ความพึงพอใจของกลุ่มที่ศึกษาระหว่างเพศ  สถานภาพสมรสที่
แตกต่างกัน 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า  t-test  เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่ม  2  กลุ่ม และ 
ANOVA  เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่ม  2  กลุ่มหรือมากกว่า  2  กลุ่ม  ทั้งสถิติ t-test

และ  ANOVA  เป็นการศึกษาตัวแปรตามตัวเดียว  ส าหรับในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามเมื่อมีตัวแปรตาม
หลายตัวในกรณีที่วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม  2  กลุ่มจะใช้สถิติที่เรียกว่า  Hotelling’s 2T

199



ส่วนในกรณีที่วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มมากกว่า  2  กลุ่ม  จะใช้สถิติที่เรียกว่า  MANOVA  ซึ่งจะขอ
สรุปดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามจ านวนกลุ่มในตัวแปรอิสระและจ านวน 
                  ตัวแปรตาม 

จ านวนกลุ่มในตัวแปรอิสระ 
จ านวนตัวแปรตาม 

1  ตัว 2  ตัวหรือมากกว่า 
สองกลุ่ม 
สองกลุ่มหรือมากกว่า 

t-test 

ANOVA 

Hotelling’s  2T

MANOVA 

จากตารางดังกล่าว  จะขอกล่าวถึงสถิติแต่ละตัวโดยสังเขปดังนี้ 
1. t-test  เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบความมีนัยส าคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม  2  กลุ่ม  โดย

การศึกษาตัวแปรตามตัวเดียว 
1.1 แผนแบบการวิเคราะห์  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มเป็นผลมาจากการสังเกตหรือค่าที่

ได้จากการวัดอันเนื่องมาจากการให้สิ่งทดลอง (treatment)  ซึ่งสิ่งทดลองที่ก าหนดให้เป็นตัวแปรนันเมตริก  
โดยปกติแล้วการก าหนดสิ่งทดลองให้กลุ่มจะพบในแผนแบบการทดลอง  ส าหรับในการวิจัยที่ไม่ใช่การ
ทดลอง ตัวแปรนันเมตริกที่ศึกษาเป็นตัวแปรนามบัญญัติหรือตัวแปรจัดประเภท(categorical variable)   เช่น  
เพศ  ในการวิเคราะห์ก็ใช้วิธีการท านองเดียวกัน 

ตัวอย่างแผนแบบการทดลอง  เช่น  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนและแบบโครงงาน  โดยก าหนด
สมมุติฐานว่าง   oH   ดังนี้ 

21:  oH

เมื่อ    1   คือ  ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน 

2   คือ ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน 
สถิติที่ใช้ทดสอบคือ 

21

21

XX
S

XX
t






เมื่อ 
21 XX

S


  คือ  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (standard  error)  ของความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

จากสถิติทดสอบ  t  จะเห็นว่า  เป็นอัตราส่วนระหว่างผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม  2  กลุ่ม
ที่ได้จากการวัดตัวแปรตาม  ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม  และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างภายในกลุ่ม 

200



            1.2  การแปลความหมายของสถิติ t ต้องก าหนดระดับนัยส าคัญหรือ  type  I  error  ซึ่งใช้
สัญลักษณ์ แล้วเปรียบเทียบ ค่า t  ที่ค านวณได้กับค่าวิกฤต  (critical  value)  ของสถิติ t  critt   ส าหรับค่า
วิกฤตของสถิติ  t  ที่ระดับนัยส าคัญ  .10 , .05  และ  .01  มีค่าดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 แสดงค่าวิกฤตของสถิติ t ที่ระดับนัยส าคัญ.10 , .05  และ  .01 

                                t
.10 
.05 
.01 

1.64 
1.96 
2.58 

2. ANOVA
t-test                                                                                

                                       t-test           type  I  error                                 
ANOVA 

  2.1                     ANOVA  เป็นสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย        2  
                                                                                         20  ค 
(Hair et al.,2006: 391)                                                                        

                                                         WMS    ที
         error  variance                             BMS                                 
(treatment)             คือ       F  (F  statistic)                   

statisticF      =  
W

B

MS

MS

2.2                       ทดสอบ  F                         F              

   F        df =  k-1     N-k  (k                     N =  kNNN  ...21 )           
          F                                                  F                               
         F                            F                          จะต้องเปรียบเทียบว่า
                          post  hoc  

                       ทดสอบ F                    .10, .05     .01 (ซึ่งได้จากการน าค่า 
     t                        ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดง                ทดสอบ F                    .10, .05     .01 

                                F
.10 
.05 
.01 

2.68 
3.84 
6.63 

3. Hotelling’s 2T                  (The  Two – Group  Case) 
                                       2            ท่ี                   ตัวเดียวจะใช้

      t-test                                           1          การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน                            วิชา           โ                                         
                              ม 2                                                          
                                2                                                  t-test           

                                                 1  (type I error )                      (   

       ไว้                                           = .05                                      
                                        .95.951                .0975                            
                                     .05                                                                
                     Hotelling’s 2T                        2       

Hotelling’s 2T   เป็นการขยายขอบเขตของ   t-test  ในการก าหนดสมมุติฐานทางสถิติของ  
Hotelling’s 2T   จะอยู่ในรูปของเซ็นทรอยด์  (centroid)  หรือเวคเตอร์  (vector)  (ค าว่า  “เวคเตอร์”  เป็น
การวัดที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทาง  ตัวอย่างของเวคเตอร์  เช่น  ความเร็วซึ่งมาจากการวัดตัวแปร 2  ตัว  
คือระยะทางและเวลา  ดังนั้น  ความเร็วหาได้โดยการน าระยะทางหารเวลา  ส าหรับการวัดที่มีค่าเดียวจะ
อยู่ในรูปของสกาลาร์  (scalar)  ใน  MANOVA  จะใช้ค าว่า  “เวคเตอร์”  แทนผลรวมของน้ าหนักของตัว
แปรตาม) 

จากตัวอย่างที่นักวิจัยต้องการศึกษาตัวแปรตาม 2  ตัว  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนและแบบ
โครงงาน  และพบว่าตัวแปรตามทั้ง  2  ตัว  มีความสัมพันธ์กัน  และนักวิจัยต้องการใช้สถิติที่เรียกว่า  
Hotelling’s 2T                                                                
                                                        i te                                         
                          ม               t-test      Hotelling’s 2T           
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t – test 
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Hotelling’s 2T
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       p                   
    แตกต่าง     t – test      Hotelling’s 2T      t – test                                          

            2              Hotelling’s 2T                                                          2  
      

          Hotelling’s 2T              จะ                                               
                                                                                                     
    ำ   ริ         

                      t – test                                                               
       2                                                                                      
Hotelling’s 2T               1)                                                                     
2         ความ           ด้วย  population  covariance  matrix
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Hotelling                            2T                                 
                

 pnn

pnn
F

2

1

21

21




 2T

       df = p     N- p -1 

p                      

1
n   และ 

2
n                               1       2 

การแปลความหมาย  Hotelling’s 2T

                                                       Hotelling’s 2T                  
2T                                                         MANOVA  4     คือ  Wilks’  

l mbd ,  Pill i’s  t  ce,  Hotelling’s  t  ce      Roy’s l  gest  oot                          
                                                                                             
                                                2                   3       4             
           4             

                                                                                    
                                                                                             
วิชา                                            สอบสวน                              

                                 4            Wilks’  lambda,  Pillai’s  t  ce,  Hotelling’s  
t  ce      Roy’s l  gest  root                                                              
                        วิชา                                                         
                    กรณี                                    ตัว        t-test             
                                                               Bonferroni  co  ection         
                      2                จ านวน          (Meyers,Gamst  and  Guarino, 2006 :373)  
แต่  Hair et al เสนอวิธีการปรับระดับแอลฟาโดยน าระดับแอลฟาที่ก าหนดหารด้วยจ านวนของการทดสอบ 

หรือเขียนเป็นสูตรได้ว่า adjusted  = overall  / number  of  tests  (Hair et al  2006 : 424)              
                                       .05                        2                             
                    .05/2        .025                                                         
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4. MANOVA          k         (The  k-Group  Case)  
             t-test  และ  ANOVA            ANOVA                        t-test  

                Hotelling’s 2T   กับ  MANOVA  จะพบว่า  MANOVA  เป็นการขยายขอบเขตของ  
Hotelling’s 2T                                                                            
                                                                                       
         
        1.               MANOVA 

                                                                            1  
                                                                                   
                                                                                                 
            1.1                      

                                1                                          
(control  of  experimental  error  rate)  2                                         (differences  
among  a  combination  of  dependent  variable) 

1)                                                                      
                    นัก          ANOVA       t-test                                         
                                         ท่ี                    3                            
                                          .05                                     
                 3                                                                                     
        MANOVA 

2)                                                               
ANOVA  มักจะละเลยในเรื่องของการรวมของตัวแปรตามในเชิงเส้นตรง  นอกจากนี้ยังละเลยในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามด้วย  ดังนั้นการใช้  MANOVA  จึงเป็นสถิติที่ดีกว่า 

         1.2 ประเภทของค าถามที่เหมาะสมกับการใช้  MANOVA  คือค าถามการวิจัยที่มีการศึกษาตัวแปร 
ตามหลาย ๆ ตัว  และตัวแปรตามเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน 

2. การออกแบบการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  MANOVA  ใช้หลักการเดียวกับ  ANOVA  ซึ่งจะ
กล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 การเลือกตัวแปร  ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ  หรือ  ตัวแปรทดลอง 2 ตัว  หรือมากกว่า 2  
ตัว  จะใช้แผนแบบการวิจัยที่เรียกว่า  factorial  design  ถ้ามีตัวแปรทดลอง  n  ตัว  เรียกว่า  n-way 
factorial  design  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลองต้องเป็นตัวแปรนันเมตริก  ส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ 
ตัวแปรเหล่านี้  คือ  คุณลักษณะของผู้ตอบ  ส่วนตัวแปรตามต้องเป็นตัวแปรเมตริก 
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2.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม  (cell)  ต้องมีจ านวนมากกว่าจ านวน
ของ  ตัวแปรตาม  แต่ในทางปฏิบัติขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม  ควรมีอย่างน้อย 20  คน(Hair et 
al.,2006: 402)  ถ้าจ านวนของตัวแปรตามเพิ่มขึ้น  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างก็ควรเพิ่มตาม  และในแต่ละ
กลุ่ม นักวิจัยควรจัดให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  ตัวอย่างเช่น  ถ้ามีแผนแบบการ
ทดลองแบบ  2  องค์ประกอบ  (two-factor  design)  และในแต่ละองค์ประกอบมี  2  ระดับ  จะมีจ านวน
กลุ่มทั้งหมด  4  กลุ่ม  (2 × 2 = 4)  และในแต่ละกลุ่มต้องมีกลุ่มตัวอย่าง  20  คน  ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดที่ต้องการคือ  80  คน 

3. ข้อตกลงเบื้องต้นของ  MANOVA  มีดังนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน  (independent)  หมายความว่าค่าที่สังเกตได้ในแต่ละ

กลุ่มต้องเป็นอิสระกันทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
                  3.2 เมตริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม(variance – covariance  matrix)ของ 
ตัวแปรตามในประชากรต้องเท่ากัน  การตรวจสอบแบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน  คือ  1)  ตรวจสอบความเป็น
เอกพันธ์ของความแปรปรวน  (homogeneity  of  variance)  ของตัวแปรตามแต่ละตัวโดยใช้  Levene’s  
test       2)  ตรวจสอบการเท่ากันของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมโดยใช้  Box ’s     test   

      3.3 ตัวแปรตามทั้งหมดมีการแจกแจงปกติหลายตัวแปร  (multivariate  normal distribution)  
การตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปรยังไม่มีวิธีการทดสอบโดยตรงแต่นักวิจัยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ
ตรวจสอบการแจกแจงปกติของแต่ละตัวแปร  โดยใช้  Chi-square goodness of fit  หรือ  Kolmogorov – 
Smirnov  แต่อย่างไรก็ตามถ้าตัวแปรแต่ละตัวมีการแจกแจงปกติก็ยังไม่อาจมั่นใจได้ว่าตัวแปรทั้งหมดมี
การแจกแจงปกติหลายตัวแปร  ซึ่งการฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้จะมีผลน้อยมากถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาด
ใหญ่ 
           4.การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรใน  
MANOVA  มีสถิติ  4  ตัวคือ  Wilks’  lambda, Pil i ’s  c ite ion  หรือ  Pil i’s  t  ce, Roy’s  g e test  
characteristic  root   Roy’s  gc    หรือ  Roy ’s  l  gest  root  และ  Hotelling’s  trace   

 Wilks’ l mbd   ใช้ในกรณีที่ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากันในแต่ละกลุ่ม  และไม่มีการฝ่าฝืน
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

Pil i’s c ite ion  ใช้ในกรณีที่ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน  และมีการฝ่าฝืน
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ก าหนดว่า  เมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของทุกกลุ่มเท่ากัน 

Roy ’s  gc   บางทีเรียกว่า Roy ’s  l  gest  eigen  lue ในการค านวณจะเลือกค่า 
eigenvalue ที่มีค่าสูงสุด 
                  Hotelling’s  trace  จะเปลี่ยนเป็น Hotelling’s T ใช้ในกรณี 2 กลุ่มและผลรวมเชิงเส้นตรงของ
ตัวแปรตามมีค่าต่างกันมากที่สุดในกลุ่มที่ต้องการเปรียบเทียบ  
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สถิติทั้ง  4  ตัวนี้  Wilk’s   lambda  เป็นสถติิที่เข้าใจง่ายที่สุด  ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลจึง
ใช้  Wilk’s   lambda  มากกว่าวิธีอ่ืน  (Foster,  Barkus  and  Yavorsky, 2006 : 22) 

ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  MANOVA  และ  ANOVA  มี  2  ประเด็นใหญ่ ๆ  คือ 
1) MANOVA  เป็นสถิติที่ศึกษาตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปรตามหลายตัว 2) ในการวิเคราะห์แทนที่จะ
ใช้ค่า  F  ในการทดสอบนัยส าคัญ  แต่ใช้สถิติอ่ืนแทนเช่น  Wilks ’ l mbd  ,  Pil i ’s t  ce, Hotelling ’ s  
trace  และ  Roy ’s  l  gest  noot   

บทสรุป 
 หากกล่าวโดยสรุปในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  MANOVA  นักวิจัยสามารถวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  และในโปรแกรมจะมีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น  เช่น 1)  ตรวจสอบว่า   ตัว
แปรตามทุกตัวมีการแจกแจงปกติหลายตัวแปรหรือไม่  โดยจะท าการทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรตาม 
แต่ละตัวแปรซึ่งมีหลายวิธี  เช่น  Kolmogorov – Smirnov  2)  ทดสอบเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วม  
(covariance  matrix)  ของแต่ละกลุ่มว่าแตกต่างกันหรือไม่  โดยใช้  Box’s    ส่วนการทดสอบความ
แตกต่างของเวคเตอร์ของค่าเฉลี่ยตัวแปรตาม  ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระ  จะมีสถิติให้  4  ตัว  คือ  1)  Pilai 
’s criterion  2)  Wilks’ l mbd  ,  3   Hotelling  ’s  t  ce  และ  4)  Roy ’ s  l  gest  root  ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินิยมใช้  Wilks’ l mbd   หากพบว่าผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามหลายตัวระหว่างกลุ่ม
ของตัวแปรอิสระมีความแตกต่างกันอย่างน้อย  1  คู่  นักวิจัยจะต้องทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรตามแต่ละตัวระหว่างกลุ่มของตัวแปรอิสระโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (ANOVA)  ซึ่ง
ข้อมูลที่จะน ามาทดสอบโดยการใช้  ANOVA  นั้น  ความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มต้องไม่แตกต่าง
กัน  นักวิจัยสามารถทดสอบโดยใช้  Le ene’s  test  ถ้าผลการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามมี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มของตัวแปรอิสระอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นักวิจัยต้องทดสอบต่อว่า
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามกลุ่มใดแตกต่างกันโดยการเปรียบเทียบพหุคูณ  (multiple  comparison)  ต่อไป 

ตัวอย่ำงงำนวิจัยที่ใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนตัวแปรพหุนำม 
การน าเสนอตัวอย่างงานวิจัยนี้  ตัดตอนมาจากงานวิจัยของ  ดิเรก  สุขสุนัย  (2547)  โดยปรับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ตรงกับประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอเป็นตัวอย่าง  ดังนี้ 
เรื่อง  อิทธิพลขององค์ประกอบในโมเดลเคนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ

ครูในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรสาระที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ

จากนักวิจัยหลัก  (BM1)  นักวิจัยภายนอก  (BM2)  และทีมนักวิจัยภายในสถานศึกษา  (BM3)  ของครู
ตามภาคภูมิศาสตร์ที่ต่างกัน 
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ผลกำรวิจัย  ซึ่งมตัีวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังตารางที่  4 และ 5 

ตารางท่ี  4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรสาระที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ 
      (BM1, BM2  และ  BM3)  ของครูในภาคภูมิศาสตร์ต่างกัน 

ภาคภูมิศาสตร์ 
BM1 BM2 BM3 

Mean SD Mean SD Mean SD 

กลาง 3.519 0.680 3.405 0.755 3.489 0.816 
เหนือ 3.163 0.777 3.056 0.821 3.211 0.843 
ใต้ 3.209 0.724 3.154 0.791 3.176 0.729 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.249 0.821 3.139 0.819 3.409 0.779 

หมายเหตุ 
1. 1. Box’      49.607 , df = (18,1496640.349), p = 0.000

2. Le ene’s Test   B        0.947 ,     0.4 8 , B         0.033 ,     0.99  , B 3    
F = 0.948,  p = 0.417 : df = (3/674)

3. Bartlett’s   Likelihood     0.000, Approx  Chi-square = 860.200 , df = 5 , p = 0.000

จากตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสาระที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการจากนักวิจัยหลัก  (BM1)  
นักวิจัยภายนอก  (BM2)  และทีมนักวิจัยภายในสถานศึกษา  (BM3)  ของครูในภาคกลางสูงกว่าทุกภาค  
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์พบว่าเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ของตัวแปร  BM1 , BM2  และ  BM3  ต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  Box’s     49.607 , 
p = 0.000)  และค่าสถิติจาก  Le ene’s  Test  แสดงว่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง  3  มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มอย่างไม่มีนัยส าคัญจาก  B  tlett’s  test  พบว่าตัวแปร  BM1 , BM2  และ  BM3  มี
ความสัมพันธ์กันแสดงว่าสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามได้ 
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ตารางท่ี  5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามสาระที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ 
  (BM1 , BM2  และ  BM3)  ของครูที่อยู่ในภาคภูมิศาสตร์ต่างกัน 

Multivariate  Tests Value F Hypothesis  df Error  df Sig. 

Pill i’s  T  ce 
Wilk’s  L mbd  
Hotelling’s  T  ce 
Roy’sLargest  Root 

0.055 
0.945 
0.057 
0.038 

4.222 
4.245 
4.252 
8.488 

9 
9 
9 
3 

2022.001
1635.622 
2012.000 
  674.000 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

Tests  of  Between-Subjects  Effects 

Source Dependen
t Variable 

Type III 
Sum  of 
Squares df 

Mean 
Square F sig 

ผลเปรียบเทียบรายคู ่

ภาคภูมิศาสตร์ BM1 

BM2  

BM3 

13.444 

11.921 

11.699 

3 

3 

3 

4.481 

3.974 

3.900 

7.928 

6.273 

6.208 

0.000 

0.000 

0.000 

ภาคกลาง>ภาคเหนือ  
ภาคใต้  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง>ภาคเหนือ  
ภาคใต้  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง>ภาคเหนือ  
ภาคใต้/  
ตะวันออกเฉียงเหนือ>
เหนือใต้ 

Error BM1 
BM2 
BM3 

380.993 
426.931 
423.412 

674 
674 
674 

0.565 
0.633 
0.628 

Total BM1 
BM2 
BM3 

394.436 
438.852 
435.111 

677 
677 
677 

จากตารางที่  5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม  พบว่าเซ็นทรอยด์ของ  BM1, BM2  
และ  BM3  มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มครูในภาคภูมิศาสตร์ทั้ง  4  ภาคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(พิจารณาจากตารางMultivariate Tests ค่า F ของสถิติ Pil i’s  t  ce, Wilks’ lambd , Hotelling’s  trace, 
Roy ’s  l  gest   oot มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .000)  เมื่อวิเคราะห์ต่อด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
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(ANOVA) เป็นรายตัวแปร พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรท้ัง 3 ตัว  มีความแตกต่างระหว่างภาคภูมิศาสตร์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปร  เมื่อตรวจสอบด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย  eScheff   test  พบว่า
ค่าเฉลี่ยตัวแปร  BM1  ภาคกลางสูงกว่าภาคเหนือ  ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ค่าเฉลี่ยตัวแปร  
BM2 ของภาคกลางสูงกว่าภาคเหนือ  ภาคใต้  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ค่าเฉลี่ยตัวแปร  BM3  ของ
ภาคกลางสูงกว่าภาคเหนือ  ภาคใต้  และของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคเหนือและภาคใต้  จาก
การเปรียบเทียบรายคู่แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยตัวแปร  BM1,BM2  และ  BM3  ของครูในภาคกลางสูงกว่า
ทุกภาค 
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