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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาพระราชทั ศ นะและพระราชกุ ศ โลบายการ
สื่อสารมวลชนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ตามบริ บทการเมือง ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ.
2477 (2) ศึกษาแนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477 และ (3) ศึกษาต้ นแบบการสื่อสาร
การเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง
พ.ศ. 2477 วิธีการวิจยั เป็ นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ จากชีวิตและผลงานที่เป็ นหลักฐานชันต้
้ นของ
เป็ นฐานการเป็ นวิเคราะห์
นักหนังสื อพิ มพ์ ไทยในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ า อยู่หัว
ผลการวิจยั พบว่า (1) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงเป็ นธรรมราชา “พ่อคุ้มครอง
ลู ก ” ใช้ พระคุ ณ เพื่ อ สร้ างเสรี ภาพของประชาชน ฐานรากของหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละภาพยนตร์
(2) นักหนังสือพิมพ์ไทยได้ สร้ างแนวความคิด 2 กระแสหลักเพื่อสร้ างจิตสํานึกสาธารณะทางการเมือง คือ
มนุษยภาพ และหลักธรรมแห่งหนังสือข่าว และ (3) วิธีการสื่อสารการเมือง 4 วิธีสําคัญเป็ นต้ นแบบการ
สื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทย 4 ต้ นแบบหลัก ดังนี ้ วิธีการแรก คือ “คณะสุภาพบุรุษ” มีนาย
กุหลาบ สายประดิษฐ์ นายมาลัย ชูพินิจ นายอบ ไชยวสุ และนายโชติ แพร่ พันธุ์ เป็ นแกนนํ า เป็ น
ต้ นแบบนักหนังสือพิมพ์อิสรชน วิธีที่สอง คือ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ เป็ นฐานการเมืองสร้ างประชาธิปไตย
โดยหม่อมเจ้ า วรรณไวทยากร วรวรรณ กับนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ และคณะสุภาพบุรุษ เป็ นต้ นแบบ
นักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย วิธีที่สาม คือ นักหนังสือพิมพ์ราชสํานักสร้ างหนังสือพิมพ์อุดมคติส่คู วาม
เป็ นจริ ง และวิธีการที่สี่ คือ การสื่อสารใต้ ดินของนักหนังสือพิมพ์ 2 ท่าน ได้ แก่ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์
และนายสอ เสถบุตร เป็ นต้ นแบบหนังสือพิมพ์ใต้ ดนิ
คําสําคัญ แนวความคิด วิธีการสื่อสารการเมือง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 11120
School of Communication Arts, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi 11120
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาที่ทาํ การวิจัย
ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง 2477 ได้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองแบบกลับขัวจากระบอบสมบู
้
รณาญาสิทธิราชย์สรู่ ะบอบประชาธิปไตย การเมือง
ได้ กลายมาเป็ นประเด็นหลักของคนในยุคนัน้ นักสื่อสารมวลชนจึงพยายามใช้ สื่อที่อยู่ในมือของตนเพื่อ
สื่อสารเผยแพร่แนวความคิดทางการเมืองที่ตนยึดถือ ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็ นต้ นกําเนิดนักสื่อสารมวลชน
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คนสําคัญเป็ นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงด้ านสื่อสารมวลชนมาจากชนทุกชัน้ ทางสังคม ไม่ว่าพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ราชวงศ์และสามัญชน ล้ วนสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นประชาธิ ปไตยของ
พระมหากษัตริ ย์ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ บม่ เพาะเสรี ภาพและให้ โอกาสความเสมอภาคแก่ชน
ทุกชันได้
้ เรี ยนรู้ ได้ ใช้ ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศอย่างไม่ปิดกัน้
จากมูลเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นจึงทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาพระราชทัศนะและพระราชกุศโลบาย
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ต่อการสื่อสารมวลชน ตามบริ บทการเมือง แนวความคิดและ
วิธีการสื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยร่วมสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ว่า
มีแนวความคิดอะไรบ้ าง มีการสร้ างเนื ้อหาสาระของสาร และยุทธวิธีการสื่อสารการเมืองใดบ้ าง พร้ อม
ค้ นหาต้ นแบบสื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 2477 เพื่อใช้ เป็ นรากฐานการสร้ างระบบการสื่อสารการเมืองไทยเชิงพัฒนาการ
แบบยัง่ ยืนสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อศึก ษาพระราชทัศนะ และพระราชกุศโลบายการสื่ อสารมวลชนของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ตามบริบทการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 2477
2. เพื่ อ ศึก ษาแนวความคิ ด และวิ ธี ก ารสื่ อ สารการเมื อ งของนัก หนัง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 2477
3. เพื่อศึกษาต้ นแบบการสื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 2477
นิยามศัพท์ ท่ใี ช้ ในการวิจยั
แนวความคิด หมายถึง แก่นความคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการคิด บทบาทหน้ าที่ วิธีการ
สื่อสาร จริยธรรมและแนวปฏิบตั ิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และนักหนังสือพิมพ์ไทยเพื่อใช้
สื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 2477
วิธีการสื่อสารการเมือง หมายถึง การสร้ างเนื ้อหาสาระของสาร และยุทธวิธีการสื่อสารการเมือง
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง 2477
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กรอบความคิดในการวิจยั และวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
พระราชทัศนะ
พระราชกุศโลบายการสื่อสารการเมือง

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กบั ประชาธิปไตย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๗

นักหนังสือพิมพ์ ไทย

ต้ นแบบ

แนวความคิดและ
วิธีการสื่อการการเมือง

ประชาชน

1. น.ม.ส.
2. มจ.วรรณไวทยากร วรวรณ
3. นายกุหลาบ สายประดิษฐ์
4. นายมาลัย ชูพินิจ
5. นายโชติ แพร่ พนั ธุ์
6. นายอบ ไชยวสุ
7. ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน
8. นายสอ เสถบุตร

แนวความคิด
วิธีการสื่อสารการเมือง
การสร้ างเนื ้อหาสาระของสาร
ยุทธวิธีการสื่อสารการเมือง

ผู้วิจยั สร้ างกรอบความคิดในการวิจยั บนรากฐานพระราชทัศนะและราชกุศโลบายการสื่อสารมวลชนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ตามบริ บทการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477
พร้ อมทัง้ แกะรอยจากชีวิตและผลงานของนักหนังสือพิมพ์ ไทยกลุ่มเป้าหมายหลัก 8 พระองค์ หรื อท่าน
ดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อศึกษาแนวความคิด วิธีการสื่อสารการเมือง และต้ นแบบการสื่อสารการเมืองของ
นักหนังสือพิมพ์ไทยหลักดังกล่าว ระหว่าง พ.ศ.2468 ถึง พ.ศ. 2477 ภายใต้ กรอบการวิเคราะห์หลักของ
สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด (2544) Hall (1980), Batson (1984), McQuail (1987) และ Laitila (2005)
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วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจยั เป็ นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ จากชีวิตและผลงานที่เป็ นหลักฐานชันต้
้ น
ของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ.
2477 เป็ นฐานการวิเคราะห์จํานวน 8 พระองค์ หรื อท่าน ได้ แก่ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
(น.ม.ส.) หม่อมเจ้ าวรรณไวทยากร วรวรรณ (พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) ม.ร.ว.นิมิตร
มงคล นวรัตน นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ นายมาลัย ชูพินิจ นายโชติ แพร่พนั ธุ์ นายอบ ไชยวสุ และ
นายสอ เสถบุตร ร่ วมกับการสัมภาษณ์ ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 18 ท่าน วิเคราะห์การจับกลุ่ม
ทางประวัติศาสตร์ แกะรอยตามกาลเวลา การตีความและแปลความเปรี ยบเทียบกันและกัน หักล้ างกัน
ระหว่างกรณี และการเสนอเหตุผลเพื่อสร้ างข้ อสรุป
ผลการวิจัย
1. “ธรรมราชา” ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั กับ “เสรี ภาพของประชาชน ฐานราก
ของหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ ” ด้ วยพระราชทัศนะทางการเมืองของพระองค์ทรงใช้ พระคุณแห่งธรรม
ราชา “พ่อคุ้มครองลูก” ในฐานะ “พ่อ” จึงทรงเห็นว่า ต้ องแนะนําลูกคือ ประชาชนให้ ร้ ู จกั ปกครองตนเอง
ประชาชนจึงเป็ นฐานรากหรื อรากแก้ วของประชาธิ ปไตยในอนาคต ทรงทําแต่สิ่งที่ดีเท่าที่จะกระทํ าได้
หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ เป็ นตัวแทนแห่งพลังขับเคลื่อนความคิดเห็นของประชาชน พระองค์จึงทรงเปิ ด
ตลาดเสรี ทางความคิดเห็นให้ แก่สื่อหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ รัฐไม่เข้ าไปแทรกแซงสื่อ และทรงต้ องการ
ให้ หนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ มีเสรี ภาพควบคู่กับมีความรับผิดชอบทางสังคม ได้ มาตรฐานธรรมจรรยา
แห่งวิชาชีพอย่างแท้ จริ ง
2. แนวความคิดหลักของนักหนังสือพิมพ์ไทย คือ มนุษยภาพและหลักธรรมแห่งหนังสือข่าว
เพื่อสร้ างจิตสํานึกสาธารณะทางการเมือง ช่วยสะท้ อนการสื่อสารการเมือง 4 วิธีสําคัญ สูก่ ารเป็ นต้ นแบบ
การสื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทย 4 ต้ นแบบหลัก ได้ แก่ วิธีการแรก คือ “คณะสุภาพบุรุษ” พลัง
ขับเคลื่อนหนังสือพิมพ์อิสรชนโดยมีนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ นายมาลัย ชูพินิจ นายอบ ไชยวสุ และ
นายโชติ แพร่ พันธุ์ เป็ นแกนนํ า เป็ นต้ นแบบนักหนังสือพิมพ์ อิสรชน ใช้ ยุทธวิธีการเขียนบทความ บท
บรรณาธิการ คติบนั เทิงทางหน้ าหนังสือพิมพ์ และออกเป็ นหนังสือเล่ม เป็ นการสื่อสารแบบนํ ้าซึมบ่อทราย
วิธีท่ สี อง คือ หนังสือพิมพ์ ประชาชาติ เป็ นฐานการเมืองสร้ างประชาธิปไตย โดยหม่อมเจ้ าวรรณไวทยากร
วรวรรณ กับนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ และคณะสุภาพบุรุษ เป็ นต้ นแบบนักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ได้
ทําหน้ าที่เป็ นครู สอนการเมือง เสนอข่าวสดและเขียนด้ วยภาษาประณีตและงดงาม วิธีการที่สาม คือ
นักหนังสือพิมพ์ราชสํานักสร้ างหนังสือพิมพ์อุดมคติแห่งสํานักถนนประมวญ โดยมีพระราชวงศ์เธอกรม
หมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) เป็ นต้ นแบบหนังสือพิมพ์อดุ มคติสคู่ วามเป็ นจริ ง ทรงเป็ นครู “ธรรมะในใจของ
หนังสือพิมพ์ ” และผดุงรักษาคุณงามความดีของพระมหากษัตริ ย์ให้ อยู่ในใจมวลประชา เพื่อรักษาสาย
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สัมพันธ์ และความทรงจํา และวิธีการที่ส่ ี คือ การสื่อสารใต้ ดินของนักหนังสือพิมพ์ 2 ท่าน ได้ แก่ ม.ร.ว.
นิมิตรมงคล นวรัตน และนายสอ เสถบุตร เป็ นต้ นแบบนักหนังสือพิมพ์ใต้ ดิน ได้ ออกหนังสือ นํ้ าเงิ นแท้
การเขียนบทความส่งออก เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ส่สู าธารณชนในโลกภายนอกในขณะที่ถูกจองจําอยู่ ฐาน
นักโทษการเมือง พร้ อมทังได้
้ ผลิตงานอิสระตามความคิดฝั น
การอภิปรายผล
1. ต้ นแบบนั กหนั งสือพิมพ์ อิสรชน “ปลุก ปลูกและเปลี่ยนแปลง” คือ หัวใจของการ
สื่อสารการเมือง นักหนังสือพิมพ์อิสรชนมีหวั ใจหล่อหลอมมาจากมนุษย์ปถุ ชุ นธรรมดาที่ได้ รับโอกาสและมี
เวทีสาธารณะใช้ แสดงความคิดความเห็น การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ โดยบทบาทและหน้ าที่ของวิชาชีพ
ตนเองได้ โดยตรง คือ การเป็ นนักหนังสือพิมพ์ สมาชิกชาวคณะสุภาพบุรุษทุกคนจึงมีชีวิตและจิตวิญญาณ
ที่มีเสรี ภาพเป็ นรากฐานของการทํางานอยู่ทกุ ขณะจิต มีความมุ่งมัน่ ที่จะปลุกให้ ชาวสยามในยุคนันได้
้ ตื่น
ได้ ตระหนักถึงความเป็ นมนุษยภาพของตน ว่าแต่ละคนมีคณ
ุ ค่า พร้ อมทังได้
้ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเป็ นการ
ปลูก บ่มเพาะแนวความคิดหลัก “มนุษยภาพ” ได้ ชูประเด็นเรื่ องความเป็ นมนุษย์ ความเสมอภาคทาง
โอกาสเพื่อทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสรี ภาพแห่งความรัก และได้ เรี ยกร้ องเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ และการกระทํา มีการสื่อสารยํ ้าเตือนด้ วยความถี่ทุกวันทางหน้ าหนังสือพิมพ์รายวัน และ
สร้ างความต่อเนื่องด้ วยยุทธวิธีการสื่อสารแบบนํ ้าซึมบ่อทราย ผ่านหนังสืออ่านเล่นคติบนั เทิง
2. ต้ นแบบนักหนังสือพิมพ์ ประชาธิปไตย การออกหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ นับเป็ นการ
ประกาศเจตนารมณ์ ที่เด่นชัดของบทบาทและหน้ าที่ของหนังสือพิมพ์เพื่อขับเคลื่อนการเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยโดยตรง ดังนัน้ นักหนังสือพิมพ์ ของหนังสือพิมพ์ ประชาชาติ จึงเป็ นนักหนังสือพิมพ์ที่มี
ความรู้ ความเข้ าใจความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านการเมืองเป็ นหลักในห้ วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จึงอาจกล่าวได้ วา่ หนังสือพิมพ์ ประชาชาติ ได้ ช่วยหล่อหลอมสร้ างนักหนังสือพิมพ์รุ่น
ใหม่ ใ ห้ เป็ นนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระชาธิ ป ไตยอย่ า งแท้ จริ ง เป็ นการสร้ างนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ เ กิ ด จาก
นักหนังสือพิมพ์อิสรชนที่ยดึ หลักแนวความคิด “มนุษยภาพ” จากคณะสุภาพบุรุษ และนักหนังสือพิมพ์รุ่น
ใหม่ ที่ กํ า เนิ ด ขึน้ จาก อุด มการณ์ ป ระชาธิ ป ไตยของการทํ า งานในหนัง สื อ พิ ม พ์ ประชาชาติ ร่ ว มกับ
นักการเมืองของคณะราษฎรบางท่านที่มีความรักในการเขียนได้ เป็ นนักคอลัมน์นิสต์พิเศษให้ และที่สําคัญ
ยิ่งคือ หม่อมเจ้ าวรรณไวทยากร วรวรรณ หรื อท่านวรรณ ได้ ทรงเป็ นเสาหลักประชาธิปไตยทางหลักวิชา
และหลักปฏิบตั ิธรรมจรรยาของการเป็ นนักหนังสือพิมพ์ที่ดี จนนักหนังสือพิมพ์ทกุ คนในยุคนันยอมรั
้
บนับ
ถื อพระองค์ท่านเป็ นครู เรี ยกพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์” ถื อเป็ นอาจารย์นักหนังสือพิมพ์ประชาธิ ปไตย
นั บ เป็ นการจั ด ส่ ว นผสมการสื่ อ สารการเมื อ งได้ อย่ า งสมดุ ล ลงตัว จึ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การสร้ าง
นักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยให้ เกิดขึ ้นจริง เพื่อร่วมช่วยร่วมขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ บรรลุผลในช่วงต้ น
ได้ ดงั ตังเป
้ ้ าหมายไว้
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3. ต้ นแบบนักหนังสือพิมพ์ อุดมคติส่ ูความเป็ นจริง จุดกําเนิดของต้ นแบบนักหนังสือพิมพ์
อุดมคติสคู่ วามเป็ นจริ ง เกิดจากผู้ที่มีใจรักศรัทธาในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ มุง่ มัน่ ต้ องการสร้ างหนังสือพิมพ์ที่
เป็ นหนังสือพิมพ์ อย่างแท้ จริ ง หมายความว่า เป็ นหนังสือพิมพ์ ที่มีเสรี ภาพด้ วยความรั บผิดชอบ มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิบทบาทและหน้ าที่อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ตามธรรมจรรยาที่ดีของหนังสือพิมพ์สคู่ วามเป็ น
จริ งในสยามประเทศที่ ถูกเรี ยกขานว่า เป็ นประชาธิ ปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
บุ ค คลต้ นแบบที่ เ กิ ด ขึ น้ ในช่ ว งเวลานี ้ คื อ พระราชวรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ ทรงเป็ น
นัก หนัง สื อ พิ ม พ์ ส ามแผ่ น ดิ น เมื่ อ ยุค สมัย เปลี่ ย นแปลงไป พระองค์ ท่ า นทรงต้ อ งการประกอบอาชี พ
นักหนังสือพิมพ์ที่ทรงรัก พร้ อมทังทรงทํ
้
าหน้ าที่ของการเป็ นนักหนังสือพิมพ์ที่ดีตามหลักธรรมจรรยาของ
หนังสือพิมพ์ ซึง่ ทรงยึดถือปฏิบตั มิ าตังแต่
้ ครัง้ แผ่นดินสยามถูกปกครองด้ วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สู่ยุคประชาธิ ปไตย พระองค์ทรงเป็ นเจ้ าของและนักหนังสือพิมพ์แห่งสํานักถนนประมวญ ประกอบด้ วย
ประมวญวัน ประมวญสาร และ ประมวญมารค
4. ต้ นแบบนักหนังสือพิมพ์ ใต้ ดนิ จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญประการหนึ่งหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ก็คือ การเกิดกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 ทําให้ คําว่า “นักโทษการเมือง” ปรากฏ
เด่นชัดขึ ้น นักโทษการเมืองคนสําคัญที่ได้ รับแรงกดดันการเมืองแห่งผลการกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 จน
ส่งผลให้ เกิดนักหนังสือพิมพ์ใต้ ดนิ ขึ ้น 2 ท่านเด่นๆ ได้ แก่ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน และนายสอ เสถบุตร
“เสรี ภาพในการสื่อสาร รากฐานประชาธิปไตยแท้ ” นักหนังสือพิมพ์ใต้ ดินมีเป้าหมาย
ของการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยสื่อสารในอีกมิติหนึ่งที่ยงั ไม่เคยถูกเปิ ดเผยมาก่อนของคนกลุ่มหนึ่งที่มีความ
คิดเห็นแย้ ง หรื อแตกต่างจากรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย แล้ วรัฐบาลได้ ใช้ วิธีการกําจัดกลุ่มคนนี ้ด้ วย
วิธีรุนแรงและไร้ ความยุตธิ รรม ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน เขียนไว้ ในบันทึกของตนที่ชื่อว่า “วันนี ้” ได้ เรี ยก
ประชาธิปไตยของคณะราษฎรนันเป็
้ นของจอมปลอม หรื อ เป็ นของเก๊ หลอกลวง คําว่ากบฏในสมัยนี ้ไม่ใช่
หมายถึง คนอธรรม แต่หมายถึงคนรักสัตย์รักธรรมต่างหาก ถึงกระนันคนเหล่
้
านันก็
้ ต้องถูกคุมขังอยู่ในกรง
เหมือนสัตว์เดรัจฉาน นักหนังสือพิมพ์ใต้ ดิน ได้ แสดงให้ เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เห็นคนเป็ นคน
เพื่อร่วมสร้ าง “สังคมที่เป็ นอุดมรัฐ” สามารถให้ ความเป็ นธรรมแก่คนทุกคนได้ เสมอหน้ ากัน และคุณค่าของ
คนมีพื ้นฐานจากการมีเสรี ภาพในการสื่อสาร นักหนังสือพิมพ์ใต้ ดนิ จึงเป็ นกระจกเงาสะท้ อนการดิ ้นรนต่อสู้
เพื่อเสรี ภาพในการสื่อสาร ซึ่งเป็ นรากฐานสําคัญยิ่งของสังคมประชาธิ ปไตยแท้ ๆ นักหนังสือใต้ ดินจึง
เปรี ยบเสมือนไอนํ ้าร้ อนที่ถูกแรงกดดัน ได้ พยายามหาช่องทางระบายออกมา แม้ เพียงมีช่องทางเล็กนิด
เดียว ก็พวยพุ่งออกมาได้ อย่างมีพลังไม่ขาดสายของการสื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ใต้ ดิน ถือว่า
เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกประชาธิปไตยจอมปลอมที่เกิดขึ ้นในสมัยนัน้
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจัดนําเนื ้อหาสาระสําคัญของข้ อค้ นพบจากการวิจยั ครัง้ นี ้ บรรจุเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ทงการศึ
ั้
กษาระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เป็ นรายวิชา หรื อชุดวิชา เพื่อให้
นักศึกษาได้ ศึกษาเรี ยนรู้ ต้ นรากแห่งประวัติศาสตร์ การสื่อสารมวลชนไทย หลักปรั ชญา แนวความคิด
วิธีการคิดและวิธีการสื่อสารของนักหนังสือพิมพ์ไทยและนักภาพยนตร์ อย่างลุม่ ลึก
2. ควรจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ e – learning ของนักคิดนักหนังสือพิมพ์ไทย เพื่อให้ นกั เรี ยน นักศึกษา
นักวิชาการ นักวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ และผู้สนใจได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าต่อไป
3. ควรจัดตังสถาบั
้
น หรื อศูนย์ นักคิดนักเคลื่อนไหวทางนิเทศศาสตร์ ร่วมสมัย โดยสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นผู้นําใช้ ข้อค้ นพบของการวิจัยนีเ้ ป็ นฐานความรู้ หลัก
พร้ อมทังขยายการศึ
้
กษาวิจยั ไปยังนักคิดนักเคลื่อนไหวทางนิเทศศาสตร์ ในยุคสมัยต่างๆ ของประเทศไทย
เพื่อเป็ นการสร้ าง พัฒนาและขยายองค์ความรู้ทางศาสตร์ นิเทศศาสตร์ โดยตรง มุง่ สร้ างทฤษฎีรากฐานทาง
นิเทศศาสตร์ ของไทยขึ ้น เพื่อใช้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจในต้ นสมองความคิดของนักคิดไทยอย่างถ่อง
แท้ ช่วยกระตุ้นและสร้ างระบบวิธีการทํางานรวมกลุ่มระหว่างนักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษาร่ วมกัน
ค้ นคว้ าและทํางานข้ ามกลุม่ ย่อย รวมทังมี
้ การวิพากษ์ วิจารณ์ภายในกลุม่ เชิงสหวิทยาการ นับเป็ นการสร้ าง
ความเจริญงอกงามของศาสตร์ อย่างมีคณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติตอ่ ไป
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การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้รับงานไปทําทีบ่ ้ านด้ วยสื่ อ ICT ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ICTs To Empower ASEAN Homeworkers*

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ รองศาสตราจารย์ปิยฉัตร ล้อมชวการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 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.

---------------------------------------*บทความวิจยั เรื่ องนี้ คดั มาจาก วารสารนิ เทศศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 1 ฉบับที่ 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) NonGovernment 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., familybased 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

12

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

Household and home-based socio-economic features

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.

17

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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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.

ICT Structures in the Community

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

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.
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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.

Action towards ICT enabled Home-based Work

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.
This paper was presented at the 6th International Conference on Interdisciplinary
Social Sciences, University of Cambridge, United Kingdom, 2-5 August 2010
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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
learning process

OTOP product
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 fivestar 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.
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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
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

External factors that affect the
development of OTOP products to the
five-star level
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
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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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ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สั งกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดนนทบุรี*
Strategies to Control and Alleviate the Problem of Computer Game Addiction Among High
School Students in Nonthaburi Province’s Education Zone
ภีรวัฒน์ นนทะโชติ ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ ทยณฐ ชวนไชยสิ ทธิ์
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ และสร้างยุทธศาสตร์ ใน
การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ข องนัก เรี ย นในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด เขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ปี การศึกษา 2550 ในโรงเรี ยน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 396 คน คัดเลือกโดย
การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ติดเกม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน อาจารย์แนะแนว อาจารย์ฝ่ายปกครอง นักจิตวิทยา และนักวิชาการทางด้านสื่ อ จํานวน 30
คน และผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จํานวน 10 คน กลุ่มที่สอง จํานวน 6 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า สัมพันธภาพในครอบครั ว สภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยน สภาพแวดล้อมทางสังคม
และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ส่ วนการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ปั จจัยที่สามารถพยากรณ์
การติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้ดีที่สุดตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครั ว ความรู้ สึกมี คุณค่าใน
ตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งปัจจัยทั้ง 4 สามารถร่ วมกัน
คําสํ าคัญ : เกมคอมพิวเตอร์ การติดเกมคอมพิวเตอร์
-----------------------------------------*บทความวิจยั เรื่ องนี้ คดั มาจากวารสารสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปี ที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552
หน้า 123 - 136
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อธิ บ ายความผัน แปรของการติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ร้ อ ยละ 55.20 อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01
ยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การ
ส่ งเสริ มการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม และยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์
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

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การติดเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย เป็ นปั ญหาที่มีแนวโน้มความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นในสังคมไทย ใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมและเทคโนโลยี ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากปั ญหาการติดเกม
คอมพิวเตอร์ มีหลายรู ปแบบ คือ ด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิ ตใจ และก่อให้เกิ ดปั ญหาทางสังคม จากเอกสารสรุ ป
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตอ้ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วนโดยสํานักส่ งเสริ มสวัสดิการและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อ้างถึงในสุ ภทั ร ชูประดิษฐ์, 2549) ได้นาํ เสนอปั ญหาเด็กติด
เกม โดยสํารวจกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตช่ วงเดื อนกันยายน-ตุ ลาคม 2546

พบว่า กลุ่มอายุ 10-14

ปี เล่นเกม

คอมพิวเตอร์ ออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 76.5 โดยใช้เวลาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 9.2 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ยงั พบว่าเด็กและ
เยาวชนมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว พ.ศ. 2542 พบว่า มีการใช้อินเทอร์ เน็ต ร้อยละ13 และเพิ่มเป็ น
ร้อยละ 21.8 ใน พ.ศ. 2546 แสดงสถานการณ์ที่ทุกฝ่ ายต้องรู้เท่าทันต่อปรากฏการณ์น้ ี เพื่อสกัดกั้นปั ญหาเด็กติด
เกม เด็กอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ วนั ละหลายชัว่ โมง เล่นเกมข้ามวันข้ามคืน ไม่สนใจการเรี ยนหนี เรี ยน มีนิสัย
ก้าวร้าวรุ นแรง บางรายกลายเป็ นเด็กเร่ ร่อนมีปัญหาลักขโมย ตกเป็ นเครื่ องมือของกลุ่มมิจฉาชีพและติดยาเสพ
ติด บางรายมีพฤติกรรมแยกตัว เก็บกดละเลยการเข้าสังคมหรื อกิจกรรมร่ วมกับครอบครัว ผลกระทบทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นตามมา คือสุ ขภาพเสื่ อมโทรม รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา นอนไม่พอ อารมณ์
ฉุ นเฉี ยว มักใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขและตัดสิ นปั ญหา เป็ นต้น สถาบันสุ ขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่ น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้พฒั นาแบบทดสอบการติดเกม Game Addiction Screening Test (GAST) ซึ่ งเป็ นข้อ
คําถามที่ใช้วดั ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม 3 ด้าน ได้แก่ การหมกหมุ่นกับเกม การสู ญเสี ยความสามารถใน
การควบคุมการเล่นเกม และการสู ญเสี ยหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็ นเกณฑ์การประเมินการติดเกมคอมพิวเตอร์
ของเยาวชน (ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ, 2548) และผลการสํารวจของเอแบคโพลล์ (หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพ
ธุรกิจ, 2548) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปั ญหาเกมออนไลน์มอมเมาเด็กและเยาวชน โดยร้อย
ละ 80.2 ต้องการให้ออกมาตรการควบคุมให้ร้านคอมพิวเตอร์ เปิ ด-ปิ ดเป็ นเวลา ส่ วนร้อยละ 55.4 ให้จดั ระเบียบ
เกมออนไลน์ ที่ไม่เหมาะสม และร้อยละ 46.3 ให้รณรงค์ส่งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัว มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน
มากขึ้น ในปั จจุบนั มีเกมหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็ นเกมประเภทต่อสู้ เช่น แร็ กนาร็ อก หรื อเกมประเภทลามก เช่น
เกมลักหลับ เป็ นต้น ซึ่ งเกมดังกล่าวเป็ นเกมที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู ง ปั ญหาต่างๆ อันเกิดจากปั ญหาการติดเกม
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ถึงแม้วา่ หน่วยงานภาครัฐ จะได้กาํ หนดนโยบายเพื่อบรรเทาวิกฤติของปั ญหาการ
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ติดเกมอย่างต่อเนื่ อง แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งแก้ปัญหามากเท่าไร ปั ญหาการติดเกมของเยาวชนยังปรากฏให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง
จังหวัดนนทบุรี มีสถานประกอบการประเภทร้านเกมที่ได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินกิจการใน พ.ศ 2550 ใน
แต่ละอําเภอของจังหวัดนนทบุรี ทั้งหมด 587 ร้าน กระจายทั้ง 6 อําเภอของจังหวัด อําเภอเมืองนนทบุรี มีจาํ นวน
ร้านเกมมากที่สุดถึง 223 ร้าน ( สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 2550 ) ในภาพรวมถือว่าจังหวัดนนทบุรี เป็ น
พื้นที่ที่เอื้อหรื อล่อแหลมต่อการติดเกมของนักเรี ยนในเขตพื้นที่เป็ นอย่างมาก และสะดวกในการเดินทางไปใช้
บริ การร้ านเกม นอกจากนี้ หลายครอบครั วมี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้สะดวกต่อการเล่นเกมของเด็กนักเรี ยน
เนื่ องจากปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเขตพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ยังไม่มีผใู้ ดศึกษามา
ก่อน และจากปรากฏการณ์การติดเกมของเยาวชนไทยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้ ก่อให้เกิดปั ญหาร้ายแรงต่อ
ประเทศชาติอย่างยิง่ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็ นวัยแห่งการเรี ยนรู้ และเป็ นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาปั จจัยที่ทาํ ให้นักเรี ยนติดเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ อันนําไปสู่ การสร้างยุทธศาสตร์ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ สั ม พัน ธ์ กับ การติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ข องนั ก เรี ยนในโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษาสังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษา จังหวัดนนทบุ รีเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 ปี การศึ กษา 2550 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี จํานวน 396 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างในการสร้างยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ติดเกม ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
อาจารย์แนะแนว อาจารย์ฝ่ายปกครอง นักจิตวิทยา และนักวิชาการทางด้านสื่ อ จํานวน 30 คน ที่สมัครใจเข้า
ร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 10 คน เป็ นผูพ้ ิจารณาการสร้างยุทธศาสตร์
ในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิว เตอร์ ใ นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สั งกัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานนทบุรี
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2. เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบวัดและ
แบบทดสอบ จํานวน 7 ฉบับ ซึ่ งได้นาํ ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เพื่อให้ได้ค่าความเที่ยง
ผลการทดลองใช้ปรากฎว่า แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.914 แบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.874 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม มีค่าความ
เที่ ยงเท่ากับ 0.812 แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.760 แบบสอบถามการรับรู้
เกี่ ยวกับมาตรการควบคุมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.887 แบบสอบถามการรั บรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.648 และแบบทดสอบการติดเกมคอมพิวเตอร์ มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.869
ส่ วนที่สอง เป็ นแบบสอบถามเพื่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ การป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิวเตอร์ ลัก ษณะคํา ถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และจัดอันดับ
ความสําคัญ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ประสานงานขอความร่ วมมือไปยังโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยน
ปากเกร็ ด โรงเรี ยนไทรน้อย และโรงเรี ยนรัตนาธิ เบศร์ เพื่อขอความอนุ เคราะห์เข้าดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จํานวน 396 ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 396 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 และ
ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ การป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สัง กัด เขตพื้ นที่ การศึ กษาจังหวัด นนทบุ รี
หลังจากนั้นดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 10
คน เพื่อตอบแบบสอบถามพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกม
คอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจํานวน 10 ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 10 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 และเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน เพื่อเข้า
ร่ วมประชุมด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสอบถามปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน ใช้
ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐาน การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ตํ่า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์และความสามารถในการร่ วมพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ
ขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) การสร้างยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกม
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ของนักเรี ย น ใช้วิธีการสังเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้จากการประชุ ม เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมและกระบวนการ
สนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ยวชาญ

สรุปผลการวิจัย
1. ปั จ จัย ที่ สั ม พันธ์กับการติ ดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ย นในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยน สภาพแวดล้อมทางสังคม
และความรู้ สึกมี คุณค่าในตนเอง มี ความสัมพันธ์เชิ งลบกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่ ว นการรั บ รู้ ม าตรการควบคุ ม การเล่ น เกม และการรั บ รู้ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ เกมคอมพิ ว เตอร์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 ตามลําดับ
เมื่อนําปั จจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์หาความสามารถร่ วมกันพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
พบว่า ปั จจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพ แวดล้อมทางสังคม และการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ สามารถร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนได้
ร้อยละ 55.20 โดยที่ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ มากที่สุด
รองลงมาคือ ปั จจัยด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม
คอมพิวเตอร์ ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยนและการรั บรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถร่ วมพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ได้
2. ยุท ธศาสตร์ ใ นการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ข องนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว สําหรับกลุ่มติดเกม ควร
เน้นมาตรการแก้ไข ด้วยการส่ งเสริ มการสร้ างบรรยากาศที่ อบอุ่นภายในครอบครัว

จัดค่ายเลิกเล่นเกม ใช้

มาตรการทางการเงินและกําหนดกติกาอย่างเป็ นรู ปธรรม และจัดกิจกรรม 3 ประสาน เพื่อประสานความร่ วมมือ
ในการแก้ปัญหาระหว่างครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนที่ติดเกม
2.2 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง โดยกลุ่มติดเกม
เน้นมาตรการแก้ไขด้วยการสร้างบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร ปลูกฝังจริ ยธรรมคุณธรรมและยอมรับความผิดพลาด
ของเด็กไม่ใช้การลงโทษเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมบันทึกความในใจ จัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2.3 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยกลุ่มติดเกม เน้นมาตรการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนน่าเรี ยนน่า
อยู่ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนที่
น่าอยู่ ปราศจากเกมและการพนัน ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน
โดยจัดให้มีเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณธรรมนําความรู้ระดับจังหวัด
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2.4 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ ม การรั บ รู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่ ม ติ ดเกมเน้น
มาตรการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เชิงกลยุทธ์ในสื่ อทุกประเภท การกําหนดเป็ นวาระแห่ งชาติ ส่ งเสริ มให้ทุกภาค
ส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนผ่านสื่ อ จัดประเมินความรุ นแรงหรื อจัดทําระดับความ
รุ นแรงของเกม

เผยแพร่ นโยบายหรื อมาตรการในการควบคุมการเล่นเกม กํากับควบคุม รวมทั้งการติดตาม

ประเมินผลผ่านสื่ อโครงการแก้ไขปั ญหาการติดเกมต่าง ๆ

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยที่สั มพันธ์ กับการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนัก เรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาสั งกัด เขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
การที่ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครั ว ความรู้ สึกมี คุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม
และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ สามารถร่ วมกันทํานายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนได้น้ นั
ปั จจัยที่มีอิทธิต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ อันดับแรก คือ ปั จจัยทางด้านสัมพันธภาพในครอบครัว อาจเนื่องมาจาก
ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกของทุกชีวิต เป็ นเบ้าหลอมที่สาํ คัญในการที่จะประคับประคองชีวิต ตั้งแต่แรกเริ่ มให้
เป็ นไปตามครรลองของสังคม เพื่อให้นกั เรี ยนเติบโตขึ้นมาเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีการประพฤติปฏิบตั ิตาม
ขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรมอันดีงาม เติบโตขึ้นมาเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว จึงเป็ น
ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดที่จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีและเป็ นคนดีในสังคม สอดคล้องกับ กุหลาบ รัตนสัจธรรมและ
คณะ (2540) ที่กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลสําคัญที่สุดต่อครอบครัวคือสายสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบิดามารดาและ
บุตร มีความรัก ความอบอุ่นต่อกัน และภายในครอบครัว ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีเวลา มีความอดทน มีการ
สร้างความผูกพันที่กระชับและมัน่ คง มีความเข้าใจต่อกันและกัน วัยรุ่ นที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่นมีแนวโน้มที่จะ
มีปัญหาน้อยกว่าวัยรุ่ นที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่จึงควรทําหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลให้คาํ ปรึ กษาเมื่ อลูกมี
ปั ญหาต้องเปิ ดใจกว้างยอมรับฟั งข้อคิดเห็นของลูก ให้เวลากับลูกให้พอเพียง เพื่อที่ลูกจะไม่ใช้เวลาอยูก่ บั กลุ่ม
เพื่อนมากเกินไป พ่อแม่ยงั อาจชักนําให้ลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมัน่ ในศีลธรรมเพื่อเป็ นแนวทางใน
การดําเนินชีวติ
ส่ ว นการที่ ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มทางโรงเรี ยน และการรั บ รู้ ม าตรการควบคุ ม การเล่ น เกม
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทํานายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้ เนื่ องจากตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในลักษณะ
ตรงกันข้ามกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ ในระดับตํ่ามาก โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียง 0.151 เท่านั้น ดังนั้น
ในการคัดเลือกเข้าสมการถดถอยพหุ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ มากกว่าจึงถูกคัดเลือกเข้า
สมการ
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยสัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม
และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการร่ วมกันอธิ บายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้ไม่
มากนัก จึงได้นาํ ปัจจัยด้านประชากร 2 ตัว คือ อายุและเพศ เข้าร่ วมวิเคราะห์ดว้ ย พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว
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ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม เพศ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ และอายุ
ของนักเรี ยน ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยพหุ และสามารถร่ วมกันทํานายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 57.60 โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว
เป็ นปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความรู้ สึ กมี คุ ณ ค่ า ในตนเอง
สภาพแวดล้อ มทางสั ง คม เพศ การรั บ รู้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ เกมคอมพิ ว เตอร์ และอายุ ปั จ จัย ทั้ง 6 มี
ความสัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ ในระดับปานกลาง (R=.759)

ซึ่ งปั จจัยสัมพันธภาพในครอบครั ว

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และอายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการติดเกมคอมพิวเตอร์
ส่ วนปั จจัยทางด้านเพศ และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกการติดเกม
คอมพิวเตอร์

นั่นคือ นักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ที่ มีคะแนน

สัมพันธภาพในครอบครัวและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่า มีสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ดีและมีระดับอายุนอ้ ย
มีแนวโน้มที่จะติดเกมคอมพิวเตอร์สูงกว่านักเรี ยนที่มีคะแนนสัมพันธภาพในครอบครัวสู ง มีความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองสูง มีสภาพแวดล้อมทางสังคมดีและมีระดับอายุมาก
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของสุ ดา จัน่ มุกดาและคณะ (2549) ที่พบว่า ปั จจัยที่สัมพันธ์
กับการติดเกมของนักเรี ยน ได้แก่ เพศ (ชาย) มีความสัมพันธ์เชิ งบวก ส่ วนอายุ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ
การสนับสนุ นการเล่นเกมของพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง มี ความสัมพันธ์เชิ งลบต่อการติ ดเกมของนักเรี ยนอย่างมี
นัย สํา คัญ กลุ่ ม นัก เรี ย นที่ ติ ด เกมส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ ผลกระทบปานกลางถึ ง มากในเรื่ อ งการเรี ย น การสู ญ เสี ย
ความสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของศิริไชย หงส์สงวนศรี และคณะ
(2548) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ในนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ในการเล่นเกมนั้น
มีผลทําให้ผเู้ ล่นขาดความสัมพันธ์ในครอบครัว ก้าวร้าว ไม่สนใจการเรี ยน และสุ ขภาพไม่ดี ผลการเรี ยนลดลง เกิด
ปั ญ หาเรื่ องสมาธิ ในการเรี ยนและการจัดการกับอารมณ์ เกิ ดปั ญ หาหรื อโรคทางจิ ตเวช เช่ น อารมณ์ ซึม เศร้ า
พฤติกรรมดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว หนีเรี ยน หนีออกจากบ้าน เป็ นต้น นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่า ครอบครัว ของเด็ก
และวัยรุ่ นที่ ติดเกมคอมพิวเตอร์ มกั เป็ นครอบครั วที่ ขาดการฝึ กวินัยให้ลูกอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่วยั เด็ก อาจ
เนื่ องจากขาดทักษะในการฝึ กวินัย ไม่ มีเวลา หรื อไม่ได้ให้ความสําคัญเพียงพอ มักเป็ นครอบครั วที่ พ่อแม่ไม่
สามารถติ ดตามพฤติกรรมของลูกได้อย่างเหมาะสม บางครอบครั วพ่อแม่มีความใกล้ชิดและความผูกพันทาง
อารมณ์ กบั ลูกน้อย บางครอบครั วเด็กและวัยรุ่ นอาจมี ความเครี ยดจากความคาดหวังของพ่อแม่ ปั ญหาความ
ขัดแย้ง หรื อปัญหาการสื่ อสารในครอบครัว จึงหาทางออกด้วยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
เมื่อนําสมการถดถอยพหุ คูณของการวิเคราะห์ครั้งแรกและครั้งที่สองมาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า สมการที่
สองสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของการติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.1 ซึ่ งถือว่าแตกต่างกัน
ค่อนข้างน้อย จึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่สามารถทํานายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้ดีที่สุด คือ สัมพันธภาพในครอบครัว
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ ส่ วนปั จจัย
ด้านประชากรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการติดเกมคอมพิวเตอร์ ไม่มากนัก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็ นกลุ่มที่มีความแตกต่างทางด้านประชากรน้อยมากประกอบกับตัวแปรระดับอายุและเพศเป็ นตัว
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แปรหุ่ น มีค่าเพียง 0 กับ 1 เท่านั้น ทําให้ระดับความแตกต่างมีนอ้ ย สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิฟฟิ ตและฮัน
(Griffith and Hunt, 1995) ที่พบว่า การเล่นเกมของวัยรุ่ นไม่มีความแตกต่างกันในการเล่นระหว่างเพศหญิงและ
เพศชายอย่างมีนัยสําคัญ แต่ความแตกต่างมีผลตํ่า ข้อสังเกตได้คือ เพศชายนิ ยมเล่นเกมเป็ นประจํามากกว่าและ
นิ ยมเล่นเกมที่มีความรุ นแรงในเนื้ อหา ในขณะที่ผหู้ ญิงชอบเกมที่มีความสนุกสนานและความบันเทิงเป็ นเหตุผล
หลักของการเลือกเล่นเกม
2. ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั งกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการสร้ างสั มพันธภาพทีด่ ภี ายในครอบครัว
ยุทธศาสตร์น้ ี เน้นมาตรการส่ งเสริ มการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว การรับรู้และมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาร่ วมกันภายในครอบครัว การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศระหว่างสมาชิกในครอบครัว การจัด
พื้นที่ทาํ กิจกรรมภายในครอบครัว การสร้างระเบียบวินยั ในบ้าน และส่ งเสริ มการสร้างต้นแบบที่ดีภายในครอบครัว
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ที่เห็นว่า แบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่เป็ นสิ่ งสําคัญ
ที่สุดในการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ. 2551– 2554 (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) ที่
กําหนดมาตรการระยะยาวในการสร้างระเบียบวินัยในบ้าน เช่น กําหนดระยะเวลาที่ยอมให้เด็กเล่นหรื อห้ามเล่น
จากผลการวิ จัย จึ ง เห็ น ได้ว่า ครอบครั ว เป็ นสถาบัน แรกของทุ ก ชี วิ ต

เป็ นเบ้า หลอมที่ สํา คัญ ในการที่ จ ะ

ประคับประคองชีวิต ตั้งแต่แรกเริ่ มให้เป็ นไปตามครรลองของสังคม เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีการประพฤติปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงาม เติบโตขึ้นมาเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
จากการศึกษาปั ญหาสังคมจะพบว่า ปั ญหาของวัยรุ่ นส่ วนใหญ่ลว้ นมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากปั ญหาภายในครอบครัว
ทั้งสิ้ น หากครอบครัวใดให้ความอบอุ่นแก่เด็ก เด็กดังกล่าวจะมีเหตุผล กล้าตัดสิ นใจ มี ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
พฤติ กรรมที่ แสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่ สังคมยอมรั บ ส่ วนเด็กที่ ครอบครั วขาดความอบอุ่นหรื อพ่อแม่เข้มงวด
เกินไป ทําให้เด็กแสดงพฤติกรรมหลายประการที่สังคมไม่ยอมรับ และจากการศึกษาปั จจัยของการติดเกม พบว่า
ครอบครัว ของเด็กและวัยรุ่ นที่ติดเกมคอมพิวเตอร์ มกั เป็ นครอบครัวที่ขาดการฝึ กวินยั ให้ลูกอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่
วัยเด็ก อาจเกิดเนื่ องจากขาดทักษะในการฝึ กวินยั ไม่มีเวลา หรื อไม่ได้ให้ความสําคัญเพียงพอ มักเป็ นครอบครัวที่
พ่อแม่ไม่สามารถติดตามพฤติกรรมของลูกได้อย่างเหมาะสม บางครอบครัวพ่อแม่มีความใกล้ชิดและความผูกพัน
ทางอารมณ์กบั ลูกน้อย บางครอบครัวเด็กและวัยรุ่ นอาจมีความเครี ยดจากความคาดหวังของพ่อแม่ ปั ญหาความ
ขัดแย้ง หรื อปั ญหาการสื่ อสารในครอบครัว จึงหาทางออกด้วยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ (ศิริไชย หงส์สงวนศรี และ
คณะ, 2548)
ดังนั้น การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมของนักเรี ยนที่มีสาเหตุมาจากสัมพันธภาพในครอบครัว
เพื่อ เป็ นการช่ วยลดปั ญหาสัง คมที่ มี พ้ืนฐานมาจากปั ญ หาครอบครั ว พ่อแม่ จึ งควรวางตัวเป็ นเพื่ อ นที่ ดีของลูก
หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกันต่อหน้าลูก อบรมสั่งสอนลูกโดยมีความเมตตาเป็ นพื้นฐาน และพ่อแม่ควรส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมภายในครอบครัวที่มีความเพลิดเพลิน ความสุ ขใจ จะดึงเด็กไม่ให้ติดเกม ปั ญหาการติดเกมของเด็กจะไม่
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เกิดขึ้นหากผูป้ กครองใส่ ใจและให้เวลากับเด็กมากขึ้น และในขณะที่เด็กมีอารมณ์รุนแรง มีพฤติกรรมที่ไร้เหตุผล
พ่อแม่ควรทําใจให้เยือกเย็นและเป็ นมิตรที่ดีดว้ ยการนําหลักธรรมมาเป็ นเครื่ องกล่อมเกลา ช่วยเหลือให้คาํ แนะนํา
และช่วยแก้ปัญหาอย่างละมุนละม่อน เพื่อช่วยไม่ให้เด็กวูว่ าม หรื อตัดสิ นใจทําสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนา นอกจากนี้ การ
แนะนําการคบเพื่อน การสร้างระเบียบวินยั ในบ้าน การกําหนดกติกาอย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริ ม
ทักษะให้กบั เด็กอย่างต่อเนื่ อง จะช่ วยให้เด็กรู้ เท่าทันอันตรายของการติ ดเกมคอมพิวเตอร์ และเพิ่มทักษะการ
ดํารงชีวติ โดยเฉพาะทักษะการปฏิเสธการชักชวนจากเพื่อน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้ านความรู้ สึกมีคุณค่ าในตนเอง
ยุทธศาสตร์ น้ ี เน้นมาตรการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนที่ติด
เกม โดยการส่ งเสริ มการมองตนเองในแง่บวก และเสริ มสร้างความตระหนักในความสามารถของตนเอง สนับสนุน
การสร้ างหลักสู ตรที่ มีการออกแบบการเรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ ม ศักยภาพการมองตนเองในแง่ บวก หรื อความ
ตระหนักในความสามารถของตนเอง เช่น การเรี ยนการสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) หรื อ
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Learning) เป็ นต้น ส่ งเสริ มการสร้างบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร โดยสร้างความมัน่ ใจ
ให้เด็กที่ติดเกมทุกคนรู้วา่ เมื่อใดที่เขาทําผิดพลาด หรื อผิดหวัง มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน หรื อประคับประคอง
ให้ต่อสู้กบั อุปสรรคต่างๆ ได้ สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (สํานักงานจังหวัดตราด, 2549)
ที่ ไ ด้ก ํา หนดยุท ธศาสตร์ ใ ห้มี ก ารดํา เนิ น การจัด กลไกเฝ้ าระวัง เด็ ก และเยาวชน โดยทํา แผนงานป้ องกัน และ
ปราบปรามมิ ใ ห้เ กิ ด ความรุ น แรง และมี แ ผนสร้ า งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื่ อ มุ่ ง แก้ไ ขให้เ ด็ ก เก่ ง -ดี -มี
คุณธรรม นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตามแผนสุ ขภาวะเด็กและเยาวชนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สุ ริยเดว ทรี ปาตี, 2551) ที่สรุ ปว่า ในการกําหนดยุทธศาสตร์
หรื อแผนการสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อเด็กและเยาวชน ควรพิจารณาว่า เด็ก เยาวชนเป็ นวัยที่มีศกั ยภาพ และมีคุณค่าของ
ตนเอง เด็กและเยาวชนทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสในการแสดงออกตามความถนัดของตนเองเพื่อ
สร้างคุณค่า ความภูมิใจและได้รับแรงสนับสนุน การยอมรับนับถือเริ่ มต้นจากพ่อแม่ ญาติพี่นอ้ งทั้งยังเป็ นแรง
เสริ มทางบวกที่จะทําให้เด็กมีความทะเยอทะยานในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและส่ วนรวม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสั งคม
ยุทธศาสตร์ น้ ี เน้นมาตรการส่ งเสริ มและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยเน้นการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนน่าเรี ยนน่าอยู่ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนที่น่าอยู่ ปราศจากเกมและการพนัน ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคม
มี ส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน

โดยจัดให้มีเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณธรรมนําความรู้ ระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์ น้ ี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ 2551– 2554
(สํานักงานเลขาธิ การสภาศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) ที่กาํ หนดยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่ติดเกมในภาพรวม โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ งเร่ งส่ งเสริ มพัฒนา
ครู คณาจารย์ / บุคลากรแนะแนวในสถานศึกษา และให้มีคณะผูร้ ับผิดชอบการพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ได้กาํ หนดมาตรการระยะยาวในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ติดเกม โดย
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กําหนดให้มีการพัฒนาระบบงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มความประพฤติ นักเรี ยน

โดยจัดให้มีศูนย์การ

ประสานงานส่ งเสริ มความประพฤตินักเรี ยนนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและในเขตพื้นที่ จงั หวัด พัฒนา
ระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนและนักศึกษาเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวยังได้โดย
กําหนดเป็ นมาตรการเร่ งด่วน ในการออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบผูป้ ระกอบการร้านอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้เกิดร้าน
อินเทอร์ เน็ตที่ดี จัดการกับร้านที่ทาํ ผิดระเบียบ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการตรวจสอบร้าน
เกมและร้านอินเทอร์ เน็ตที่อยูร่ อบสถานศึกษา และสถานศึกษาควรสนับสนุนกิจกรรม / ชมรมให้เด็กและเยาวชน
สามารถเลือกกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรได้อย่างเหมาะสมวัย นอกจากนี้ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวนี้ยงั สอดคล้องกับ แนว
ทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน (คณะกรรมการอํานวยการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมเด็กและเยาวชนไทย
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2548) ที่กาํ หนดประเด็นปั ญหาเยาวชนที่รุนแรงและต้องแก้ไขเร่ งด่วนโดยกําหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ ทั้งยุทธศาสตร์ ทว่ั ไปและยุทธศาสตร์ เฉพาะตามประเด็นปั ญหา สรุ ปได้วา่ ในการแก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนนั้นมีวิธีการหลักที่ใช้ได้กบั ทุกปั ญหาและต้องใช้วิธีแก้ที่เป็ นยุทธศาสตร์ เฉพาะปั ญหา ได้แก่ สถานศึกษา
จะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยส่ งเสริ มกิจกรรมนักเรี ยนตามความสนใจที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมนอก
หลักสู ตร เพื่อป้ องกันไม่ให้เยาวชนมัว่ สุ มกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมด้ านการรับรู้ ข่าวสารเกีย่ วกับเกมคอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์น้ ี เน้นมาตรการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เชิงกลยุทธ์ในสื่ อทุกประเภท ตลอดจนถึงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและผูป้ กครองทราบเกี่ยวกับโทษของการเล่นเกม

ควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่

เหมาะสม และเกมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีลิขสิ ทธ์ รณรงค์การดําเนิ นงานของสื่ อมวลชน เพื่อผลิตและพัฒนาสื่ อเชิง
สร้ างสรรค์และเป็ นสื่ อที่ ปลูกฝั งความดี งาม ตามนโยบายขจัดสื่ อร้ าย ขยายสื่ อดี

กําหนดปั ญหาการติ ดเกม

คอมพิวเตอร์ เป็ นวาระแห่ งชาติเพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เผยแพร่ นโยบายหรื อมาตรการในการควบคุม
การเล่นเกม ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งติดตามและประเมินผล โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการติดเกมของ
เยาวชนอย่างต่อเนื่ อง ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
สถานศึ กษา พ.ศ 2551–2554 (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิ การ,

2551) ที่ กาํ หนด

ยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ติดเกม โดยกําหนดเป็ นมาตรการเร่ งด่วนในด้านการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นสถานศึกษาให้มีการจัดตั้งโปรแกรมป้ องกันเว็บไซต์ที่ใช้เล่นเกมและเว็บไซต์ที่ไม่พึง
ประสงค์ กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดประเมินความรุ นแรงหรื อจัดทําระดับความ
รุ นแรงของเกม เว็บไซต์ และโปรแกรมสนทนาทางคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับเด็ก และให้มีการลงทะเบียน ตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด ให้มีมาตรการพัฒนาเกมออนไลน์ดี ๆ รณรงค์การดําเนินงานของสื่ อมวลชนเพื่อผลิต
และพัฒนาสื่ อเชิงสร้างสรรค์และเป็ นสื่ อที่ปลูกฝังความดีงามตามนโยบายขจัดสื่ อร้าย ขยายสื่ อดี ดังนั้น ในการ
แก้ปัญหาการติดเกมที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนหรื ออิทธิ พลจากสื่ อ ควรมีการ
รณรงค์การสร้ างสื่ อในเชิ งสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาแนวคิดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 (สํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและ
พิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์,
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2550) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่กาํ หนดให้มีโครงการ
สร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน : เยาวชนสี ขาว เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันแก่เยาวชนในการบริ โภคสื่ อที่
เหมาะสม โดยดําเนิ นการจัดอบรมนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มเสี่ ยงติดเกม) เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันแก่
เยาวชนไม่ให้ติดเกม ผลที่ได้รับ เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึ กในการทําความดี โดยใช้หลักธรรมเป็ นแนวทางใน
การดําเนิ นชีวิต และเป็ นภูมิคุม้ กันของสังคม และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปขยายเครื อข่ายสร้างภูมิคุม้ กันแก่
เยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชน เด็กและเยาวชน มีภูมิคุม้ กันทางสังคมสามารถดํารงตนเป็ นคนดีของสังคม รวมทั้ง
การบริ โภคสื่ อที่เหมาะสม

ข้ อเสนอแนะ
1 ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1.1 ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง และ
จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และจากการประชุมด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ดังนั้น สถานศึ กษาสามารถนําไปใช้หรื อพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของแต่ละ
สถานศึกษาได้
1.2 วิธีดาํ เนิ นการวิจยั และแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ศึ ก ษาวิจัย เพื่ อ พัฒนายุท ธศาสตร์ ก ารป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ของนักเรี ยนในระดับ
โรงเรี ยน โดยเฉพาะที่มีความสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนที่จะนําไปสู่ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกม
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 การสร้างยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ ให้ความสําคัญกับมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างแท้จริ ง โดยมองเกมเป็ นปั ญหาด้านลบต่อเยาวชนและกําหนดยุทธศาสตร์ เพียงด้านเดียว ดังนั้น เพื่อให้ได้
ยุทธศาสตร์ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุมทุกมิติ ควรให้ความสําคัญ โดย
คํานึ งถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ ในเชิงบวก โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมประกอบด้วย จะช่วยให้มี
การแก้ปัญหาการติดเกมได้อย่างตรงจุดและเหมาะสมมากกว่า
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั ยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนใน
ระดับชาติ เพื่อค้นหาแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ในเชิ งลึกของภาพรวมทั้ง
ประเทศได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อจัดทําตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานสําหรับประเมินการดําเนินงานป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการติดเกม เพื่อสะท้อนถึงผลการดําเนินงานที่แท้จริ ง
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2.3 ควรมีการนํายุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษาจังหวัดนนทบุ รี จากผลการวิจัยนี้ ไปทดลองใช้ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุ งต่อไป
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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 adhoc 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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Development of a Distance Training Package for Social Studies Teachers
on the Organizing of History Instruction in Schools
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการ
เรี ยนการ สอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ในการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับ
ครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา และ3) ศึกษาผลการนําชุดฝึ ก
อบรมทางไกลที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา
กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ครู สั ง คมศึ กษาที่ ส อนกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในชั้นประถมศึกษา (ป. 1 – 6) และมัธยมศึกษา (ม. 1 – 6) ในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 เขต 2 และเขต 3 จํานวน 80 คน ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) ชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา จํานวน 5 หน่วย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกล ก่อน
และหลังการฝึ กอบรม 3) แบบประเมินตนเองของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกล ในการนําความรู้จากชุด ฝึ กอบรม
ทางไกล ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา และ4) แบบสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล ได้แก่ E1/E2 และการทดสอบค่าที การวิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผู้
เข้ารับการฝึ กอบรมทางไกลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ชุดฝึ กอบรมทางไกล สําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา ที่พฒั นาขึ้นมา 5 หน่วยมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้ หน่วย 1 80.21/81.35 หน่วยที่ 2
78.34/80.54 หน่วยที่ 3 79.29/82.23 หน่วยที่ 4 83.24/85.95 และหน่วยที่ 5 82.87/84.05 ตามลําดับ ซึ่ ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาํ หนดไว้ จํานวน 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 - 3 ส่ วนหน่วยที่ 4 – 5 เกินเกณฑ์ที่
กําหนด ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมทางไกลหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างได้รายงานว่า ได้นาํ
ความรู้จากการศึกษาชุดฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สาํ หรับผูเ้ รี ยนในสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
คําสํ าคัญ : ชุดฝึ กอบรมทางไกล การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ครู สังคมศึกษา
* บทความวิจยั เรื่ องนี้ คดั มาจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจยั ประจําปี
2553 จัดโดย สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 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
“ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตมาเพื่อปกป้ องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อ ด้วยชีวิต แต่เสี ยดาย
ตอนนี้ ท่านนายก เขาไม่ให้เรี ยนประวัติศาสตร์ แล้วนะ ฉันก็ไม่เข้าใจ เพราะตอนที่ฉันเรี ยนอยูท่ ี่สวิตเซอร์ แลนด์
ไม่มีประวัติศาสตร์ อะไรเท่าไร แต่เราก็ตอ้ งเรี ยนประวัติศาสตร์ ของสวิต ฯ แต่เมืองไทยนี่ บรรพบุรุษเลือดทา
แผ่นดิน กว่าจะมาถึงที่ให้พวกเรา นัง่ อยูก่ นั อย่างสบาย มีประเทศชาติ เรากลับไม่ให้เรี ยนประวัติศาสตร์ ไม่รู้ใคร
มาจากไหน เป็ นความคิดที่แปลกประหลาด ........”
พระราชเสาวนียใ์ นสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2551 ที่ทรงห่วงใย
การเรี ยนการสอน “ประวัติศาสตร์ ไทย” วิชาที่บ่มเพาะลูกหลานไทยได้รู้จกั เข้าใจ และภาคภูมิใจถึงรากเหง้า และ
ความยากลําบากของบรรพบุ รุษที่ เสี ยเลือดเนื้ อสร้ างชาติสร้ างแผ่นดิ นกว่าจะมาเป็ นชาติ ไทย นับว่า พระราช
เสาวนี ยข์ องพระองค์ท่าน ได้กระตุน้ ให้นักวิชาการต้องหันมามองว่าเราให้ความสําคัญกับวิชาประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยมากน้อยเพียงใด
หลักสู ตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2503 ได้จดั การเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
แยกออกมาเป็ นรายวิชาหนึ่ งต่างหาก และเมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงมาใช้หลักสู ตรประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ได้จดั วิชาประวัติศาสตร์ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของหมวดวิชาสังคมศึ กษา โดยจัดในลักษณะการบูรณาการ ต่อมามี การใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แบ่งการเรี ยนการสอนเป็ น 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้แก่ กลุ่มภาษาไทย กลุ่ม
คณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มศิ ลปะ กลุ่มการงานอาชี พและ
เทคโนโลยี กลุ่มสุ ขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิชาประวัติศาสตร์ กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่ งกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ดงั กล่าว ได้กาํ หนดสาระที่เป็ นองค์
ความรู้ไว้ 5 สาระด้วยกันคือ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ปั จจุบนั กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของมนุษย์ เน้นการมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก โดยกําหนดสาระการเรี ยนรู้ไว้ 5 สาระด้วยกัน ประวัติศาสตร์ เป็ น
สาระที่ ก าํ หนดให้เ ป็ นรายวิ ช าพื้ น ฐานที่ แ ยกออกมาเป็ น 1 รายวิ ช า ไม่ ต ้อ งบู ร ณาการกับ สาระอื่ น ๆ มี ก าร
กําหนดเวลาเรี ยนไว้อย่างชัดเจนและกําหนดตัวชี้วดั ชั้นปี และตัวชี้วดั ช่วงชั้นเพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง
แม้ว่าจะมี การเห็ นความสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์ โดยการระบุ ไว้ใน พระราช บัญญัติการศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 23 (1) ระบุ ว่า “ความรู้ เรื่ องเกี่ ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธ์ของตนกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2542 : 2) ก็ตาม แต่การจัดการเรี ยนการสอนวิชา
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ในการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยเน้นการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสร้างจิตสํานึ กความรัก ความภาคภูมิใจ และเห็น
ความเสี ยสละของบรรพบุรุษของชาติ ซึ่ งจิ ตสํานึ กดังกล่าวจะนําไปสู่ ความสามัคคีและความรักในชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์ โดยเสนอการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นระบบและมีรูปแบบของการ
จัด การเรี ย นการสอนที่ ส ามารถนํา ไปสู่ ป ฏิ บ ัติ จ ริ ง ได้ โดยจะให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ วิ ช า
ประวัติศาสตร์ แนวทางการจัดหลักสู ตรวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาประวัติศาสตร์ สื่ อการเรี ยนการสอน แหล่งการ
เรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผลในวิชาประวัติศาสตร์ การเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
วิช าประวัติ ศ าสตร์ น้ ี ผูว้ ิจัย จะจัดทํา เป็ นคู่ มื อ เพื่ อ ให้ค รู ส ามารถนํา ไปใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนวิช า
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการจัดทําคู่มือนี้ จัดทําเป็ นชุดฝึ กอบรมทางไกล
สําหรั บชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้นมานี้ ครู สังคมศึ กษาสามารถใช้เป็ นคู่มือในการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ให้บรรลุเป้ าหมายของการสอนประวัติศาสตร์ ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรอย่าง
แท้จริ ง

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสําหรั บ ครู สังคมศึ ก ษา เรื่ อ ง การจัดการเรี ยนการ สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
สถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลการนําชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ ครู สังคมศึกษาที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒ นธรรม ในระดับ ประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 58 โรง เขต 2 จํานวน 43 โรงและเขต 3 จํานวน 42 โรง รวม 143 โรง
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ครู สังคมศึกษาที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน
ชั้นประถมศึกษา (ป. 1 – 6) และมัธยมศึกษา (ม. 1 – 6) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sample Random) จึงมี
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นจํานวนโรงเรี ยน ดังนี้ เขต 1 จํานวน 15 โรง เขต 2 จํานวน 11 โรง เขต 3 จํานวน 11
โรง แต่ละเขตสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย ได้จาํ นวนครู 80 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดลองเป็ น 2
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้แก่
1. ชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ใน
สถานศึกษา ประกอบด้วยประมวลสาระและแนวการศึกษา จํานวน 5 หน่วย ได้แก่
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 2 แนวทางการจัดหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา
หน่วยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 5 สื่ อการเรี ยนการสอน แหล่งการเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผลในวิชา
ประวัติศาสตร์
นอกจากนั้น ยังจัดให้มี สื่ อเสริม ได้แก่ สื่ อปฏิสัมพันธ์ ที่เป็ นการอบรมแบบเผชิญหน้าโดยวิทยากร
เพื่อเสริ มเติมเต็มให้การฝึ กอบรมสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกล เพื่ อ วัด ความรู้ ค วามเข้า ใจของผูเ้ ข้า รั บ การ
ฝึ กอบรมทางไกลเกี่ยวกับเรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา
3. แบบประเมินตนเองของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกล ในการนําความรู้จากชุดฝึ กอบรมทางไกล
เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึ กษาไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ ข้ารั บการ
ฝึ กอบรมจัดทําเป็ นรายงาน (Self Report) ผลการใช้ชุดการฝึ กอบรมทางไกล
4. แบบสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
สถานศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั นําชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู สังคมศึกษา
เรื่ อง “การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา” ไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเอง ใน
ขั้นทดลองใช้เบื้องต้น (Try Out) และขั้นทดลองใช้จริ งหรื อใช้ในสถานการณ์จริ ง (Trial Runs)
ขั้นทดลองใช้ เบือ้ งต้ น (Try Out)
ผูว้ ิ จัย นํา ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลสํา หรั บ ครู สั ง คมศึ ก ษา เรื่ อ ง การจัด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา ไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอนในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
3 ขั้นตอน คือ การทดสอบแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบสนาม ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมรวมข้อมูล ดังนี้
1) การรวบรวมข้อมูลในการประเมินประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว ผูว้ ิจยั นําชุดฝึ กอบรมทางไกลที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ไปทดสอบกับครู สังคมศึกษาซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ จํานวน 4 คน โดยให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การฝึ กอบรมทางไกล แล้วนําชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษาไปศึกษาด้วยตนเอง แล้วจึงให้ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกล และให้ครู สังคมศึกษาทั้ง 4 คน ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมในด้านภาษา
ที่ใช้ เนื้อหา และความยากง่าย
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ผูว้ ิจยั นําผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งก่อนและหลังเรี ยน และจากการทํากิจกรรม
มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมตามเกณฑ์ 80/80 เมื่อวิเคราะห์แล้วนํามาปรับปรุ งชุดฝึ กอบรม โดย
นําส่ วนที่เป็ นข้อคิดเห็นของครู ผสู้ อนมาเป็ นข้อมูลพิจารณาด้วย
2) การรวบรวมข้อมูลในการประเมินประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม ผูว้ ิจยั นําชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ได้
ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับครู สังคมศึกษาซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12 คน โดยให้ทาํ แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกล แล้วจึงนําชุดฝึ กอบรมทางไกลให้ครู ผสู้ อนไปศึกษาด้วยตนเอง
เมื่อศึกษาแล้ว ให้ครู ผสู้ อนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน และให้ครู ผสู้ อนทั้ง 12 คน ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษา
ชุดฝึ กอบรมในแง่ของภาษา เนื้อหา และความยากง่าย ผูว้ ิจยั นําผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และจาก
การทํากิจกรรมมาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมตาม เกณฑ์ 80/80 แล้ว ปรับปรุ งแก้ไขชุดฝึ กอบรม
โดยนําความคิดเห็นของครู ผสู้ อนทั้ง 12 คน มาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
3) การรวบรวมข้อมูลในการประเมินประสิ ทธิ ภาพแบบสนาม ผูว้ ิจยั นําชุดฝึ กอบรมทางไกลที่
ได้ปรับปรุ งจากการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มมาแล้วไปประเมินประสิ ทธิ ภาพกับครู สังคมศึกษา ซึ่ งเป็ น
กลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือกไว้แล้ว จํานวน 24 คน โดยให้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แล้วจึงนําชุดฝึ กอบรมที่ปรับปรุ งแล้ว ไปให้ครู ผสู้ อนจํานวน 24 คน ไปศึกษาด้วยตนเอง และเมื่อศึกษาเสร็ จแล้ว
จึงให้ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยน แล้วหาประสิ ทธิภาพของชุดการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ 80/80
ขั้นทดลองใช้ จริง (Trial Runs)
เมื่อได้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสื่ อประสมสําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา ตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 จากขั้นการทดลองใช้เบื้องต้นแล้ว ผูว้ ิจยั นําชุดฝึ ก
อบรมทางไกลนี้ ไปทดลองใช้จริ งหรื อใช้ในสถานการณ์จริ งกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน โดยให้ศึกษาชุดฝึ ก
อบรมทางไกลด้วยตนเองเป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ เมื่อศึกษาครบทั้ง 5 หน่วยแล้ว ผูว้ ิจยั จัดการฝึ กอบรมในส่ วน
ของสื่ อเสริ ม คือ การอบรมแบบเผชิญหน้า โดยระยะเวลาในการอบรม 2 วัน เพื่อเสริ มเติมเต็มในการฝึ กอบรม
ทางไกลให้สมบรู ณ์ยง่ิ ขึ้น
2. การเขียนรายงานแบบประเมินตนเองของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกลเกี่ยวกับผลการใช้ชุดฝึ ก
อบรมทางไกล ภายหลังการฝึ กอบรมแล้ว ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทําแบบประเมินตนเองเพื่อรายงานว่าได้มี
การนําความรู้จากชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีองค์ความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และจิ ตสํานึ กความรั กและความภาคภูมิใจในความ
เป็ นมาของชาติตนอย่างไร โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจัดทําเป็ นรายงาน (Self Report) ผลการใช้ชุดการฝึ กอบรม
ทางไกล
3. การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกล
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกลได้ทาํ รายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับผลการใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกลแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก โดยสุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 80 คน ประมาณร้อยละ
10 แล้วนัดหมายเวลาเพื่อทําการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล
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การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล ทั้ง 3 ขั้นตอน คือแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และ
แบบสนาม ตามเกณฑ์ 80/80 จากสู ตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2540 : 211) ดังนี้
การหาค่ า E1 ใช้ สูตร
E1 =

E1
∑x
A
N

∑x
N
X
A

100

= ค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการเป็ นร้อยละจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ
= คะแนนรวมของกิจกรรมหรื องานทุกชิ้นที่ผเู้ รี ยนทําได้ถกู ต้อง
= คะแนนเต็มของกิจกรรมหรื องานทุกชิ้นที่นาํ มาประเมิน
= จํานวนผูเ้ รี ยน (กลุ่มตัวอย่าง)

การหาค่ า E2
E2 =

ใช้ สูตร
∑f
N
B

X 100

E2 = ค่าประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์เป็ นร้อยละจากแบบประเมินหลังเรี ยน
∑f = คะแนนรวมของการประเมินหลังเรี ยน
B = คะแนนเต็มของการประเมินหลังเรี ยน
N = จํานวนผูเ้ รี ยน (กลุ่มตัวอย่าง)
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมทางไกล การ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมทางไกลของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับ
การอบรมแบบเผชิญหน้า ในขั้นทดลองใช้จริ ง (Trial Runs) โดยการทดสอบค่าที (t-test)
3. วิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกล การวิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผู้
เข้ารับการฝึ กอบรมทางไกลซึ่ งเขียนรายงานผลการนําความรู้จากการศึกษาชุ ดฝึ กอบรมไปใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยน (Self Report) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุดฝึ กอบรมทางไกล สําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ใน
สถานศึกษา ทั้ง 5 หน่วย มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่กาํ หนดไว้ 3 หน่วยคือ หน่วยที่ 1
80.21/81.35 หน่วยที่ 2 78.34/80.54 และหน่วยที่ 3 79.29/82.23 ส่ วนหน่วยที่ 4 และหน่วยที่ 5 เกินเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ คือ หน่วยที่ 4 83.24/85.95 หน่วยที่ 5 82.87/84.05
2. ผลสัมฤทธิ์ในการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดการสอนทางไกลหลังการฝึ กอบรมสูง
กว่าการก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมีความเห็นว่าชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู สังคม
ศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา ให้ความรู้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ มากยิ่งขึ้น ได้ขยายโลกทรรศน์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สาํ หรับผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และชุดฝึ กอบรม
ทางไกลนี้ เหมาะที่จะใช้เป็ นคู่มือสําหรับครู สังคมศึกษา ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อย่างเป็ น
ระบบต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล สําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา มีขอ้ น่าสังเกตดังนี้
1. การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาชุดฝึ กอบรมทางไกล สําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่ งชุดอบรมทางไกลที่ผวู้ ิจยั
ผลิตและนําไปทดลองประสิ ทธิ ภาพใน 2 ขั้นตอน คือขั้นทดลองใช้เบื้องต้น และขั้นทดลองใช้จริ งนั้น พบว่า
การทดสอบประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลขั้นทดลองใช้จริ ง ยังมีบางหน่วย คือหน่วยที่ 4 และหน่วยที่ 5 ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ที่ 80/80 ทั้งในส่ วนของคะแนนฝึ กปฎิบตั ิ และคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังการฝึ กปฏิบตั ิ คือสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้เพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะในส่ วนของคะแนนจาก
การฝึ กปฏิบตั ิ เกินเกณฑ์มาเพียง 0.74 ในหน่วยที่ 4 และ 0.37 ในหน่วยที่ 5 ส่ วนคะแนนทดสอบหลังฝึ กปฏิบตั ิ
หน่วยที่ 4 เกินเกณฑ์ 3.45 และหน่วย 5 เกินเกณฑ์ 1.55 ซึ่ งคะแนนจากแบบทดสอบหลังการฝึ กปฏิบตั ิท้ งั 2
หน่วยสูงกว่าคะแนนแบบฝึ กปฏิบตั ิ
การที่หน่วยที่ 4 และหน่วยที่ 5 ของชุดฝึ กอบรมทางไกล มีค่าประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
ต่างจากหน่วยที่ 1 – 3 ที่มีค่าประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดนั้น ทั้งนี้ผวู้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า อาจเป็ นเพราะเนื้อหา
ในหน่วยที่ 4 และหน่วยที่ 5 ซึ่ งเป็ นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ สื่ อการเรี ยน
การสอน แหล่งการเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลในวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่ งเนื้อหา
สาระดังกล่าวผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอาจมีความรู้ ความเข้าใจและเป็ นเรื่ องที่มีประสบการณ์การสอนมาแล้ว ทําให้
สามารถเข้าใจเนื้อหาในประมวลสาระชุดฝึ กอบรม และสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมและทําแบบทดสอบหลังฝึ ก
ปฏิบตั ิได้ดีกว่าหน่วยอื่น ๆ
เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์ เป็ นการประเมินพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในแง่
ของพฤติกรรมต่อเนื่องหรื อกระบวนการ หรื อ E1 คือพิจารณาจากผลของการประกอบกิจกรรมระหว่างเรี ยนจาก
ประมวลสาระชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยการนําผลของการตอบมาให้คะแนนเปรี ยบเทียบกับการประเมินผลลัพธ์
หรื อ E2 ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั เกณฑ์ไว้ คือ E1/E2 = 80/80 การยอมรับประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกลไม่ควรตํ่า
หรื อสูงกว่า ±2.5%
ในกรณี ที่ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกลมีค่าสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดคือมีค่าเกิน 2.5% ต้อง
ปรับกิจกรรมและแบบทดสอบแล้วทดลองใหม่ หากค่ายังสู งกว่า 2.5% ต้องปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น จากการทดสอบ
ประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา ที่พบว่าหน่วย
ที่ 4 และหน่วยที่ 5 นั้น ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพมีค่าเกินเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้เล็กน้อย ทั้งในส่ วนของคะแนน
แบบฝึ กปฏิ บ ัติ ห รื อ คะแนนจากกระบวนการ และคะแนนแบบทดสอบหลัง ฝึ กปฏิ บ ัติสู ง กว่าเกณฑ์ ดัง นั้น
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2. จากการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ หลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม
ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ กาํ หนดไว้ แต่มีขอ้ สังเกตคือ คะแนนหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนการ
ฝึ กอบรมเพียงเล็กน้อย คือแตกต่างกันเพียง 3.32 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้อสอบหรื อแบบประเมินก่อนและหลัง
เรี ยนยากเกินไป หรื อผูเ้ ข้ารับการอบรมมีเวลาน้อยในการศึกษาเนื้ อหาในชุดฝึ กอบรม ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนําข้อสังเกตนี้
ไปปรับปรุ งแบบประเมินก่อนและหลังเรี ยนต่อไป
3. ชุดฝึ กอบรมทางไกล สําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
สถานศึกษา ได้เสนอแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ โดยให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ทาํ ให้การเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์ มีชีวิตชีวามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ งข้อสังเกตนี้ มีอยูใ่ นรายงานของผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลนี้ นอกจากนั้น การใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู้
ผูว้ ิจยั ได้ประมวลเนื้ อหาของสื่ อและแหล่งเรี ยนรู้ ประเภทต่าง ๆไว้ในชุดฝึ กอบรมทางไกล ทําให้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกลมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ ครู สังคมศึกษาจึงสามารถใช้
เป็ นคู่มือสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นรู ปธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ทั้งนี้ ครู
สังคมศึกษาที่เข้ารับการฝึ กอบรมได้นาํ ความรู้จากชุดฝึ กอบรมไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการแสดงความคิดเห็ นของผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรเพิ่มแนวคิดหรื อ
เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การสอนวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ไ ทยและประวัติ ศ าสตร์ ท ้อ งถิ่ น ให้ม ากกว่า นี้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
นักวิชาการที่เห็นความสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์ ไทย วิชาที่บ่มเพาะลูกหลานไทยได้รู้จกั เข้าใจ และภาคภูมิใจ
ถึงรากเหง้า และความยากลําบากของบรรพบุรุษที่เสี ยเลือดเนื้ อสร้างชาติสร้างแผ่นดินกว่าจะมาเป็ นชาติไทย ซึ่ ง
ผูว้ ิ จัย จะนํา ข้อ เสนอแนะนี้ ไปเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ไ ทยและ
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดจิตสํานึกดังกล่าวต่อไป
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกล ให้ขอ้ สังเกตว่า ควรมีการให้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน
เจตคติ โดยเฉพาะการตรวจสอบหรื อประเมินเกี่ยวกับจิตสํานึ กความรัก ความภาคภูมิใจในชาติของตน ซึ่ งผูว้ ิจยั
จะนําไปเพิ่ม เติ มในส่ วนของการวัดและประเมิ นไว้ในประมวลสาระชุ ดฝึ กอบรมทางไกลต่อ ไป เพื่อความ
สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1) ชุดฝึ กอบรมทางไกลสําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
สถานศึกษา เป็ นชุดฝึ กอบรมที่จดั ทําเป็ นคู่มือ ที่ครู สังคมศึกษาสามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์ มีกระบวนการคิด และมีจิตสํานึ กและเห็นคุณค่าของ
บรรพบุรุษ และมีความรักชาติของตน อย่างเป็ นระบบ
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2) ชุดฝึ กอบรมทางไกล สําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
สถานศึกษา นั้น สามารถใช้เป็ นคู่มือเพื่อจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนในทุกระดับชั้นทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาทุกชั้นปี
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ชุดฝึ กอบรมทางไกล สําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
สถานศึกษา ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นชุดฝึ กอบรมทางไกลที่เน้นสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อปฏิสัมพันธ์ ควรมีการวิจยั
โดยใช้สื่อประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
2) ชุดฝึ กอบรมทางไกล สําหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ใน
สถานศึกษา ควรมี การวิจยั ในลักษณะดังกล่าว แต่เน้นเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์ ไทยหรื อ
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น เพราะเอกสารหรื อความรู้เกี่ยวกับเรื่ องประวัติศาสตร์ ไทยหรื อประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นยังไม่
เผยแพร่ มากนัก

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2493). หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พ.ศ. 2493. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2493). หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2493. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2508). หลักสู ตรประถมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2503. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2516). หลักสู ตรประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2515). หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.ศ. 1-2-3) พุทธศักราช 2503. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ครุ สภา.
________. (2515). หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) พุทธศักราช 2503. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ครุ สภา.
________. (2521). หลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2521). หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2521. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2524). หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2533). หลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533). กรุ งเทพมหานคร :
โรง พิมพ์ครุ สภา.
________. (2533). หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้ น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533).
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2533). หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533).
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ สภา.
________. (2551). หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
________. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. สํานักวิชาการและ

69

มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิ การ. (2544). คู่มือการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา.
_________. (2544). หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การ
รับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์ (ร.ส.พ.)
_________. (2513). เอกสารประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสู ตร ในปี การศึกษาระหว่ าง ชาติ อันดับ 1 ความ
เป็ นมาของหลักสู ตรสามัญศึกษา. กรุ เทพมหานคร.
_________. (2544). หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การ
รับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์ (ร.ส.พ.).
_________. (2545). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (ร.ส.พ.).
_________. (2551). หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
_________. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
โกศล มีคุณ และกัญจนา ลินทรัตนศิริกลุ . (2537). “การประเมินผลการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา” ใน ประมวล
สาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา. หน่วยที่ 14 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2537). อารยธรรมไทย พืน้ ฐานทางประวัติศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
ประกายพรึ ก.
ซี .พี.ฮิล. (2513). คําแนะนําเรื่ องการสอนประวัติศาสตร์ . แปลจาก Suggestion on Teaching of
History โดยสํานักเลขาธิ การคณะกรรมการแห่ งชาติวา่ ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2536). “การศึกษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ในประมวลสาระชุดวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. หน่วยที่ 12 เล่ม 3 นนทบุรี
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกลุ ทรัพย์. (2540). “ชุดการสอนรายบุคคล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
สื่อการศึกษา พัฒนสรร. หน่วยที่ 4 เล่มที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
________. (2540). “ชุดการสอนทางไกล” ใน เอกสารการสอนชุ ดวิชาสื่ อการศึกษาพัฒนสรร. หน่วยที่ 5
นนทบุรี สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.

70

โรเบอร์ ต วี. (2520).
ศึ กษาประวัติศาสตร์ อย่ างไรและทําไม. แปลโดย ธิ ดา สาระยา
กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ดวงกมล.
แถมสุ ข นุ่มนนท์. (2527). “ประวัติศาสตร์” ในปรัชญาประวัติศาสตร์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุ ชาติ สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการ มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.
ทวัช บุญแสง. (2544). การศึกษาสมรรถภาพและความต้ องการในการเสริมสร้ างสมรรถภาพของครูสังคมศึกษา
ในการสอน วิชาประวัติศาสตร์ ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น. วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพย์เกสร บุญอําไพ. (2549). “สื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการศึกษา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยที่ 9 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
ธิ ดา สาระยา. (2529). ประวัติศาสตร์ ท้องถิน่ กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ.
นิธิ เอียวศรี วงศ์ และอาคม พัฒิยะ. (2525). หลักฐานประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย. กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้ง.
บุญเลิศ ส่ องสว่าง. (2549). “สื่ ออิเล็กทรอนิกส์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุ ง) หน่วยที่ 10 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
พรกมล จันทรี ย.์ (2544). ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
สังกัดกรม สามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล. (2534) “การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 5
(ประวัติศาสตร์ ไทย สําหรับครู). หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
ไพศาล เรี ยนทัพ. (2544). ผลของการสอนด้ วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง
การ ตั้งถิน่ ฐานอันมั่นคงในดินแดนประเทศไทย ในรายวิชา ส 028 ประวัติศาสตร์ การตั้งถิน่ ฐานใน
ดินแดน ประเทศไทย ขอ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนกําแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด
กําแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
แฟรงค์ จี. วิลลิสตัน. (2527). “ขอบเขตและความมุ่งหมายของประวัติศาสตร์ ”. ในปรั ชญาประวัติศาสตร์
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุ ชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
มาตยา อิงคนารค. (2524). ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ เบื้องต้ น. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2524). พจนานุกรมศัพท์ สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุ งเทพมหานคร : รุ่ งศิลป์ การพิมพ์.
ศรี ศกั ดิ์ วัลลิโภดม. (2543, 6 พฤษภาคม ). “นักวิชาการชี้ปฏิรูปประวัติศาสตร์ ”. ไทยโพสต์ , หน้า 13.
แดเนี ยลส์

71

สมเชาว์ เนตรประเสริ ฐ วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และทิพย์เกสร บุญอําไพ. (2550). “สื่ อสิ่ งพิมพ์สื่อเสี ยง สื่ อภาพและ
เสี ยงเพื่อการศึกษา”. ใน ประมวลสารชุดวิชาการพัฒนาหลักสู ตรและสื่อการเรียนการสอน. หน่วยที่ 12
นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
สมพร จารุ นฏั . (2540). การจัดทําหนังสือเสริมประสบการณ์ . กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์พฒั นาหนังสื อ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
สมศักดิ์ ชูโต. (2527). “ประวัติศาสตร์”. ใน ปรัชญาประวัติศาสตร์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุ ชาติ สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการ มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช.
สมสรวง พฤติกลุ . (2548). “วิธีการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศร่ วมสมัย”. ในประมวลสาระชุดวิชา
สารสนเทศ ร่ วมสมัยทางสังคมศาสตร์ . หน่วยที่ 13 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
สิ ริวรรณ ศรี พหล. (2536). “ประวัติศาสตร์กบั การประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา”. ใน ประมวล
สาระชุดวิชา สารั ตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา. หน่วยที่ 4 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
_______. (2550). “วิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ”. ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้.
หน่วยที่ 5 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
สื บแสง พรหมบุญ. (2523). “สถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย”. ใน สถานะของวิชาประวัติศาสตร์
ในปัจจุบัน. เอกสารสัมมนาประวัติศาสตร์ สมาคมประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
________. (2527). “ปรัชญาประวัติศาสตร์”. ใน ปรัชญาประวัติศาสตร์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุ ชาติ สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช.
สุ มนทิพย์ บุญสมบัติ. (2544). “ ประวัติศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 2
ประวัติศาสตร์ สําหรับครู. หน่วยที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
สุ มนา ระบอบ. (2548). รูปแบบการจัดขอบข่ ายและลําดับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไทยสําหรับหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและหลักสู ตรอาชีวศึกษา. ปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรและการ
สอน) สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี . (2545). พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 254 ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 2545. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั พริ กหวานกราฟิ ก จํากัด.
อภิชาต พงษ์ศรี หดุลชัย และชาญชัย โตวิวฒั น์. (2549). “เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร”. ใน
เอกสาร การสอนชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร. หน่วยที่ 2 นนทบุรี
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.

72

อารี ยา ศิโรดม. (2545). ผลของการใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาทีม่ ีต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อี. เอช.คาร์. (2527). ประวัติศาสตร์ คอื อะไร. ชาติชาย พณานานนท์ แปล สมาคมประวัติศาสตร์
กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั อักษรเจริ ญทัศน์ (อจท.) จํากัด.
อัจฉราพร ตันบรรจง. (2545). ผลการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ต่อการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อย อําเภอเมืองเชี ยงใหม่ . วิทยานิ พนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Allen, Rodney F. (1967) “The Uses of History.” Social Education. Vol. XXXI No.
4, (April) : 291-293
Banks, James. A. (1977) Teaching Strategies for the Social Studies : Inquiry,
Valuing and Decision Making. Second Edition. Mass: Addision-Wesley
Publishing Company.
Burroughs, Charlotte Dianne. (1997). Popular Music in the History Classroom: A
Case Study. Ph.D., Dissertation. Mississippi State University Publication
Number AAT 9818673
Commager,Henry Steele. (1966) The Nature and the Study of History. Ohio:
Charles E.Merrill Books,Inc.,1966.
Ellis, Arthur K. (1986) Teaching and Learning Elementary Social Studies. Third
Edition. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
Engelhardt, Leah and Muir, Sharon Pray. (1986) “Oral History in the Elementary School.”
Paper Presented at the 1986 Annual Meeting of the National Council for
the Social Studies. New York: National Council for the Social Studies.
Freeland, Kent. (1991) Managing the Social Studies Curriculum.
Penn.:
Technomic Publication Co.
Krug, Mark H. (1967) History and the Social Sciences. Waltham, mass; Blaisdell
Publishing Company
Lewentein, Morris B. (1963) Teaching Social Studies in Junior and Senior High
Schools. Ill.: Rand McNally.
Liken, Paula Kay. Z2009) Museum Objects in the Secondary Classroom: A
Comparison of Visual and Tactile aids to Learning Ph.D. Dissertation.
Arizona State University. Publication Number AAT 3360605
Mchaffy, George L., Sitton, Thad, and Davis, O.L., Jr. (1979) “Oral History in the
Classroom.” How to Do it. Series 2, No. 8 Washington D.C.: National
Council for the Social Studies.
Murphy, Julia. (2007) 100+Ideas for Teaching History. 2nd Edition London :
Continuum International Publishing Group.
Ritter, Harry. (1986) Dictionary of Concepts in History. New York: Greenwood
Press.
Ruff, Thomas P. and Nelson, Jennifer T. (1998) Classroom - Ready Activities for
Teaching History and Geogra[hy in Grades 7- 12. Boston: Allyn and
Bacon.
Osborne,Ruth.B. (1995) Teaching History through Literature in a Second – Grade
Class: A Case Study. Ph.D. Dissertation. Utah State University Publication
Number AAT 9620330

73

Savage, Tom V. and Armstrong, Dvaid G. (1992) Effective Teaching in Elementary
Social Studies. New York: Maxwell Macmillan International.
Swan, Kathleen Owings. (2004) Examining the Use of Technology in Supporting
Historical Thinking Practices in Three History Classroom. Ph.D.,
Dissertation. University of Virginia. Publication Number AAT 3135037
Ward, Paul. (1971) “The Awkward Socia; Science: History.” In Social Science in
the Schools. I. Morrissett and W. Stevens, eds., New York: Holt Rinehart,
and Winstons, Inc.,

74

ปี ที� 1 เรื�องที� 7/2554
ยุทธศาสตร์ การดารงชี พของครัวเรือนเกษตรกรในชุ มชนบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
Livelihoods Strategies of Household Agriculturist in Community area
Ubonrat Dam
2

ผูว้ ิจยั พระมหาโสภณ มูลหา 1 อาจารย์ที่ปรึ กษา (1) ผศ. ดร.วิยทุ ธ์ จารัสพันธุ์ (2) ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ 2
1
มหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่ ง ศึ ก ษา พัฒนาการดารงชี วิตของชุ มชนและครั วเรื อ นเกษตรกร ตลอดถึ ง
เงื่อนไขที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี วิตและยุทธศาสตร์ การดารงชี วิตของครัวเรื อนเกษตรกรในชุ มชน
บริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์ ว่าเป็ นอย่างไร โดยการวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้มุมมอง
ของแนวคิดการดารงชีพ แนวคิดทุนทางสังคม และแนวคิดการปรับตัว เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ การ
ดารงชี วิตของครั วเรื อนเกษตรกรในชุ มชนบริ เวณเขื่ อนอุ บลรั ตน์ ในหมู่ บ ้า นโคกกลาง ตาบล
โนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ผลการวิจยั พบว่า พัฒนาการดารงชีวติ ของชุมชนและครัวเรื อนเกษตรกรทั้ง 3 ช่วง คือ ช่วง
ระยะเวลาก่อนการสร้ างเขื่อนอุบลรัตน์ ช่ วงระยะเวลาการเปลี่ ยนแปลงสู่ การสร้ างเขื่อนอุบลรัตน์
และช่ วงระยะเวลาหลัง การสร้ า งเขื่ อนอุ บลรั ตน์ ถึงปั จจุ บ นั พัฒนาการดารงชี วิต ของชุ มชนและ
ครัวเรื อนเกษตรกรมีการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากมายให้สามารถดารงชี พได้ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับตัว ปรับเทคนิ ควิธีในการสร้างยุทธศาสตร์ การดารงชีพใน
รู ปแบบต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี้ ยงั พบว่าเงื่อนไขที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี พของชุ มชนและ
ครัวเรื อนเกษตรในชุ มชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์ น้ นั มี 8 ประการคือ นโยบายรัฐ กระแสทุนนิ ยม
ฤดูกาล/ภัยธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บ การเปลี่ยนแปลง การอพยพ การถือครองที่ดิน และความผัน
ผวนของราคาผลผลิต เป็ นเงื่อนไขสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี พที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่ชาวบ้าน
ไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ ทาให้รูปแบบการดารงชี วิตของชาวบ้านต้องต่อสู ้ ดิ้นรนอยู่ภายใต้ภาวะ
แนวโน้ม และบริ บทความเปราะบางดังกล่ าว และพบว่า การสร้างยุทธศาสตร์ การดารงชี พของ
ครั วเรื อนเกษตรกรในชุ มชนบริ เวณเขื่ อนอุ บลรั ตน์ อาศัยความรู้ ความสามารถในการจัดการ
ทรัพย์สิน/ทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุ มชน เช่ น ทุนธรรมชาติ ทุนทางสังคม เป็ นต้น นามาใช้เป็ นยุทธวิธี
ในการทากิจกรรมและยุทธวิธีในการปรับตัวเพื่อการอยูร่ อดโดยการสร้างงาน อาชี พ กิจกรรม หรื อ
สร้ างรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ อันหลากหลายโดยอาศัยทรั พย์สิน/ทุ นที่ มีอยู่น้ นั มาสนับสนุ นในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งยุทธศาสตร์การดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกร/ชุมชนนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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การดารงชีพต่าง ๆ ตามมา คือ การมีรายได้เพิ่มขึ้น การมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน การลดความอ่อนแอ
ลง การเพิ่ ม ความมัน่ คงด้า นอาหาร และการเกิ ดความยัง่ ยืนในการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ อัน
ก่อให้เกิดความอยูร่ อดและความยัง่ ยืนของชุมชน
คาสาคัญ ยุทธศาสตร์การดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกร ครัวเรื อนเกษตรกร การดารงชีพ
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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บทนา
ทรัพยากรน้ าถื อได้ว่าเป็ นปั จจัยที่ มีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์และ
เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ มนุ ษย์มีความผูกพันกับน้ าและความจาเป็ นต้องใช้น้ าเพื่อ
ความเป็ นอยูใ่ นการดารงชี พ การสร้างเขื่อนหรื ออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ เพื่อเป็ นแหล่งให้ประชาชน
หรื อประเทศใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ก็เป็ นแนวทางหนึ่ งในการจัดการทรัพยากรน้ าที่มีอยูใ่ ห้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพ แม้ว่าการสร้ างเขื่อนหรื ออ่างเก็บน้ านี้ จะทาให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ ยนแปลงไป แต่ก็
เป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อความเป็ นอยูข่ องประเทศชาติโดยรวม (สานักงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ,
2534 )
เมื่อแนวคิดการสร้างเขื่อนได้กา้ วเข้ามาสู่ สังคมไทย ในช่วงทศวรรษ 2490 การสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ความก้าวหน้าของประเทศ และเป็ นความสาเร็ จของรัฐบาลในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แห่ งแรกเกิดขึ้นมา ภายใต้
แผนงานการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางเศรษฐกิ จ จึงก่อให้เกิ ดโครงการสร้ างเขื่ อนขนาดใหญ่
เกิดขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 4 ( 2520 – 2524 ) เป็ น
ต้นมา
ปั จจุบนั การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อชุ มชนและครัวเรื อน
เกษตรกร ในท้องถิ่น ผลกระทบที่ชดั เจนและเห็นได้ชดั มากที่สุดก็คือ การสู ญเสี ยที่ดินในบริ เวณ
ที่ต้ งั เขื่อนซึ่ งเป็ น ทรัพยากรสาคัญที่มนุ ษย์จาเป็ นต้องใช้ในทุกขั้นตอนของวิถีการดารงชี วิต ไม่วา่
จะเป็ นในฐานะของแหล่งที่อยู่ อาศัย แหล่งทามาหากิ น และแหล่งวัฒนธรรมประเพณี ทางสังคม
(ศุภสิ ทธิ์ ศรี สว่าง, 2545 )
แม้ว่ารัฐบาลเองจะมีเจตนาดี ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริ ญ มี การเร่ งก่ อสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานทางเศรษฐกิ จ การส่ งเสริ ม การลงทุน การ
พัฒนาเมื องและอุตสาหกรรม แต่เมื่อผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นกลับกลายเป็ นสภาพที่วิกฤติ คือ ในขณะที่
รั ฐบาลกาลัง นานโยบายมาพัฒนาอยู่น้ ัน กลายเป็ นว่าเมื องก็ ยิ่งเจริ ญขึ้ น ชนบทกลับ ย่าแย่ลงเกิ ด
ปั ญหาต่าง ๆ ตามมามากมายทั้งเรื่ องผลผลิต ความยากจนต่าง ๆ ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ
ลงภายใต้การผลาญของคาว่าพัฒนา ซึ่ งชาวนาไทยกาลังประสบกับปั ญหาอย่างหนักที่รอคอยการ
แก้ไข (ประเวศ วะสี , 2532 )
จึงกล่าวได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติที่นามาใช้ก็ไม่สอดคล้องกับความ
เป็ นอยู่ ของชนบทไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้ ผลที่ออกมาก็คือความล้มละลายทาง
เศรษฐกิจของชุ มชนชนบท และความล้มละลายของสถาบันครอบครัวและทาลายชี วิตชุมชนลงไป
ชาวนาจึงจาเป็ นต้องแสวงหาทางเลือกด้วยตัวเอง
จากสภาพปั ญหาสังคมและเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติในระยะเวลาที่ผ่านมาดังกล่าว ส่ งผลให้การพัฒนาประเทศไทยใน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) ต้องมีการปรับปรุ งรู ปแบบ
การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นอยู่ของชนบทในการแก้ไขปั ญหาของประชาชน โดยได้
มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพสังคมให้มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งให้ความสาคัญกับการสร้ างสมดุ ลของ
ยุทธศาสตร์การดารงชีพในการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติท้ งั มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่ ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และเกิ ดการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนต่อไป
ดังนั้น ชุมชนและครัวเรื อนเกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตไป
ตามสภาพแวดล้อมของนโยบายรัฐในการพัฒนา ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม กฎเกณฑ์และรู ปแบบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดถึง
วิถีการดาเนิ นชี วิตของคนในชุ มชนก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผล
กระทบต่ อ วิถี ชี วิตของชาวบ้า นในชุ ม ชนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม เพื่ อ ให้ค รั ว เรื อนเกษตรกร
สามารถดารงชี พอยูใ่ นสังคมอันซับซ้อนได้และสามารถทาหน้าที่หรื อบทบาทในฐานะสมาชิกของ
สังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข โดยอาศัยความรู้ความสามารถในการจัดการทรัพย์สิน/ทุนต่างๆ ที่มี อยู่
ในชุมชน นามาใช้เป็ นยุทธวิธีในการทากิจกรรมและ ใช้เป็ นยุทธวิธีในการปรับตัวโดยการสร้างงาน
อาชีพ กิจกรรม หรื อสร้างรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ มาสนับสนุ นในการประกอบอาชี พอย่างชาญฉลาด
เพื่อความอยูร่ อดของครัวเรื อนเกษตรกรและชุมชนให้เกิด ความมัน่ คงและยัง่ ยืน
จากปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นนี้ ผูศ้ ึ กษามี ความสนใจศึ กษายุทธศาสตร์ การดารงชี พของ
ครัวเรื อน เกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์วา่ พัฒนาการดารงชี พของชุ มชนและครัวเรื อน
เกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์มีความเป็ นมาอย่างไร อะไรเป็ นเงื่อนไขที่มีอิทธิ พลต่อการ
ดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์ และยุทธศาสตร์ การดารงชีวิตของ
ครัวเรื อนเกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อน อุบลรัตน์เป็ นอย่างไร ทั้งนี้ ก็เพื่อนาผลจากการศึกษาครั้ง
นี้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องให้ทราบ และกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ใน
การวางแผน การบริ หารจัดการ การแก้ไขปั ญหา การพัฒนา ทรัพยากรและการดารงชี พที่ดีให้
เกิดขึ้นแก่ครัวเรื อนเกษตรกรและชุมชนในบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์สืบต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการดารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกรและชุ มชนในชุ มชนบริ เวณเขื่อน
อุบลรัตน์
2. เพื่อศึกษาเงื่ อนไขที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกรในชุ มชนบริ เวณ
เขื่อนอุบลรัตน์
3. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์
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วิธีการวิจัย
ผูศ้ ึกษาเลื อกวิธีการศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research ) เพื่อใช้เป็ นวิธีการศึกษา
ปรากฎการณ์ ในพื้นที่โดยเลื อกพื้นที่วิจยั แบบเฉพาะเจาะจง คือ หมู่บา้ นโคกกลาง ตาบลโนนสัง
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู อันเป็ นหมู่บา้ นครัวเรื อนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ
สร้ างเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่ ง เป็ นพื้นที่ ของครั วเรื อนเกษตรกรที่มีการเปลี่ ยนแปลง มีการปรับตัวจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวิถีชีวติ โดยสามารถสร้างยุทธศาสตร์ ในการดารงชี พและการประกอบอาชีพ
ได้เป็ นอย่างดี การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรื อน และระดับชุมชน โดยมีผใู้ ห้
ข้อมูลได้แก่ พระสงฆ์ ชาวบ้าน ผูน้ าหมู่บา้ น ผูอ้ าวุโส ผูน้ าประกอบพิธีกรรมและบุคคลทัว่ ไปที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้อง ใช้ระยะเวลาในการวิจยั เป็ นระยะเวลา 1 ปี ( ตั้งแต่ปี 2552 - 2553 ) เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับชุมชน แนวทางการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลระดับครัวเรื อน การสนทนากลุ่ม ( Focus
Group ) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม ( Participant Observation ) และการสังเกตการณ์แบบไม่
มีส่วนร่ วม ( Non -Participant Observation ) โดยใช้ร่วมกับ การจดบันทึกภาคสนาม เทป
บันทึก เสี ย ง กล้องถ่ า ยรู ป และแผนที่ วิธีก ารเก็บ ข้อมูล สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คื อ 1)
การศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นการค้นคว้ารายงานการศึกษาและมี
การจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น เอกสารทางวิชาการ หนังสื อ รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 2)การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยจะใช้วิธีการ
แบบ Snow Ball เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลและสามารถคัดเลือกตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ จากนั้นผู ้
ศึกษาเข้าไปฝังตัวอยูภ่ ายในหมู่บา้ น แนะนาตัว และชี้ แจงถึงรายละเอียดของการเข้ามาทาการศึกษา
ครั้งนี้ สร้างความสัมพันธ์โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมของชุ มชนในหมู่บา้ น การเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมที่ทาในชีวติ ประจาวันของชาวบ้าน ประกอบกับการสังเกตและพูดคุย นาไปสู่ การสัมภาษณ์
เชิ งลึกที่จะมีแนวทางในการสัมภาษณ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แ ละสังเคราะห์ในงานศึกษา
รวมทั้งมี การตรวจสอบข้อมูลในการจัดการสนทนากลุ่ ม ในช่ วงเวลาที่ แตกต่างกันจากนั้นนาเอา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รายวันและวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมเพื่อนามาเขียนรายงานเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนาเชิ งวิเคราะห์ (Descriptive Analysis ) ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีเพื่อนามาอธิ บาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ผลการวิจัย
1. บริบทระดับมหภาค
มีความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นโยบายรัฐและกฎหมาย
ตลอดถึ งการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า ที่ส่งผลกระทบต่อบริ บทครัวเรื อน/ชุ มชน ซึ่ งถูกกาหนด
โดยโครงสร้างการบริ หารจัด การส่ วนบนจากรัฐที่ชาวบ้านทัว่ ไปไม่มีส่วนรวมในการตัดสิ นใจใน
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อานาจการบริ หารจัด การ การต่ อ สู ้ และการต่ อ รองจากรั ฐ เลย เป็ นเพี ย งผูท้ ี่ ร อรั บ มื อ กับ การ
เปลี่ยนแปลงที่รัฐเป็ นผูก้ าหนดให้เท่านั้น กล่าวได้วา่ ในบริ บทระดับมหภาค ทาให้ได้เห็นภาพรวม
ของประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดทิ ศทางในการ
บริ หารพั ฒ นาประเทศ ในการก าหนดนโยบายและกฎหมาย ส าหรั บ ใช้ บ ริ หารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ า ซึ่ งบริ บทบริ หารระดับมหภาคนี้ เป็ นบริ บทในระดับ
ใหญ่ของประเทศที่มีอิทธิ พลต่อบริ บทในระดับต่าง ๆ ในการส่ งผลต่อความเป็ นอยูแ่ ละการดารงชี พ
ของชาวบ้านและชุมชนในระดับครัวเรื อน/ชุมชน ทาให้ชาวบ้านและชุมชนต้องมีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. บริบทชุมชน
ชาวบ้า นโคกกลางมี วิ ถี ก ารด ารงชี พ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ผื น แผ่น ดิ น อัน เป็ นที่ ต้ ัง ของ
หมู่บา้ น เมื่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของหมู่บา้ นเปลี่ ยนแปลงไป อันเนื่ องจาก
การสร้ า งเขื่ อนอุ บ ลรั ตน์ ท าให้ที่ ท าการเกษตรและหมู่ บ ้า นโคกกลางบางส่ วนที่ ไ ด้ถู ก น้ า ท่ ว ม
ชาวบ้า นต้อ งหาพื้ นที่ ใ นการท าการเกษตรใหม่ ท าให้ ช าวบ้า นต้อ งปรั บ ตัวในการดารงชี พ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งลักษณะทางด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ชุ มชนที่มีความสัมพันธ์กบั การดารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกรและชุ มชน และเนื่องจากชาวบ้าน
โคกกลางส่ วนใหญ่ ป ระสบปั ญหาในการดารงชี พ ส่ ง ผลให้ช าวบ้า นต้องปรั บ ตัวให้อยู่รอดได้
ภายใต้ขอ้ จากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประกอบอาชีพ
อย่างอื่นเป็ นอาชี พทดแทนไปกับการทาเกษตรกรรม เช่ น การเลี้ ยงสัตว์ การประมง การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ปลา การเย็บผ้า การรับจ้าง เป็ นต้น
3. พัฒนาการดารงชี พของชุมชนและครั วเรื อนเกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรั ตน์
บ้านโคกกลางมี ประวัติศาสตร์ ที่เก่ าแก่ ยาวนาน และมี การเปลี่ ยนแปลงเกี่ ยวกับวิถีชีวิต
ค่อนข้างมาก เห็ นได้จากพัฒนาการดารงชี พที่แบ่งออกเป็ น 3 ช่ วง คือ 1) ช่ วงระยะเวลาก่ อนการ
สร้ างเขื่อนอุบลรัตน์ ชาวบ้านโคกกลางมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและพึ่งพาธรรมชาติ ผลผลิตจาก
ไร่ นาที่ ไ ด้ก็ เพี ยงเพื่ อเลี้ ย งชี พ คื อ มี การผลิ ตทั้ง ภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมเพื่ อบริ โภคและ
อุ ป โภคในครั วเรื อ นเป็ นหลัก มี ก ารน าผลผลิ ต ไปขาย เพื่ อ น าเงิ น ซื้ อ เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคใน
ครั วเรื อ น และแลกเปลี่ ย นกับ ชุ ม ชนอื่ น ตามโอกาส การพึ่ ง พิ ง สัง คมภายนอกชุ ม ชนจึ ง มี น้อ ย
เนื่ องจากชุ มชนได้ใช้ทุนทางสังคมที่มีอยูภ่ ายในชุ มชนมาเป็ นพลังในการผลักดัน สร้ างสรรค์และ
แก้ไขสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุ มชน 2) ช่ วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสู่ การสร้ างเขื่อนอุบลรั ตน์
ชาวบ้านหมู่บา้ นโคกกลางมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และแหล่ งอาหารธรรมชาติที่สาคัญของหมู่บา้ นได้ขาดหายไป เพราะทุนทางธรรมชาติที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ได้ลดลงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่ การสร้างเขื่อนอุบลรัตน์น้ ี อีกทั้งทุนทางสังคมที่
เคยเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันภายในกลุ่มและระหว่างสมาชิกในครอบครัวในชุ มชนก็
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เริ่ มจะจางหายไป แต่ยงั ดีที่มีทุนมนุษย์ ซึ่ งเป็ นทุนที่มีอยูภ่ ายในจิตใจของคนในชุ มชนบ้านโคกกลาง
ในการเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณ ผูน้ าทางเกษตร ผูน้ าทางการประกอบอาชี พ เมื่อเกิดวิกฤติต่าง ๆ ใน
ชุ ม ชน โดยผูน้ าเหล่ า นี้ จะสามารถช่ วยนาทางแก้ปั ญ หาวิ ก ฤติ น าพาชุ ม ชนให้ ร อดพ้น ไปได้
นอกจากนี้ ยงั มีทุนทรัพย์ที่เป็ นทุนเงินตราที่ครัวเรื อนเกษตรกรและชาวบ้านในชุ มชนได้มาจากการ
เก็บออมทรัพย์สินทั้งเงินที่ได้จากการเวนคืนที่ดินชาวบ้านและการประกอบอาชี พ 3) ช่ วงระยะเวลา
หลังการสร้ า งเขื่ อ นอุ บลรั ต น์ ถึ งปั จ จุ บั น ชาวบ้า นหมู่ บา้ นโคกกลางมี วิถี ชี วิตที่เปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติที่สาคัญของหมู่บา้ นได้
ขาดหายไปหลังจากการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ เนื่ องจากทุนทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้
ลดลงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ แต่ในช่วงนี้ ยงั มีทุนทางสังคมที่เคยเป็ น
ตัวเชื่ อมความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันภายในกลุ่มและระหว่างสมาชิ กในครอบครัวและความไว้เนื้ อ
เชื่ อใจกันในชุ มชนที่ เริ่ มจะจางหายไปได้ก ลับคื นมา เนื่ องจากครั วเรื อนเกษตรกรและชุ มชนได้
รวมตัวกันขึ้ นเพื่อต่อสู ้ กบั วิกฤติ ปัญหาเหล่ านั้น และนอกจากนี้ ยงั มีทุนมนุ ษย์ ทั้งเป็ นทุ นที่ มีอยู่
ภายในจิตใจของคนในชุมชนบ้านโคกกลางที่ไม่เคยจางหายไป ในการเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณ เมื่อ
เกิดวิกฤติต่าง ๆ ในชุมชนมาโดยตลอด โดยผูน้ าเหล่านี้ จะร่ วมคิดกันร่ วมทาเพื่อนาพาชุ มชนให้รอด
พ้นปั ญหาวิกฤติที่เกิดขึ้น และนอกจากนี้ ยงั มีทุนทรัพย์ที่เป็ นทุนเงินตราที่ครัวเรื อนเกษตรกรและ
ชาวบ้านในชุมชนได้มาจากการเก็บออมทรัพย์สินทั้งเงินที่ได้จากการประกอบอาชี พต่าง ๆ ตลอดถึง
มีทุนทางกายภาพ ซึ่ งเป็ นทุนทรัพย์สินที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อสนับสนุ นการดารงชี พ
ซึ่ งถื อได้ว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการดารงชี พของผูค้ นที่หลากหลายของครัวเรื อนเกษตรกรและ
ชุมชนหมู่บา้ นโคกกลางในปั จจุบนั นี้
4. เงื่อนไขทีม่ ีอิทธิพลต่ อการดารงชี พของครั วเรื อนเกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรั ตน์
เงื่อนไขที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี พครัวเรื อนเกษตรในชุ มชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์น้ นั มี 8
ประการกล่าวคือ นโยบายรัฐ กระแสทุนนิยม ฤดูกาล/ภัยธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บ การเปลี่ยนแปลง
การอพยพ การถือครองที่ดิน และความผันผวนของราคาผลผลิ ต เหล่ านี้ เป็ นเงื่ อนไขสาคัญที่ มี
อิทธิ พลต่อการดารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกร/ชุ มชนในหมู่บา้ นโคกกลางที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่
ชาวบ้า นไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย ง มี ส่ ว นอย่า งมากท าให้รู ป แบบการด ารงชี วิ ตของชาวบ้า นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ชุมชนบ้านโคกกลางต้องต่อสู ้ดิ้นรนในการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ภาวะแนวโน้ม
บริ บทความเปราะบาง จึงทาให้ชาวบ้านมีการปรับตัวเข้าหาดุลยภาพทั้งบริ บทสังคม ภาวะแนวโน้ม
และบริ บทความเปราะบางดังกล่ าว เพื่อให้สามารถดารงชี พอยู่ได้อนั นาไปสู่ การปรั บตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการสร้างความเป็ นปึ กแผ่นของชุ มชน และการปรับตัวในการ
ดารงชี พ ทั้งในด้า นระบบสัง คมและระบบความคิ ดความเชื่ อ ทั้ง นี้ เพื่อเป็ นการปรั บ ตัวต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับการสร้างเป็ นยุทธศาสตร์ การดารงชี พให้เกิ ดเป็ นผลลัพธ์ในการดารงชี พของ
ครัวเรื อนเกษตรกร/ชุมชนบ้านโคกกลาง
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5. ยุทธศาสตร์ การดารงชี พของครั วเรื อนเกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรั ตน์
เป็ นวิธีการในการแสวงหาทางเลือกหรื อวิธีการในการหาทางออกโดยใช้กลไกในการเข้าถึง
ทรัพย์สิน/ทุนอย่างชาญฉลาด เมื่อครัวเรื อนเกษตรกรต้องประสบกับปั ญหาต่าง ๆ เพื่อให้ตนเอง
และครอบครัวดารงอยู่ได้ โดยอาศัยความรู ้ความสามารถในการจัดการทรัพย์สิน/ทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในชุ ม ชน เช่ น ทุ น ธรรมชาติ ทุ นทางมนุ ษ ย์ และทุ นทางสั ง คม นามาใช้เ ป็ นยุท ธวิธี ใ นการท า
กิ จกรรมและยุท ธวิธีในการปรั บตัวเพื่ อการอยู่รอดโดยการสร้ างงาน อาชี พ กิ จกรรม หรื อสร้ า ง
รู ปแบบวิธีการต่าง ๆ อันหลากหลายโดยอาศัยทรัพย์สิน/ทุนที่มีอยูน่ ้ นั มาสนับสนุ นในการประกอบ
อาชี พ ซึ่ งยุทธศาสตร์ ที่วา่ นี้ จะอยูใ่ นรู ปแบบ การรวมกลุ่ม การลงทุน การทดแทน การยอมสละ
การยอมทน การประท้ว ง การอพยพแรงงาน การฝึ กทักษะอาชี พ และการประกอบอาชี พเสริ ม
โดยลักษณะของการสร้ างยุทธศาสตร์ หรื อวิธีการในการแสวงหาทางเลือกหรื อวิธีการในการหา
ทางออกนี้ จะน าไปสู่ ก ารก าหนดยุท ธศาสตร์ ก ารด ารงชี พ ของครั ว เรื อ นเกษตรกร/ชุ ม ชนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดารงชี พได้ ซึ่ งยุทธศาสตร์ การดารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกร/ชุ มชนนี้ จะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการดารงชี พต่าง ๆ ตามมา คือ การมีรายได้เพิ่มขึ้น การมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
การลดความอ่ อ นแอลง การเพิ่ ม ความมั่น คงด้า นอาหาร และการเกิ ด ความยัง่ ยื น ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อันก่อให้เกิดความอยูร่ อดและความยัง่ ยืนของชุมชนสื บต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษายุทธศาสตร์ การดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกรในชุ มชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์
ผูว้ จิ ยั ได้มุ่งทาความเข้าใจและศึกษาวิเคราะห์ปรากฎการณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เพื่อสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง ยุท ธศาสตร์ ก ารด ารงชี พ ของครั ว เรื อนเกษตรกรและชุ ม ชนบ้า นโคกกลางภายใต้ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากเหตุปัจจัยภายในและภายนอกชุ มชนเอง ซึ่ งเป็ นผลกระทบที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1) พัฒนาการดารงชี พของชุ มชนและครัวเรื อนเกษตรกรในชุ มชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์
ก่อนการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ครัวเรื อนเกษตรกร/ชุมชนหมู่บา้ นโคกกลางมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง
และพึ่งพาธรรมชาติเป็ นส่ วนมาก มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อบริ โภคในครัวเรื อน ขายและ
แลกเปลี่ยนกับชุมชน ต่อมาเมื่อมีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ส่งผลให้ชุมชนครัวเรื อนเกษตรกร/ชุมชน
หมู่บา้ นโคกกลาง ได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก ทาให้ชาวบ้านมีการปรับตัวในการประกอบอาชีพ
เปลี่ยนระบบการผลิตจากการทานาเพียงอย่างเดียว มาประกอบอาชี พเสริ มนอกภาคการเกษตร เป็ น
การสะท้อนให้เห็ นสภาพวิถีชีวิตที่มีการปรั บตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงอย่างมาก ภายใต้กระแสการ
เปลี่ ยนแปลง ชาวบ้านจึงมีการปรับตัว ปรับเทคนิ ควิธีในการดารงชี พในรู ปแบบต่าง ๆ โดยอาศัย
ประสบการณ์ และวิธีการสมัยใหม่
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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แนวคิดการปรับตัวในงานวิจยั ของ เจริ ญ ศีริวงศ์ ( 2543 ) ที่อธิ บายว่า การปรับตัวด้าน
สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจากความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน
แบบเครื อญาติมาเป็ นปัจเจกบุคคล ทาให้ชาวบ้านในชุมชนต้องปรับตัววิถีการดาเนินชีวิตทางสังคม
และการปรับทางวัฒนธรรมอย่างมาก ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพัชริ นทร์
ลาภานันท์ และคณะ ( 2544 ) ที่พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพส่ งผลต่อกระบวนการ
ปรับตัวในการดาเนิ นชี วิตรวมทั้งเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การปรับตัวของชาวบ้าน ซึ่ ง
ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จ ัย ของ มณี ม ัย ทองอยู่ (2546) ที่ ศึ ก ษาพบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชาวนาการปรับตัว และประเมินผลกระทบของการปรับตัวของชาวนาที่มีต่อ
การเปลี่ ย นแปล งของระ บบเศรษ ฐกิ จของชาวนาโดย ส่ วนรวมของชาวนาใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวันชัย ธรรมสัจการ (2546)
ที่ศึกษาพบว่า การปรับตัวของชุ มชนจากการเข้ามาของเครื่ องจักรกล เทคโนโลยีสมัยใหม่และ
นโยบายการพัฒ นาท้อ งถิ่ น และบทบาทของภาครั ฐ และเอกชน ท าให้ เ กิ ด วิ ถี ชี วิ ต และระบบ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปลี่ยนไป สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของชุมชน
2) เงื่ อนไขที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกรในชุ มชนบริ เวณเขื่อนอุบล
รัตน์ เป็ นเงื่อนไขที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่ชาวบ้านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยอิทธิ พลจากสังคม
ภายนอก ได้แก่ นโยบายรัฐ กระแสทุนนิยม ฤดูกาล/ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภาวะน้ าท่วม ภาวะฝนแล้ง
โรคภัยไข้เจ็บ การเปลี่ยนแปลง การอพยพ การถือครองที่ดิน และความผันผวนของราคาผลผลิต อัน
เป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชี พภายใต้ภาวะแนวโน้มและบริ บทความเปราะบาง
ต่าง ๆ ตลอดถึงโครงสร้างและกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในครัวเรื อนเกษตรกร/ชุ มชนหมู่บา้ นโคก
กลางอีกด้วย
แนวคิดทุ นทางสังคม เป็ นแนวคิ ดที่ สาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ในการดารงชี วิตของครั วเรื อน
เกษตรกรในชุมชน เพราะคนในชุมชนชนบทอาศัยทุนทางสังคมในเรื่ องของความเป็ นอยู่ การพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลและการมีน้ าใจให้แก่กนั ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งผูกมัดร้อยรัดคน
ในชุ มชน ให้ยืนหยัดต่อสู ้ กบั ปั ญหาและอุ ปสรรคตลอดทั้งผ่า นพ้นภัยพิบตั ิ ต่าง ๆ มาได้ ทุนทาง
สังคมเป็ นเครื่ องผูกมัดคนมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปั จจุบนั และได้กลายเป็ นรากที่ฝังลึกในวิถีชีวิต จึงมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในงานวิจยั ของ Robert Putnam (1993) ที่อธิ บายว่า ทุนทางสังคมเกิดจาก
การมีบรรทัดฐานในการอยูร่ วมกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน คนในชุ มชนมีความกระตือรื อร้น มีน้ าใจ มี
จิตสานึ กสาธารณะในการเข้ามาทาประโยชน์เพื่อสมาชิ กในส่ วนรวม นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังได้
สอดคล้องกับการวิจยั ของ อาภา จันทรากาศ (2543) ที่ศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมที่มีอยูใ่ นชุ มชน
ชนบทตามวิถีวฒั นธรรมของชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญ และเป็ นพื้นฐานที่ช่วยส่ งเสริ มให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผลวิจยั ก็
ยังได้สอดคล้องกับการวิจยั ของ อุไรวรรณ พวงสายใจ (2545) ที่ศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมมีท้ งั ที่
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
83

เป็ นทุนที่มาจากภายในชุมชนเอง และทุนที่มาจากภายนอกชุ มชน ส่ งผลให้องค์กรเข้มแข็ง ผลวิจยั ก็
ยังได้สอดคล้องกับการวิจยั ของ มณี มยั ทองอยู่ (2546) ที่ ศึก ษาพบว่า ทุ นชุ มชน ยุทธศาสตร์
ครอบครัว มีการช่ วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกันและกัน จนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ได้ ด้วยอาศัยทุนทางสังคมเป็ นฐาน ในการแสวงหาทางรอดของครอบครัวผลวิจยั ยังได้สอดคล้อง
กับการวิจยั ของ วันชัย ธรรมสัจการ (2546) ที่ศึกษาพบว่า ระบบเศรษฐกิ จของชุ มชนที่มีความ
หลากหลายทางอาชีพ ต้องอาศัยทุนต่าง ๆ มาช่วยคอยสนับสนุ นในการประกอบอาชี พ เพื่อให้ดารง
ชีพได้อย่างมัน่ คง สอดคล้องกับการวิจยั ของ สุ เทพ วงศ์สุภา (2548) ที่ศึกษาพบว่า ทุนทางสังคม
ประกอบด้ว ย ความร่ ว มมื อ การรวมกลุ่ ม เครื อข่ า ย ความสั ม พันธ์ ภู มิ ปั ญญา ที่ มี อยู่ใ นชุ ม ชน
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สามารถอาศัยความรู้และประสบการณ์ โดยนาเอาทุนทางสังคมที่มี
อยูใ่ นชุมชนมาจัดการและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้
3) ยุทธศาสตร์ การดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์ มีการ
สร้างยุทธศาสตร์ การดารงชีพ ให้ตนและครอบครัวดารงอยูไ่ ด้ โดยอาศัยความรู ้ความสามารถในการ
จัดการทรัพย์สิน/ทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุ มชน นามาใช้เป็ นยุทธวิธีในการทากิ จกรรมและยุทธวิธีใน
การปรับตัวโดยการสร้ างงาน อาชี พ กิ จกรรม หรื อสร้ างรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ อันหลากหลายโดย
อาศัยทรัพย์สิน/ทุนที่ มีอยู่น้ ัน มาสนับสนุ นในการประกอบอาชี พ ซึ่ งยุทธศาสตร์ ที่ว่านี้ จะอยู่ใน
รู ปแบบ การรวมกลุ่ม การลงทุน การทดแทน การยอมสละ การยอมทน การประท้วง การอพยพ
แรงงาน การฝึ กทักษะอาชีพ และการประกอบอาชีพเสริ ม ซึ่งยุทธศาสตร์ การดารงชีพของครัวเรื อน
เกษตรกร/ชุ มชนนี้ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการดารงชี พต่าง ๆ คือ การมีรายได้เพิ่มขึ้น การมีความ
เป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน การลดความอ่อนแอลง การเพิ่มความมัน่ คงด้านอาหาร และการเกิดความยัง่ ยืนใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันก่อให้เกิดความอยูร่ อดและความยัง่ ยืนของชุมชน
ซึ่ งผลงานวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการดารงชี พในการวิจยั ของ จีระ ศรเสนา (2541)
ที่ศึกษาพบว่า การสนับสนุ นและส่ งเสริ มจากภาครั ฐในหน่ วยงานต่าง ๆ ด้านการผลิ ตและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยอาศัยทุนต่าง ๆ ในชุมชน ทาให้ชาวบ้านมีอาชี พเสริ มที่มนั่ คงและทารายได้
แก่ชุมชนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งผลวิจยั นี้ ก็ยงั ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณี มยั ทองอยู่ ( 2546 ) ที่
ศึกษาพบว่า ชาวบ้านต่างมียุทธวิธีในการดารงชี พเพื่อความอยู่รอดและแก้วิกฤติให้เป็ นโอกาสได้
โดยการอาศัยทรัพย์สิน/ทุนธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ปัญหาและหาเลี้ยงชี พ ซึ่ งผล
วิจยั นี้ ก็ยงั ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรศักดิ์ สุ ขวัฒนา (2547) ที่ศึกษาพบว่า การปรับตัวของ
ชุมชนโดยอาศัยทุนต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นทุนทางเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวพันธ์กบั วิถีชีวิต ซึ่ งถือได้ว่า
เป็ นการใช้ทุนธรรมชาติที่มีอยู่ นาไปสู่ การสะสมทุนทางเศรษฐกิจ ซึ่ งผลวิจยั นี้ ก็ยงั ได้สอดคล้องกับ
งานวิจยั เหมวรรณ เหมะนัด (2549) ที่ศึกษาพบว่า การดารงชีพที่ยงั่ ยืนในการประกอบอาชีพหรื อ
ประกอบกิจกรรมในการดารงชี พนั้น เป็ นการแก้ปัญหาและหาทางออกของครัวเรื อนเกษตรกร เมื่อ
ประสบกับเหตุการณ์หรื อประสบกับปั ญหาในการดารงชี วิต ซึ่ งการแสวงหาทางออกนั้นต้องอาศัย
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ยุท ธศาสตร์ อ ย่า งชาญฉลาด โดยอาศัย ทรั พ ย์สิ น /ทุ น ภูมิ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในการ
ประกอบกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อจะข้ามพ้นวิกฤตการณ์เหล่านั้น
บทสรุ ป
หมู่บา้ นโคกกลาง ตาบลโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีวิถีการดารงชีพที่
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ผื น แผ่ น ดิ น เมื่ อ สภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มของหมู่ บ ้า น
เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่ องจากการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ทาการเกษตรและหมู่บา้ นโคกกลาง
บางส่ วนได้ถูกน้ าท่วม ชาวบ้านต้องหาพื้นที่ในการทาการเกษตรใหม่ จึงมีการปรับตัวในการดารง
ชี พให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ ให้สามารถดารงชี พให้อยู่รอดได้ ภายใต้ขอ้ จากัดด้า น
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมี การประกอบอาชี พอย่างอื่ นเสริ มอาชี พเกษตรกรรม
เห็ นได้จากพัฒนาการดารงชี พทั้ง 3 ช่ วงเวลาที่ เกิ ดขึ้น ชาวบ้านได้ใช้ทุนทางสังคมที่ มีอยู่ภายใน
ชุ ม ชนมาเป็ นพลัง ในการผลัก ดัน สร้ า งสรรค์และแก้ไ ขสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ภายใต้เงื่ อนไขที่ มี
อิทธิ พลต่อการดารงชีพครัวเรื อนเกษตรกรในชุมชนบริ เวณเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่มี
อิทธิ พลต่อการดารงชี พที่เข้ามาเกี่ ยวข้องโดยที่ชาวบ้านไม่สามารถหลี กเลี่ยงได้ ทาให้รูปแบบการ
ดารงชี วิตมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป ชาวบ้า นมี ก ารปรั บ ตัวเข้า หาดุ ล ยภาพทั้ง บริ บ ทสั ง คม ภาวะ
แนวโน้ม และบริ บ ทความเปราะบางดัง กล่ า ว โดยอาศัย ความรู ้ ค วามสามารถในการจัด การ
ทรัพย์สิน/ทุนต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นนามาใช้เป็ นยุทธวิธีในการทากิจกรรมและยุทธวิธีในการปรับตัวเพื่อ
การอยูร่ อดโดยการสร้างงาน อาชีพ กิจกรรม หรื อสร้างรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ อันหลากหลาย เพื่อให้
มีประสิ ทธิภาพในการดารงชีพ ส่ งผลให้เกิดผลลัพธ์ในการดารงชี พต่าง ๆ อาทิ การมีรายได้เพิ่มขึ้น
การมี ความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น การลดความอ่อนแอลง การเพิ่มความมัน่ คงด้านอาหาร และการเกิ ด
ความยัง่ ยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันก่อให้เกิดความอยูร่ อดและความยัง่ ยืนของชุมชน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบายและการพัฒนา
ผลวิจยั ครั้งนี้ทาให้ได้ขอ้ มูลที่นาไปใช้ในการพัฒนาได้ 2 แนวทาง คือ
1.1 ด้านการพัฒนาการดารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกร/ชุ มชน ผลการศึกษานี้
ชี้ ให้เห็นชัดเรื่ องของการถ่ายทอดความรู ้โดยใช้กลไกทางสังคมเป็ นการส่ งผ่านองค์ความรู ้ของคน
ในชุมชนและการยกระดับในการจัดเก็บองค์ความรู ้การดารงชีพ ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร คู่มือวิธีการในการดารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกร/ชุมชนแต่ละประเภท เพื่อเป็ นฐานข้อมูลที่
ง่ายต่อการเข้าถึ ง การศึกษาค้นคว้าเป็ นองค์ความรู ้ ให้อยู่คู่กบั ชุ มชน และผลักดันให้เป็ นหลักสู ตร
ท้อ งถิ่ น ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นการธ ารงรั ก ษาองค์ค วามรู ้ ใ ห้ อ ยู่โ ดยไม่ สู ญ หายถ่ า ยทอดผ่า น
ลูกหลานรุ่ นต่อรุ่ นสื บต่อไป
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1.2 ด้านนโยบายการพัฒนาของภาครั ฐ ผลการศึกษานี้ พบว่า นโยบายของรัฐที่
ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุ มชนในด้านต่าง ๆ อย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ชุมชนกลายเป็ นผูถ้ ูกกระทาจากรัฐแต่เพียงฝ่ ายเดียว เนื่ องจาก
ถูกปิ ดกั้นโดยรัฐเป็ นสาเหตุให้ชุมชนขาดการมีส่วนร่ วมในการปฏิเสธหรื อต่อต้านอานาจรัฐ ดังนั้น
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงการสาธารณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
ชุมชน ทั้งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อการแสดงข้อเท็จจริ งต่อสาธารณะโดยองค์กรชุ มชน จึงถือเป็ น
บทบาทหลักในการเข้าเรี ยกร้องสิ ทธิ ความเป็ นชุ มชน รวมทั้งเพื่อให้มีการทบทวนนโยบายของรัฐ
อย่างจริ งจัง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็ นผลกระทบในการดารงชีพของชุ มชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จึงควรเน้นการพัฒนาและวางนโยบายให้เล็งเห็นการให้คุณค่าคุณภาพชี วิตของชาวบ้านภายใต้ฐาน
แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง อันส่ งผลดีต่อวิถีชีวติ ของชาวบ้านและระบบนิเวศของชุ มชนให้ยงั คง
อยูต่ ่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
2.1 ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาครัวเรื อนเกษตรกรในชุมชนเพียงหนึ่งชุมชน อาจทาให้
การศึกษาไม่ทว่ั ถึงครอบคลุมถึงครัวเรื อนในชุ มชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากจากการสร้างเขื่อน
นี้ ผูส้ นใจจึงควรศึกษาให้เห็นความหลากหลายในชุ มชนต่าง ๆ เปรี ยบเทียบกับชุ มชนอื่น ๆ เพื่อให้
มองเห็นภาพในองค์รวมชัดเจนยิง่ ขึ้น
2.2 งานวิจยั ดังกล่าวเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งทาการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ทาให้มองเห็นภาพวิถีการดารงชีพของครัวเรื อน/ชุ มชนในหมู่บา้ นในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น เพื่อให้เห็นภาพการวิจยั ที่ชดั เจนมากขึ้นควรมีการวิจยั
ในเชิ งปริ มาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ในทางสถิ ติให้มองเห็ นภาพที่ครอบคลุ มและ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
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ปี ที� 1 เรื�องที� 8/2554
แผนการป้องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ทเี่ หมาะสมกับพืน้ ทีจ่ ังหวัดกระบี่
The Prevention Plan on Encroachment and Destruction of Forest Resources Suitable
for the Areas in Krabi Province
ผูว้ ิจยั นายชนมวุฒิ เมืองสง1 อาจารย์ที่ปรึ กษา (1) รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ2 (2) รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน2
1
มหาบัณฑิตหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อ (1) ศึ กษาความคิ ดเห็ นของผูร้ ั บใบอนุ ญาตให้มีเลื่ อยโซ่
ยนต์ในท้องที่จงั หวัดกระบี่ เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ในด้านการป้ องกันรักษาป่ า ด้านการมี
ส่ วนร่ วม และภู มิ ปั ญญาชาวบ้านในด้านการป่ าไม้ และ(2) เพื่ อก าหนดยุ ทธศาสตร์ การจัดท า
แผนการป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดกระบี่
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ประชากรที่ ใ ช้เป็ นประชาชนผูร้ ั บ ใบอนุ ญาตให้
มี เลื่ อยโซ่ ยนต์ในท้องที่จงั หวัดกระบี่ ที่ผา่ นการตรวจสอบคุ ณสมบัติการครอบครองเลื่ อยโซ่ ยนต์
แล้ว และเดิ นทางมารับใบอนุ ญาตให้มีเลื่ อยโซ่ ยนต์จากนายทะเบียนเลื่ อยโซ่ ยนต์ ณ สานักงาน
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมจัง หวัดกระบี่ จานวน 2,250 ราย โดยมี ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง 2
กลุ่ ม คื อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั มีจานวน 340 คน ที่ได้มาจากการ
สุ่ มอย่างง่าย และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิ งลึ ก ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือวิจยั โดยการ
คัดเลือกประชาชนผู ร้ ั บ ใบอนุ ญ าตให้ มี เ ลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ที่ เ ป็ นตัว แทนจากแต่ ล ะอาเภอภายใน
ท้อ งที่ จ ัง หวัด กระบี่ รวม 8 อาเภอๆ ละ 3 คน รวม 24 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจ ัยพบว่า (1) ผูร้ ั บใบอนุ ญาตให้มี เลื่ อยโซ่ ยนต์ในท้องที่ จงั หวัดกระบี่ มี ความ
คิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ต่อการสร้างความเข้าใจในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ การจัดการ
พื้นที่ป่า และกระบวนการมีส่วนร่ วม และ(2) ความคิดเห็ นของผูร้ ับใบอนุ ญาตให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์
สามารถนามากาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญ ในการจัดทาแผนการป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากร
ป่ าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดกระบี่ได้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้าใจ
2) ยุทธศาสตร์ การจัดการพื้นที่ และ3) ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่ วม
คาสาคัญ แผนการป้ องกัน การบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ จังหวัดกระบี่
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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 highlevel 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

บทนา
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบนั ทรัพยากรป่ าไม้ในท้องที่จงั หวัดกระบี่ ยังมีการถูกบุกรุ กทาลาย
อย่างต่อเนื่ องในหลายรู ป แบบ และไม่มีแนวโน้ม ที่จะลดลง ซึ่ งหากมองมาตรการของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้ องกันรักษาทรัพยากรป่ าไม้ ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะเป็ นเครื่ องมือใน
การบังคับใช้ เพื่อหยุดยั้งการบุกรุ กทาลายป่ า ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกภาค
ส่ วน โดยเฉพาะประชาชนที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทาไม้ การแปรรู ปไม้ หรื ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การรับจ้างโค่นต้นไม้ รับจ้างแปรรู ปไม้ ค้าไม้แปรรู ปหรื อค้าสิ่ งประดิ ษฐ์ที่ทาจากไม้ และเป็ นผูม้ ี
เครื่ องเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง ซึ่ งผูว้ ิจยั มองว่า ผูค้ รอบครองเลื่อยโซ่ ยนต์เป็ นกลุ่มที่มีอาชี พด้าน
การป่ าไม้และใกล้ชิดกับพื้นที่ป่าไม้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับต้นไม้ ป่ าไม้โดยตรง โครงการศึก ษาวิจยั
ในเรื่ อง “ แผนการป้ องกัน การบุ ก รุ ก ทาลายทรั พ ยากรป่ าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดกระบี่”
จึงเป็ นการศึกษา แนวคิด/ความคิดเห็นของผูค้ รอบครองเลื่อยโซ่ ยนต์ น่าจะนาผลการวิจยั ดังกล่าว ไป
ใช้เป็ นยุทธศาสตร์ ในการจัดทาแผนการป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรั พยากรป่ าไม้ ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่จงั หวัดกระบี่ได้
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของผูร้ ับใบอนุ ญาตให้มีเลื่ อยโซ่ ยนต์ ในท้องที่จงั หวัดกระบี่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ในด้านการป้ องกันรักษาป่ า ด้านการมีส่วนร่ วมและภูมิปัญญา
ชาวบ้านในด้านการป่ าไม้
2. เพื่อกาหนดยุท ธศาสตร์ ก ารจัดทาแผนการป้ องกันการบุ ก รุ ก ทาลายทรั พ ยากรป่ าไม้
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดกระบี่
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1 ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้จากแหล่งข้อมูล
1.2 ออกแบบและจัดทาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
1.3 วางแผนงานวิจยั ซักซ้อมความเข้าใจกับทีมงานผูเ้ ก็บข้อมูล
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 ใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิ ด
2.2 ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยคาถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด
แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุ คคล สังคม เศรษฐกิ จ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ งานอดิ เรก ระดับ
การศึกษา รายได้ครอบครั ว ระยะเวลาในการอาศัยในท้องถิ่ นนั้น ขนาดพื้นที่ ที่ถือครอง ประเภท
ที่ดินถือครอง และการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์
ตอนที่ 2 ข้อมูล ที่ เป็ นสาเหตุ แ ละเป็ นปั จจัย เกี่ ย วข้องต่อการบุ ก รุ ก ทาลายป่ า การ
ยึดถื อ ครอบครองพื้นที่ป่า แนวเขตที่ดินในเขตป่ าไม้ ผูป้ กครองในท้องที่ต่อการบุกรุ กพื้นที่ป่า
ไม้ การปลูกพืชเกษตรกับของการตัดไม้ในเขตป่ า การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ การได้รับความรู้
ความเข้าใจด้านป่ าไม้
ตอนที่ 3 ความคิ ดเห็ น ด้านการอนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าไม้ ความคิ ดเห็ นด้านการป้ องกัน
รั กษาป่ า การมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการดูแ ลพื้ น ที ่ป่ า ปั ญ หาอุป สรรคในการเข้า ร่ ว มเป็ น
เครื อข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ในท้องถิ่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื ่ อ งมือ โดยผู ว้ ิจ ยั จะน าแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ไปให้หวั หน้าส่ วนราชการในจังหวัดกระบี่ ผูท้ าหน้าที่เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การบุกรุ กทาลายป่ า ได้แก่ ผูอ้ านวยการสานักงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
กระบี่ หัวหน้า หน่ วยป้ องกันรั กษาป่ า หัวหน้า อุ ทยานแห่ งชาติ หัวหน้าเขตรั กษาพันธุ์ สั ตว์ป่ า
หัวหน้าสถานีพฒั นาทรั พยากรป่ าชายเลน เป็ นต้น ประเมิ นเนื้ อหา ความครอบคลุ ม ของเนื้ อหา
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ขอบเขตเนื้ อ หาและหาจุ ดบกพร่ อง แล้วนามาพิ จารณาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์
3. ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลเชิ งลึก
3.1 ประชากรเป้ าหมาย คือ ประชากรที่ยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตให้มีเลื่ อยโซ่ ยนต์ ไว้
กับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และเดินทางมารับใบอนุญาตฯ จาก
นายทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์ ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดกระบี่มีจานวน
ทั้งสิ้ น 2,250 ราย
3.2 กลุ่มตัวอย่ าง โดยการสุ่ มแบบง่าย ผูว้ ิจยั ยื่นแบบสอบถามให้ประชาชนผูเ้ ดินทาง
มารับใบอนุ ญาตให้มีเลื่ อยโซ่ ยนต์ จานวน 340 คน นากลับไปกรอกข้อมูล แล้วให้ส่งคืนมายัง
ผูว้ ิจยั ขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังกล่ าว คานวณหาโดย ใช้สูตรการคานวณ ของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ตามสู ตรดังนี้
n

N
1  N ( e) 2

3.3 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลเชิ งลึก ใช้แบบสัมภาษณ์กบั ประชาชนผูเ้ ดินทางมารับใบอนุ ญาต
ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์โดยคัดเลือกคน (ที่ไม่ใช่ในกลุ่มตัวอย่างตามข้อ 3.3.2) ซึ่ งจะเป็ นตัวแทนจากแต่
ละอาเภอ ภายในจังหวัดกระบี่ รวม 8 อาเภอๆ ละ 3 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 24 คน
4. ขั้นตอนดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และสั งเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่ วนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
- ยื่นแบบสอบถามพร้ อมซองจดหมายปิ ดแสตมป์ และชี้ แจงรายละเอี ยดกับ
กลุ่ มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่ มตัวอย่างนาแบบสอบถามกลับไปกรอกข้อมูล แล้วให้กลุ่ มตัวอย่างส่ ง
แบบสอบถามคืนให้ผวู้ จิ ยั ทางไปรษณี ย ์
ส่ วนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก
- ใช้แบบสัมภาษณ์กบั กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิ งลึก โดยให้ทีมงานสัมภาษณ์ ชี้ แจง
รายละเอียดและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จนครบเสร็ จสิ้ น จึ ง ท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
ความสมบู รณ์ นาข้อมู ล ที่ไ ด้ท าการลงรหัส วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ท าการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
4.2.1 อธิบายลักษณะข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
4.2.2 วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
4.2.3 จัดเรี ยงลาดับความสาคัญ ความคิดเห็น ด้านการป้ องกันรักษาป่ า
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานว จิ ยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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4.2.4 ใช้ขอ้ ความและตารางมาเป็ นวิธีนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
เกรฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นตามค่าเฉลี่ย 5 ระดับ
1) ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีความเห็นอยูใ่ นระดับต่า
2) ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 มีความเห็นอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า
3) ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีความเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
4) ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มีความเห็นอยูใ่ นระดับสู ง
5) ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีความเห็นอยูใ่ นระดับสู งมาก
4.3 การสังเคราะห์ ข้อมูล
1) นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ยกร่ างยุทธศาสตร์ การจัดทาแผนป้ องกันการบุก
รุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดกระบี่
2) จัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดา้ นการป้ องกันและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องที่จงั หวัดกระบี่ เพื่อให้ความคิดเห็นในแผนการป้ องกันฯ
3) สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษา
5. ขั้นตอนการสรุปผล จัดทารายงาน จัดพิมพ์และเผยแพร่
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตารางที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูล
ร้ อยละ
เพศชาย
92.5
อายุเฉลี่ยระหว่าง 41 - 50 ปี
39.4
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
64.4
ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
63.5
มีเหตุผลที่เลื่อยโซ่ยนต์เพื่อใช้ตดั ไม้ส่วนตัว
72.1
มีระยะเวลาการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ระหว่าง 1 - 5 ปี
45.6
จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน
47.6
ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในท้องถิ่นมากกว่า 20 ปี
82.1
มีรายได้ต่อครัวเรื อน ไม่เกิน 10,000 บาท
44.7
มีรายได้ที่เกิดจากเครื่ องเลื่อยโซ่ยนต์ต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท
27.4
ประเภทที่ดินที่ถือครองมากที่สุด ได้แก่ น.ส.3 หรื อน.ส. 3ก
29.1
การถือครองที่ดินอยูใ่ นเขตป่ า
31.76
มีการถือครองที่ดินมากกว่า 20 ไร่
35.5
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 92.9 มีอายุเฉลี่ย
ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 39.4 ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก คิดเป็ นร้อยละ
64.4 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) คิดเป็ นร้อยละ 63.5 กลุ่มตัวอย่างมี
เหตุผลที่ใช้เครื่ องเลื่อยโซ่ ยนต์เพื่อใช้ตดั ไม้ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 72.1 และมีระยะ เวลาการใช้
เลื่ อยโซ่ ยนต์ระหว่าง 1 - 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.6 จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.6 ระยะเวลาในการอาศัยอยูใ่ นท้องถิ่นมากกว่า 20 ปี สู งถึงร้อยละ 82.1 กลุ่มตัวอย่าง มี
รายได้ครอบครัวต่อเดื อนไม่เกิ น 10,000 บาท เป็ นจานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.7 และมี
รายได้ที่เกิดจากการใช้เลื่ อยโซ่ ยนต์ต่อเดือน ไม่เกิ น 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.4 ในส่ วนของ
ประเภทที่ดินที่กลุ่มตัวอย่างถื อครอง พบว่าประเภทที่ดินที่ มีการถื อครองมากที่ สุด ได้แก่ น.ส. 3
หรื อ น.ส. 3 ก. คิดเป็ นร้อยละ 29.1 แต่ที่น่าสังเกตสาหรับประเภทที่ดินที่ถือครองของกลุ่มตัวอย่าง
อยูใ่ นประเภทไม่มีหลักฐานการถือครองใดๆ จานวน 16 ราย คิดเป็ นร้อยละ 4.7 มีการชาระภาษี
บารุ งท้องที่ (ภบท.5) จานวน 80 ราย คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และมีการถือครองที่ดินประเภทอื่ นๆ
ได้แก่ สทก. (ออกให้โดยกรมป่ าไม้) และ กสน. 5 (ออกให้โดยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์) รวม 10 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 2.9 ประเภทที่ ดินที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึ งสถานะของประเภทที่ ดินแล้ว
พบว่า ที่ ดินที่ ถือครองไม่เป็ นที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด ยังคงมี สถานะเป็ นป่ า
ฉะนั้น จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการถือครองที่ดินอยูใ่ นเขตป่ า รวมจานวน
106 ราย คิดเป็ นร้อยละ 31.76 หรื อประมาณ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูค้ รอบครองทาประโยชน์
ที่ดินหรื ออยู่อาศัยภายในเขตป่ าไม้ ในส่ วนของขนาดพื้นที่ถือครอง กลุ่ มตัวอย่างมี การถื อครอง
ที่ดินมากกว่า 20 ไร่ เป็ นจานวนร้อยละ 35.3
ตอนที่ 2 สาเหตุและปัจจัยเกีย่ วข้ องต่ อการบุกรุ กทาลายป่ า
ตารางที่ 2 สาเหตุและปัจจัยเกีย่ วข้ องต่ อการบุกรุกทาลายป่ า
ข้ อมูล
ประชาชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อความยัง่ ยืน
แนวเขตป่ าไม้แต่ละประเภทไม่มีความชัดเจน
ประชากรของจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ ไม่เข้มแข็ง จริ งจัง
ป่ าไม้ถูกทาลายเพราะชาวบ้านไม่มีส่วนร่ วมในการดูแล

ค่ าเฉลีย่
3.93
3.79
3.62
3.58
3.57
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญและมีความเห็นอยู่ในระดับสู ง ได้แก่
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ต่อการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติเพื่อความยัง่ ยืน มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.93 แนวเขตป่ าไม้แต่ละประเภทไม่มีความชัดเจน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79 ประชากรของ
จังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ไม่เข้มแข็ง
จริ งจัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และความเห็นในเรื่ องป่ าไม้ถูกทาลายเพราะชาวบ้านไม่มีส่วนร่ วมใน
การดูแล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นด้ านต่ าง ๆ
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นด้ านการป้ องกันรักษาป่ า
ข้ อมูล
ร่ วมกันจัดตั้งป่ าชุมชน
ตั้งกรรมการประจาหมู่บา้ นดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้พนั ธุ์ไม้ประจาท้องถิ่น
จัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุ รักษ์และความต้องการให้
ปลูกต้นไม้รอบเขตพื้นที่ป่าเป็ นแนวกันชน
สร้างเครื อข่ายย่อยคอยสนับสนุนและร่ วมทางานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
แจ้งเบาะแสและให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
จัดตั้งชุดลาดตระเวนตรวจป่ า

ค่ าเฉลีย่
3.91
3.84
3.83
3.81
3.76
3.61
3.48

จากตารางที่ 3 กลุ่ มตัวอย่างได้มีค วามคิ ดเห็ นที่ มีค่า เฉลี่ ยอยู่ใ นระดับสู ง ดังนี้ ร่ วมกัน
จัดตั้ง ป่ าชุ ม ชน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดเท่ า กับ 3.91 ตั้ง กรรมการประจาหมู่ บ ้า นดู แลพื้ นที่ ป่ าสงวน
แห่งชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้พนั ธุ์ไม้ป่าประจาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ต้องการจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างจิตสานึ กในการอนุ รักษ์และความต้องการให้ปลูกต้นไม้รอบเขตพื้นที่
ป่ าเป็ นแนวกันชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.81 การสร้างเครื อข่ายย่อยคอยสนับสนุ นและร่ วมทางาน
กับเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.76 การแจ้งเบาะแสและให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และต้องการจัดตั้งชุดลาดตระเวนตรวจป่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นด้ านการมีส่วนร่ วม
ข้ อมูล
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมปลูกป่ าและบารุ งรักษาต้นไม้
ร่ วมกิจกรรมฝึ กอบรมยุวชน เยาวชนในการอนุ รักษ์ป่าไม้
ร่ วมจัดทาแผนป้ องกันรักษาป่ าในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กิจกรรมสัมมนาเวทีชาวบ้านระดมความคิดเห็นเพื่อการรักษาป่ า
เพาะชากล้าไม้แจกชาวบ้าน
ร่ วมกิจกรรมฝึ กอบรมอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า
ส่ งเสริ มหลักสู ตรการเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โดยปราชญ์ชาวบ้านหรื อผูร้ ู้ดา้ นชนิดพันธุ์ไม้มาเป็ นผูส้ อน

ค่ าเฉลีย่
3.93
3.90
3.88
3.78
3.75
3.72
3.70

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นโดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู งทุก
ประเด็น อันได้แก่ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมปลูกป่ าและบารุ ง รักษาต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
การร่ วมกิจกรรมฝึ กอบรมยุวชน เยาวชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ร่ วมจัดทาแผน
ป้ องกันรักษาป่ าในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตาบล มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.88 กิจกรรม
สัมมนาเวทีชาวบ้านระดมความคิดเห็นเพื่อการรักษาป่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 กิจกรรมเพาะชากล้า
ไม้แจกชาวบ้าน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.75 การร่ วมกิ จกรรมฝึ กอบรมอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.72 และการส่ งเสริ มหลักสู ตรการเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หาร ส่ วนตาบล
โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านหรื อผูร้ ู้ดา้ นชนิดพันธุ์ไม้มาเป็ นผูส้ อน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.70
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นด้ านการบริหารจัดการพืน้ ทีป่ ่ าเพือ่ การอนุรักษ์
ข้ อมูล
การจัดทาแผนป้ องกันรักษาป่ าอย่างจริ งจัง
การสารวจพื้นที่ป่า สัตว์ป่า พื้นที่ทากินให้ได้ขอ้ มูลชัดเจน
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตป่ าไม้
การจัดระเบียบผูอ้ ยูอ่ าศัยทากินในเขตป่ าไม้
การตั้งส่ วนจัดการป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อมประจาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล เพื่อบริ หารจัดการพื้นที่ป่าตามหลักวิชาการ
จังตั้งศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่ าของตาบล

ค่ าเฉลีย่
4.19
4.14
3.81
3.78
3.60
3.57

รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
95

จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น ซึ่ งมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง ดังนี้
การจัดทาแผนป้ องกันรั กษาป่ าอย่างจริ งจัง มี ค่า เฉลี่ ยเท่ากับ 4.19 การสารวจพื้นที่ ป่า สัตว์ป่ า
พื้นที่ทากินให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.14 ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ในเขตป่ า
ไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 การจัดระเบียบผูอ้ ยูอ่ าศัยทากินในเขตป่ าไม้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.78 การ
ตั้งส่ วนจัดการป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อมประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อบริ หารจัดการพื้นที่ป่า
ตามหลักวิชาการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.60 และสนับสนุ นให้จดั ตั้งศูนย์ศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเขตป่ าของตาบล มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.57
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกีย่ วกับภูมิปัญญาชาวบ้ านด้ านการป่ าไม้
ข้ อมูล
สร้างเครื อข่ายกับทุกหมู่บา้ นรอบเขตป่ า
จัดทีมงานเฝ้ าระวังและทีมเคลื่อนที่เร็ วเพื่อแจ้งเบาะแส
การใช้มาตรการทางสังคมแก่ผบู ้ ุกรุ ก

ค่ าเฉลีย่
4.07
3.73
3.49

จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็ น โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับสู ง
รวม 3 ประเด็น กล่าวคือ ในประเด็นการสร้างเครื อข่ายกับทุกหมู่บา้ นรอบเขตป่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.07 การจัดทีมงานเฝ้ าระวังและทีมเคลื่อนที่เร็ วเพื่อแจ้งเบาะแส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และการใช้
มาตรการทางสังคมแก่ผบู ้ ุกรุ ก เช่น ตัดสิ ทธิ ต่างๆ ที่ได้รับจากหมู่บา้ น มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.49
ตอนที่ 4 การก าหนดยุทธศาสตร์ การจั ดท าแผนการป้ องกันการบุ กรุ กทาลายทรั พยากรป่ าไม้
ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีจ่ ังหวัดกระบี่
สามารถยกร่ า งเป็ นยุท ธศาสตร์ ใ นแผนการป้ องกัน การบุก รุ ก ทาลายทรัพ ยากรป่ าไม้
ที่เหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดกระบี่ ได้ โดยร่ างยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ได้ผ่านการพิจารณาความเห็ นจาก
ผูแ้ ทนหน่ วยงานที่ ท าหน้าที่ ด้านการป้ องกันและดู แลรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมใน
ท้องที่จงั หวัดกระบี่ ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และที่ประชุมมีความเห็ นว่า การกาหนดยุทธศาสตร์
การจัดท าแผนฯ มี ความสอดคล้องกับการดาเนิ นงานหลักของหน่ วยงานและมี บุ คลากร เครื่ องมื อ
พอที่ จะดาเนิ นการได้ อาจมี ความเป็ นไปได้ในด้านงบประมาณที่ จะขอจากหน่ วยงานต้นสังกัดและ
ขอสนับสนุ นจากจังหวัดกระบี่ รวมถึ งเป็ นยุทธศาสตร์ ที่เกิ ดจากการยอมรับของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
ด้านป่ าไม้ ได้แก่ ผูค้ รอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จงั หวัดกระบี่ รายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ าใจ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่
1.1 กลยุทธ์ การส่ งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจในการอนุรักษ์ ทรั พยากรป่ าไม้
ให้ ประชาชน มี 3 มาตรการ คือ
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1.1.1 จัดฝึ กอบรมให้ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ ให้ผมู้ ีใบอนุญาตเลื่อย
โซ่ยนต์
1.1.2 จัดสัมมนาเวทีชาวบ้านระดมความคิดเพื่อการป้ องกันรักษาป่ า
1.1.3 จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้พนั ธุ์ไม้ประจาตาบล
1.2 กลยุทธ์ เสริ มศักยภาพให้ เจ้ าหน้ าที่ มี 3 มาตรการ คือ
1.2.1 จัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ด้าน GIS, Arc view และ GPS
1.2.2 จัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบตั ิการในพื้นที่ป่าไม้
1.2.3 จัดฝึ กอบรมเข้มเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดา้ นการข่าวและการสื บสวนสอบสวน
2. ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรั พยากรป่ าไม้ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่
2.1 กลยุทธ์ การจัดการบุคคลด้ านการป่ าไม้ มี 2 มาตรการ คือ
2.1.1 ตั้งส่ วนจัดการป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อมประจา อบต.
2.1.2 จัดระเบียบผูอ้ ยูอ่ าศัยและทากินในเขตป่ าไม้ให้ชดั เจน
2.2 กลยุทธ์ การสร้ างเสริ มและเรี ยนรู้ มี 2 มาตรการ คือ
2.2.1 จัดทายุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.2.2 จัดตั้งศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่ าของตาบล
2.3 กลยุทธ์ การจัดการพืน้ ที่ป่า มี 2 มาตรการ คือ
2.3.1 จัดทาแผนการดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่ป่าของ อบต.
2.3.2 จัดทาแผนการปลูกต้นไม้ตามแนวเขตป่ าสมบูรณ์ เพื่อเป็ นแนวกันชน
3. ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่ วม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริ มความร่ วมมือภาคประชาชน มี 4 มาตรการ คือ
3.1.1 ร่ วมจัดตั้งป่ าชุมชน / เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้มีมากขึ้น
3.1.2 จัดกิจกรรมปลูกและบารุ งรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง
3.1.3 จัดทาโครงการธนาคารต้นไม้ประจาตาบล
3.1.4 จัดตั้งสถานี วทิ ยุชุมชน เพื่อการอนุ รักษ์ป่า
3.2 กลยุทธ์ สร้ างเสริ มกระบวนการทางานร่ วมกัน มี 4 มาตรการ คือ
3.2.1 ตั้งกรรมการประจาหมู่บา้ น ดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
3.2.2 จัดตั้ง “ป่ าไม้หมู่บา้ น” ตามแนวพระราชประสงค์
3.2.3 จัดตั้งเครื อข่ายกับทุกหมู่บา้ นที่อยูร่ อบเขตป่ าไม้
3.2.4 จัดตั้งชุ ดเฝ้ าระวังและเคลื่อนที่เร็ วประจาตาบล
3.3 กลยุทธ์ สร้ างแนวร่ วมการป้ องกันรั กษาป่ า มี 5 มาตรการ คือ
3.3.1 จัดฝึ กอบรมลูกเสื อป่ าไม้ / ยุวสิ่ งแวดล้อม
3.3.2 จัดฝึ กอบรมยุวชน เยาวชนพิทกั ษ์ป่า
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3.3.3 จัดตั้งกลุ่มนักอนุรักษ์ ชุมชนคนรักษ์อุทยาน / รักษ์สัตว์ป่า
3.3.4 จัดกิจกรรมฝึ กอบรมอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า
3.3.5 จัดเสริ มหลักสู ตรการเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด อบต.
อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ ยนต์ ในท้ องที่
จังหวัดกระบี่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรั พยากรป่ าไม้ ในด้ านการป้ องกันรั กษาป่ า ด้ านการมีส่วนร่ วม
และภูมิปัญญาชาวบ้ านในด้ านการป่ าไม้
ประเด็นที่ 1 ประชาชนยังขาดความรู ้ ความเข้าใจต่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ความยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนก ชิยางคบุตร (2547) ที่พบว่า ปั จจัยมีความสัมพันธ์
กับการมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรั พยากรป่ าไม้ ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจในด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้
การที่ เป็ นเช่ นนั้น น่ า จะเป็ นเพราะว่า การส่ งเสริ มความรู ้ เพื่ อสร้ างความรู ้ ค วามเข้า ใจ
ยังไม่สามารถสร้ างความเข้าใจได้อย่างทัว่ ถึ ง มีผลให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วมต่อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้
ประเด็นที่ 2 แนวเขตป่ าไม้แต่ละประเภทไม่มีความชัดเจน
การที่เป็ นเช่ นนั้น น่ าจะเป็ นเพราะว่าหน่ วยงานภาครัฐยังขาดการบริ หารจัดการพื้นที่ป่า
ที่ จะท าให้เกิ ดความชัดเจนของแนวเขตป่ าแต่ ละประเภท จึ ง เป็ นผลให้เกิ ดความขัดแย้งกันเอง
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและระหว่างของภาครัฐกับภาคประชาชน
ประเด็นที่ 3 คือ ประชากรของจังหวัดกระบี่เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว
การที่ เ ป็ นเช่ น นั้ น น่ า จะเป็ นเพราะว่ า ความเจริ ญและการพัฒ นาทางเทคโนโลยี
การแพทย์และการสาธารณสุ ข รวมถึงการพัฒนาด้านการสาธารณู ปโภค เป็ นผลให้อตั ราการเพิ่ม
ของประชากรเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่ พ้ืนที่ ทากิ นมี จานวนจากัด จึ งน่ าจะเป็ นสาเหตุ ใ ห้
ประชาชนต้องบุกรุ กพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น
ประเด็นที่ 4 คือ การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ไม่เข้มแข็ง จริ งจัง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของจาเริ ญ วราภรณ์ (2547) ที่พบว่า กฎหมายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ไม่มีอานาจเด็ดขาด
ในการบริ หารจัดการโครงการ
การที่เป็ นเช่ นนั้น น่ าจะเป็ นเพราะว่า การปฏิ รูประบบราชการในภาคส่ วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร เพราะการบังคับใช้กฎหมาย
ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งผลให้ภาคประชาชนมองว่า ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ไม่มีความเข้มแข็ง จริ งจัง และขาดเจ้าภาพผูร้ ับผิดชอบอย่างแท้จริ ง
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ประเด็นที่ 5 คือ ป่ าไม้ถูกทาลายเพราะชาวบ้านไม่มีส่วนร่ วมในการดูแล ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ (2550) ที่พบว่า หากรัฐเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการอนุ รัก ษ์และจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ จะทาให้การอนุ รัก ษ์และจัดการทรัพ ยากร
ธรรมชาติมีประสิ ทธิภาพและลดปัญหาความขัดแย้งได้
การที่ เ ป็ นเช่ น นั้น น่ า จะเป็ นเพราะชุ ม ชนซึ่ งเปรี ย บเสมื อ นผูท้ ี่ เ ป็ นเจ้า ของทรั พ ยากร
ในท้องถิ่นนั้นๆ มีอานาจในการบริ หารจัดการทรัพยากร ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่ วมกัน น่าจะ
เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์มากกว่า การดาเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ ายเดียว
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การจัดทาแผนการป้ องกันการบุกรุ กทาลาย
ทรัพยากรป่ าไม้ ให้ เหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องจังหวัดกระบี่
สามารถนาความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็ นอยู่ในระดับสู ง ในประเด็นที่เป็ น
สาเหตุ ของการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ มากาหนดเป็ นหัวข้อยุทธศาสตร์ การจัดทาแผนการ
ป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดกระบี่ได้ 3 หัวข้อยุทธศาสตร์
คือ 1) ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้าใจ 2) ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และ
3) ยุ ทธศาสตร์ ก ารมี ส่ วนร่ วม ประเด็ น ความคิ ด เห็ น ด้า นการป้ องกัน ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม
ด้านการบริ หารจัดการพื้นที่ป่าเพื่อการอนุ รักษ์และภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถนามากาหนดเป็ นกล
ยุทธ์ได้ 8 กลยุทธ์ และมาตรการหรื อแนวทางปฏิบตั ิได้ 25 มาตรการ
เป็ นการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 5
แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ส่ วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มาตรา 25 รัฐต้องดาเนินการตามนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คือจัดให้
มีแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็ นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม ทั้งต้อง
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน บารุ งรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
การที่เป็ นเช่นนั้น น่าจะเป็ นเพราะว่า การดาเนิ นการตามแผนงานเพื่อการป้ องกันรักษาป่ า
ของหน่ วยงานภาครั ฐในพื้ นที่ จงั หวัดกระบี่ ที่ ผ่านมายังไม่ประสบผลสาเร็ จ ยังขาดการเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนจากภาคประชาชน หรื ออาจเป็ นเพราะการปฏิรูประบบราชการที่ผา่ นมา
ไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นที่ ต้ งั หรื อเพราะผลของการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทาให้ขาดเสถียรภาพในการบริ หารจัดการบ้านเมือง หรื อไม่ก็น่าจะเป็ นเพราะ
ความไม่โปร่ งใสของนักการเมืองและการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในระบบราชการก็อาจเป็ นได้
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่ วยงานของรั ฐที่มีหน้ าที่รับผิดชอบพืน้ ที่ป่าโดยตรง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด
กรมป่ าไม้ กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืชและกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
รวมถึงหน่วยงานส่ วนภูมิภาคในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สามารถน าผลการวิ จ ัย ไปใช้ป ระสานการปฏิ บ ัติ งานได้ตามอ านาจหน้าที่ ตามรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 5 ส่ วนที่ 8 มาตรา 85 (4) คือจัดให้มีแผน การ
บริ หารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อย่า งเป็ นระบบและเกิ ดประโยชน์ ต่อ ส่ ว นรวม ทั้ง ต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน บารุ งรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชี วภาพอย่า งสมดุ ล และ มาตรา 85 (5) คื อส่ ง เสริ ม บ ารุ ง รั ก ษาและคุ ้ม ครอง
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุ ขภาพ อนามัย สวัสดิ ภาพและคุ ณภาพชี วิตของประชาชน โดยประชาชน ชุ มชนท้องถิ่ นและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
1.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น สามารถนาผลการวิจยั นี้ ไปใช้เพิ่มบทบาทและกาหนด
รู ปแบบการบริ หารได้ ตามอานาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ การบารุ งรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่รับผิดชอบของท้องถิ่ นนั้นๆ
รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ตามมาตรา 290 หมวดที่ 14 ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1.3 องค์ กรภาคประชาชน อันได้แก่ ชุ มชน ชุ มชนท้องถิ่ นหรื อชุ มชนท้องถิ่ นดั้งเดิ ม
สามารถนาผลงานวิจยั ไปใช้ตามสิ ทธิ ในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หมวดที่ 3 ส่ วนที่ 12 สิ ทธิชุมชน มาตรา 66 ชุ มชน ชุ มชนท้องถิ่นหรื อชุ มชนดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูและมีส่วนร่ วมในการจัดการ การบารุ งรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม และมาตรา 67 สิ ทธิ ของบุคคล ที่จะมีส่วนร่ วมกับรัฐและชุ มชนในการอนุ รักษ์
บารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพ และ
ให้การคุม้ ครอง ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 การวิ จัยเรื่ องแผนการป้ องกันการบุกรุ กทาลายทรั พยากรป่ าไม้ ที่ เหมาะสมกั บ
พืน้ ที่จังหวัดกระบี่ ควรทาการศึกษาเจาะลึกถึงสาเหตุของการบุกรุ กทาลายป่ า ได้แก่ ศึกษาสาเหตุ
ที่ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจต่อการอนุ รักษ์, เหตุที่ทาให้แนวเขตป่ าแต่ละประเภทยังไม่มีความ
ชัดเจน , สาเหตุที่การบังคับใช้กฎหมายป่ าไม้ยงั ไม่มีความเข้มแข็ง, สาเหตุที่ทาให้ชาวบ้านไม่มี
ส่ วนร่ วมในการดูแลรักษาป่ า
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2.2 การวิ จัยในเรื่ องนี ้ครั้ งต่ อไป ควรเน้นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เจาะลึ กเฉพาะพื้นที่
อาจเป็ นระดับตาบลหรื อเป็ นรายป่ า เพื่อเป็ นแผนที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ทอ้ งถิ่นนั้นๆ มีส่วนร่ วม
อย่างทัว่ ถึง
กิตติกรรมประกาศ
การทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช (ประธานกรรมการที่ปรึ กษา)
รองศาสตราจารย์บาเพ็ญ เขี ยวหวาน สาขาวิชาส่ งเสริ ม การเกษตรและสหกรณ์ มหาวิท ยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช (กรรมการที่ปรึ กษาร่ วม) ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา คาแนะนา และติดตามการ
วิจยั ในครั้ ง นี้ อ ย่า งใกล้ชิ ด รวมถึ ง ดร.โกมล แพรกทอง ประธานกรรมการสอบปกป้ อง
วิทยานิ พ นธ์ ที่ ใ ห้ข ้อ เสนอแนะและตรวจสอบแก้ไ ขวิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ใ ห้ถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ผู ้วิ จ ั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ส าขาวิ ช าส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าชทุ ก ท่ า น ที ่ ไ ด้ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทวิช าความรู ้ ใ ห้แ ก่ ผู ว้ ิจ ยั
ขอขอบพระคุ ณ คุณ จงรัก ทรงรัต นพัน ธุ ์ ผูอ้ านวยการส านัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ และคุ ณ วีระศัก ดิ์ กราปั ญจะ หัวหน้า กลุ ่ม งานทรัพ ยากรธรรมชาติ
ที ่ใ ห้ค วามอนุ เ คราะห์ส ถานที ่แ ละสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ส านั ก งานเพื่ อ การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ และ
ขอขอบพระคุ ณผูค้ รอบครองเลื่ อยโซ่ ยนต์ในท้องที่ จงั หวัดกระบี่ ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า งของการ
ศึกษาวิจยั ที่ได้เสี ยสละเวลาและให้ความร่ วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ทาให้
มีขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั และทาให้การวิจยั สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิ จ ัยขอกราบเท้า คุ ณพ่ อปรี ชา เมื องสง และคุ ณแม่ จิ ระณี เมื องสง ที่ ได้ให้
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ปี ที� 1 เรื�องที� 9/2554
การพัฒนาบทบาทของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ า กรมป่ าไม้
Development of the Role of Forest Fire Control
Officers of the Royal Forest Department.
ผูว้ ิจยั นางสาวจุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ1
อาจารย์ที่ปรึ กษา (1) รองศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เวชกิจ2 และ (2) อาจารย์ ดร. วรพรรณ หิ มพานต์3
1
มหาบัณฑิตหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ ราช
2
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
3
สานักวิจยั และพัฒนาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
บทบาทของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าของกรมป่ าไม้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ได้แก่ หัวหน้า หน่ วยป้ องกันรั ก ษาป่ า สัง กัดกรมป่ าไม้ ที่ ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่ อการ
ปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ า การเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบชั้นภูมิ ได้กลุ่ มตัวอย่า ง
จานวน 155 ตัวอย่า ง ใช้ส ถิ ติเชิ ง พรรณนาในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล พื้ นฐาน และสถิ ติที่ ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับความพร้ อมของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน ได้แก่ T-test และ One-Way
ANOVA
จากการศึกษาสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่าเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ทั้งหมดเป็ นเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ย 45.75 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีอายุราชการเฉลี่ย 24 ปี ไม่เคยได้รับการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการควบคุมไฟป่ า และไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน มี
ความรู ้และความพร้อมทางด้านการควบคุมไฟป่ าอยู่ในระดับสู ง ทั้งนี้ ยงั พบว่า ปั จจัยด้านอายุ และ
ตาแหน่ ง หน้าที่ มี ผลต่อ ความพร้ อมของเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านการควบคุ ม ไฟป่ า ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 สาหรับแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่น้ นั ควรมีการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ด้านการควบคุมไฟป่ าให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกคน พิจารณาแต่งตั้งให้รับผิดชอบเพียงหน้าที่
เดี ยว และพิจารณาความดี ความชอบอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งการให้ความสาคัญในการสนับสนุ น
งบประมาณที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
คาสาคัญ การพัฒนาบทบาท เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า กรมป่ าไม้
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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

บทนา
ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญยิง่ ต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ เพราะป่ าไม้
เป็ นระบบนิเวศที่ค้ าจุนรักษาดุลยภาพของธรรมชาติ สภาพป่ าไม้ที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์จึงสามารถ
อานวยประโยชน์ให้แก่มนุ ษย์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมหลากหลายประการ จากสถิ ติก รมป่ าไม้ ใน
ปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมี พ้ื นที่ ป่ าอยู่ถึ ง ร้ อ ยละ 53.33 ของพื้ น ที่ ท้ งั หมดของประเทศ หรื อ
ประมาณ 171 ล้านไร่ และพื้นที่ป่าได้ลดน้อยลงมาโดยตลอด จนในปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยเหลือ
พื้นที่ป่าเพียงร้อยละ 33.44 ของพื้นที่ท้ งั หมด หรื อประมาณ 107 ล้านไร่ (กรมป่ าไม้, 2550) การเสื่ อม
โทรมและการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ก่อให้เกิ ดผลกระทบ และเกิดความเสี ยหายต่อประเทศชาติ ทั้ง
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เป็ นอย่างยิง่ รวมทั้งส่ งผลกระทบ
ต่อปั ญหาภาวะโลกร้อน
การเสื่ อมโทรมและการลดจานวนลงของพื้นที่ป่าไม้น้ นั มีสาเหตุหลายประการ ส่ วนหนึ่ ง
เกิดจากนโยบายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา ซึ่ งมุ่งเน้นการสร้างความเจริ ญเติบโต
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ทางเศรษฐกิ จ มี การลงทุ นด้านโครงสร้ างพื้นฐาน และส่ งเสริ มการลงทุ นภาคอุ ตสาหกรรม อัน
ก่อให้เกิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และสังคมอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลให้มีความต้องการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่ าไม้เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ และการเพิ่มขึ้นของประชากร
อย่างรวดเร็ ว ทาให้มีความต้องการที่ดินเป็ นที่ทากิ นและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น มีการบุกรุ กแผ้วถางและ
ทาลายพื้นที่ป่าอย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศ นโยบายบางเรื่ องและมติคณะ รัฐมนตรี บางฉบับที่ใช้ใน
การแก้ไขปั ญหา ไม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุ บนั รวมถึ งเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐบางส่ วนยังขาด
ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิ บตั ิงาน นอกจากนั้น สาเหตุที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคื อ
การเกิ ดไฟไหม้ป่า ซึ่ งก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายและทาลายพื้นที่ ป่าไม้ของประเทศเป็ นจานวนมาก
อย่างต่อเนื่ องทุกปี จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ไฟป่ าในประเทศไทย โดยได้ประเมินว่ามี ไฟไหม้
ป่ าเนื้ อที่ ประมาณ 117 ล้านไร่ ต่อปี และจากการสารวจโดยการใช้เครื่ องบิ นสารวจทั้งประเทศ
ในระหว่างปี พ.ศ.2527 - 2529 ปรากฏว่ามีพ้ืนที่ไฟไหม้ป่า เฉลี่ยปี ละ 12.13 ล้านไร่ (ศิริ อัคคะอัคร,
2543) การเกิดไฟป่ าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมพืชพรรณ ป่ าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ า และสิ่ งแวดล้อม
เป็ นอย่างยิ่ง และที่สาคัญไฟป่ าก่อให้เกิ ดสภาวะเรื อนกระจก ซึ่ งมีผลทาให้อุณหภูมิของโลกสู งขึ้น
เนื่องจากขณะเกิดไฟป่ าการเผาไหม้ก่อให้เกิดก๊าซชนิ ดต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และ
ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ซึ่ งเมื่ อ รวมกับ ก๊ า ซเรื อนกระจกที่ เ กิ ด จากการเผาไหม้ใ นกิ จ กรรม
อุตสาหกรรม การคมนาคม มีการสะสมก่อตัวเป็ นชั้นหนาในบรรยากาศของโลก ทาให้ความร้อนที่
แผ่จากโลกกระจายกลับคื นสู่ บรรยากาศไม่ได้ ปริ มาณความร้ อนที่สะสมอยู่บนโลกก็จะเพิ่มขึ้ น
นอกจากนั้นหมอกควันที่เกิดจากไฟป่ ายังก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งสภาวะอากาศเป็ นพิษ เกิด
การเจ็บป่ วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ เกิ ดทัศนะวิสัยไม่ดีต่อการบินของเครื่ องบิน บางครั้งไม่
สามารถขึ้นบินหรื อลงจอดได้ ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล
ปี พ.ศ.2519 โดยกรมป่ าไม้ในขณะนั้นได้จดั ตั้งงานควบคุมไฟป่ าขึ้น หลังจากนั้นได้มีการ
พัฒ นาและยกระดั บ ความส าคั ญ งานป้ องกั น และควบคุ ม ไฟป่ าตลอดมา จนครั้ งหลั ง สุ ดมี
พระราชบัญญัติปรับปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ตั้งกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยแบ่งงานส่ วนหนึ่ งออกมาจากกรมป่ า
ไม้ ส่ วนพื้ นที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ และพื้นที่ ป่ าไม้อื่นๆ ที่ อยู่ในความรั บผิดชอบของกรมป่ าไม้ ขาด
เจ้าหน้าที่และการดาเนิ นงานด้านการควบคุมไฟป่ า จนถึงปี พ.ศ.2551 กรมป่ าไม้จึงจัดตั้งส่ วน
ควบคุ มไฟป่ าภายใต้สานักป้ องกันรั กษาป่ าและควบคุ มไฟป่ าขึ้ น การปฏิ บตั ิงานด้านการจัดการ
ป้ องกันและควบคุมไฟป่ าของกรมป่ าไม้ค่อนข้างเป็ นภารกิจใหม่ ซึ่ งต้องอาศัยหลักวิชาการรวมทั้ง
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ ผูว้ ิจยั จึง
สนใจศึ ก ษา เพื่ อ นาผลจากการศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการจัด ท าแผน และก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ าให้เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพ
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ต่อไป อันจะส่ งผลให้ก ารป้ องกันและควบคุ ม ไฟป่ าในพื้ นที่ ป่าไม้ที่อยู่ในความรั บ ผิดชอบของ
กรมป่ าไม้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพส่ วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าของกรม
ป่ าไม้
2. เพื่อศึกษาความรู ้ ของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าของกรมป่ าไม้ที่มีต่อ
บทบาทและภารกิจหน้าที่ในปั จจุบนั
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า
ของกรมป่ าไม้
4. เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟ
ป่ าของกรมป่ าไม้
5. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า
ของกรมป่ าไม้
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั นี้ คือ หัวหน้าหน่ วยป้ องกันรักษาป่ า ที่ปฏิ บตั ิงาน
เกี่ ยวข้องกับการควบคุ มไฟป่ า จานวน 250 หน่ วย สาหรั บจานวนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 155
หน่วย ใช้การคานวณ ดังนี้
สู ตรของ Yamane (Yamane, 1973)
n= N 2
1 + Ne
เมื่อ n = จานวนของหน่วยป้ องกันรักษาป่ าที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนของหน่วยป้ องกันรักษาป่ าทั้งหมด (250 หน่วย)
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง (0.05)
สู ตรการกระจายตามสัดส่ วนของสุ บงกช จามีกร (2526)
n = n Ni
N
เมื่อ n = จานวนของ หน่วยป้ องกันรักษาป่ าที่เป็ นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาค
n = จานวนของหน่วยป้ องกันรักษาป่ าที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
Ni = จานวนของหน่วยป้ องกันรักษาป่ าทั้งหมดในแต่ละภาค
N = จานวนของหน่วยป้ องกันรักษาป่ าทั้งหมด (250 หน่วย)
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ตารางที่ 1 จานวนของหน่ วยป้ องกันรั กษาป่ าทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่ างในแต่ ละภาค
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต้
รวม

จานวนหน่ วยป้องกันรักษาป่ า
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
144
90
65
40
23
14
18
11
250
155

เครื่ องมือวิจัย เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม จานวน 2 ชุ ด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามชุ ดที่ 1 ประกอบด้วย 5 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ ข้อมูล พื้นฐานส่ วนบุ คคลและสภาพทางเศรษฐกิ จและ
สังคมของผูต้ อบแบบสอบถาม มีจานวน 13 ข้อ
ส่ วนที่ 2 การวัดระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่ า มีจานวน 25 ข้อ เป็ นการวัดว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ ามากน้อยเพียงใด
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการควบคุมไฟป่ า มีจานวน 40 ข้อ โดยแบ่งเป็ นด้านต่างๆ ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน การได้รับ
การยอมรับนับถื อความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้าในงาน นโยบายและการบริ หารงาน การ
ปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทางาน ผลประโยชน์ตอบแทน และ
ความมัน่ คงในงาน ซึ่ งแบ่งระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมออกเป็ น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับ
มีความหมาย ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ข้อความที่เป็ นบวก
ข้อความที่เป็ นลบ
1
1. เห็นด้วยอย่างยิง่
5
2. เห็นด้วย
4
2
3. เฉยๆ/ ไม่แน่ใจ
3
3
4. ไม่เห็นด้วย
2
4
5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5
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ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟ
ป่ า มีจานวน 6 ข้อ เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบว่าได้ปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมป่ าในกิจกรรมต่างๆ
มากน้อยเพียงใดในปี งบประมาณ 2552 (ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552)
ส่ วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า
ของเจ้าหน้าที่ เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด มี 2 ข้อ ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้าน
การควบคุมไฟป่ าในด้านต่างๆ และแนวทางการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าโดยรวมให้ดียงิ่ ขึ้น
แบบสอบถามชุ ดที่ 2 เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้าน
การควบคุ ม ไฟป่ า โดยผู ้บ ริ ห ารกรมป่ าไม้ ซึ่ งได้แ ก่ อธิ บ ดี ก รมป่ าไม้ รองอธิ บ ดี ก รมป่ าไม้
ผูอ้ านวยการสานัก ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูอ้ านวยการส่ วน ผูอ้ านวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่ าย หรื อ
อื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส่ งแบบสอบถามไปยังหน่ วย
ป้ องกันรักษาป่ าที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง พร้ อมทั้งอธิ บายและชี้ แจงรายละเอี ยดต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน
หลังจากทาแบบสอบถามเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจึงนาส่ งคืนกลับมายังผูว้ ิจยั สาหรับแบบสอบถามชุ ดที่
2 ผูว้ จิ ยั ได้ส่งแบบสอบถามนาเสนอผูบ้ ริ หารของกรมป่ าไม้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานด้าน
การควบคุมไฟป่ า
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้มีดงั นี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า ความรู้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับไฟป่ าและการปฏิ บตั ิงาน และความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความพร้ อมของเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ า ตลอดจนข้อเสนอแนะของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ า
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency value) ค่า
ร้อยละ (Percentage value) ค่าเฉลี่ ย(Mean value) ค่าต่ าสุ ด (Minimum value) และค่าสู งสุ ด
(Maximum value) เพื่อประกอบการบรรยายลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติวเิ คราะห์ เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ดังนี้
2.1 การทดสอบที (t – test) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยความพร้อม
ในการปฏิ บตั ิ งานควบคุ มไฟป่ าของกลุ่ มตัวอย่างที่มีตวั แปรอิสระแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ การมี
ภาระหน้าที่ในการอุปการะเลี้ ยงดู อายุราชการ การได้รับการฝึ กอบรมด้านไฟป่ า และโรคประจาตัวที่
เป็ นอุปสรรค (T)
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่ างค่า คะแนนเฉลี่ ย ความพร้ อมในการปฏิ บ ตั ิ ง านควบคุ ม ไฟป่ าของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีตวั แปรอิสระแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนาเดิม สถานภาพ
การสมรส รายได้ และตาแหน่งหน้าที่ (F)
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3. การประเมิ น ความคิ ด เห็ นต่ อการปฏิ บ ัติง านของเจ้า หน้า ที่ ผูป้ ฏิ บ ัติง านด้า นการ
ควบคุ ม ไฟป่ าของผูบ้ ริ หารกรมป่ าไม้ จ านวน 67 ราย ด้ว ยการใช้แ บบสอบถามชุ ด ที่ 2 เพื่ อ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ ค วบคุ ม ไฟป่ า ด้านคุ ณภาพของงาน ด้านคุ ณลั ก ษณะ
ประจาตัว ด้านความร่ วมมือ ด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และด้านผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม โดยมี
เกณฑ์คะแนนในการประเมิน ดังนี้
คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ดีมาก คือ ปฏิบตั ิงานได้ผลดีที่สุด
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ดี
คือ ปฏิบตั ิงานได้ผลดี
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง พอใช้ คือ ปฏิบตั ิงานได้ผลปานกลาง
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ไม่ดี คือ ปฏิบตั ิงานได้ผลต่า
คะแนน 1.80-1.00 หมายถึง ไม่ดีเลย คือ ปฏิบตั ิงานได้ผลต่าที่สุด
โดยทาการจัดแบ่งอันตรภาคชั้นของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมออกเป็ น 5
ชั้น โดยใช้เกณฑ์ในการหาอันตรภาคชั้น เพื่อบ่งบอกถึงระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ ากลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน และในภาพรวม ดังต่อไปนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสู งที่สุด – คะแนนต่าที่สุด = 5-1 = 0.80
5
จานวนชั้น
ซึ่ งระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในแต่ละอันตรภาคชั้น สามารถกาหนดและ
แปลความหมายได้ ดังต่อไปนี้
ได้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.80 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า อยูใ่ นระดับต่ามาก (มีความพร้อมน้อยที่สุด) นัน่ คือ กลุ่มตัวอย่าง
ไม่มีความพร้ อม ในการปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ าโดยสิ้ นเชิ ง ไม่สามารถดาเนิ นงานด้านการ
ควบคุมไฟป่ าได้แต่อย่างใด
ได้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 1.81-2.60 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ า อยูใ่ นระดับต่ า (มีความพร้อมน้อย) นัน่ คือ กลุ่มตัวอย่างมีความ
พร้ อมในการปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ าน้อย สามารถดาเนิ นงานด้านการควบคุ มไฟป่ าได้
ระดับต่าหรื อยังขาดประสิ ทธิภาพในการดาเนินการอยูม่ าก
ได้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 2.61-3.40 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านการควบคุ มไฟป่ า อยู่ในระดับปานกลาง (มีความพร้ อมปานกลาง) นัน่ คื อ กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความพร้อม ในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าปานกลาง สามารถดาเนิ นงานด้าน
การควบคุมไฟป่ าได้ระดับปานกลางหรื อพอใช้
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ได้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.41-4.20 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า อยูใ่ นระดับสู ง (มีความพร้อมสู ง) นัน่ คือ กลุ่มตัวอย่าง มีความ
พร้ อมในการปฏิ บตั ิง านด้า นการควบคุ มไฟป่ าสู ง สามารถดาเนิ นงานด้านการควบคุ มไฟป่ าได้
ระดับสู งหรื อดี
ได้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 4.21-5.00 หมายถึ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความพร้ อ มของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า อยูใ่ นระดับสู งมาก (มีความพร้อมสู งมาก) นัน่ คือ กลุ่มตัวอย่าง มี
ความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านการควบคุมไฟป่ าสู งมาก สามารถดาเนิ นงานด้านการควบคุมไฟ
ป่ าได้ระดับสู งสุ ด หรื อดีมาก
4. การหาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ า
ได้ใช้ขอ้ มูลจากสถานภาพส่ วนบุคคล ความรู ้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการควบคุมไฟป่ า ความคิดเห็นและแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้าน
การควบคุมไฟป่ า และการประเมินผลความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้าน
การควบคุมไฟป่ าของผูบ้ ริ หารกรมป่ าไม้ จากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน
โดยนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการควบคุมไฟป่ า กรมป่ าไม้
ผลการวิจัย
1. สถานภาพส่ วนบุคคลของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ าของกรมป่ าไม้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 45.75 ปี ส่ วนใหญ่จบปริ ญญาตรี มีภูมิลาเนา
เดิมอยูใ่ นภาคเหนือ แต่งงานแล้วและอยูด่ ว้ ยกันกับภรรยา รายได้เฉลี่ย 23,008 บาทต่อเดือน มีภาระ
ส่ วนตัว ที่ตอ้ งอุปการะดูแลบุคคลอื่น และทาหน้าที่หวั หน้าหน่วยป้ องกันรักษาป่ าเพียงหน้าที่เดียว
ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งเจ้าพนักงานป่ าไม้ มีอายุราชการเฉลี่ย 24 ปี ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมหลักสู ตรด้าน
การควบคุมไฟป่ า และไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า 2 .
2. ความรู้ ทางด้ านการควบคุ มไฟป่ าของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานด้ านการควบคุ มไฟป่ าของ
กรมป่ าไม้
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทางด้านการควบคุมไฟป่ า ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.46 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 25 คะแนน จากผลการศึกษาแสดงว่า ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าของกรมป่ าไม้
ส่ วนใหญ่มีความรู ้ทางด้านไฟป่ าในระดับที่สูง
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ าของ
กรมป่ าไม้
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความพร้ อมในด้ านการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบัติงาน
ด้ านการควบคุมไฟป่ า กรมป่ าไม้
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความพร้ อม
1. ความสาเร็ จของงาน
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ความรับผิดชอบในงาน
4. ความก้าวหน้าในงาน
5. นโยบายและการบริ หารงาน
6. การปกครองบังคับบัญชา
7. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
8. สภาพการทางาน
9. ผลประโยชน์ตอบแทน
10. ความมัน่ คงในงาน
ความคิดเห็นในภาพรวม

ระดับคะแนนเฉลีย่
3.91
3.55
4.14
3.09
3.63
4.01
4.11
3.05
2.99
3.30
3.65

ความหมาย
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับสู ง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับสู ง

3.1 จากการศึ ก ษาความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ความพร้ อม กลุ่ ม ตัว อย่า งได้ค ะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.65 คะแนน แสดงว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมอยูใ่ นระดับสู ง และได้คะแนนเฉลี่ย
ด้านผลประโยชน์ ตอบแทนต่าสุ ด เท่ากับ 2.99 คะแนน อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.2 ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนวทางการปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า จากกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความเห็นว่า ควรมีอตั รากาลัง เจ้าหน้าที่เพียงพอ และมีความพร้อมด้านร่ างกายและจิตใจ
มี ความชานาญพื้ นที่ ตลอดจนมี ยานพาหนะ และอุ ป กรณ์ ที่ อยู่ใ นสภาพพร้ อมที่ จะใช้งาน มี การ
ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นกระบวนการการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน และควรบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายควบคู่กนั ด้วย
4. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความพร้ อมของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ า
จากการทดสอบสมมติฐาน โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปรากฏว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟ
ป่ า ได้แก่ อายุ และตาแหน่งหน้าที่ ซึ่ งมีผลทาให้ความพร้อมของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้
4.1 อายุที่แตกต่างกัน มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าแตกต่างกัน
พบว่า เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ หัวหน้าหน่ วยป้ องกัน รักษาป่ า ที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความพร้อม ในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นกลุ่มอายุ
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ต่ ากว่า 40 ปี มีค่าเฉลี่ ยความพร้ อมในการปฏิ บตั ิ งานด้านการควบคุ ม ไฟป่ าแตกต่างไปจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่อยูใ่ นกลุ่มอายุ 41 – 50 ปี เท่านั้น
4.2 ตาแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า
แตกต่ า งกัน พบว่า เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ กล่ า วคื อ หัว หน้า หน่ วยป้ องกัน รั ก ษาป่ าที่ มี
ตาแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ าแตกต่างกัน โดย
กลุ่มที่ทาหน้าที่ท้ งั ปฏิ บตั ิ ราชการในหน้าที่และรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่ วยป้ องกันรั กษาป่ า
เป็ นกลุ่มที่มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานควบคุมไฟป่ าแตกต่างจากกลุ่มที่ทาหน้าที่หวั หน้าหน่วย
ป้ องกันรักษาป่ าเพียงหน้าที่เดียวเท่านั้น
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูปฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ า โดย
ผู้บริหารของกรมป่ าไม้
ความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมี 5 ด้าน โดยมีรายละเอียด และผลสรุ ปตาม
ตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3 สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบัติงานด้ านการควบคุม
ไฟป่ าของกรมป่ าไม้ โดยผู้บริ หารกรมป่ าไม้
ความคิดเห็น
1. คุณภาพของงาน
2. คุณลักษณะประจาตัว
3. ความร่ วมมือ
4. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
5. ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
ความคิดเห็นในภาพรวม

ระดับคะแนน
3.44
3.64
3.80
3.57
3.55
3.60

ความหมาย
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

จากผลการประเมิ น พบว่ า ผู ้บ ริ หารของกรมป่ าไม้มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า โดยรวมอยู่ในระดับดี ส่ วนค่าเฉลี่ ยราย
ข้อเกือบทั้งหมดมีคะแนนอยูใ่ นระดับดีเช่นกัน ยกเว้น การจับกุมดาเนิ นคดีกบั ผูก้ ระทาผิดซึ่ งเป็ นข้อ
ย่อยของด้านคุณภาพงานเท่านั้น ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.63 คะแนน ซึ่ งอยูใ่ นระดับพอใช้
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6. แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานด้ านการควบคุ มไฟป่ าของ
กรมป่ าไม้
6.1 จัดทาหลักสู ตรการฝึ กอบรมด้านการป้ องกันและควบคุ มไฟป่ า สาหรับเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า โดยเฉพาะเป็ นกรณี พิเศษ ประกอบด้วยเนื้ อหาวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิ และดาเนินการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทั้งหมด ก่อนไปปฏิบตั ิงาน
6.2 ควรให้ความสาคัญในเรื่ องการจัดงบประมาณ การแต่งตั้งและเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน การ
เข้าร่ วมประชุ ม สัม มนา การอบรมดู ง าน การศึ กษาต่ อ และการพิ จารณาความดี ความชอบอย่า ง
เหมาะสมและเป็ นธรรม
6.3 ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานควบคุมไฟป่ า สาหรับกลุ่มที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี โดย
การศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู ้และทักษะอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นกาลังสาคัญของกรม
ป่ าไม้ต่อไปในอนาคต
6.4 ควรหลี กเลี่ ยงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ คนเดี ยวกัน ให้ปฏิ บตั ิ งานสองหน้าที่ในคราว
เดียวกัน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ
6.5 ควรมีการประชาสัมพันธ์ทุกรู ปแบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชน
6.6 ควรมีมาตรการเชิ งบวก (ด้านป้ องกัน) ควบคู่กบั มาตรการเชิ งลบ (ด้านปราบปราม)
ในการดาเนินงานป้ องกันและควบคุมไปป่ า
อภิปรายผลการวิจัย
1. สถานภาพส่ วนบุคคลของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ า
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นเพศชาย อยู่ในสายงานเจ้าพนักงานป่ าไม้ ที่จบจากโรงเรี ยน ป่ าไม้
แพร่ และโรงเรี ยนวนกรรมตาก ที่รับเฉพาะเพศชาย เพื่อศึกษาในหลักสู ตรด้านการป่ าไม้ กอปรกับงาน
ด้านการป้ องกันรักษาป่ า เป็ นงานที่ตอ้ งออกตรวจปราบปราม และจับกุมผูก้ ระทาผิดกฎหมายป่ าไม้
มี ค วามเหมาะสมกับ เพศชายมากกว่า เพศหญิ ง ส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ นวัย กลางคนถึ ง ค่ อ นข้า งสู ง อายุ
เนื่ องจากรัฐบาล มีมาตรการจากัด การขยายตัวของข้าราชการจึงมีการรับบรรจุขา้ ราชการเพิ่มใน
จานวนที่นอ้ ยมาก ผูท้ ี่ปฏิบตั ิราชการอยูเ่ ดิม เมื่อได้เลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น ได้รับคาสั่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่
เดิ ม ต่ อ ไป กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเที ยบเท่ าระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ และ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งในปั จจุบนั ข้าราชการต้องการความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ จึงมีการศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาตรี ถึงปริ ญญาโท นอกจากนี้ กรมป่ าไม้ ยังให้ความสาคัญเกี่ยวกับชี วิตความเป็ นอยู่
ของข้า ราชการในสัง กัด โดยมี คาสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามภูมิ ล าเนาเดิ ม ซึ่ งใน
ปี งบประมาณ 2553 กิจกรรมป้ องกันไฟป่ าและควบคุมหมอกควัน ให้ดาเนินการในท้องที่ภาคเหนือที่มี
ปั ญหาการปกคลุ มของหมอกควัน ทาให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ในท้องที่ภาคเหนื อ มีสถานภาพ
สมรสแล้วและอยูด่ ว้ ยกันกับภรรยา ซึ่ งปฏิ บตั ิงานอยู่กบั ธรรมชาติ มีชีวิตที่สงบและเรี ยบง่าย จึงไม่มี
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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การหย่าร้าง มีรายได้อยูใ่ นระดับสู งเพราะรับราชการมาเป็ นเวลานาน ทาให้มีเงินเดือนค่อนข้างสู ง
ตามอัตราเงินเดือนข้าราชการปกติ สถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกับครอบครั วในภูมิลาเนาเดิ ม มี
ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว รวมถึงพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ทาให้ตอ้ งมีภาระอุปการะเลี้ยงดูทางด้าน
การเงิ นต่อครอบครั ว ซึ่ งเป็ น ผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที่ หัวหน้าหน่ วยป้ องกันรั กษาป่ า ตาแหน่ งเดี ยวตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีผูท้ าหน้าที่หัวหน้าหน่ วยป้ องกันรั กษาป่ าสองแห่ งรองลงมา เนื่ องจากกรม
ป่ าไม้มีอตั รากาลังไม่เพียงพอ จึงให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ หัวหน้าหน่ วยอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และมีเพียง
สองหน่วยในกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูร้ ักษาราชการแทนซึ่ งเป็ นตาแหน่งลูกจ้างประจา มีอายุราชการตั้งแต่
20 ปี ขึ้นไป ตามผลการศึกษามีอายุราชการ 15 - 36 ปี ถื อว่ามีอายุราชการมาก มีประสบการณ์สูง
จึ ง มี ค วามเหมาะสมในการท าหน้าที่ หัวหน้า หน่ วยป้ องกันรั กษาป่ า ส่ วนใหญ่ ไม่ เคยได้รับการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการควบคุมไฟป่ า เนื่องจากกรมป่ าไม้มีการฝึ กอบรมหลักสู ตรทางด้านการ
ควบคุมไฟป่ าโดยเริ่ มในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผา่ นมา จึงทาให้มีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ได้เพียง
จานวนหนึ่ งเท่านั้น ส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ ม
ไฟป่ า เนื่ องจากหัวหน้า หน่ วยป้ องกันรั กษาป่ าเป็ นผูม้ ีสุ ขภาพแข็งแรงมี ความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงานภาคสนาม ทั้งนี้มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งยังไม่ถึงขั้นรุ นแรง
2. ความรู้ ของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ า
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มี คะแนนความรู ้ ทางด้านไฟป่ าเฉลี่ ย เท่ากับ 21.46
คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน มีผไู ้ ด้คะแนนสู งกว่าค่าเฉลี่ย ร้ อยละ 58.10 และได้คะแนนต่า
กว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 41.90 แสดงให้เห็นว่า ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกันไฟป่ าของกรมป่ าไม้ ส่ วน
ใหญ่มีความรู ้ ทางด้านไฟป่ าในระดับที่ สูงพอสมควร เนื่ องจากกลุ่ ม ตัวอย่างเป็ นเจ้าหน้าที่ ป่าไม้
จบการศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ย วข้องทางด้านนี้ และในการฝึ กอบรมหลักสู ตร ด้านอื่ นๆของ
กรมป่ าไม้ สาหรับหัวหน้าหน่ วยป้ องกันรักษาป่ าที่มีหน้าที่ดูแลป้ องกันรักษาป่ า มักจะสอดแทรก
เนื้อหาวิชาความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมไฟป่ าด้วยทุกครั้ง ส่ วนด้านความรู ้วิชาการพื้นฐาน
ที่เกี่ ยวกับองค์ประกอบในการเกิดไฟไหม้ป่า การชิ งเผา และการสร้ างแนวกันไฟ มีผตู ้ อบผิดมาก
ที่สุดตามลาดับ นั้น ทาให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู ้ ในเชิ งวิชาการและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง
กับการป้ องกันและควบคุมไฟป่ า ซึ่ งต่างจากความรู ้ในเชิงปฏิบตั ิ ที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกหมด หรื อ
เกื อบทั้งหมด เช่ น การประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ของแนวกันไฟ การเตรี ยมการดับไฟ และการ
ลาดตระเวนไฟ เป็ นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบตั ิจริ ง ในพื้นที่ดว้ ยตนเอง
3. ความคิดเห็นเกีย่ วกับความพร้ อมของเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูปฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ า
จากการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ ม
ไฟป่ า ทั้ง 10 ด้าน แสดงให้เห็ นว่า กลุ่ มตัว อย่า งมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ด้านความสาเร็ จ ในการ
ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เช่ น เมื่ อ เกิ ด ไฟไหม้ป่ าก็ ส ามารถแก้ปั ญ หาให้ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถ ทาให้การควบคุมไฟป่ าประสบความสาเร็ จ มีการยอมรับนับถื อจากผูบ้ งั คับบัญชา
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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เพื่อนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ดี มีความรับผิดชอบในงาน รวมถึงนโยบายและการบริ หารงาน
การปกครองบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยูใ่ นระดับที่ดี
ส่ วนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความพร้ อมในด้านอื่ นๆ นอกเหนื อจากที่ กล่ าวมาแล้วข้างต้น
มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยในส่ วนของข้อย่อยสาหรับด้านสภาพการทางานที่กล่าวถึง
หน่ วยงานของกลุ่มตัวอย่าง มี วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เช่ น ยานพาหนะ วิทยุสื่อสาร และ
อุปกรณ์ ดบั ไฟป่ า เป็ นต้น ไม่เพียงพอต่อการปฏิ บตั ิ งานด้านการควบคุ มไฟป่ า และกลุ่ มตัวอย่าง
มีความรู ้สึกว่าการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าอาจทาให้เกิ ดอันตรายได้ มีคะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ น
ระดับต่า แต่โดยสรุ ปในภาพรวมมีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ซึ่ งมีสาเหตุเนื่องมาจากงาน
ด้านการควบคุ มไฟป่ าเป็ นงานใหม่ เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีความชานาญ รวมถึ งแผนงานด้านการควบคุมไฟป่ า
ถูกโอนย้ายไปสังกัดกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกรมป่ าไม้ได้มอบหมายให้หน่วย
ป้ องกันรักษาป่ าปฏิบตั ิงานในด้านการควบคุมไฟป่ าเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากหน้าที่หลักคือการป้ องกัน
และปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายป่ าไม้ จึงเกิดความไม่แน่ ใจว่างานด้านการควบคุมไฟป่ าจะ
ส่ งผลต่อความก้าวหน้าในงาน สภาพการทางาน ผลประโยชน์ตอบแทน และความมัน่ คงในงาน
เป็ นไปในทิศทางใด
4. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความพร้ อมของผู้ปฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ า
4.1 อายุที่แตกต่างกัน มีความพร้ อมในการปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ าแตกต่างกัน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มอายุต่ากว่า 40 ปี มีความพร้อมน้อย เพราะยังขาดประสบการณ์ในการทางาน
โดยเฉพาะการปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าเป็ นงานที่เสี่ ยงต้องอาศัยความชานาญ ส่ วนกลุ่มที่อายุ
40 – 50 ปี มี ความพร้ อมมากกว่าเนื่ องจากยังอยู่ในวัยทางาน มี ความรั บผิดชอบในหน้าที่ และมี
ประสบการณ์มากกว่า ขณะเดียวกัน กลุ่มที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีความพร้อมน้อยลงเนื่องจากอายุมากขึ้น
ความคล่องตัวในการปฏิ บตั ิงานลดลง รวมถึ งการมีภาระส่ วนตัวที่ ตอ้ งอุปการะเลี้ ยงดูครอบครัวเพิ่ม
มากขึ้น
4.2 ตาแหน่ งหน้าที่ แตกต่างกัน มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า
แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้ องกันรักษาป่ าเพียงหน้าที่เดียว ซึ่ งรับผิดชอบ
หน่วยป้ องกันรักษาป่ าหน่วยเดียวมีความพร้อมสู งกว่ากลุ่มที่ทาหน้าที่ โดยรับผิดชอบหน่วยป้ องกัน
รักษาป่ าสองแห่ ง มี พ้ืนที่ ตอ้ งรับผิดชอบมากกว่า รวมถึ งการบริ หารงานในทุ กๆ ด้านตามอานาจ
หน้าที่ของหน่ วยป้ องกันรักษาป่ า ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานด้านการควบคุ มไฟป่ ามีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะพื้นที่ล่อแหลมในการเกิดไฟไหม้ป่า
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานด้ านการควบคุมไฟป่ า โดย
ผู้บริหาร กรมป่ าไม้
ผูบ้ ริ หารของกรมป่ าไม้มีความเห็นเกี่ ยวกับผลการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานด้าน
การควบคุมไฟป่ า ทั้งด้านคุณภาพงาน ด้านคุณลักษณะประจาตัว ด้านความร่ วมมือ ด้านความคิดริ เริ่ ม
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สร้างสรรค์ และด้านผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้าราชการ
ที่ ท าหน้ าที่ หัวหน้ าหน่ วยป้ องกันรั กษาป่ า มี ค วามรู ้ ความสามารถ รวมถึ งความรั บผิ ดชอบและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ค่อนข้างสู ง ส่ วนผลการประเมินหัวข้อย่อยด้านคุณภาพของ
งานเกี่ ยวกับการจับกุมดาเนิ นคดี กบั ผูก้ ระทาผิด ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ ย อยู่ในระดับพอใช้ นั้น อาจเป็ น
เพราะว่า การเกิ ดไฟไหม้ป่ าส่ วนใหญ่ ซึ่ งมี สาเหตุ มาจากราษฎรที่ อาศัยอยู่รอบพื้ นที่ ป่ าเข้าไปใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ป่าในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บหาของป่ า เผาไร่ แกล้งจุด ความประมาท
การล่าสัตว์ การทาปศุสัตว์ และความคึกคะนอง รวมทั้งความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ และมีฐานะยากจน ซึ่ งมี
อยู่เป็ นจานวนมาก ประกอบกับอุปกรณ์ ในการจุดไฟมีขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถนาไปซ่ อนหรื อ
โยนทิ้งได้ง่าย ไม่มีหลักฐานแน่ชดั จึงทาให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จานวนน้อย ไม่สามารถจับกุมดาเนิ นคดี
กับผูก้ ระทาผิดได้เท่าที่ควร
6. แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานด้ านการควบคุ มไฟป่ าของกรม
ป่ าไม้
จากผลการศึกษาในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ านั้น
ควรมีการจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรมด้านการควบคุมไฟป่ าให้เพียงพอ และเน้นด้านวิชาการเนื่ องจาก
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรม และมีความรู ้ดา้ นทฤษฎีเกี่ยวกับไฟป่ าน้อย ควรให้
ความสาคัญด้านการจัดงบประมาณ การพิจารณาด้านความดีความชอบที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ให้
โอกาสในการอบรมดูงาน และศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ สาหรับเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุต่ ากว่า 40 ปี ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่ากลุ่มอื่น รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่ทาสองหน้าที่
ก็มีความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่ากลุ่มที่ทาหน้าที่เดียว ดังนั้นควรหลี กเลี่ยงการแต่งตั้งให้การ
ปฏิบตั ิงานสองหน้าที่ ส่ วนการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยผูบ้ ริ หาร และข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง
กรมป่ าไม้ควรมีท้ งั มาตรการด้านปราบปราม และด้านป้ องกันควบคู่กนั ไป อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์
สร้ างจิ ตสานึ กและมุ่งเน้นการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน และควรเน้นกลุ่ มตัวอย่างที่ มีอายุ 51-60 ปี ที่มี
ความพร้ อมน้อยลง โดยให้หันมาทางานรวมกับชุ มชนให้มากขึ้น ซึ่ งแนวทางการพัฒนาบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า กรมป่ าไม้ เหล่านี้ จะทาให้การป้ องกันและควบคุมไฟป่ า
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมป่ าไม้ ประสบความสาเร็ จ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการจัดงบประมาณเพื่อเน้นในเรื่ องของการจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรด้านการควบคุม
ไฟป่ าเป็ นการเฉพาะและมากเพียงพอ โดย เน้นหลักสู ตรทั้งในเรื่ องวิชาการและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการควบคุมไฟป่ าอย่างเข้มข้น และเทคนิ คการปฏิ บตั ิงานในพื้นที่ รวมถึ งการฝึ กกาลังพลใน
การเตรี ยมพร้อมสาหรับการดับไฟป่ า โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า ซึ่ งมี
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อายุน้อย ให้ได้รับการฝึ กอบรมเป็ นอันดับแรก สาหรับเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุมากควรมีการฝึ กอบรม
มุ่งเน้นการมีส่วนรวมของชุ มชน ทั้งนี้ ให้มีการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องไฟป่ าให้กบั
เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง ผูน้ าชุมชน และราษฎรที่อยูใ่ นพื้นที่ล่อแหลมในการเกิดไฟป่ า
1.2 สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กบั เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า
โดยเฉพาะด้านผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการต่างๆ เช่น การเพิ่มเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
นอกจากนี้ ค วรมี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งสม่ าเสมอโดยผูบ้ ริ หาร เพื่ อเป็ นขวัญและ
กาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ หากพบปั ญหาและอุปสรรคใดๆ ก็จะได้แนะนาและปรับปรุ งแก้ไขในทันที
และจัดทาประกันชีวติ ให้กบั เจ้าหน้าที่ทุกคน เพราะว่างานด้านการควบคุมไฟป่ าเป็ นงานที่เสี่ ยงและ
อาจมีอนั ตรายถึงชีวติ
1.3 ควรมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหน่วยควบคุ มไฟป่ า โดยการแต่งตั้งหัวหน้าหน่ วยที่มี
ศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านอัตรากาลังที่เพียงพอ มียานพาหนะ วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ในการ
ดับไฟป่ าที่ ทนั สมัยและมี ประสิ ทธิ ภาพ จัดเก็บไว้อย่างมี ระบบ มีความเป็ นระเบียบ สะดวกและ
คล่องตัวในการใช้งาน มีระบบการแจ้งตาแหน่งที่เกิดไฟป่ าได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงพื้นที่ได้อย่าง
รวดเร็ ว เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า
1.4 สาหรับส่ วนควบคุมไฟป่ า สานักป้ องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า กรมป่ าไม้ ควร
ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า มีโอกาสเข้าร่ วมประชุ มสัมมนา
เพื่อแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึ งการลาศึกษาต่อ และอบรมดูงานทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ โดยจัดหาทุ นสาหรั บ ข้า ราชการผูม้ ี คุณวุฒิและวัยวุฒิที่ เหมาะสม เพื่ อ
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ า
1.5 กรมป่ าไม้ควรแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ หัวหน้าหน่ วยป้ องกันรักษาป่ าเพียง
หน้าที่เดี ยว ไม่ควรให้มีการรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่ วยป้ องกันรักษาป่ าหน่ วยอื่ น ซึ่ งทาให้
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานลดน้อยลง หากจาเป็ นควรเลือกผูท้ ี่มีศกั ยภาพสู งในการปฏิบตั ิงาน และ
ควรจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอสาหรับจานวนหน่วยป้ องกันรักษาป่ า ทาให้เจ้าหน้าที่ทางาน
มากเกินไป จนเกิดความเบื่อหน่ าย ท้อแท้ในการทางาน สาหรับเจ้าหน้าที่ที่มีอายุราชการมาก และ
ปฏิบตั ิงานประจาหน่วยป้ องกันรักษาป่ าเป็ นระยะเวลานานแล้ว ควรมีการโยกย้าย สับเปลี่ยน ให้ไป
ปฏิบตั ิงานที่หน่วยอื่นบ้าง เพื่อให้พบเห็นสิ่ งใหม่ๆ ที่อาจทาให้เกิดความกระตือรื อร้นในการทางาน
มากขึ้น
1.6 ควรมี การจัดหางบประมาณสาหรั บการดาเนิ นงานด้านการประชาสัม พันธ์ อย่า ง
ต่อเนื่ องและสม่ า เสมอ มุ่ ง เน้นในพื้ นที่ วิก ฤตในการเกิ ดไฟป่ า โดยเฉพาะท้องที่ ภาคเหนื อ เพื่ อ
เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสานึ กที่ดี แก่ชุมชนท้องถิ่น ในการร่ วมกันเฝ้ าระวัง และ
ควบคุมไฟป่ าต่อไป
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1.7 กรมป่ าไม้ควรกาหนดนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และการดาเนิ นงานโดยใช้มาตรการ
บังคับทางกฎหมายที่ชดั เจนแก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานในพื้นที่ ควรมีการปรับแก้กฎหมายและเพิ่มบทลงโทษ
ผูก้ ระทาผิดอย่างเฉี ยบขาด และควรดาเนิ นการไปพร้อมๆกันกับการปฏิ บตั ิงานเชิ งรุ ก การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการสร้างความร่ วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ในการป้ องกันและควบคุมไฟป่ า
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการวิจยั โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผูน้ าชุ มชนท้องถิ่น ราษฎรในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
เอกชน ซึ่ งข้อมูลที่ได้รับจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย เหล่านี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
บทบาทของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการควบคุมไฟป่ าของกรมป่ าไม้ ต่อไป
2.2 ควรมีการวิจยั ด้านการควบคุมไฟป่ าแบบบูรณาการระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
เช่ น กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมส่ งเสริ ม
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงหน่วยงานในกระทรวงอื่นๆ และภาคเอกชน ทั้ง
ในเรื่ อ งวิช าการและการพัฒนาบทบาทของเจ้า หน้า ที่ ใ ห้เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกันและมี ค วาม
ต่อเนื่อง
2.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมในปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นปัจจัยภายนอกกรมป่ าไม้ และอาจ
มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงานด้านการควบคุ มไฟป่ าของเจ้าหน้าที่ เช่ น ผูม้ ีอิทธิ พลในพื้นที่ กลุ่ ม
ชาวเขาที่ยงั ทาไร่ ดว้ ยวิธีการถางแล้วเผา การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากส่ วนกลาง
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ผลของการใช้ ถั่วท่าพระสไตโลร่ วมกับอาหารข้ นในสั ดส่ วนต่ าง ๆ ต่ อสมรรถภาพการผลิต
และต้ นทุนค่ าอาหารของแพะพืน้ เมืองไทย
Effect of Stylosanthes guianensis CIAT 184 in Concentrate Ration
on Thai Native Goat Production Performance and Feed Cost
ผูว้ ิจยั นายเศกสรรค์ สวนกูล1
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บทคัดย่อ
การทดลองครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้ ถัว่ ท่าพระสไตโลร่ วมกับอาหารข้นใน
สัดส่ วนต่ า ง ๆ ต่ อสมรรถภาพการผลิ ต และต้นทุ นค่ า อาหารของแพะพื้ นเมื องไทย ดาเนิ นการ
ทดลองที่ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ ธานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2552-มิถุนายน 2552
แพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้ อายุ 4 เดือน จานวน 20 ตัว น้ าหนักเฉลี่ย 9 กิโลกรัม จัดออกเป็ น 5 บล็อก
ตามน้ าหนักตัว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ภายในบล็อก แพะแต่ละบล็อกได้รับทรี ต
เมนต์ต่างกัน 4 ทรี ตเมนต์ ดังนี้ ทรี ตเมนต์ที่ 1 ให้อาหารข้นและถัว่ ท่าพระสไตโลในอัตราส่ วน
80:20 ทรี ตเมนต์ที่ 2 ให้อาหารข้นและถัว่ ท่าพระสไตโลในอัตราส่ วน 60:40 ทรี ตเมนต์ที่ 3 ให้
อาหารข้นและถัว่ ท่าพระสไตโลในอัตราส่ วน 40:60 และทรี ตเมนต์ที่ 4 ให้อาหารข้นและถัว่ ท่า
พระสไตโลในอัตราส่ วน 20:80 ตามลาดับ ใช้ระยะเวลาทดลอง 120 วัน
ผลการทดลองพบว่า อัตราการเจริ ญเติ บโตของแพะทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p>0.05) แต่สูงกว่าทรี ตเมนต์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p<0.05)
ปริ มาณอาหารที่กินเมื่อคิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ของน้ าหนักตัวพบว่า แพะทรี ตเมนต์ที่ 2, 3 และ 4 มี
ปริ มาณการกินอาหารสู งกว่าทรี ตเมนต์ที่ 1 (3.96 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัว) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารของ ทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารดีกว่าแพะทรี ตเมนต์ที่ 4 อย่างมี
นัยสาคัญยิง่ ทางสถิติ (p<0.05) สาหรับต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมพบว่า ทรี ต
เมนต์ที่ 2 มีตน้ ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมสู งที่สุด (49.12 บาท/น้ าหนักตัวเพิ่ม 1
กิ โลกรั ม) และทรี ตเมนต์ที่ 3 มีตน้ ทุ นค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิ โลกรั มต่ าที่ สุด (41.04
บาท/น้ าหนักตัวเพิ่ม 1 กิโลกรัม)
คาสาคัญ แพะพื้นเมืองไทย ถัว่ ท่าพระสไตโล อาหารข้น อัตราการเจริ ญเติบโต ประสิ ทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหาร ต้นทุนค่าอาหาร
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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

บทนา
ปั ญหาด้านอาหารสัตว์ที่กระทบต่อเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะส่ วนใหญ่ในภาคใต้คือ พื้นที่ปลูก
สร้างแปลงหญ้ามีจากัด เพราะการขยายตัวของชุ มชนเมืองและพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิ จ ที่
ให้ผลตอบแทนหรื อมีความสาคัญกว่าพืชอาหารสัตว์ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน นาข้าว และไม้ผล
กองแผนงาน (2552 : 57-62) รายงานว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีปริ มาณโคเนื้ อ โคนม กระบือ แพะ
และแกะประมาณ 610,000 ตัว ซึ่ งจะต้องใช้พ้ืนที่แปลงพืชอาหารสัตว์ ประมาณ 510,000 ไร่ จึงจะ
เพียงพอต่ อความต้องการในการเลี้ ยงสั ตว์เหล่ านี้ ตลอดทั้งปี แต่ มีพ้ืนที่ ปลู ก พืชอาหารสัตว์ รวม
ทั้งหมดประมาณ 62,000ไร่ เท่านั้น หรื อร้อยละ 10 ของความต้องการ (ปริ มาณแปลงพืชอาหารสัตว์
ประมาณ 36,000ไร่ และพื้นที่ ทุ่งหญ้าสาธารณะประมาณ 26,000ไร่ ) ซึ่ งไม่เพียงพอ ทาให้ผูเ้ ลี้ ยง
สัตว์ประสบปั ญหามาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน และในช่วงปลาย
ฤดูฝนระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ประสบภาวะน้ าท่วมแปลงพืชอาหารสัตว์ทาให้ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ การเลี้ยงแพะรู ปแบบเดิมที่ปล่อยให้หากินทัว่ ไปจึงทาได้ยากขึ้น เนื่ องจากจะสร้าง
ปั ญหาให้กบั ตัวสัตว์เอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม เช่ น เสี่ ยงกับการถูกสุ นขั กัด กิ นพืชผักของเพื่อน
บ้า น ถ่ า ยมู ล ในพื้ น ที่ ส าธารณะ เหล่ า นี้ เป็ นสาเหตุ ใ ห้ผูเ้ ลี้ ย งแพะต้อ งปรั บ รู ป แบบการเลี้ ย งให้
เหมาะสมกับสภาวะปั จจุบนั โดยการเลี้ ยงแบบขังคอก และจัดหาพืชอาหารสัตว์มาให้กิน ร่ วมกับ
การเสริ มอาหารข้นโดยเฉพาะในระยะเลี้ ยงลูกและระยะขุน นอกจากนี้ ยงั พบว่าเกษตรกรมีการใช้
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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อาหารข้นมากขึ้นในช่ วงที่พืชอาหารสัตว์ขาดแคลน ส่ งผลให้ตน้ ทุนค่าอาหารในการเลี้ ยงแพะสู ง
ไม่คุม้ ทุน (เมธา วรรณพัฒน์ และฉลอง วชิ ราภากร,2533 : 45-56) รายงานว่า แนวทางในการลด
ต้นทุนค่าอาหารข้น จาเป็ นต้องหาวัตถุ ดิบอาหารสัตว์ที่เป็ นแหล่งโปรตีนราคาถูก หาได้ง่าย และมี
ปริ มาณมากมาทดแทนแหล่งโปรตีนราคาแพงในสู ตรอาหารข้น เช่น ใบพืชตระกูลถัว่ ต่างๆ
ถัว่ ท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensis CIAT 184) จัดเป็ นอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี ที่
กรมปศุ สัตว์ส่งเสริ มให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงสัตว์ปลู กกันอย่างแพร่ หลายทัว่ ประเทศรวมทั้งในภาคใต้
เป็ นพืช มี คุณค่ าทางโภชนะสู งโดยเฉพาะโปรตี นรวมเที ยบเท่ากับ อาหารข้น คื อมี โปรตี น 16-20
เปอร์เซ็นต์ (กองอาหารสัตว์, 2549 : 44) ถ้านามาใช้ทดแทนอาหารข้นในสัดส่ วนที่เหมาะสม น่าจะ
ท าให้ส ามารถลดการใช้อาหารข้น ลงได้ และน่ า จะท าให้ ต้นทุ นค่ า อาหารสั ตว์ล ดลงได้ ดัง นั้น
การศึกษาถึงผลของการใช้ถวั่ ท่าพระสไตโลร่ วมกับอาหารข้นในสัดส่ วนต่างๆ ต่อสมรรถภาพการ
ผลิ ตและต้นทุนค่าอาหารของแพะพื้นเมืองไทย จะทาให้ได้ขอ้ มูลสาหรับแนะนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยง
แพะรายย่อยทัว่ ไปให้สามารถนาไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาการเลี้ ยงแพะพื้นเมือง เพิ่มปริ มาณเนื้ อแพะ
ลดต้นทุนการผลิต และสนับสนุนตลาดแพะเนื้อต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโต ปริ มาณอาหารที่กิน ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหาร และ
ต้นทุนค่าอาหารของแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้ ที่ได้รับถัว่ ท่าพระสไตโลร่ วมกับอาหารข้นในสัดส่ วน
ที่แตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ใช้แพะพันธุ์พ้ืนเมืองไทย เพศผู ้ ระยะหลังหย่านม ไม่ตอน อายุประมาณ 4 เดือน จานวน 20
ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design;
RCBD) มี 4 ทรี ตเมนต์ 5 บล็อก (ซ้ า) ให้แพะทดลองแต่ละทรี ตเมนต์ได้รับถัว่ ท่าพระสไตโลร่ วมกับ
อาหารข้นในสัดส่ วนต่างๆ ดังนี้ ทรี ตเมนต์ที่ 1 ให้แพะได้รับอาหารข้นร้อยละ 80 ถัว่ ท่าพระสไตโล
ร้อยละ 20 ทรี ตเมนต์ที่ 2 อาหารข้นร้อยละ 60 ถัว่ ท่าพระสไตโลร้อยละ 40 ทรี ตเมนต์ที่ 3 อาหารข้น
ร้อยละ 40 ถัว่ ท่าพระสไตโลร้อยละ 60 และทรี ตเมนต์ที่ 4 อาหารข้นร้อยละ 20 ถัว่ ท่าพระสไตโล
ร้อยละ 80
เลี้ ยงแพะเนื้ อในคอกขังเดี่ยว ยกพื้นสู ง มีน้ าสะอาดให้กินอิสระตลอดเวลา อาหารข้นที่ใช้
ในการทดลองดาเนินการผสมตามสู ตรที่กาหนด ประกอบด้วยข้าวโพดป่ น กากถัว่ เหลื อง มันเส้น
ปลาป่ น เปลื อกหอยป่ น เกลื อป่ น ไดแคลเซี่ ยมฟอสเฟต และพรี มิกซ์ โดยมีโปรตีนหยาบ (CP)
ร้อยละ 12.95 และมีโภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN) ร้อยละ 71.87 การผสมอาหารข้นจะผสมให้ได้
ปริ มาณในจานวนเพียงพอสาหรับเลี้ ยงแพะภายใน 15 วัน เพื่อให้แพะได้รับอาหารที่มีคุณภาพดี
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ใหม่เสมอ อาหารข้นที่ผสมเสร็ จแล้วบรรจุกระสอบ ๆ ละ 30 กิ โลกรัมเก็บไว้ในโรงผสมอาหาร
และจะแบ่งใส่ ถงั พลาสติกมีฝาปิ ด เตรี ยมไว้ที่คอกทดลอง `
ดาเนินการปลูกถัว่ ท่าพระสไตโลและมีการตัดถัว่ ครั้งแรกหลังการปลูกที่อายุ 90 วัน และตัด
ครั้งต่อไปที่อายุ 60 วันด้วยเครื่ องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ แล้วนามาหัน่ ด้วยเครื่ องหัน่ พืชอาหาร
สัตว์ให้มีความยาว 1-2 เซนติเมตร นามาผึ่งแดดให้แห้งสนิ ทจนมีความชื้ นประมาณร้อยละ 12-15
บรรจุในกระสอบพลาสติกสานเก็บไว้ในที่ร่ม เพื่อนาไปใช้ในการทดลองต่อไป
วีธีการให้อาหารทดลอง โดยการชัง่ อาหารข้นและถัว่ ท่าพระสไตโลแห้ง ใส่ ในถุงพลาสติก
ตามสัดส่ วนอาหารข้น : ถัว่ ท่าพระสไตโล ตามทรี ตเมนต์ที่กาหนด โดยทาการคลุกอาหารข้นและ
ถัว่ ท่าพระสไตโลแห้ง ให้เข้ากันดีก่อนนาไปให้แพะกินเพื่อช่ วยลดการเลือกกิน จัดแบ่งอาหารให้
กินวันละ 4 มื้อ ในเวลา 08.30, 11.30, 14.30, 17.30 นาฬิกา และเก็บอาหารที่เหลือในวันถัดไปเวลา
08.00 นาฬิ กา นาไปชั่งวัดปริ มาณการกิ นได้ในแต่ละวัน จดบันทึ กอาหารที่ กิ นได้ในแต่ละวัน
อาหารที่ให้แพะกินจะต้องเพียงพอโดยสังเกตุแพะกินเหลือทุกวัน
บันทึกน้ าหนักแพะโดยการชัง่ น้ าหนักแพะทุกๆ 15 วัน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว
ของแพะ และตรวจสอบปริ มาณการกินอาหารต่อน้ าหนักตัว (%BW) บันทึกปริ มาณอาหารที่แพะ
กินได้ในแต่ละวัน โดยบันทึกปริ มาณอาหารที่ให้และอาหารเหลือทุกๆ วัน บันทึกต้นทุนค่าอาหาร
ได้แก่ ต้นทุน อาหารข้น และต้นทุน ถัว่ ท่ าพระสไตโล เพื่ อใช้คานวณต้นทุ นค่าอาหาร สุ่ มเก็ บ
ตัวอย่างถัว่ ท่าพระสไตโล ที่ใช้เลี้ ยงแพะ นาไปอบ บด เก็บรวบรวมและสุ่ มเก็บตัวอย่างประมาณ
500 กรัม พื่อวิเคราะห์ หาปริ มาณโภชนะ ได้แก่ โปรตีนหยาบ (CP) ไขมัน (EE) เยื่อใย (CF)
ไนโตรเจนฟรี เอกซ์แทรก (NFE) เถ้า (Ash) โดยวิธี proximate analysis (AOAC, 1990:1298)
วิเคราะห์แคลเซี่ ยม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) โดยวิธีของ AOAC (1990:1298) และวิเคราะห์เยื่อใย
ต่างๆ ได้แก่ ผนังเซลล์ (NDF) ลิกโนเซลลูโลส (ADF) โดยวิธี detergent analysis (Van Soest et al.,
1991:3583-3597) และประเมินค่าพลังงานในรู ปค่าโภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN) โดยการคานวณ
(Kearl,1982:381)
การวิเคราะห์ทางสถิติ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)
จากนั้นเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของตัวแปรของแต่ละสิ่ งทดลอง โดยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จ
ผลการวิจัย
1. ส่ วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง จากการสุ่ มตัวอย่างถัว่ ท่าพระสไตโล วิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนะ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงส่ วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลองโดยการวิเคราะห์ 1/ (% วัตถุแห้ ง)
ส่ วนประกอบ
วัตถุแห้ง (DM),%
โปรตีน (CP),%
ไขมัน (EE),%
เยือ่ ใย (CF),%
เถ้า (Ash),%
ไนโตรเจนฟรี แอกซ์แทรก (NFE),%
ลิกโนเซลลูโลส (ADF),%
ผนังเซลล์ (NDF),%
แคลเซี่ยม (Ca),%
ฟอสฟอรัส (P),%
โภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN)2/ (โดยการคานวณ),%

ถั่วท่าพระสไตโล
87.90
16.73
1.94
35.54
9.78
42.82
42.81
52.68
1.28
0.25
61.51

หมายเหตุ
1/
2/

วิเคราะห์โดยกลุ่มงานวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสตั ว์
ค่า TDN คานวณโดยสมการของ Kearl (1982:381) ดังนี้
- ค่า TDN ของถัว่ ท่าพระสไตโล (% of DM) = -14.8356 + 1.3310(CP%) + 0.7923(NFE%) + 0.9798(EE%) + 0.5133(CF%)

2. การเปลีย่ นแปลงนา้ หนักตัวและอัตราการเจริญเติบโต พบว่าการใช้ถวั่ ท่าพระสไตโล
ร่ วมกับอาหารข้นที่ระดับ 20, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต์ แพะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัว
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 มีน้ าหนักตัวเพิ่มเฉลี่ย
12.16, 11.48 และ 11.26 กิโลกรัม/ตัว ตามลาดับ ซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
(P>0.05) แต่มีน้ าหนักตัวเพิ่มสู งกว่าทรี ตเมนต์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยแพะมี
น้ าหนักตัวเพิ่มเฉลี่ย 7.30 กิโลกรัม/ตัว เช่นเดียวกันกับอัตราการเจริ ญเติบโต โดยแพะทรี ตเมนต์ที่ 1,
2 และ 3 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ย 101.34, 95.66 และ 93.84 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ(P>0.05) แต่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยสู งกว่าทรี ตเมนต์ที่
4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่ งแพะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่าที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 60.84
กรัม/ตัว/วัน แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักตัว และอัตราการเจริ ญเติบโตของแพะลูกผสมพืน้
เมืองไทย เพศผู้ ตลอดการทดลองทีไ่ ด้ รับถัว่ ท่ าพระสไตโลร่ วมกับอาหารข้ นในสัดส่ วน
ต่ าง ๆ
ข้ อมูลทีศ่ ึกษา

ระดับของถั่วท่ าพระฯ ในอาหารข้ น
(%)
20
40
60
80

จานวนสัตว์ทดลอง,ตัว
5
5
ระยะเวลาทดลอง,วัน
120
120
น้ าหนักเริ่ มทดลอง,กก./ตัว
9.32
9.34
a
น้ าหนักสิ้ นสุ ดทดลอง,กก./ตัว
21.48 20.82 a
น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น,กก./ตัว
12.16 a 11.48 a
อัตราการเจริ ญเติบโต,กรัม/ตัว/วัน 101.34 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

p-value

CV(%)

0.8673
0.0048
0.0122
0.0123

6.9
9.70
17.80
17.80

หมายเหตุ : ตัวเลขที่มีอกั ษรต่างชนิดกันกากับอยูใ่ นแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ
โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

3. ปริมาณการกินอาหารและประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร จากตารางที่ 3 ปริ มาณ
อาหารที่กินได้ท้ งั หมด เมื่อคิดเป็ นน้ าหนักแห้งของถัว่ ท่าพระสไตโลและอาหารข้น พบว่าแพะทรี ต
เมนต์ที่ได้รับอาหารที่มีสัดส่ วนถัว่ ท่าพระไตโล 20,40,60 และ 80 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ กินอาหาร
ได้ท้ งั หมดแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยแพะทั้ง 4 ทรี ตเมนต์กินอาหาร
ทั้งหมดคิดเป็ นวัตถุแห้ง เท่ากับ 71.75, 81.18, 76.56 และ 70.02 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ เมื่อคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัวของแพะทั้ง 4 ทรี ตเมนต์ พบว่าแพะทรี ตเมนต์ที่ 2 ,3 และ 4 กินอาหารได้
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เท่ากับ 4.56 ,4.28 และ 4.62 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัว
ตามลาดับ แต่แพะในทรี ตเมนต์ที่ 2 และ 4 กินอาหารทั้งหมดได้มากกว่า (P<0.05) แพะทรี ตเมนต์ที่ 1
ซึ่ งกินอาหารได้ต่าสุ ดเท่ากับ 3.96 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัว
ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารหรื ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว ตลอดการ
ทดลองของแพะทั้ง 4 ทรี ตเมนต์ พบว่าแพะทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเท่ากับ 5.92,7.10 และ 7.10 ตามลาดับ และแพะทั้ง 3 ทรี ตเมนต์ มี
ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารดีกว่า (P<0.05) ทรี ตเมนต์ที่ 4 ซึ่งมีประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
เท่ากับ 9.78
ปริ มาณโปรตีนที่ได้รับจากอาหารทั้งหมด โดยการคานวณ ของแพะทั้ง 4 ทรี ตเมนต์
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเท่ากับ 84, 98, 100 และ 94 กรัม/ตัว/วัน
ตามลาดับ
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โภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN) ที่ได้รับจากอาหารทั้งหมด โดยการคานวณ ของแพะ
ทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 มีค่า เท่ากับ 0.452, 0.486 และ 0.438 กิโลกรัม/ตัว/วัน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่ วนแพะทรี ตเมนต์ที่ 4 ได้รับพลังงานจากอาหารในรู ปโภชนะย่อยได้
ทั้งหมดเท่ากับ 0.380 กิโลกรัม/ตัว/วัน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) กับแพะ
ทรี ตเมนต์ที่ 1 และ 3 แต่ต่ากว่า ทรี ตเมนต์ที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตารางที่ 3 แสดงอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารทีก่ นิ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารของ
แพะพืน้ เมืองไทย เพศผู้ ตลอดการทดลองทีไ่ ด้ รับถัว่ ท่ าพระสไตโลร่ วมกับอาหารข้ นใน
ระดับต่ าง ๆ
ระดับของถั่วท่ าพระสไตโล
ในอาหารข้ น (%)
ข้ อมูลทีศ่ ึกษา
p-value CV (%)
20
40
60
80
จานวนสัตว์ทดลอง,ตัว
5
5
5
5
ระยะเวลาทดลอง,วัน
120
120
120
120
น้ าหนักเริ่ มทดลอง,กก./ตัว
9.32 9.34
9.36
9.06 0.8637
6.9
a
a
a
b
น้ าหนักสิ้นสุดทดลอง,กก./ตัว
21.48 20.82 20.62 16.36 0.0048
9.7
ปริ มาณอาหารที่กินได้ท้ งั หมด(น้ าหนักแห้ง),กรัม/ตัว/วัน 71.75 81.18 76.56 70.02 0.2344
11.7
a
b
c
d
- อาหารข้น,กรัม/ตัว/วัน
57.42 48.70 30.62 14.02 0.0001
11.4
d
c
b
a
- ถัว่ ท่าพระสไตโล,กรัม/ตัว/วัน
14.36 32.46 45.92 56.00 0.0001
13.4
b
a
ab
a
ปริ มาณอาหารที่กินได้ท้ งั หมด(น้ าหนักแห้ง),% ของนน.ตัว
3.96 4.56 4.28
4.62 0.0835
9.2
b
b
b
a
ประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
5.92 7.10
7.10
9.78 0.0001
11.6
โปรตีนที่ได้รับจากอาหารโดยการคานวณ,กรัม/ตัว/วัน
84
98
100
94 0.2106
12.8
โภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN) ที่ได้รับจากอาหาร
โดยการคานวณ ,กก./ตัว/วัน
0.452ab 0.486a 0.438ab 0.380b 0.0428
11.7
หมายเหตุ : ตัวเลขที่มีอกั ษรต่างชนิดกันกากับอยูใ่ นแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

4. ต้นทุนค่าอาหาร จากตารางที่ 4 ต้นทุนค่าอาหาร เมื่อคิดต้นทุนค่าถัว่ ท่าพระสไตโล
ต้นทุ นค่า อาหารข้น และต้นทุ นค่ า อาหารทั้งหมด มี ค วามแตกต่ างกันอย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
(P<0.05) แพะทรี ตเมนต์ที่ 1 และ 2 มีตน้ ทุนค่าอาหารทั้งหมดแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) เท่ากับ 578.52 และ 561.68 บาท ตามลาดับ สู งกว่า (P<0.05) แพะทรี ตเมนต์ที่ 3 และ
4 ซึ่ งมีตน้ ทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากับ 442.46 และ 325.00 บาท ส่ วนต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม พบว่าแพะทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 4 มีตน้ ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1
กิโลกรัม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) เท่ากับ 47.70, 49.12 และ 45.38 บาท สู ง
กว่าทรี ตเมนต์ที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เท่ากับ 41.04 บาท ซึ่งมีตน้ ทุนต่าสุ ด
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ตารางที่ 4 แสดงต้ นทุนจากการขุนแพะพืน้ เมืองไทยเพศผู้
ระดับของถั่วท่ าพระสไตโลในอาหารข้ น

(%)

ข้ อมูลที่ศึกษา
ต้นทุนค่าอาหารทั้งหมด, บาท/ตัว
- ต้นทุนค่าอาหารข้น1/ , บาท/ตัว
- ต้นทุนค่าถัว่ ท่าพระฯ 2/, บาท/ตัว
ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กก.,บาท

20
578.52a
528.24a
50.28d
47.70ab

40
561.68a
448.04b
113.64c
49.12a

60
442.46b
281.70c
160.76b
41.04b

80
325.00c
128.98d
196.02a
45.38ab

Pvalue

CV(%)

.0001
.0001
.0001
.0772

11.4
11.4
13.4
10.1

หมายเหตุ : ตัวเลขที่มีอกั ษรต่างชนิดกันกากับอยูใ่ นแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT
22288228
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
27
1/
2/
อาหารข้นราคา 9.20 บาท/กก.
ถัว่ ท่าพระสไตโลราคา
3.50 บาท/กก.

อภิปรายผลการวิจัย
1. ส่ วนประกอบทางเคมีของถัว่ ท่ าพระสไตโล จากผลวิเคราะห์พบว่าถัว่ ท่าพระสไตโลที่ใช้
ในการทดลองมีโปรตี นค่อนข้างสู งคือ 16.73 เปอร์ เซ็นต์ สู งกว่า กองอาหารสัตว์ (2553:22) ที่
รายงานว่าถัว่ ท่าพระสไตโลต้นสด อายุ 60 วัน มีโปรตีนเท่ากับ 15.80 เปอร์ เซ็ นต์ แต่พบว่ามีระดับ
โปรตีนต่ ากว่า พิสุทธิ์ สุ ขเกษม และคณะ (2547:230-241) ที่รายงานว่า ถัว่ ท่าพระสไตโล อายุการ
ตัด 60 วัน มีโปรตีน 17.15 เปอร์ เซ็นต์ ทั้งนี้ สาเหตุเนื่ องมาจากความแตกต่างของพื้นที่ปลูก ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน และอัตราการใช้ปุ๋ย
2. การเปลี่ยนแปลงนา้ หนักตัวหรื ออัตราการเจริ ญเติบโต การใช้ถวั่ ท่าพระสไตโลร่ วมกับ
อาหารข้นที่ระดับ 20, 40, 60 และ 80 เปอร์ เซ็นต์ ขุนแพะพื้นเมืองไทย ตลอดการทดลองที่ได้รับถัว่
ท่าพระสไตโลร่ วมกับอาหารข้นในระดับต่างๆ พบว่าแพะทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 มีน้ าหนักตัวเพิ่ม
เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 12.16, 11.48 และ
11.26 กิโลกรัม/ตัว ตามลาดับ แต่มีน้ าหนักตัวเพิ่มสู งกว่าทรี ตเมนต์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(P<0.05) ที่มีน้ าหนักตัวเพิ่มเฉลี่ย 7.30 กิ โลกรัม/ตัว เช่ นเดี ยวกันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน
พบว่าแพะทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเท่ากับ 101.34, 95.66 และ 93.84 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ
สู งกว่าทรี ตเมนต์ที่ 4 ที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่าที่สุดเท่ากับ 60.84 กรัม/ตัว/วัน แตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) สาเหตุเนื่องมาจากแพะในทรี ตเมนต์ที่ 4 ได้รับโภชนะย่อยได้ท้ งั หมด
(TDN) เท่ากับ 0.380 กิโลกรัม/ตัว/วัน ต่ากว่าทรี ตเมนต์อื่น ๆ และจากการทดลองนี้ พบว่าแพะได้รับ
โปรตีนประมาณ 84-100 กรัม/ตัว/วัน และได้รับโภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN) ประมาณ 0.3800.486 กิโลกรัม/ตัว/วัน (ตารางที่ 4) จะเห็นได้วา่ แพะได้รับโปรตีนสู งกว่าความต้องการ แต่ได้รับ
พลังงานต่ากว่าความต้องการ ซึ่ งรายงานของ NRC (1981:115) ระบุวา่ แพะเนื้ อน้ าหนักเฉลี่ย 15
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กิโลกรัม ต้องการโภชนะเพื่อเพิ่มน้ าหนักตัววันละ 100 กรัม มีความต้องการโภชนะย่อยได้ท้ งั หมด
(TDN) ไม่ต่ากว่า 0.416 กิโลกรัม/ตัว/วัน และต้องการโปรตีนรวมไม่ต่ากว่า 58 กรัม/ตัว/วัน แต่แพะ
ในทรี ตเมนต์ที่ 4 ได้รับโภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN) ต่ากว่าความต้องการ จึงเป็ นสาเหตุให้มีอตั รา
การเจริ ญเติบโตต่ากว่า ทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 ที่ได้รับโภชนะย่อยได้ท้ งั หมดสู งกว่าความต้องการ
ต่อวัน
3. ปริ มาณการกินอาหารและประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหาร ผลการทดลองพบว่า ปริ มาณ
อา หารที่กินได้ของแพะทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 4 ผลการทดลองพบว่าแพะทั้ง 4 ทรี ตเมนต์กิน
อาหารรวมทั้งหมดได้แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) เท่ากับ 71.75, 81.18, 76.56
และ 70.02 กรัม/ตัว/วัน ตามลาดับ แต่เมื่อคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัวพบว่า แพะทรี ตเมนต์ที่ 4
กินอาหารได้มากที่สุดเท่ากับ 4.62 เปอร์ เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
กับทรี ตเมนต์ที่ 2 และ 3 ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 4.56 และ 4.28 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ตามลาดับ แต่สูง
กว่า ทรี ตเมนต์ที่ 1 ซึ่ งกินอาหารได้ต่าสุ ดเท่ากับ 3.96 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัวแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) และพบว่าการทดแทนระดับถัว่ ท่าพระสไตโล ที่เพิ่มขึ้นในอาหารข้น
ทาให้ระดับโภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN) ของอาหารรวมลดลง ซึ่ งทาให้แพะที่ได้รับถัว่ ท่า
พระสไตโลทดแทนอาหารข้นในระดับสู งขาดพลังงานจึงไปกระตุน้ ให้แพะกินอาหารเพิ่มขึ้นเมื่อคิด
เป็ นเปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักตัว จากการทดลองนี้ แพะทั้ง 4 ทรี ตเมนต์กินอาหารคิดเป็ นวัตถุแห้ง ได้
ใกล้เคียงกับรายงานของ Devendra (1983 : 272-290) ที่กล่าวว่าแพะในเขตร้อนชื้ นทัว่ ไปกินอาหาร
ได้ต่อวันคิดเป็ นร้อยละ 4-5 ของน้ าหนักตัว
ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหาร หรื ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ าหนักตัว (ตารางที่ 4)
พบว่าแพะในทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งได้รับถัว่ ท่าพระสไตโลโลทดแทนอาหารข้นที่ระดับ 20, 40
และ 60 เปอร์เซ็นต์ มีประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเท่ากับ 5.92, 7.10 และ 7.10 ตามลาดับ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดีกว่าทรี ตเมนต์ที่ 4 ซึ่งมีประสิ ทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารด้อยที่สุด (P<0.05) เท่ากับ 9.78 ทั้งนี้เนื่องจากปริ มาณอาหารที่แพะกินได้ท้ งั หมดของทุกทรี ต
เมนต์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ทรี ตเมนต์ที่ 4 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อ
วัน ต่ากว่าทรี ตเมนต์อื่นๆ และแพะได้รับโภชนะจากอาหารโดยเฉพาะโภชนะย่อยได้ท้ งั หมด (TDN)
ต่ากว่าทรี ตเมนต์อื่นๆ ด้วย (ตารางที่ 3) จึงเป็ นสาเหตุให้แพะทรี ตเมนต์ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารด้อยที่สุด
4. ต้ นทุนค่ าอาหาร การขุนแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้ ตลอดการทดลองที่ได้รับถัว่ ท่า
พระสไตโลร่ วมกับอาหารข้นในระดับต่าง ๆ ของแพะในทรี ตเมนต์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งใช้ถวั่ ท่า
พระสไตโลร่ วมกับอาหารข้นระดับ 20, 40, 60 และ 80 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ สิ้ นเปลืองค่าอาหาร
ทั้งหมด (ถัว่ ท่าพระสไตโลและอาหารข้น) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P<0.05) โดย
แพะทรี ตเมนต์ที่ 1 และ 2 มีตน้ ทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากับ 578.52 และ 561.68 บาท/ตัว ตามลาดับ
โดยมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่สูงกว่าทรี ตเมนต์ที่ 3 และ 4 ซึ่งมี
ต้นทุนค่าอาหารทั้งหมดเท่ากับ 442.46 และ 325.00 บาท/ตัว โดยแพะในทรี ตเมนต์ที่ 4 ซึ่ งใช้ถวั่ ท่า
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พระสไตโลร่ วมกับอาหารข้น 80 เปอร์ เซ็นต์ มีตน้ ทุนค่าอาหารทั้งหมดต่าที่สุด ส่ วนต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ของแพะทรี ตเมนต์ที่ 1, 2 และ 4 มีตน้ ทุนค่าอาหารต่อการ
เพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 47.70, 49.12 และ 45.38 บาท ตามลาดับ (ตารางที่ 4) มีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่สูงกว่าทรี ตเมนต์ที่ 3 ซึ่ งมีตน้ ทุนค่าอาหารเมื่อคิดเป็ น
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัมเท่ากับ 41.04 บาท ซึ่ งใช้ถวั่ ท่าพระสไตโลร่ วมกับอาหารข้น
ระดับ 60-80 เปอร์เซ็นต์ มีตน้ ทุนค่าอาหารทั้งหมดและต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1
กิโลกรัม ต่ากว่าทรี ตเมนต์อื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากระดับถัว่ ท่าพระสไตโลมีปริ มาณมาก และถัว่ ท่า
พระสไตโลเป็ นอาหารหยาบที่เป็ นแหล่งโปรตีนราคาถูก
บทสรุ ป
ถัว่ ท่าพระสไตโลเป็ นพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนะสู ง เป็ นอาหารหยาบที่เป็ นแหล่ง
โปรตีนที่ดี ราคาถูก ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงแพะได้เป็ นอย่างดี การเสริ มถัว่ ท่าพระสไต
โลในอาหารข้นในระดับ 60 เปอร์ เซ็นต์ ขุนแพะพื้นเมืองไทย เพศผู ้ แพะสามารถเจริ ญเติบโตได้ 93.84
กรัม/ตัว/วัน มีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนอาหารเท่ากับ 7.10 มีตน้ ทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก
ตัว ต่าที่สุด 41.04 บาท/กิโลกรัม
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะแพะพื้นเมืองไทย
เพศผู ้ น้ าหนักเฉลี่ย 9 กิโลกรัมต่อตัว เท่านั้น ผลการวิจยั อาจแตกต่างจากแพะเนื้ อพันธุ์อื่นๆ
2.ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่ อไป ควรศึกษาวิจยั ในแพะสายพันธุ์อื่นๆ ด้วย ตลอดทั้ง
การศึกษาคุณภาพซาก และควรพิจารณาระดับพลังงานที่แพะได้รับ ในการประกอบสู ตรอาหารข้น
ซึ่งต้องคานวณให้มีพลังงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่ องจากการทดลอง แพะทุกทรี ตเมนต์ยงั ได้รับโภชนะ
ย่อยได้ท้ งั หมด (TDN) ต่ากว่าความต้องการ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้เป็ นอย่างดี เพราะได้รับความอนุ เคราะห์และความกรุ ณา
จาก นายวิโรจน์ วนาสิ ทธชัยวัฒน์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญวิจยั ด้านอาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
ประธานกรรมการสอบ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิ ชา พุ ทซาค า อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาหลัก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริล ักษณ์ วงส์ พิเชษฐ อาจารย์ที่ ปรึ กษาร่ วม และคณาจารย์สาขาวิช าส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ให้คาชี้ แนะ แนะนา และให้แนวคิ ดในการจัดทาวิทยานิ พนธ์มาโดย
ตลอด ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ไว้ ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิ จ ัย ขอขอบคุ ณ ผูอ้ านวยการศู น ย์วิ จยั และพัฒ นาอาหารสั ต ว์สุ ร าษฎร์ ธ านี ที่ เ อื้ อ เฟื้ อ
อุปกรณ์และสถานที่และอุปกรณ์ในการทดลอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานวิเคราะห์พืชอาหาร
สัตว์และอาหารสัตว์ กองอาหารสั ตว์ กรมปศุ สัตว์ ที่ กรุ ณาช่ วยวิเคราะห์ ตวั อย่า งอาหารทดลอง
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เพื่อนนักศึกษา และเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อ ที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกให้งานทดลองสาเร็ จลงได้
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ คงไม่เสร็ จสมบูรณ์ ลงได้ หากขาดการสนับสนุ นช่ วยเหลื อ และการให้
กาลังใจจาก บิดา มารดา ครอบครัว พี่ น้อง เพื่อน ความดีหรื อประโยชน์ที่ได้จากวิทยานิ พนธ์เล่มนี้
ผูว้ ิจยั ขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผูม้ ีพระคุ ณ ตลอดจนนักวิชาการทุกท่านที่ศึกษาค้นคว้า
ทดลอง และรวบรวมความรู ้น้ นั เขียนเป็ นตาราต่างๆ ให้ผวู ้ จิ ยั นามาใช้ประกอบในการศึกษาครั้งนี้
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ปี ที� 1 เรื�องที� 12/2554
ปัจจัยการผลิตทีม่ ีผลต่ อประสิ ทธิภาพการผลิตกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ของเกษตรกรในอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Production Factors Affecting Efficiency of White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
Production by Farmers in Ranot District of Songkhla Province
ผูว้ ิจยั นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญฤทธิ์ 1
อาจารย์ที่ปรึ กษา (1) รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา โพธิ์ดี2 (2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรัตน์ ประทุมชาติ3
1
มหาบัณฑิตหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
2
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ ก ษา (1) สภาพพื้ นฐานทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ
(2) สภาพการเลี้ยงและปั ญหาอุปสรรค (3) การจัดการฟาร์ ม (4) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
และ (5) ปั จจัยการผลิ ตที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตกุง้ ขาว (Litopenaeus vannamei) ของ
เกษตรกรในอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา คัดเลือกตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 ของประชากร
จานวน 388 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง 60 ราย แบ่งเป็ นฟาร์ มขนาดเล็ก 47 ราย และฟาร์ มขนาดใหญ่ 13
ราย ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับสลาก เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และสมการ
ถดถอยพหุคูณ
ผลการสารวจพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 48 ปี จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุง้ ขาวเฉลี่ย 12 ปี เลี้ยงกุง้ ขาวเป็ นอาชี พหลัก การดาเนิ น
ธุ รกิจเป็ นธุ รกิจครอบครัว ลงทุนด้วยทุนของตนเองเป็ นหลัก เป็ นเจ้าของที่ดินและเลี้ยงเองสาหรับ
ฟาร์ มขนาดเล็ก ขณะที่ มีการจ้างงาน เป็ นเจ้าของที่ดินและเช่ าสาหรั บฟาร์ มขนาดใหญ่ ขนาดบ่อ
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน เหตุผลที่เปลี่ยนมาเลี้ยงกุง้ ขาวเนื่ องจากเห็นว่ากุง้ ขาวมีผลผลิตดีกว่ากุง้ ชนิ ดอื่น
สภาพของพื้นที่การเลี้ ยงกุง้ รวมถึ งปั จจัยการผลิ ตที่ใช้ในการผลิ ตกุง้ ขาวไม่แตกต่างกัน เกษตรกร
ส่ วนใหญ่เลี้ยงกุง้ 2 รอบ/ปี และใช้น้ าความเค็มสู งกว่า 20 ส่ วนในพัน ฟาร์ มขนาดใหญ่ใช้น้ าจาก
ทะเล ส่ วนฟาร์ มขนาดเล็กใช้น้ าจากคลองซอย เลี้ยงแบบเปลี่ยนถ่ายน้ าน้อย มีบ่อพักน้ าและบ่อกัก
เลน ตากบ่อและลอกเลนเป็ นบางครั้ง มีการใช้วสั ดุปูน แร่ ธาตุ และเวชภัณฑ์ทุกฟาร์ ม ซื้ อลูกกุง้ จาก
โรงเพาะฟั กของเอกชน ซื้ ออาหารผ่านตัวแทนจาหน่าย โรคระบาดจากไวรัสเป็ นปั ญหาที่พบมาก
ที่สุด ในการจัดการฟาร์ ม การวางแผนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและด้านการกาหนดทิศทาง
การจัดองค์การ การชี้ นา การดาเนิ นการในภาพรวมและการดาเนิ นการด้านสุ ขอนามัยฟาร์ ม พบว่า
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ฟาร์ มขนาดใหญ่มีระดับการปฏิบตั ิที่สูงกว่าฟาร์ มขนาดเล็กและมีรายได้สุทธิ ที่สูงกว่า (P≤ 0.01) แต่
ไม่ส่งผลต่อต้นทุน ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็ นเงินสด และกาไร โดยปั จจัยการผลิตที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตของการเลี้ยงกุง้ ขาว คือ ขนาดของทุน
คาสาคัญ กุง้ ขาว ฟาร์ มกุง้ ประสิ ทธิภาพการผลิต 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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บทนา
กุง้ ขาว (Litopenaeus vannamei) เป็ นกุง้ ทะเลที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจสู ง เนื่ องจาก
เป็ นกุง้ ที่มีเนื้ อแน่น รสชาติดี มีผนู ้ ิ ยมบริ โภค และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตดี ประเทศไทยสามารถ
เลี้ยงกุง้ ขาวได้ดีและยังเลี้ยงได้ท้ งั ปี มีอตั ราการรอดสู งกว่ากุง้ กุลาดา จากกระแสการเลี้ยงกุง้ ขาวที่
ได้ผลดีกว่ากุง้ กุลาดา ทาให้เกษตรกรจานวนมากหันมาเลี้ยงกุง้ ขาวกันมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้
สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างสู ง จึงทาให้การเลี้ยงกุง้ ขาวได้รับความนิยมเพิม่ มากขึ้นตามลาดับ
กุง้ ขาวเป็ นสิ นค้าเกษตรส่ งออกที่สาคัญทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย สามารถนารายได้
เข้า สู่ ป ระเทศเป็ นจานวนมากเนื่ องจากมี มู ล ค่ า สู ง ประกอบกับ ประเทศไทยมี ศ กั ยภาพในการ
เพาะเลี้ยงกุง้ ขาว ในปี 2551 ส่ งออกได้เป็ นอันดับ 1 ของโลกมูลค่าการส่ งออกเท่ากับ 2,540 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (สานักงานเศรษฐกิจเกษตร 2552 : 85) ภาคใต้เป็ นแหล่งการเลี้ยงกุง้ ขาวที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ มีเนื้ อที่การเลี้ยงกุง้ ขาวทั้งหมด 116,259 ไร่ ปริ มาณผลผลิ ตกุง้ ขาว 327,432 ตัน
และผลผลิต/ไร่ /ปี เท่ากับ 2,816 กิโลกรัม (สานักงานเศรษฐกิจเกษตร 2552) จังหวัดสงขลาอยูใ่ น
ภาคใต้มีอาณาเขตติดทะเลด้านอ่าวไทย โดยเกษตรกรมีอาชี พหลัก คื อ การทาการประมงซึ่ งเป็ น
อาชีพที่สาคัญและสร้างรายได้ให้กบั จังหวัดสงขลาเป็ นอย่างมาก มีผลผลิตรวมกุง้ ที่ได้ท้ งั หมดเป็ น
อันดับ 1 ของประเทศเท่ากับ 46,328 ตัน (กรมประมง 2549)
อาเภอระโนดเป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ที่มีพ้นื ที่เลี้ยงกุง้ มากที่สุด คือ มีพ้ืนที่เลี้ยงกุง้
ทั้งสิ้ น 13,955 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ42.10 ของพื้นที่เลี้ยงกุง้ ของจังหวัด (กรมประมง 2550) ปั จจุบนั
เกษตรกรที่ ประกอบอาชี พ การเลี้ ยงกุ้งขาวนั้นประสบปั ญหาหลายด้าน เช่ น ลู กกุ้งไม่โต โรค
ระบาด ต้นทุนการผลิตสู ง ปั ญหาด้านการตลาด เป็ นต้น เกษตรกรอาจมีรูปแบบวิธีการเลี้ยงและ
การจัดการการเลี้ยงที่แตกต่างกัน โดยอาจมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้เกษตรกรบางราย
สามารถเลี้ยงกุง้ ขาวได้ประสบความสาเร็ จ ส่ วนบางรายก็ประสบปั ญหาขาดทุน ซึ่ งปั จจัยการผลิต
กุง้ ขาว ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการจัดการ อาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตกุง้ ขาวของ
เกษตรกร รวมถึงการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตกุง้ ขาวของเกษตรกร เพื่อสามารถ
นาข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาดาเนินธุ รกิจของเกษตรกรในการเลี้ยงกุง้ ขาว เพื่อการปรับปรุ ง
การจัดการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต อันจะส่ งผลทาให้ผปู ้ ระกอบการมีรายได้สูงขึ้น
สามารถช่วยยกระดับความเป็ นอยู่ และมีความยัง่ ยืนของอาชีพการเลี้ยงกุง้ ขาวต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ขาวในอาเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงและปั ญหา/อุปสรรคในการเลี้ยงกุง้ ขาวของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาการจัดการฟาร์มของเกษตรกร
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4. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุง้ ขาวของเกษตรกร
5. เพือ่ ศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตกุง้ ขาวของเกษตรกร
สมมติฐานการวิจัย
1. ฟาร์ มขนาดใหญ่มีระดับการปฏิบตั ิในการจัดการฟาร์ มที่สูงกว่าฟาร์มขนาดเล็ก
2. ฟาร์ มขนาดใหญ่มีตน้ ทุนและผลตอบแทนการผลิตที่สูงกว่าฟาร์ มขนาดเล็ก
3. ปั จจัยการผลิตกุง้ ขาวของเกษตรกรที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิต
กุง้ ขาว
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบสารวจโดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ขาวในเขต
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่ข้ ึนทะเบียนฟาร์ มเลี้ยงกุง้ ตามระบบมาตรฐาน GAP กับกรมประมง
ปี 2551 รวมทั้งสิ้ น 388 ราย การแบ่งขนาดโดยใช้จานวนบ่อเลี้ยง โดยแบ่งเป็ นฟาร์ มขนาดเล็ก คือ
ฟาร์ มที่มีจานวนบ่อเลี้ ยง 1-5 บ่อ จานวน 310 รายและฟาร์ มขนาดใหญ่ คือ ฟาร์ มที่มีจานวนบ่อ
เลี้ ยงมากกว่า 5 บ่อจานวน 78 ราย การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 ของ
จานวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 60 ราย เป็ นฟาร์มขนาดเล็ก 47 ราย และฟาร์ มขนาดใหญ่ 13 ราย
ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับสลากจากรายชื่อประชากรในแต่ละกลุ่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจั ย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็ น 5 ตอน
คือ 1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) สภาพการเลี้ยงกุง้ ขาวของเกษตรกร
3) การจัดการฟาร์ มของเกษตรกร 4) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุง้ ขาวของเกษตรกร และ 5)
ปัญหา/อุปสรรคในการเลี้ยงกุง้ ขาวของเกษตรกร
3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังรายละเอียดดังนี้
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 60 ราย เป็ น
ฟาร์มขนาดเล็ก 47 ราย และฟาร์ มขนาดใหญ่ 13 ราย ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2553
3.2 ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสาร วารสาร บทความทาง วิช าการ
วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องจากหน่ วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่ ได้เก็บรวบรวมไว้
และจากเว็บไซต์ เป็ นต้น
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัย
4.1 สถิติเชิงพรรณนา อธิ บายข้อมูลสภาพทัว่ ไปของเกษตรกร สภาพการเลี้ยงกุง้ ขาว
ต้นทุนและผลตอบแทน ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงกุง้ ขาว ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.2 สถิติเชิ งอนุมาน
4.2.1 การทดสอบแบบ t (t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในด้าน
ต่างๆ ของ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ฟาร์ มเลี้ยงกุง้ ขาวขนาดเล็กและฟาร์ มเลี้ยงกุง้ ขาวขนาดใหญ่
4.2.2 การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการผลิตกุง้ ขาวและปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตกุง้ ขาว
ผลการวิจัย
1. สภาพพืน้ ฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรที่เลี้ยงกุง้ ขาวส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 48 ปี จบการศึกษาในระดับประถม
ศึกษา มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุง้ ขาวเฉลี่ย 12 ปี เลี้ยงกุง้ ขาวเป็ นอาชีพหลักเป็ นธุ รกิจครอบครัว
อาชีพเดิมก่อนเปลี่ยนมาเลี้ยงกุง้ ขาวนั้นเกษตรกรประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น พนักงานบริ ษทั
ประมง ข้าราชการ ค้าขาย เลี้ยงเป็ ด เพาะพันธุ์ลูกกุง้ เย็บผ้า เรื อน้ ามัน เป็ นต้น เหตุผลเกษตรกร
มาเลี้ยงกุง้ ขาวเนื่องจากเห็นว่ากุง้ ขาวมีผลผลิตดี
2. สภาพการเลีย้ งและปัญหา/อุปสรรคในการเลีย้ งกุ้งขาวของเกษตรกร
2.1 สภาพการเลี้ยงกุง้ ขาวของเกษตรกรของฟาร์ มทั้ง 2 ขนาด พบว่า บ่อเลี้ยงกุง้ ขาว
ของเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นบ่อดิน ดินเป็ นดินเหนียว ที่ดินก่อนที่จะเปลี่ยนมาเลี้ยงกุง้ ขาวเคยเป็ น
ที่นามาก่อน ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของที่ดินเองมีที่ดินเฉลี่ย 20.55 ไร่ ความเค็มน้ าเลี้ยงมากกว่า 20
ส่ วนในพัน โดยสู บน้ าเลี้ยงจากคลองซอยใส่ บ่อพักน้ า ส่ วนใหญ่มีบ่อพักน้ า สาหรับในรายที่ไม่มี
บ่อพักน้ าจะใช้วิธีสูบน้ าจากแหล่งน้ าเข้าบ่อโดยตรง มีบ่อเก็บกักเลนไว้เพื่อเก็บเลนที่สูบออกจาก
บ่อ ในฟาร์ มขนาดเล็กแรงงานที่ เลี้ยงกุง้ ขาวส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานครัวเรื อน ส่ วนในฟาร์ มขนาด
ใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานจ้างโดยมี เจ้าของเป็ นผูด้ ู แลและควบคุ มการเลี้ ยง เงิ นทุ นที่ ใช้เลี้ ยง
กุง้ ขาวของส่ วนใหญ่เป็ นเงินทุนของตนเองและมีบางส่ วนใช้ทุนจากแหล่งเงินกู้ ซึ่ งส่ วนใหญ่กูจ้ าก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสหกรณ์การเกษตร ด้านการเลี้ยงกุง้
ขาวเลี้ยงกุง้ 2 รอบ/ปี ในขั้นตอนการเตรี ยมบ่อส่ วนใหญ่ใช้เทคนิคการตากบ่อจนแห้งก่อนการเลี้ยง
ทุกครั้ง เกษตรกรทั้งหมดใช้วสั ดุปูนหรื อแร่ ธาตุและเวชภัณฑ์เพื่อปรับสภาพพื้นบ่อก่อนลงเลี้ยงกุง้
กาจัดพาหะและฆ่าเชื้ อโรคในน้ า รวมถึ งการใช้เวชภัณฑ์เสริ มในระหว่างการเลี้ ยงกุ้ง ขั้นตอน
ระหว่างการเลี้ ยง ใช้เทคนิ คการจัดการน้ าเลี้ยงโดยเลี้ ยงด้วยวิธีเปลี่ยนถ่ายน้ าน้อย เลื อกใช้ลูกกุง้
จากโรงเพาะฟักลูกกุง้ ของเอกชนทั้งหมดและไม่ได้ไปทาการเลือกซื้ อลูกกุง้ ด้วยตนเอง โดยซื้ อลูก
กุ้ง ผ่า นพนัก งานขายของบริ ษทั อาหารกุ้ง ที่ ใ ช้เลี้ ย งในฟาร์ ม ขนาดเล็ ก ทั้ง หมดซื้ อผ่านตัวแทน
จาหน่าย การขนส่ งอาหารโดยตัวแทนจาหน่ายจัดส่ งให้ ส่ วนฟาร์ มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เกษตรกร
ซื้ ออาหารผ่านตัวแทนจาหน่ าย การขนส่ งอาหารตัวแทนจาหน่ายจะจัดส่ งให้ และมีบางส่ วนซื้ อ
อาหารกุ้ง จากบริ ษ ทั โดยตรงซึ่ งการขนส่ งอาหารบริ ษ ทั จะท าการจัดส่ ง ไปยัง บ่อของเกษตรกร
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ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจาหน่ายผลผลิตทั้งหมดบริ เวณปากบ่อ ผูร้ ับซื้ อกุง้ ขาวจาก
เกษตรกรมีมากกว่า 1 แหล่งโดยส่ วนใหญ่ คือ แพกุง้ รองลงมาคือ โรงงานแปรรู ป การได้รับ
ผลตอบแทนหลัง จากการจ าหน่ า ยกุ้ง ขาวเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ ผลตอบแทนเป็ นเงิ น สด
รองลงมาเป็ นเงินเชื่อ ระยะเวลาการได้รับผลตอบแทนแบบเงินเชื่อส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 5-10 วัน
2.2 ปั ญหา/อุปสรรคในการเลี้ยงกุง้ ขาวของเกษตรกร ที่พบมากที่สุดของฟาร์ มทั้ง
2 ขนาด คือ ปั ญหาโรคระบาดจากโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวมากที่สุด ไวรั สทอร่ า ขี้ ขาว และ
แบคทีเรี ยเรื องแสง รองลงมา คือ อาหารกุง้ มีราคาแพง และปั ญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงทัว่ ไป
เช่ น กุง้ ลอกคราบเปลือกไม่แข็ง ตะกอนติดรยางค์ กล้ามเนื้ อตาย หลังขาว เหงื อกบวม เป็ นต้น
ในส่ วนที่ไม่ระบุวา่ มีปัญหาของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผลผลิตและต้นทุนการผลิต
3. การจัดการฟาร์ มของเกษตรกร การปฏิบตั ิในการจัดการการฟาร์ มประกอบด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การชี้ นา การดาเนินการ และการควบคุม โดยกาหนดระดับการปฏิบตั ิ
ตามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert กล่าวคือ การปฏิบตั ิในการจัดการฟาร์ม
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
มาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
น้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ไม่ปฏิบตั ิในการจัดการการผลิต มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
ส่ วนการแปลความหมายระดับการปฏิบตั ิในการจัดการการผลิตของเกษตรกรใช้วิธีนา
ค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นมาเทียบกับเกณฑ์ดงั นี้
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากที่สุด 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ินอ้ ย
1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ
ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิในการจัดการฟาร์มของฟาร์ มทั้งสองขนาดอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อ 1) เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับการจัดการ
ฟาร์มของฟาร์ มขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ t- test พบว่า ประเด็นการ
วางแผน การวางแผนในด้า นการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมและด้า นการก าหนดทิ ศ ทาง การจัด
องค์การ การดาเนิ นการด้านสุ ขอนามัย และการชี้ นา ฟาร์ มขนาดใหญ่มีระดับการปฏิ บตั ิในการ
จัดการฟาร์ มที่สูงกว่าฟาร์ มขนาดเล็ก (P≤ 0.05) ส่ วนประเด็นการวางแผนด้านการกาหนดแผนงาน
การดาเนินการด้านการจัดการทัว่ ไป การจัดการด้านปั จจัยการผลิตกุง้ ขาว การจัดการสุ ขภาพและ
การป้ องกันโรคกุง้ ขาว ด้านการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตและการขนส่ ง และการควบคุม ของฟาร์ มทั้ง 2
ขนาดไม่แตกต่างกัน (P>0.05) (ดังตารางที่1)
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบัติในการจัดการฟาร์ มของเกษตรกร จาแนกตามขนาด
การผลิต
ประเด็น

ขนาดใหญ่

ขนาดเล็ก

X1- X2

p-value

0.81
0.86
0.76
0.79

0.38
0.51
0.48
0.11

0.006**
0.003**
0.004**
0.239

2.73
3.01
3.09
3.24
3.01
2.96
3.11
3.02

0.81
0.84
0.82
0.82
0.82
0.79
0.80
0.85

0.52
0.57
0.25
0.32
0.21
0.27
0.35
0.02

0.006**
0.001**
0.037*
0.054
0.110
0.102
0.034*
0.461

2.63

0.91

0.36

0.051

X1

S.D.

X2

S.D.

1 .การวางแผน
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1.2 การกาหนดทิศทาง
1.3 การกาหนดแผนงาน

3.49
3.71
3.44
3.21

0.73
0.75
0.71
0.73

3.11
3.20
2.96
3.10

2. การจัดองค์ การ
3. การชี้นา
4. การดาเนินการ
4.1 การจัดการทัว่ ไป
4.2 การจัดการปัจจัยการผลิตกุง้ ขาว
4.3 การจัดการสุขภาพและการป้ องกันโรคกุง้ ขาว
4.4 สุขอนามัยฟาร์ม
4.5 การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่ง

3.25
3.58
3.34
3.56
3.22
3.23
3.46
3.04

0.68
0.70
0.71
0.63
0.76
0.59
0.59
1.10

5. การควบคุม

2.99

0.93

* ระดับนัยสาคัญ = 0.05 ** ระดับนัยสาคัญ = 0.01

4. ต้ นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งขาวของเกษตรกร
4.1 ต้ นทุน ฟาร์ มขนาดใหญ่ใช้ตน้ ทุนทั้งหมด 182,732.60 บาท/ไร่ หรื อเท่ากับ 95
บาท/กิโลกรัม โดยเป็ นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่คิดเป็ นร้อยละ 89.89 และ 10.11 ของต้นทุน
ทั้งหมดตามลาดับ ส่ วนฟาร์ มขนาดเล็กใช้ตน้ ทุนทั้งหมด 179,116.57 บาท/ไร่ หรื อเท่ากับ 97
บาท/กิ โลกรัม โดยเป็ นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่คิดเป็ นร้อยละ 93.89 และ 6.11 ของต้นทุน
ทั้งหมดตามลาดับ ต้นทุนผันแปรของฟาร์ มทั้ง 2 ขนาดสู งที่สุด ได้แก่ ค่าอาหารกุง้ รองลงมาคือ
ค่าพลังงาน และค่าลูกพันธุ์กุง้ ขาว ต้นทุนคงที่ที่สูงที่สุด ได้แก่ ค่าเสื่ อมอุปกรณ์ รองลงมา คือ
ค่าใช้ที่ดิน
4.2 ผลตอบแทน พิจารณาจานวนผลผลิต พบว่า ฟาร์ มขนาดใหญ่มีปริ มาณผลผลิต
กุง้ ขาวที่ได้เฉลี่ย 6,969.23 กิโลกรัม คิดเป็ น 1,986.92 กิโลกรัม/ไร่ ส่ วนฟาร์ มขนาดเล็กมีปริ มาณ
ผลผลิตกุง้ ขาวที่ได้เฉลี่ย 6,105.89 กิโลกรัม คิดเป็ น 1,879.29 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อพิจารณาผลตอบ
แทนที่เกษตรกรได้รับ พบว่า ฟาร์ มเลี้ยงกุง้ ทั้ง 2 ขนาดมีรายได้ท้ งั หมดเท่ากับ 232,352.67 บาท/ไร่
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โดยฟาร์ มขนาดใหญ่มีรายได้ท้ งั หมดเท่ากับ 236,600.88 บาท/ไร่ และฟาร์ มขนาดเล็กมีรายได้
ทั้งหมดเท่ากับ 228,104.46 บาท/ไร่
ผลการทดสอบสมมติฐาน (ข้อ 2) เมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุ นและผลตอบแทนการเลี้ ยง
กุง้ ขาวของฟาร์ มขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ t- test พบว่า ฟาร์ มขนาด
ใหญ่มีรายได้สุทธิ (บาท/ไร่ ) ที่สูงกว่าฟาร์ มขนาดเล็ก (P ≤ 0.01) ในส่ วนของต้นทุน (บาท/ไร่ )
ผลตอบแทนเหนื อต้นทุนที่เป็ นเงินสด (บาท/ไร่ ) และ กาไร(บาท/ไร่ ) ของฟาร์ ม ทั้ง 2 ขนาดไม่
แตกต่างกัน (P>0.05) (ดังตารางที่2)
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนการเลีย้ งกุ้งขาวของเกษตรกร จาแนกตามขนาดการผลิต
รายการ
1. ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่ )
2. รายได้สุทธิ (บาท/ไร่ )
3. ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็ นเงินสด (บาท/ไร่ )
4. กาไร (บาท/ไร่ )

ขนาดใหญ่

ขนาดเล็ก

X1

X2

182,732.60
72,809.40
73,272.90
58,986.63

179,116.57
67,111.80
68,648.78
56,388.69

X1- X2

p-value

3,616.03
5,697.60
4,624.12
2,597.94

0.250
0.010**
0.343
0.364

* ระดับนัยสาคัญ = 0.05 ** ระดับนัยสาคัญ = 0.01

5. ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพการผลิตกุ้งขาวของเกษตรกร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิ ตต่างๆ ที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตกุง้ ขาวใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม ตัวแปรตามคือ ผลผลิตกุง้ ขาว (กิโลกรัม/ไร่ / รอบ) ตัวแปรอิสระทั้งหมด 13 ตัวแปร คือ ขนาด
ของที่ดิน ลักษณะการถือครองที่ดิน แรงงานที่ใช้ ขนาดของทุนที่ใช้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ การเลี้ ยง การวางแผน การจัดองค์การ การชี้ นา การดาเนิ นการ และการควบคุ ม
พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ แห่ งการตัดสิ นใจ (coefficient of determination : R2 ) ปรากฏว่า
R2 มีค่าเท่ากับ 0.459 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิ บายการผันแปรของตัวแปรตามได้
ร้อยละ 45.90 ในจานวนตัวแปรอิสระทั้งหมด 13 ตัว พบว่า มี 1 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปร
ตาม (P ≤ 0.01) ได้แก่ ขนาดของทุน
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพพืน้ ฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายเนื่องจากการเพาะเลี้ยงกุง้ ขาวเป็ นอาชีพที่จาเป็ นจะต้องใช้
แรงงานในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การหว่านอาหาร การติดตั้งเครื่ องตีน้ าและการสู บน้ า เป็ นต้น
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จึงเหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง เกษตรกรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพการเลี้ยงกุง้ ขาวเป็ นอาชี พ
หลักเนื่องจากเห็นว่ากุง้ ขาวสามารถเลี้ยงได้ผลผลิตดี
2. สภาพการเลีย้ งและปัญหา/อุปสรรคในการเลีย้ งกุ้งขาวของเกษตรกร
สภาพของพื้นที่การเลี้ยงกุง้ และปั จจัยการผลิตที่ใช้มาจากแหล่งเดียวกัน ทาให้ฟาร์ มทั้ง
2 ขนาดนั้นมีสภาพการเลี้ยงที่คล้ายคลึงกัน เลี้ยงกุง้ 2 รอบ/ปี เนื่ องจากเกษตรกรคานึงถึงฤดูกาล
เสี่ ยงในการเกิดโรคระบาด แรงงานของฟาร์ มขนาดเล็กส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานครัวเรื อน ส่ วนฟาร์ ม
ขนาดใหญ่แรงงานส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานจ้าง เนื่ องจากฟาร์ มขนาดใหญ่มีจานวนบ่อและพื้นที่ใน
การเลี้ยงมากจึงทาให้ไม่สามารถเลี้ยงและจัดการเองได้ท้ งั หมด ด้านการเลี้ยงมีเทคนิคการเลี้ยงด้วย
วิธีการเปลี่ ยนถ่ายน้ าน้อย เนื่ องจากการเปลี่ยนถ่ายน้ าระหว่างการเลี้ยงมีความเสี่ ยงในการเกิดโรค
ระบาดสู ง ส่ วนใหญ่มีบ่อพักน้ าเนื่ องจากเกษตรกรทราบและตระหนักถึงความสาคัญของการมีบ่อ
พักน้ า มีการลอกเลนเป็ นบางครั้งโดยใช้จุลินทรี ยช์ ่วยในการบาบัดพื้นบ่อทาให้พ้ืนบ่อไม่เกิดปั ญหา
สามารถเลี้ยงต่อไปได้ และตากบ่อจนแห้งก่อนการเลี้ยงเนื่องจากจะช่วยสลายของเสี ยที่หมักหมมอยู่
บริ เวณพื้นบ่อ เกษตรกรเลือกใช้แหล่งพันธุ์ลูกกุง้ ขาวจากโรงเพาะฟักที่ได้รับมาตรฐานโดยเน้นด้าน
คุณภาพมากกว่าราคา อาหารส่ วนใหญ่ใช้อาหารกุง้ กุลาดาเนื่ องจากผลการเลี้ ยงดีกว่าใช้อาหารกุง้
ขาว ซื้ ออาหารผ่านตัวแทนจาหน่ าย บางส่ วนซื้ ออาหารจากบริ ษทั เกษตรกรที่ได้รับเครดิ ตจาก
ตัวแทนจาหน่ายส่ งผลทาให้มีตน้ ทุนทางด้านอาหารสู งขึ้น
ปั ญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่พบมากที่สุด คือ ปั ญหาโรคระบาด ฟาร์ มขนาด
ใหญ่ มี ค วามกัง วลเรื่ องปั ญหาโรคระบาดมากกว่า ฟาร์ ม ขนาดเล็ก เนื่ องจากฟาร์ ม ขนาดใหญ่ มี
จานวนบ่อเลี้ ยงมากกว่า หากมี การเกิ ดโรคระบาดขึ้ นจะทาให้ฟาร์ มขนาดใหญ่มีโอกาสสู ญเสี ย
มากกว่า รวมถึงมีการจ้างแรงงานในการเลี้ ยง เจ้าของฟาร์ มอาจควบคุ มดูแลไม่ทว่ั ถึ ง ซึ่ งต่างจาก
ฟาร์ มขนาดเล็กที่เกษตรกรเป็ นเจ้าของและเลี้ ยงกุง้ เอง ทาให้การดูแลและความเอาใจใส่ ในฟาร์ ม
ขนาดเล็กจะทาได้ดีกว่า ปัญหาที่พบรองลงมาคือ อาหารกุง้ มีราคาแพง จะเห็นได้กว่าฟาร์ มขนาด
ใหญ่มีความกังวลในเรื่ องของราคาอาหารมากกว่าฟาร์ มขนาดเล็ก เนื่ องจากฟาร์ มขนาดใหญ่น้ นั มี
จานวนบ่อเลี้ ยงกุง้ จานวนมาก การต่อรองเรื่ องส่ วนลดเรื่ องของอาหารนั้นมีความจาเป็ นอย่างมาก
เพราะการได้ราคาอาหารที่ถูกกว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก
3. การจัดการฟาร์ มของเกษตรกร
ประเด็นการวางแผนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและด้านการกาหนดทิศทาง การ
จัดองค์การ การดาเนินการด้านสุ ขอนามัย และการชี้ นา ของฟาร์ มทั้ง 2 ขนาดมีความแตกต่างกัน
(P≤0.05) เนื่ องจากฟาร์ มขนาดใหญ่ผจู้ ดั การฟาร์ มหรื อผูป้ ระกอบการมีบทบาทที่ชดั เจน ประกอบ
กับฟาร์ มขนาดใหญ่มีศกั ยภาพในด้านของขนาดของทุนมากกว่า จึงทาให้ฟาร์ มขนาดใหญ่สามารถ
จัดการวางแผนงานได้มากกว่าฟาร์ มขนาดเล็ก ส่ วนประเด็นวางแผนด้านการกาหนดแผนงาน การ
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานว จิ ยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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ดาเนินการด้านการจัดการทัว่ ไป การจัดการด้านปั จจัยการผลิตกุง้ ขาว การจัดการสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรคกุง้ ขาว ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่ ง และการควบคุม ของฟาร์ มทั้ง 2 ขนาด
ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) เนื่ องจากรู ปแบบของการเลี้ยงกุง้ ในพื้นที่ศึกษามีรูปแบบความคล้ายคลึง
กัน ความรู ้ทางกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็ นรู ปแบบเดียวกัน ลักษณะบ่อเลี้ยงกุง้
อยูต่ ิดกันอย่างหนาแน่นจึงมีขอ้ ได้เปรี ยบเรื่ องการเรี ยนรู้และได้รับการถ่ายทอดรู ปแบบการเลี้ยง แต่
มีขอ้ เสี ย คือ สภาพพื้นที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย ทาให้ทุกฟาร์มในพื้นที่ตอ้ งมีการ
จัดการการเลี้ ย งและระบบป้ องกันโรคที่ ดี เหตุ ผ ลดัง กล่ า วท าให้ก ารจัดการการเลี้ ย งกุ้ง ขาวใน
ประเด็นดังกล่าวนั้นไม่แตกต่างกัน
4. ต้ นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งขาวของเกษตรกร
ต้น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต กุ้ง ขาวส่ ว นใหญ่ เ ป็ นต้น ทุ น ผัน แปรซึ่ งสู ง กว่า ต้น ทุ น คงที่
ต้นทุนผันแปรที่สูงที่สุด ได้แก่ ค่าอาหารกุง้ รองลงมา คือ ค่าไฟฟ้ า และค่าลูกพันธุ์กุง้ ขาว จะเห็นได้
ว่าค่าอาหารกุง้ เป็ นต้นทุนหลักจึงควรพิจารณาต้นทุนนี้ เป็ นสาคัญ โดยพิจารณาประสิ ทธิ ภาพการ
กินอาหาร การเก็บข้อมูลเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าอัตราการแลกเนื้ อ (FCR) และอัตราการ
เจริ ญเติบโต (ADG) ซึ่ งสามารถช่วยในการวางแผนจัดการในเรื่ องของการให้อาหารและสามารถ
ช่วยลดต้นทุนส่ วนนี้ ลงได้ ส่ วนผลตอบแทน พบว่า รายได้สุทธิ ฟาร์ มขนาดใหญ่สูงกว่าฟาร์ ม
ขนาดเล็ก เนื่ องจากฟาร์ มขนาดใหญ่มีขนาดของทุนที่สูงจึงสามารถเลี้ ยงกุง้ ได้ในระยะเวลาที่นาน
ทาให้เลี้ยงกุง้ ได้ขนาดกุง้ ที่ใหญ่กว่าซึ่ งขนาดกุง้ จะมีความสัมพันธ์กบั ราคาขาย คือ กุง้ ที่มีขนาดใหญ่
จะขายได้ราคาสู ง กว่า อี กทั้ง ฟาร์ ม ขนาดใหญ่ ที่มี ขนาดของทุ นสู ง สามารถที่ จะใช้อุป กรณ์ และ
เครื่ องมื อที่ มีประสิ ทธิ ภาพเข้ามาช่ วยในการวางแผนจัดการการเลี้ ยงได้มากกว่า จึ งส่ งผลทาให้
ฟาร์ มขนาดใหญ่มีผลการเลี้ ยงที่ ดี ฟาร์ มขนาดใหญ่ มีรายได้สุทธิ แตกต่า งจากฟาร์ มขนาดเล็ก
(P≤0.01) เนื่ องจากฟาร์ มทั้ง 2 ขนาด มีการจัดการฟาร์ มของเกษตรกรบางประการที่แตกต่างกัน
เช่ น การวางแผน ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และด้านการกาหนดทิศทาง การจัดองค์การ
การดาเนินการด้านสุ ขอนามัย และการชี้ นา อาจส่ งผลทาให้รายได้สุทธิ แตกต่างกัน สรุ ปได้วา่ การ
จัดการฟาร์มบางประการที่แตกต่างกันของฟาร์ มทั้ง 2 ขนาดนั้นส่ งผลต่อรายได้สุทธิ ที่แตกต่างกัน
5. ปัจจัยการผลิตทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการผลิตกุ้งขาวของเกษตรกร
การวิเคราะห์ ปั จจัย การผลิ ตที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต พบว่า ปั จจัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม (P≤0.01) ได้แก่ ขนาดของทุน เนื่ องจากขนาดของทุนมี ผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการผลิตกุง้ ขาว ฟาร์ มที่มีขนาดทุนสู งกว่าสามารถวางแผนทางด้านการเลี้ยงกุง้ ได้
ในระยะยาวกว่า และจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถมาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
เลี้ ยงได้มากกว่า ดังนั้นขนาดของทุนจึงปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตกุง้ ขาวของ
เกษตรกร
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยั “มสธ. วิจยั ประจ าปี 2554”
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมด้านผลผลิตของกุง้ ขาว ระหว่างการเลือกใช้อาหารกุง้ กุลาดากับ
อาหารกุง้ ขาวในการเลี้ยง เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาใช้อาหารกุง้ กุลาดาในการเลี้ยง
กุง้ ขาว ซึ่ งอาหารกุง้ กุลาดามีราคาสู งกว่าอาหารกุง้ ขาว โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของต้นทุนและ
ผลตอบแทน ถ้าผลไม่แตกต่างกันเกษตรกรควรเลือกใช้อาหารกุง้ ขาวที่มีตน้ ทุนที่ต่ากว่าเพราะจะ
เป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุง้ ขาวในพื้นที่ศึกษา
3. จากปัญหาด้านโรคระบาด ระบบในการป้ องกันโรคจึงมีความสาคัญมาก เกษตรกร
จะต้องมีการจัดการและการทาระบบป้ องกันโรคที่ดี เพื่อลดความเสี่ ยงจากการเกิดโรคระบาด
4. การจัดการฟาร์มทางด้านการวางแผนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและด้านการ
กาหนดทิศทาง การจัดองค์การ การดาเนินการด้านสุ ขอนามัย และการชี้นาของฟาร์ มขนาดใหญ่
และขนาดเล็กมีความแตกต่างกัน (P≤0.05) ซึ่งอาจส่ งผลต่อรายได้สุทธิ ที่แตกต่างกัน ควรพิจารณา
ประเด็นดังกล่าวมาเป็ นแนวทางเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตกุง้ ขาวให้ดียงิ่ ขึ้น
5. ควรศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลในจังหวัดอื่นๆ ในด้านการบริ หารจัดการฟาร์มของเกษตรกร
เนื่องจากสภาพพื้นที่การเลี้ยงที่มีความต่างกัน เกษตรกรอาจมีการบริ หารจัดการการเลี้ยงที่ต่างกัน
และอาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตแตกต่างกัน
6. ควรศึกษาด้านช่องทางของตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการจาหน่าย
ผลผลิตกุง้ ขาวให้มีศกั ยภาพด้านราคามากยิง่ ขึ้น
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นางสาวรัชนี พลแสน นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักวิชาการ มสธ.áÅÐ¤³Ð
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ตามประเด็นการประเมินตัวชี ้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร. กลุม่ ตัวอย่างในการ
วิจัยประกอบด้ วย 1) คณาจารย์ประจา มสธ. จานวน 308 คน จาก 383 คน (ร้ อยละ 84.8) 2) นักศึกษาที่เข้ ารับการ
อบรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 7,273 คน จาก 10,981 คน (ร้ อยละ 66.2) และ 3) เอกสารที่เกี่ยวข้ องจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 8 หน่วยงาน วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณที่รวบรวมโดยใช้ แบบสอบถามด้ วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั มีประเด็นที่ มสธ. ดาเนินการในระดับมากที่สดุ 7 ประเด็น ดังนี ้ 1) มสธ. มีการส่งเสริ มให้ คณาจารย์มี
ความรู้ความเข้ าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดาเนินการได้ ตามแนวทางที่
กาหนด (ร้ อยละ 86.9) 2) มสธ. มีมาตรการให้ คณาจารย์ดาเนินการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ น
รายบุคคลทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ร้ อยละ 84.2) 3) มสธ. จัดให้ มีการสารวจ หรื อการวิจยั หรื อการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์
ให้ เป็ นการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ ของคณาจารย์ และเพิ่ม
สัดส่วนการปฏิบตั ิจริ ง และการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้ อยละ 79.7 - 82.5) 4) มสธ.
มีการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของอาจารย์และนักศึกษา
(ร้ อยละ 89.8) 5) มสธ. มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์
ประจาของสถาบันที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ย นรู้ ที่ จัดให้ ผ้ ูเรี ย นและอิง พัฒนาการของผู้เ รี ยนโดยการประเมิน เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนาผลที่ได้ มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพได้ (ร้ อยละ 94.9) 6) มสธ. ส่งเสริ มให้ คณาจารย์ ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยน และนาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน (ร้ อยละ 90.0) 7) มสธ. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์นาผลการประเมิน
การเรี ยนการสอนมาปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ (ร้ อยละ 79.7) และ
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.43)
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตัวชี ้วัดของ ก.พ.ร. ความคิดเห็นของนักศึกษา
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 learnercentered 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

บทนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัว่ ไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผ้ ู ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทาง
การศึกษาสาหรับผู้สาเร็ จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้ องการของบุคคลและสังคม โดยมีพนั ธกิจหลัก 4
ประการคือ 1) พัฒนาการเรี ยนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สงั คมแห่ง การ
เรี ยนรู้ และสังคมฐานความรู้ 3) วิจยั เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 4) อนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีพนั ธกิจสนับสนุน 1 พันธกิจ ซึ่งเป็ นพันธกิจที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของ
มหาวิ ท ยาลัย ที่ ท าหน้ าที่ ส นับ สนุน การด าเนิ น งานของทุก พัน ธกิ จ และการพัฒ นาองค์ ก รโดยรวม
(กองแผนงาน 2552 : 3-1)
ในปี งบประมาณ 2552 ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบข้ าราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะ
หน่วยงานที่ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ได้ มีการประเมินผล
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ ตวั ชี ว้ ัดที่ 17 ประสิทธิ ภาพของการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ เพื่อติดตามความก้ าวหน้ า และความสาเร็ จของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาตามมาตรา
22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดไว้ ว่า “การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่า
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ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ ” โดยให้ กรอบ
การประเมินประสิทธิ ภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อ และ
มหาวิทยาลัยได้ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยให้ ทาการวิจยั และจัดทาสรุปผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ โดยสอบถามจากคณาจารย์ โดยตรง สอบถามจากนักศึก ษาทัง้ ระดับปริ ญ ญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา และเก็บรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การวิจยั ในเรื่ องดังกล่าวจะมีส่วนทาให้
มหาวิ ท ยาลัย มี ร ายงานการวิ จัย เสนอ ก.พ.ร.ได้ ค รอบคลุม ทุก ประเด็ น และน าผลการวิ จัย ปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตาม
ประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อตัวชี ้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร.
2. เพื่ อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
นิยามศัพท์
ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ อาจารย์
ประจาของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิ สิต นักศึกษา และจัด
ให้ นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เช่น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นคว้ าวิจยั โดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจยั ส่วนบุคคล การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสเลือกเรี ยนได้ หลากหลายวิชาทังในและนอก
้
สาขาวิชา เป็ นต้ น
ประเด็ น การพิ จ ารณา 7 ข้ อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 17 ของ ก.พ.ร. หมายถึ ง ประเด็ น การพิ จ ารณา
ประกอบด้ วย 1) สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริ มให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของ
คณาจารย์ ป ระจ า) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ รู้ เป้ าหมายของการจัด การศึก ษาและหลัก สูต รการศึก ษา
อุดมศึกษา และดาเนินการได้ ตามแนวทางที่กาหนด 2) สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการให้ คณาจารย์ประจา
ส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) ดาเนินการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและ
เข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพผู้เรี ยนนีม้ าปรับปรุ งแผนการสอนในแต่ละ
รายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้น 3) สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ มีการสารวจหรื อ
การวิจยั หรื อการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของคณาจารย์ประจาของสถาบัน
และนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75
ของคณาจารย์ ประจ า) ให้ เ ป็ นการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการ
ถ่ายทอดความรู้ ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบตั ิจริ ง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้เรี ยนให้
มากขึ ้น 4) สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริ มสนับสนุนทาให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ
75 ของคณาจารย์ประจา) มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของตนเองและ
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ผู้เรี ยน 5) สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทาให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75
ของคณาจารย์ประจา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจาของสถาบันที่สอดคล้ องกับสภาพ
การเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยนโดยการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนาผลที่ได้ มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตาม
ศักยภาพได้ 6) สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริ มให้ คณาจารย์ประจาส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของ
คณาจารย์ประจา) ทาวิจัยเพื่อพัฒ นาสื่อและการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และนาผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยน : ในกรณีได้ จดั หาสื่อสาเร็ จรูปที่เป็ นมาตรฐานสากล และเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ
เช่น สื่อวิทยาศาสตร์ สื่อสาเร็ จรู ป สื่อเทคโนโลยี เป็ นต้ น สถาบันศึกษาจะต้ องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและ
พิจารณารวมทังมี
้ การประเมินและรายงานผลการใช้ สื่อในการพัฒนาผู้เรี ยนด้ วย 7) สถาบันอุดมศึกษามี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ประจา) มีการนาผลการ
ประเมินการเรี ยนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ ท่ีเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ หมายถึง ความพึงพอใจต่อระบบการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความ
คิดเห็นต่อการเรี ยนการสอนในเรื่ อง การถ่ายทอดความรู้ ของวิทยากร การสร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการ
เรี ย นรู้ การสรุ ป สาระส าคัญ การเปิ ดโอกาสให้ นัก ศึก ษาได้ ท ากิ จ กรรรมฝึ กปฏิ บัติ การใช้ เ อกสาร
ประกอบการสอน ความเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล เป็ นต้ น
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการวิจัย
1. นาผลการวิจยั ไปจัดทาเป็ นรายงานวิจยั ประเมินผลตามตัวชี ้วัดที่ 17 เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันใน
การปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปี งบประมาณ 2552
2. นาผลการวิจัยไปใช้ ในการปรับปรุ ง พัฒ นาการเรี ยนการสอนของสาขาวิช าต่างๆ และของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ ให้ ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ ท่เี น้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยดึ หลักว่ าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่ าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สุด โดย กระบวนการจัดการศึกษาจะต้ องส่ งเสริมให้
ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และได้ แบ่ งรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ซึง่ มุง่ พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ดังนี ้ (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2551:155-158)
1. การเรี ยนรู้จากกรณี ปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2. การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (individual study)
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3. การเรี ยนรู้ แบบสรรคนิ ยม (Constructivism)
4. การเรี ยนรู้จากการสอนแบบเอส ไอ พี (SIP)
5. การเรี ยนรู้ แบบแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
6. การเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
7. การเรี ยนรู้ ทีเ่ น้นการวิ จยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
8. การเรี ยนรู้ทีใ่ ช้วิธีสร้ างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารั บรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี งบประมาณ 2551 (ฉบับส่งวิจัยสถาบัน) โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) เพื่อประเมินและเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการเรี ยนการสอนของ
มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิ ร าชตามประเด็นการพิจ ารณา 7 ข้ อตั ว ชี ว้ ั ด ที่ 23 ของ ก.พ.ร. 3) เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของวิทยากร โดยจ าแนกตาม
สาขาวิชาโดยจาแนกตามสาขาวิชา และกลุม่ สาขาวิชา 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยใช้ แบบสอบถามคณาจารย์ แบบสอบถามนักศึกษาและแบบบันทึกข้ อมูล ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. ประเด็นที่ 1 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้ าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 96.2 เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
2. ประเด็นที่ 2 ระดับปริ ญญาตรี คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและ
เข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลระดับปริ ญญาตรี อยู่ในระดับ มาก คิดเป็ นร้ อยละ 76.9 เมื่อเปรี ยบเทียบแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกิจกรรมการแนะ
แนวการศึกษาหรื อการให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์ /Internet ( = 10.221) และการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
ชุดวิชาต่างๆ ( =8.448) ระดับบัณฑิ ตศึกษา คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยน
และเข้ า ใจผู้เ รี ยนเป็ นรายบุคคลระดับบัณฑิ ตศึก ษาอยู่ในระดับมากที่ สุด คิด เป็ นร้ อยละ 93.5 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบแยกตามกลุม่ สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม
3. ประเด็นที่ 3 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญโดยการลดการถ่ายทอด ความรู้ เพิ่มการปฏิบตั ิจริ งและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้เรี ยน อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้ อยละ 83.8 - 87.5) เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่ม สาขาวิชา พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันที่ระดับ .05 ในทุกกิจกรรม
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4. ประเด็นที่ 4 คณาจารย์สว่ นใหญ่ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 85.0 เมื่ อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
5. ประเด็นที่ 5 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยน และอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 83.5
เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในกิจกรรมการประเมินผลชุดวิชาฝึ กปฏิบตั เิ สริมทักษะโดยการให้ คะแนน P C R ( =11.908)
6. ประเด็นที่ 6 คณาจารย์ส่วนใหญ่ มีการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 80.7 เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตามกลุ่ม
สาขาวิช า พบว่า มี ความแตกต่า งกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในกิ จ กรรมการนาผลการ
ประเมิ นการอบรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชี พมาใช้ ในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน เช่น เมื่ อ
นักศึกษาทากิจกรรมรายบุคคล จะพบข้ อบกพร่ องของนักศึกษา แล้ วนาข้ อบกพร่องนันมาอธิ
้
บาย หรื อให้
กิจกรรมเพิ่ม หรื อบอกจุดบกพร่องเพื่อให้ นกั ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่ องนัน้ ๆ ฯลฯ ( = 7.280)
7. ประเด็นที่ 7 มีคณาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและนาผลไปใช้ พฒ
ั นา
ผู้เรี ยนทุกสื่อ จานวน 237 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.3 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สดุ และคณาจารย์มีการนาผลวิจยั
เพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผู้เรี ยน อยู่ในระดับมาก-มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 83.0 เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตาม
กลุม่ สาขาวิชา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ .05
8. ประเมินและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ ยวกับคุณภาพการปฏิบัติง านของ
วิทยากร พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ ( X = 4.54) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากรจาแนก
ตามสาขาวิชาที่สงั กัด พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สดุ คือ ศิลปศาสตร์
( X = 4.57) ศึกษาศาสตร์ ( X = 4.58) นิติศาสตร์ ( X = 4.58) วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ( X = 4.52) มนุษย
นิเวศศาสตร์ ( X = 4.65) รัฐศาสตร์ ( X = 4.50) ส่งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ ( X = 4.55) และ
พยาบาลศาสตร์ ( X = 4.82) นักศึกษาสาขาวิชาที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ วิทยาการ
จัดการ ( X = 4.44) เศรษฐศาสตร์ ( X = 4.42) นิเทศศาสตร์ ( X = 4.42) และวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ( X = 4.43) และเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร
จาแนกตามสาขาวิชา พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของวิทยากร จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

147

วิธีการวิจัย
ประชากร/กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
1. ประชากร แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ประชากร คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยเก็บข้ อมูลทังหมดจากคณาจารย์
้
ข้าราชการ อาจารย์พนักงานที่ทาหน้ าที่สอนในสาขาวิชา 12 สาขาวิชา
2 สานัก ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ไม่รวมคณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ) จานวน 363 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างนัก ศึกษามหาวิ ทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ ราช โดยสุ่ม แบบแบ่ง ชัน้ นักศึก ษา และเก็ บข้ อมูล จาก
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และบัณ ฑิ ต ศึก ษาที่ เ ข้ า รั บ การอบรมเข้ ม ชุด วิ ช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ ปี
การศึกษา 2/2551 ในช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2552 จานวน 10,981 คน
2. กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 8 หน่วยงาน ดังนี ้ 1) สานักทะเบียน
และวัดผล 2) ส านัก บรรณสารสนเทศ 3) ส านัก บัณ ฑิต ศึก ษา 4) ส านัก บริ การการศึกษา 5) สานัก
เทคโนโลยีการศึกษา 6) สานักคอมพิวเตอร์ 7) สถาบันวิจยั และพัฒนา 8) สานักวิชาการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มี 2 ชุดได้ แก่ แบบสอบถามสาหรับนักศึกษาและแบบสอบถามสาหรับ
คณาจารย์ โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือจากการศึกษาเกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. เอกสาร วรรณกรรม
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา โดยคณะทางานประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการตัวชี ้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญประจาปี
งบประมาณ 2552 ที่ประกอบด้ วยตัวแทนคณาจารย์จาก 12 สาขาวิชา
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. การศึกษาโครงสร้ างหลักสูตรการเรี ยนการสอน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 8 หน่วยงาน
2. ใช้ แบบสอบถาม โดยมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก 1) คณาจารย์ จานวน 363 คน ได้ รับ
แบบสอบถามคืน จานวน 308 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 84.8 2) นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ที่เข้ ารับการอบรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชีพ จานวน 10,981 คน ได้ รับแบบสอบถามคืน จานวน
7,273 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 66.2
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ และนาเสนอ
ในรูปตาราง
2. ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา และนาเสนอในรูปความเรี ยง
ผลการวิจัยและอภิปราย
1. ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่ (อย่ างน้ อย
คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ประจา) มีความรู้ ความเข้ าใจ รู้ เป้าหมายของการจัดการศึกษา
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และหลั กสู ตรการศึก ษาอุ ด มศึก ษา และด าเนิ นการได้ ต ามแนวทางที่ก าหนด ผลการวิจัย พบว่า
คณาจารย์ ส่วนใหญ่ มี ความรู้ ความเข้ า ใจ รู้ เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูต รการศึกษา
อุดมศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ 86.9) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 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 ที่ สุ ด ( ร้ อ ย ล ะ 9 6 . 2 ) ทั ้ง นี ้ เ นื่ อ ง จ า ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริ มให้ คณาจารย์มีความรู้ความเข้ าใจ รู้ เป้าหมายของการ
จัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดาเนินการได้ ตามแนวทางที่กาหนด ดังจะเห็นได้ จาก
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ซึ่งเป็ นพนักงานใหม่ทุกคน มีการจัดทาคู่มือพนักงานเพื่อให้
พนักงานใหม่ได้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนการสอน และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน
ปี งบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในวันที่ 15-17 กันยายน 2552 ณ สวนบวก
หาด อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี มีอาจารย์ซงึ่ เป็ นพนักงานใหม่เข้ ารับการปฐมนิเทศ จานวน 33 คน (กอง
การเจ้ าหน้ าที่ 2552)
มหาวิทยาลัยให้ ความสาคัญกับการปรับปรุ ง /ควบรวมหลักสูตรตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตร
สกอ.ที่กาหนดให้ ทุกหลักสูตรทาการปรับปรุ งหลักสูตรเข้ าสู่เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร พ.ศ.2548 ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับจากมีประกาศฯ จึงได้ จดั ให้ มีการจัดประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา เพื่อหาแนวทางการเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรและชุดวิชาให้ แล้ วเสร็ จตาม
เกณฑ์ สกอ. ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้ องสามศร อาคารอเนกนิทศั น์ มี
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา จานวน 136 คน (สานักวิชาการ 2552)
และเพื่อให้ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้ อง มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการ
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยได้
เป็ นอย่างดี มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั สัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง “ ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
กับการจัดการศึกษาทางไกล ” เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-12.00 น. โดยเรี ยนเชิญ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้ าน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ เป็ นวิทยากร มีผ้ เู ข้ าร่วม
สัมมนา จานวน 65 คน และได้ มีการจัดทา VCD การสัมมนาแจกให้ คณาจารย์ทกุ คนด้ วย (สานักวิชาการ
2552)
2. ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่ (อย่ างน้ อย
ร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ประจา) ดาเนินการวิเคราะห์ ศักยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ น
รายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์ ศักยภาพผู้เรี ยนนี้มาปรั บปรุ งแผนการสอนในแต่ ละรายวิชา
และแต่ ละภาคการศึกษาให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นผลการวิจยั พบว่า ระดับปริญญาตรี คณาจารย์
มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้ อยละ 82.4)
และมีการนาผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนไปใช้ ในการปรับปรุงการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ (ร้ อยละ 84.5) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า
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อยู่ในระดับมาก (ร้ อยละ 76.9) ระดับบัณฑิตศึกษาคณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและ
เข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล อยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ 85.9) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551
ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้ อยละ 85.8) และมีการนาผลการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนไปใช้ ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ทังนี
้ ้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ เป็ นมหาวิทยาลัย ในระบบเปิ ด มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ และศึกษาหาความรู้ ด้ วยตนเองจากสื่อรู ปแบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดทาขึ ้น โดยเฉพาะสื่อหลักที่เป็ นเอกสารการสอน ประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาประจาชุดวิชา
ซึ่ง ในแต่ล ะหน่วยจะมี แผนการสอนให้ นักศึก ษาได้ ท ราบวัต ถุประสงค์การเรี ยน แนวคิดสาคัญ แบบ
ประเมินตนเองก่อนเรี ยน ซึ่งจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยในการวิเคราะห์ศกั ยภาพผู้เรี ยนว่ามีความรู้ ในเรื่ องที่จะเรี ยน
มากน้ อ ยเพี ย งใด จากนัน้ ผู้เ รี ย นได้ ศึกษาหาความรู้ จากเอกสารการสอน ทากิ จ กรรมระหว่า งเรี ย น
ประเมินผล มีการประเมินผลก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลหลังเรี ยนเมื่อจบการเรี ยนแต่ละ
หน่วย และมีกิจกรรมให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกปฏิบตั แิ ละสามารถตรวจสอบคาตอบได้ ด้วยตนเอง
3. ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ มีการสารวจ หรื อการวิจัย หรื อการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญของคณาจารย์ ประจาของสถาบัน และนาข้ อมูลที่
ได้ มาปรั บปรุ งพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่ (อย่ างน้ อยร้ อยละ 75 ของ
คณาจารย์ ประจา) ให้ เป็ นการจัดประสบการณ์ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ โดยการลดสัดส่ วนการ
ถ่ ายทอดความรู้ ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่ วนการปฏิบัติจริ ง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ าง
ผู้เรี ยนให้ มากขึ้นผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ และมีการนาข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจ หรื อการวิจยั หรื อการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มาปรับปรุ งพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่ม
สัดส่วนการปฏิบตั จิ ริ ง และเพิ่มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยน อยู่ในระดับมากที่สดุ 3 ใน 4 กิจกรรม
(คิดเป็ นร้ อยละ 79.7 - 82.5) เทียบกับผลการวิจัยปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ
(2551) พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สดุ 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้ อยละ 83.8-87.5) เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ ในระบบที่เป็ นการเรี ยนการสอนทางไกล เช่น ปฏิสัมพันธ์ e-Learning การสอน
เสริ มแบบปกติ การสอนเสริ มแบบเข้ มพิเศษ อมรมเข้ มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนาเสริ ม การ
สัมมนาเสริมเข้ มแล้ ว คณาจารย์ได้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ อภิปรายหรื อแสดงความคิดเห็น จัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยน และให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถาม อยู่ในระดับมาก-มากที่สดุ ในกิจกรรมดังกล่าว แต่ในส่วน
ของการที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการปฏิบตั ิจริ งนันคณาจารย์
้
มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบตั จิ ริง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยน อยู่
ในระดับน้ อย เนื่องจาก ด้ วยลักษณะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนด้ วยระบบการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ มีการปฏิบตั จิ ริง หรื อการปฏิบตั เิ สริมทักษะในบางสาขาวิชา บางหลักสูตร
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มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนได้ หลากหลายวิชาทังในและนอกคณะ
้
การเปิ ดชุดวิชา
เลือกเสรี /ค้ นคว้ าอิสระที่ครอบคลุมองค์ความรู้ ต่างๆ โดยจะเห็นได้ จากมีหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และ
บัณ ฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวน 63 หลักสูตร ที่ การกาหนดให้ นักศึกษาเรี ยนชุดวิชาเลื อกเสรี /
ค้ นคว้ าอิสระ รวมทังสิ
้ ้น 79 ชุดวิชา (สานักวิชาการ 2552) มีการส่งเสริ มการสร้ างประสบการณ์จริ ง โดย
จัดทาเอกสารคูม่ ือการศึกษาที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของผู้เรี ยน และสามารถวางแผนการเรี ยนได้ ด้วย
ตนเองตามคาแนะนาของมหาวิทยาลัย มีสื่อการสอนที่หลากหลาย มีเอกสารการสอนและประมวลสาระ
ชุดวิชาที่ดีช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาได้ ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลทุกชุดวิชา มีการส่งเสริ ม
การสร้ างประสบการณ์จริ งโดยจัดให้ นกั ศึกษาทังปริ
้ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ /ฝึ กอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู้ โดยในปี งบประมาณ 2551 มีการฝึ กจานวน 426 ชัว่ โมง มีนกั ศึกษาเข้ ารับการ
ฝึ กจานวน 5,430 คน จัดให้ มีบริการห้ องคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาที่ศนู ย์วิทยบริ การจานวน 10 ศูนย์ทวั่
ประเทศจานวน 90 เครื่ อง และจัดบริ การห้ องคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาจานวน 277 เครื่ อง มีนกั ศึกษา
เข้ ารับบริการ จานวน 5,430 คน (สานักคอมพิวเตอร์ 2551)
มหาวิ ท ยาลัย เปิ ดบริ ก ารให้ นัก ศึก ษาใช้ ห้ อ งสมุด วัน จัน ทร์ – วัน เสาร์ เวลาราชการ และเปิ ด
ห้ องสมุดในวันอาทิตย์ ในวันที่มีนกั ศึกษาเข้ ารับการสัมมนาวิทยานิพนธ์ ในรอบ 12 เดือน มีผ้ ูใช้ บริ การ
จานวน 311,210 คน และยังจัดให้ มีระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ http://library.stou.ac.th ซึ่งเปิ ดบริ การ
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ บริ การฐานข้ อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับนักศึกษาและประชาชน
ทัว่ ไป มีช่องทางการให้ บริ การสารสนเทศแก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านชุมสายโทรศั พท์ 1222 ทัว่
ประเทศ และมีการจัดบริ การ Ask a Librarian ทังทางเว็
้
บไซด์ โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail และผู้ที่เข้ ามาใช้
บริการในห้ องสมุดโดยตรง (สานักบรรณสารสนเทศ 2552)
4. ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมสนับสนุนทาให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่
(อย่ า งน้ อยร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ป ระจ า) มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ใ นการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยน ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยนอยู่ในระดับมากที่สุด (คิดเป็ นร้ อยละ 89.8) และ
คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ ของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ (คิดเป็ นร้ อยละ 87.5) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551)
พบว่า อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 85.0 เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราชเป็ น
มหาวิทยาลัยเปิ ดจึงได้ ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีเป็ นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ จากมีการ
จัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ กบั คณาจารย์เพื่อการสืบค้ น การติดต่อกับนักศึกษา และการพัฒนาบทเรี ยน
โดยยึดหลักคณาจารย์ 1 คน ต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ซึ่งในปี 2552 คณาจารย์สาขาวิชาจานวน 12
สาขาวิชา ได้ รับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทกุ คนและอาจารย์ประจาสานักซึ่งมีอยู่ 2 สานัก คือสานักทะเบียนและ
วัดผล และสานักเทคโนโลยีการศึกษา ยังได้ รับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเอง
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จานวน 382 เครื่ อง โดยในทุกเครื่ องสามารถเข้ าเครื อข่ายของห้ องสมุดและ Internet ได้ ทุกจุด และยังมี
บริการปรับซ่อมแซมเครื่ องตลอดเวลา โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากสานักคอมพิวเตอร์ มาให้ บริ การตามที่ร้องขอทุก
ครัง้ (สานักคอมพิวเตอร์ 2552) มีการจัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดย
จัดสรรไว้ ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท-เอก ได้ มาใช้ บริ การโปรแกรมคานวณทาง
สถิติตา่ งๆ การสืบค้ นข้ อมูลจานวน 10 เครื่ อง และจัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริ การสืบค้ น การค้ นคว้ า
Internet เข้ าเครื อข่ายห้ องสมุด ในห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 90 เครื่ อง (สานัก
บรรณสารสนเทศ 2552) จัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริ การสืบค้ นต่างๆ ในศูนย์วิทยพัฒนาบริ การของ
มหาวิทยาลัยอีก 10 แห่งจานวน 90 เครื่ อง เพื่อบริ การนักศึกษาที่อยู่ตา่ งจังหวัดทัง้ 10 แห่งสามารถไปใช้
บริการได้ ตลอดเวลา รวมทังในวั
้ นเสาร์ และอาทิตย์ (สานักคอมพิวเตอร์ 2552)
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริ มให้ คณาจารย์มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของตนเองและผู้เรี ยน โดยการจัดอบรมความรู้ด้านการใช้ เทคโนโลยี สาหรับคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี งบประมาณ 2552 มีการจัดฝึ กอบรม 30 ครัง้
426 ชัว่ โมง มีคณาจารย์และบุคลากรเข้ ารับการฝึ กอบรม จานวน 540 คน (สานักคอมพิวเตอร์ 2552)
5. ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมสนับสนุนทาให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่
(อย่ างน้ อยร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ประจา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ ประจาของ
สถาบั นที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการเรี ย นรู้ ที่ จั ด ให้ ผ้ ู เ รี ยนและอิ งพั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นโดยการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ท่ีคานึงถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล และสามารถนาผลที่ได้ มา
ปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การสอน เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพได้ ผลการวิ จัย พบว่ า
มหาวิทยาลัยมี การส่งเสริ ม สนับสนุนทาให้ คณาจารย์ ประจาส่วนใหญ่ ประเมินผลการจัดการสอนของ
คณาจารย์ประจาของสถาบันที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนรู้ ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน
โดยการประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ
94.9) เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ร้ อยละ 83.5) และมีการนาผลที่ได้ มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอนของคณาจารย์เพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพได้ อยู่ในระดับมากที่ สุด (ร้ อยละ 89.3) ทังนี
้ เ้ นื่องจากมหาวิทยาลัยส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ คณาจารย์ส่วนใหญ่ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการเรี ยนรู้ที่จดั
ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน ด้ วยการประเมินประสิทธิภาพการสอนจากเอกสารการสอนซึ่งเป็ น
สื่อหลัก โดยที่แต่ละหน่วยในเอกสารการสอนมีแผนการสอนให้ นกั ศึกษาได้ ทราบแนวคิดและวัตถุประสงค์
การเรี ยน กิจ กรรมระหว่างเรี ยน สื่ อการสอน และประเมิ นผลก่อนเรี ยน และประเมิ นผลหลัง เรี ยนโดย
นักศึกษาสามารถตรวจสอบคาตอบได้ ด้วยตนเอง และในระหว่างเรี ยน เมื่อจบการเรี ยนแต่ละเรื่ องจะมี
กิจกรรมท้ ายเรื่ องให้ นกั ศึกษาได้ ทบทวนและมีแนวตอบกิจกรรมให้ นกั ศึกษาสามารถตรวจสอบคาตอบได้
ด้ วยตนเอง
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นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์ประเมินผลประสิทธิภาพการจัดการสอน
จากกิจกรรมอื่นๆ ที่จดั เพิ่มเติมขึ ้นให้ กบั นักศึกษาเพื่อประเมินผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล อาทิ การสอนเสริ มแบบ
เข้ มพิเศษ การอบรมเข้ มชุดวิชา การอบรมเข้ มพิเศษ การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ การสัมมนาเสริ ม และการ
สัมมนาเข้ ม ประเมินผู้เรี ยนด้ วยการออกข้ อสอบและหรื อปรับปรุ งคุณภาพข้ อสอบ และตรวจงานของ
ผู้เรี ยน/การทากิจกรรมประจาชุดวิชา ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่เที่ยงตรง ก่อน
ดาเนินการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ/ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม คณาจารย์ซึ่งเป็ นวิทยากรประจากลุ่มจะจัดกลุ่ม
นักศึกษาที่ส่งเสริ มให้ เกิดสภาพการเรี ยนรู้ ที่อิงประสบการณ์ ศักยภาพ และพัฒนาการของนักศึกษา เช่น
การพิจารณาจากประสบการณ์ การทางาน ประวัติการเรี ย น ความถนัด ความสามารถ เป็ นต้ น และใน
ระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ/ทากิจกรรมจะดูแลให้ นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์น้อยมีโอกาสแสดงออก
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ได้ มากขึ ้น โดยการประเมินผลในแต่ละส่วน อาจารย์ประจาจะประเมินผลจากการ
แสดงออกของนักศึกษาเมื่อมาทากิจกรรมที่มหาวิท ยาลัย โดยการสังเกต การซักถาม การกรอกแบบ
ประเมิน หรื อโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือกลุ่ม และผลงาน รวมทัง้ ความเป็ นผู้นา การ
แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาด้ วยกัน หรื อระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ประจา
6. ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมให้ คณาจารย์ ประจาส่ วนใหญ่ (อย่ างน้ อย
ร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ป ระจ า) ท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ และการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย น และน า
ผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน : ในกรณีได้ จัดหาสื่อสาเร็จรู ปที่เป็ นมาตรฐานสากล และเป็ นที่
ยอมรั บในระดับ ชาติหรื อนานาชาติ เช่ น สื่ อวิทยาศาสตร์ สื่ อสาเร็ จรู ป สื่อเทคโนโลยี เป็ นต้ น
สถาบั นศึกษาจะต้ องมีเกณฑ์ ในการคั ดเลือกและพิจารณารวมทั้งมีการประเมินและรายงานผล
การใช้ สื่อในการพัฒนาผู้เรี ยนด้ วย ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณาจารย์การ
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและนาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้ อยละ 90.0) ซึ่ง
ในขณะที่คณาจารย์ทาวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในระดับมาก-มากที่สดุ (ร้ อยละ 77.6-99.4)
เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า มีคณาจารย์ทาวิจยั
เพื่อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและนาผลไปใช้ พฒ
ั นาผู้เรี ยนทุกสื่อ จานวน 237 คน (ร้ อยละ 79.3) ซึ่ง
อยู่ในระดับมากที่สุด และคณาจารย์มีการนาผลวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อไปพัฒนาผู้เรี ยน อยู่ในระดับมาก-มาก
ที่ สุ ด (ร้ อยละ 83.0) เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของมหาวิ ท ยาลัย ด้ ว ยระบบการบริ ห ารจัด การของ
มหาวิทยาลัยที่ให้ สาขาวิชาต่างๆ ใช้ ทรัพยากรทังบุ
้ คคล และเครื่ องมือร่ วมกันเพื่อลดความซ ้าซ้ อน และ
ความสิ ้นเปลืองงบประมาณที่จะเกิดขึ ้น หากแต่ละสาขาจะทาภารกิจต่างๆภายในสาขาวิชาตนเองทังหมด
้
จึงเกิดรู ปแบบการจัดองค์การที่เรี ยกกันว่า “รวมบริ การ ประสานภารกิ จ” ที่มีการจัดตังหน่
้ วยงานกลางที่
รับผิดชอบภารกิจด้ านต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยให้ สาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยใช้ ทรัพยากรในด้ านที่
เกี่ ยวข้ องร่ วมกัน ในด้ านการวิจัยก็ เช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็ น
หน่วยงานกลางทาหน้ าที่ด้านการวิจยั ทังหมดของมหาวิ
้
ทยาลัยโดยจัดให้ มีฐานข้ อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจยั
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ฝึ กอบรมทักษะในการทาวิจัย และดูแลการบริ หารงานวิจัย เมื่อประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการกาหนด
นโยบายอย่างชัดแจ้ งให้ มี การสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนทางไกล โดย
กาหนดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ในแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25522556) และเพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุต ามประเด็นยุท ธศาสตร์ ดัง กล่าว ในปี งบประมาณ 2552 ที่ ผ่านมา
สถาบันวิจยั และพัฒนาได้ จดั อบรมเผยแพร่กลยุทธ์ตา่ งๆ ในการทาวิจยั จานวนทังสิ
้ ้น 13 ครัง้ และได้ มีการ
จัดตังคลิ
้ นิกวิจยั ขึ ้นเพื่อช่วยเหลือและให้ คาแนะนาแก่คณาจารย์ในการทาวิจยั อีกด้ วย (สถาบันวิจยั และ
พัฒ นา 2552) ทัง้ ส านักคอมพิ วเตอร์ ก็ไ ด้ จัดฝึ กอบรมการใช้ โปรแกรม และอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ เ พื่ อ
คณาจารย์สามารถนาไปใช้ ในการวิจยั ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
7. ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการส่ งเสริมสนับสนุนให้ คณาจารย์ ส่วนใหญ่ (อย่ างน้ อย
ร้ อยละ 75 ของคณาจารย์ ป ระจ า) มี ก ารน าผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนมาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์
เห็นว่า มหาวิท ยาลัย ส่ง เสริ ม สนับสนุนให้ คณาจารย์ น าผลการประเมิ นการเรี ย นการสอนมาปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพ อยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ 79.7)
เทียบกับผลการวิจยั ปี งบประมาณ 2551 ของสมคิด พรมจุ้ย และคณะ (2551) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุ
(ร้ อยละ 80.7) โดยมีความคิดเห็นมากที่สดุ ในด้ าน 1) การกาหนดนโยบายซึ่งมหาวิทยาลัยถือว่า เป็ นเรื่ อง
สาคัญ โดยมหาวิทยาลัยมีแนวปฏิ บัติที่ชัดเจนให้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนในทุกระดับ จะต้ องมี การ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยในระดับปริ ญญาตรี นนั ้ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดการสอนเสริ ม / สอน
เสริ ม แบบเข้ ม พิเ ศษ รวมทัง้ การอบรมเข้ ม ชุด วิช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ จะจัดให้ นักศึก ษากรอกแบบ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน ข้ อมูลที่ไ ด้ จากแบบประเมินนัน้ จะนามาวิเคราะห์และนาผลที่ ได้ ม าเป็ น
แนวทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอน ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาก็เช่นเดียวกัน เมื่อมหาวิทยาลัย
จัดการสัมมนาเสริม / สัมมนาเข้ ม จะให้ นกั ศึกษากรอกแบบประเมินและนาผลการประเมินมาเป็ นแนวทาง
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ซึ่งผลการประเมินจะแจ้ งถึงคณาจารย์เป็ นรายบุคคล เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอน 2) การจัดสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริ ม
ให้ สาขาวิชาได้ มีการทาวิจยั ติดตามผลบัณฑิตทังในระดั
้
บปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจาทุกปี ผลที่ได้ จากการทาวิจยั ดังกล่าว ได้ นามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการเรี ยนการสอนใน
ด้ านต่างๆ 3) การกาหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิ ดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ประเมินผลการเรี ยนการ
สอนคือ สานักบริการการศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนจากการสอนเสริม / สอนเสริ มแบบเข้ มพิเศษ และ
การฝึ กปฏิบตั เิ สริมทักษะ สานักบัณฑิตศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนจากการสัมมนาเสริ ม / สัมมนาเข้ ม
และสานักวิช าการประเมินการเรี ยนการสอนจากการอบรมเข้ ม ชุด วิชาประสบการณ์ วิชาชี พ 4) การ
มอบหมาย/สัง่ การให้ดาเนิ นงานโดยจัดให้ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบดังกล่าวให้ ทาการประเมินผลการเรี ยน
การสอนและแจ้ งให้ คณาจารย์แต่ละท่านทราบ 5) การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิ จยั ให้ มีการประเมินผลการ
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เรี ยนการสอนโดยสถาบันวิจยั และพัฒนา ให้ ทนุ วิจยั สถาบันในการวิจยั สื่อและการประเมินผลการเรี ยนการ
สอน และ 6) การจัดบรรยายทางวิ ชาการ หรื อการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การโดยหลายหน่วยงาน ซึ่งการที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการดังกล่าวทาให้ คณาจารย์มีความคล่องตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มศักยภาพ
บทสรุ ป ข้ อเสนอแนะ
ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นที่ผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในการ
เรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้ อในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก-มากที่ สุด แต่เ มื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ ยัง มี ป ระเด็น ที่ มี ข้ อ ปลี ก ย่อ ยที่ ท างมหาวิ ท ยาลัย ควรน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนให้ มากยิ่งขึ ้น เช่น ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ ที่เ น้ นผู้เ รี ยนเป็ นส าคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่ม การปฏิ บัติจ ริ ง และการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ระหว่ า งผู้เ รี ย น โดยให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ อภิ ป รายหรื อ แสดงความคิด เห็ น จัด ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้เรี ยน และให้ ผ้ ูเรี ยนตอบคาถาม อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด แต่มีการจัดฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งในระดับน้ อยที่สุด-น้ อย โดยเฉพาะในกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ e-Learning และการสอนเสริ มแบบ
ปกติ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ คณาจารย์ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั จิ ริงในเนื ้อหาวิชาดังกล่าวเพิ่มมากขึ ้น
ผลการวิจยั พบว่า คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล
ในการทากิจกรรม การสอนเสริ มผ่าน Internet / ดาวเทียม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควร
ส่งเสริ มให้ คณาจารย์มีความรู้ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้เรี ยนและเข้ าใจผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลให้ มาก
ขึ ้น เพื่อนาไปปรับใช้ ในกิจกรรมดังกล่าวให้ มากขึ ้น
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมเกือบทัง้ หมดมีคณาจารย์ในระดับมากถึงมากที่สุดที่ประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ และประเมินเพื่อตัดสินผลการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและนาผลที่
ได้ มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริ มและรณรงค์ให้ คณาจารย์ประเมินผลใน
กิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นอย่างต่อเนื่องและรักษาอยู่ในระดับมากหรื อยกระดับให้ อยู่ระดับมากที่สดุ
โดยการจัดอบรม/สัมมนาคณาจารย์ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประเมินดังกล่าว การให้
อาจารย์ เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ ในกิ จกรรมที่ มีอาจารย์ผ้ ูเชี่ยวชาญหรื อมีประสบการณ์ สูงดาเนินกิจกรรม
ดังกล่าว การจัดทาคูม่ ือการประเมินประสิทธิภาพการสอนให้ คณาจารย์ได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงาน
ด้ านการจัดการสอน นอกจากนี ้ ควรส่งผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะไปยังสาขาวิชาต่างๆ เพื่อจะได้ นาไป
อ้ างอิงเป็ นหลักฐานการประกันคุณภาพ และเป็ นแนวปฏิบตั ติ อ่ ไป
ในประเด็นคณาจารย์มีการดาเนินการประเมินการเรี ยนการสอน และนาผลการประเมินการเรี ยน
การสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เต็มตามศักยภาพนันก็
้ เช่นกัน โดย
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ภาพรวมแม้ วา่ ทัง้ 2 ประเด็นนี ้ คณาจารย์จะปฎิบตั ิอยู่ในเกณฑ์มากที่สดุ ก็ตาม แต่ก็ยงั มีจานวนของผู้ ที่ไม่
มี ก ารด าเนิ น การประเมิ น การเรี ย นการสอน และน าผลการประเมิ น การเรี ย นการสอนมาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอน อยู่ ซึง่ ควรจะมีการชี ้แจงทาความเข้ าใจเช่นกัน เพื่อให้ คณาจารย์ปฏิบตั ิครบ
ทุกชุดวิชา และในการประเมินการเรี ยนการสอนของผู้เรี ยนนัน้ ควรเปิ ดให้ มีระบบการประเมินผ่านเครื อข่าย
Internet ด้ วย เพื่อว่า นักศึกษาที่เข้ ารับการสอนเสริ ม /อบรมเข้ ม/สัมนาเสริ ม/สัมนาเข้ ม อาจจะลืมส่งแบบ
ประเมินจะได้ สามารถประเมินผ่านระบบเครื อข่าย Internet ในภายหลังได้
บรรณานุกรม
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู้ 2543 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ม.ป.ท. หน้ า
36-37
กองการเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวน/รายชื ่อคณาจารย์มหาวิ ทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิ ราชปี งบประมาณ 2552” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 แผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราชระยะ
5 ปี (พ.ศ.2552-2556) นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “รายชื ่องานวิ จยั เพือ่ พัฒนาสือ่ การเรี ยน
การสอนของผูเ้ รี ยน ปี งบประมาณ 2551และจานวนครั้งในการฝึ กอบรม” นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมคิด พรมจุ้ย และคณะ 2551 “การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ
ตัวชี ้วดั ที ่ 23 ประสิ ทธิ ภาพของการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ประจาปี งบประมาณ 2551” (ฉบับ
ส่งวิจยั สถาบัน) นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 “สรุปข้ อมูลการให้ บริการของสานักคอมพิวเตอร์ /
จานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม หลักสูตรต่างๆ ปี งบประมาณ 2552” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
. 2552 “สถิ ติการให้บริ การห้องคอมพิวเตอร์ งานฝึ กอบรมเข้มชุดวิ ชาประสบการณ์วิชาชี พ-งานฝึ ก
ปฏิ บตั ิ นกั ศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ปี งบประมาณ 2552” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
. 2552 “สรุปจานวนคอมพิวเตอร์ ที่จดั สรรให้ คณาจารย์ ปี งบประมาณ 2552” เอกสารอัดสาเนา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2551 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา นนทบุรี หน้ า 155-158
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวนผูใ้ ช้หอ้ งสมุด ปี งบประมาณ
2552” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

156

สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวนหลักสูตรที ่กาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนชุด
วิ ชาเลื อกเสรี /ค้นคว้าอิ สระ จาแนกตามสาขาวิ ชา ปี การศึกษา 2551” นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวนผู้เข้าร่ วมสัมมนาเพือ่ เร่ งรัดการปรับปรุง
หลักสูตรและชุดวิ ชาให้แล้วเสร็ จตามเกณฑ์ สกอ.” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 “จานวนผู้เข้าร่ วมสัมมนาเรื ่องประสิ ทธิ ภาพของ
การสอนที เ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับการจัดการศึกษาทางไกล” นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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การพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่ งการเรี ยนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม
The Development of Learning Resources Database
in Samut Songkhram Province

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อาจารย์ประจาสานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทคัดย่ อ
การพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้จงั หวัดสมุทรสงคราม มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีขนตอนการวิ
ั้
จยั ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ 1) การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่ง
การเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 2) การพัฒนาและทดลองใช้ ฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม และ 3) การ
ประเมินคุณภาพของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ในจัง หวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
(1) ด้ านฐานข้ อมูล ประกอบด้ วย เนื ้อหา ภาพประกอบ การสืบค้ นข้ อมูล การเพิ่ม/การลด/แก้ ไข ข้ อมูล คู่มือการใช้ ฐานข้ อมูล
การเชื่อมโยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ และการพิมพ์รายงาน (2) ด้ านแหล่งการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย ข้ อมูลจังหวัด สถานที่
บุคคล ประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้จงั หวัดสมุทรสงครามมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ครู ส่วนใหญ่ มี
ความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนผู้ใช้ บริ การฐานข้ อมูลแหล่ง
การเรี ยนรู้จงั หวัดสมุทรสงคราม พบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ฐานข้ อมูล, แหล่งการเรี ยนรู้ , จังหวัดสมุทรสงคราม
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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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
แหล่งการเรี ยนรู้มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดไว้ ว่า รัฐต้ องส่งเสริ มการดาเนินงานและการจัดตังแหล่
้ งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบ ได้ แก่
ห้ องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ศูนย์ การกี ฬาและนันทนาการ แหล่งข้ อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้ อื่ นอย่างเพี ยงพอและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้รัฐยังได้ กาหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ คนในสังคมได้
มีการพัฒนา เป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตว่า (1) มุ่งพัฒนาชีวิตให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทังทางร่
้
างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข และ (2) มุ่งพัฒนาสังคมไทยให้ เป็ นสังคมที่เข้ มแข็งและมีดลุ ยภาพใน 3 ด้ าน
คือ เป็ นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื ้ออาทรต่อกัน ในส่วน
ของสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ จะสร้ างโอกาสให้ คนไทยทุกคนมีการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้ ก้าวทันกับโลกยุคข้ อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้
ทุกองค์กรและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่ รู้และพร้ อมที่จะเรี ยนรู้อยู่เสมอ มุ่งให้ บคุ คล ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรื อจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา
สังคม ให้ เป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้
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ด้ วยเหตุนี ้โรงเรี ยนยุคใหม่จึงต้ องเชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
หาคาตอบให้ กับผู้เรี ยน เพื่อความสมบูรณ์ของการจัดการศึกษาตามความคาดหวังของสังคมในยุคปั จจุบนั
โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชี วิ ตที่ เน้ นผู้เรี ยนทุกคนมี ความสามารถในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้
วางเป้าหมายในการสร้ างให้ คนไทยเป็ นคนเก่ง คนดี มีความสุข เป็ นทรัพยากรบุคคลที่สามารถพัฒนาประเทศ
ให้ เจริ ญก้ าวหน้ าได้ อย่างยัง่ ยืน (รุ่ง แก้ วแดง, 2543) ซึ่งส่งผลดีตอ่ การจัดการศึกษาโดยภาพรวม สอดคล้ อง
กับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) หมวด 4 มาตรา 27 กาหนดให้
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มีความสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
นอกจากนี ้มาตรา 29 กาหนดให้ มีความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ รวมทังมี
้ การนาความรู้ ข้ อมูล ข่าวสาร
และภูมิปัญญาวิทยาการต่างๆ มาใช้ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชน ให้ ส อดคล้ องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการ รวมทังหาวิ
้ ธีการสนับสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่าง
ชุมชน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
ดาริ บุญชู (2548) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของแหล่งการเรี ยนรู้ไว้ 5 ประการ ได้ แก่ ประการแรก เป็ น
แหล่งที่รวมขององค์ความรู้อนั หลากหลาย พร้ อมที่จะให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าไปศึกษาค้ นคว้ า ด้ วยกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ ที่แตกต่างกัน ของแต่ละบุคคลและเป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ประการที่ 2 เป็ นแหล่ง
เชื่อมโยงให้ สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกัน ทาให้ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แก่บุตรหลานของตน ประการที่ 3 เป็ นแหล่งข้ อมูลที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข เกิดความ
สนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรี ยนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ประการที่ 4 ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากการ
ได้ คิดเอง ปฏิบตั ิเองและสร้ างองค์ความรู้ ด้ วยตนเองขณะเดียวกันก็สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และประการสุดท้ าย ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการปลูกฝั งให้ ร้ ู และรักท้ องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่า
และตระหนักถึงปั ญหาในชุมชนของตน พร้ อมที่จะเป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชนทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
การจัดแหล่งการเรี ยนรู้ และสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยสร้ าง
เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ เพราะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง จาเป็ นอย่างยิ่งที่
ผู้เรี ยนจะต้ องมีแหล่งค้ นคว้ า แหล่งการเรี ยนรู้ ที่มีคณ
ุ ภาพ มีสื่อและอุปกรณ์ ที่เพียงพอและใช้ การได้ ดีและ
สิ่งแวดล้ อมที่สามารถเรี ยนรู้ ได้ เองตามความสนใจ ดังนัน้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดยอาศัยแหล่ง
ความรู้ ต่างๆ จากลักษณะและสภาพทางภูมิศาสตร์ สถานที่ ตัวบุคคล สถานประกอบการ ลักษณะอาชีพ
หน่วยงานรัฐบาล สถานที่ราชการ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ สอดคล้ องกับสภาพจริ งในชีวิตโดยใช้ แหล่งการเรี ยนรู้
หลากหลายในท้ องถิ่น และปั จจัยเกือ้ หนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2545)
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จากสาระส าคัญที่ กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545) ที่ให้ มีการนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นเข้ ามาบูรณาการในการจัดทาเป็ นหลักสูตร รวมถึงส่งเสริ มสนับสนุนให้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องในท้ องถิ่นได้ เข้ ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ส่ผู ้ เู รี ยน ดังนันกระบวนการจั
้
ดเรี ยนการ
สอนที่ดีนนั ้ นอกจากจะมุง่ เสริมสร้ างความเข้ มแข็งและความแข็งแกร่งทางวิชาการทัง้ 8 กลุ่มสาระแล้ ว ยังต้ อง
มี การส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักรั กษ์ ความเป็ นไทย ซึ่งเป็ นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551 ทังนี
้ ้ การส่งเสริ มดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ หลากหลายวิธีการ
ไม่ว่าจะเป็ นการให้ ผ้ รู ้ ู หรื อปราชญ์ ชาวบ้ านเข้ ามาเผยแพร่ ในสถานศึกษา การนาผู้เรี ยนออกไปทัศนศึกษาใน
สถานที่จริ ง เป็ นต้ น แต่หากได้ มีการพัฒนาสื่อที่เป็ นแหล่งรวมสารสนเทศความรู้ ตา่ งๆ เกี่ยวกับท้ องถิ่นจะทา
ให้ เ กิ ดความสะดวกในการเรี ย นรู้ ผู้เ รี ยนสามารถสื บ ค้ น ได้ ต ลอดระยะเวลาและทุก สถานที่ ที่ มี ร ะบบ
คอมพิวเตอร์
จัง หวัด สมุ ท รสงครามเป็ นจัง หวัด หนึ่ ง ในภาคกลางที่ มี ค วามส าคัญ ทั ง้ ในเรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การดารงชีวิตซึ่งวิถีชีวิตแบบไทยๆ และที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใด
คือ ความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ พระราชวงศ์ของไทยเป็ นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้ านภาลัย รัชกาลที่ 2 และเป็ นเมืองของพระราชินีของไทยถึงสองพระองค์ คือ สมเด็จพระอัมนินทรามาตย์ใน
รัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระศรี สุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 (http://www.maeklongtoday.com/menu/data.php
เข้ าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2553 ) โดยจังหวัดสมุทรสงครามมียุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาจังหวัด
โดยยุทธศาสตร์ ที่ 3 แผนกลยุทธ์หลัก ข้ อ 7 ที่กล่าวว่า “จังหวัดจะมีการพัฒนาระบบการบริ หารข้ อมูลทุกสาขา
อาชี พให้ เชื่ อมโยงกันเพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ อง” จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็ นได้ ว่า จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็ นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทางลาคลอง สิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรมอันดีงาม มีแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย แต่ในการนาข้ อมูล
ดังกล่าวมาใช้ ประโยชน์ในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ยงั มีข้อจากัดอยู่มาก ซึ่งสามารถแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ และจะ
เป็ นการสะดวกอย่างยิ่งถ้ าได้ มีการสารวจและเก็บรวบรวมแหล่งวิทยาการชุมชนที่เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่มี
อยูอ่ ย่างกระจัดกระจายมารวมไว้ ในที่ที่สามารถจะค้ นคว้ าเพื่อใช้ ประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ได้ ง่ายขึ ้น ดังนันเพื
้ ่อเป็ น
การสนับสนุนและส่งเสริ มการนาแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนที่เป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ราชการ
สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ตลอดจนผู้ร้ ู ในสาขาอาชีพต่างๆ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า ข้ อมูลสารสนเทศด้ านแหล่งการเรี ยนรู้ มีความจาเป็ นต่อ
ระบบการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการจัดการเรี ยนการสอน การค้ นคว้ าหาความรู้ ซึ่งมีการ
เก็บรวบรวมอยู่บางส่วนและมีจานวนน้ อย อีกทังยั
้ งเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสารเป็ นส่วนใหญ่ทาให้ ข้อมูลกระจัด
กระจาย การสืบค้ นเพื่อนาไปใช้ หรื อเพื่อทาการศึกษาทาได้ ลาบาก เป็ นผลทาให้ เสียเวลาและค่าใช้ จ่ายจานวน
มาก ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการแก้ ปัญหาให้ การสืบค้ นแหล่งการเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นทาได้ โดยง่าย สะดวกและ
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รวดเร็ ว เสียค่าใช้ จ่ายน้ อย ผู้วิจยั จึงทาการศึกษาองค์ประกอบฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อเป็ นแนวทางในการนาผลการศึกษาไปสู่การพัฒนาฐานข้ อมูลด้ านแหล่งการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นเพื่อรวบรวม
เนื ้อหา ข้ อมูล แหล่งการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ในจังหวัดสมุทรสงครามไว้ เป็ นฐานข้ อมูลองค์ความรู้ เพื่อง่าย สะดวก
และมีประสิทธิภาพในการสืบค้ น เป็ นส่วนสนับสนุน ส่งเสริ มคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจน
ผู้สนใจทัว่ ไป และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อพัฒนาและทดลองใช้ ฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม
3. เพื่อประเมินคุณภาพฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม
วิธีการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนออกเป็ น 3 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่
ขั ้น ตอนที่ 1 การส ารวจแหล่ ง การเรี ย นรู้ ของจั ง หวั ด สมุ ทรสงคราม ในขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ูวิ จัย
ดาเนินการเพื่ อส ารวจแหล่งการเรี ยนรู้ ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยก าหนดกรอบของแหล่งการเรี ยนรู้
ออกเป็ น 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านข้ อมูลจังหวัด ด้ านสถานที่ ด้ านบุคคลสาคัญ/ปราชญ์ ชาวบ้ าน ด้ านประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม ด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่น และด้ านทรัยพยากรธรรมชาติ โดยรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร
ตารา งานวิจยั วารสาร เพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปสาระสาคัญของข้ อมูลเพื่อนามากาหนดเป็ น
องค์ประกอบของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ จากนัน้ นาข้ อมูลที่ได้ มาดาเนินการสอบถามความคิดเห็น
ข้ าราชการครูในโรงเรี ยนสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรสงครามจานวน 327 คน จากการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ตารางสาเร็ จของเครซี่และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และผู้เชี่ยวชาญด้ าน
องค์ประกอบแหล่งการเรี ยนรู้ และองค์ประกอบฐานข้ อมูล จานวน 15 ท่าน และบุคลากรสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่ การศึกษาสมุทรสงคราม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และสานักงาน กศน.จังหวัด
สมุทรสงคราม จานวน 5 คน และสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งการเรี ยนรู้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 3 หน่วยงานหลัก ได้ แก่ ส านักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาสมุทรสงคราม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม และสานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 5 คน
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่ งการเรี ยนรู้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการนาข้ อมูล
ที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 มาดาเนินการพัฒนาเป็ นฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดแยก
ประเภทของรายการข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 โดยแยกออกเป็ น 6 ประเด็น ได้ แก่ ด้ านข้ อมูลจังหวัด
ด้ านสถานที่ ด้ านบุคคลสาคัญ/ปราชญ์ ชาวบ้ าน ด้ านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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และด้ านทรัพยากรธรรมชาติ จากนันน
้ าฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านฐานข้ อมูลและด้ าน
เนื ้อหา จานวน 6 ท่าน พิจารณาความถูกต้ อง เหมาะสมของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า
โดยภาพรวมคุณภาพของฐานข้ อมูล มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.71 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใช้ และตรวจสอบคุณภาพของฐานข้ อมูลแหล่ งการเรี ยนรู้ ในจังหวัด
สมุ ท รสงคราม โดยให้ ครู ผ้ ู สอนในระดับ การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน สัง กั ด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรสงคราม จานวน 5 คน ทดลองใช้ ฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงครามที่พฒ
ั นาขึ ้น จากนัน้
ให้ ครู ผ้ ูสอนดาเนินการทาแบบประเมิ นคุณภาพฐานข้ อมูล และนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยน
ศรั ทธาสมุทร จ านวน 41 คน ทดลองใช้ ฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ พัฒนาขึน้
จากนันให้
้ นกั เรี ยนดาเนินการทาแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์
สรุปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คือ ด้ านฐานข้ อมูลและด้ านแหล่งการเรี ยนรู้ ซึง่ ปรากฏบนเว็บไซต์ www.sskdatabase.com
1.1 ด้ านฐานข้ อมูล
ส่วนประกอบของฐานข้ อมูล ประกอบด้ วย เนื ้อหา ภาพประกอบ การสืบค้ นข้ อมูล การเพิ่ม/
การลด/แก้ ไข ข้ อมูล คูม่ ือการใช้ ฐานข้ อมูล การเชื่อมโยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ และการพิมพ์รายงาน
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1.2 ด้ านแหล่งการเรี ยนรู้ ส่วนประกอบของแหล่งการเรี ยนรู้
1.2.1 ข้ อมูลจังหวัด ประกอบด้ วย ประวัติจงั หวัด สภาพทัว่ ไป ที่ตงและอาณาเขต
ั้
เศรษฐกิจ การคมนาคม ประชากร แผนที่จงั หวัด และผู้บริหารจังหวัด
1.2.2 แหล่งการเรี ยนรู้ ประเภทสถานที่ ประกอบด้ วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ
อนุสาวรี ย์/อนุสรณ์สถาน อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว และสถาปั ตยกรรม
1.2.3 แหล่งการเรี ยนรู้ ประเภทบุคคล ประกอบด้ วย ภูมิ ปัญญาชาวบ้ าน ศิลปิ น
บุคคลสาคัญทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้นาชุมชน และผู้ร้ ูด้านต่างๆ
1.2.4 แหล่งการเรี ยนรู้ ประเภทประเพณี และวัฒนธรรม ประกอบด้ วย ประเพณี /
พิธีกรรม ศาสนาและความเชื่อ ภาษาและวรรณกรรม ศิลปะการแสดงและดนตรี ทัศนศิลป์ และเอกสาร/
หนังสือ
1.2.5 แหล่งการเรี ยนรู้ ประเภทภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาชีพ และเครื่ องมือเครื่ องใช้
1.2.6 แหล่งการเรี ยนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้ วย ป่ าชายเลนและ
แม่น ้าลาคลอง

ภาพประกอบ 1 ตัวอย่างฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้จงั หวัดสมุทรสงคราม
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2. ผลการพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม
2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ จงั หวัดสมุทรสงคราม โดย
ภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ จงั หวัดสมุทรสงครามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ (X = 4.71, S.D. = .39) โดยด้ านการออกแบบและการสืบค้ น (X = 4.72,
S.D. = .23) และด้ านการจัดการข้ อมูล (X = 4.72, S.D. = .53) มีความเหมาะสมมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ าน
เนื ้อหา (X = 4.69, S.D. = .45)
3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม
3.1 ผลการประเมินคุณภาพของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้จงั หวัดสมุทรสงครามโดยภาพรวม
พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ (X = 4.54, S.D. = .32) โดยด้ านการ
นาไปใช้ (X = 4.70, S.D. = .45) มากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านการสืบค้ น (X = 4.65, S.D. = .42) และด้ าน
เนื ้อหา (X = 4.46, S.D. = .47) ตามลาดับ
3.2
ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = .29)
เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า เนื ้อหาสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนรู้ตามสาระวิชา (X = 4.71, S.D. =
.60) รองลงมา คือ ช่วยให้ ร้ ูแหล่งวิทยาการชุมชนมากขึ ้น (X = 4.66, S.D. = .48) และ ความเร็ วในการ
แสดงผลข้ อมูล (X = 4.49, S.D. = .71) ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ผลการสารวจองค์ประกอบฐานข้ อมูล ประกอบด้ วย เนื ้อหา ภาพประกอบ การสืบค้ นข้ อมูล
คูม่ ือการใช้ ฐานข้ อมูล โดยในหน้ าแรกของฐานข้ อมูล ควรมีส่วนประกอบ เช่น ชื่อหน่วยงาน เมนูและเนื ้อหา
ตราสัญลักษณ์ ชื่อฐานข้ อมูล สอดคล้ องกับผลการศึกษาของคมกริ ช ซ้ อนบุญ (2548) ที่ทาการสารวจระบบ
ฐานข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่น ว่าฐานข้ อมูลควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ หัวข้ อ ที่อยู่โดยวางในตาแหน่งที่
สังเกตง่าย อ่านได้ ชดั เจน และแสดงในทุกๆ หน้ าของฐานข้ อมูล พร้ อมทังมี
้ รูปภาพซึ่งมีความทันสมัย
นอกจากนี ้ ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ (2548) และพรรณทิพา หัวหนองหาร (2547) ได้ ทาการพัฒนาฐานข้ อมูล
แหล่งการเรี ยนรู้ ด้ านวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้ วย การสื บค้ นข้ อมูลและการจัดการข้ อมูล ด้ านกราฟิ ก/
มัลติมีเดีย ลักษณะของตัวอักษรที่ใช้ ในฐานข้ อมูล ควรเลือกตัวอักษรที่มีขนาดชัดเจนและอ่านง่าย สีของ
ตัวอักษรเด่นชัด สบายตา ไม่มีสีสนั และลวดลายมากเกินไป สอดคล้ องกับ แอนและคณะ (Ann et al, 2006)
ที่กล่าวว่า การออกแบบตัวอักษรข้ อความต้ องมีความชัดเจน อ่านง่าย เลือกใช้ ชนิดและขนาดของตัวอักษรที่
คาดว่าเป็ นตัวอักษรมาตรฐานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มเป้าหมาย และไม่ควรใช้ ตวั อักษรเกินกว่า 2
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รูปแบบใน 1 หน้ าจอ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ เจนจิรา อนันตกาล (2548) ที่ทาการศึกษาองค์ประกอบ
ด้ านมัลติมีเดียว่า ผู้ใช้ ให้ ความสาคัญกับข้ อความ ที่เป็ นตัวอักษรที่เป็ นแบบที่อ่านง่าย ชัดเจน กลมกลืนกับ
ทุกๆ หน้ า ขนาดตัวอักษรของหัวเรื่ องเป็ น 24 point ตัวหนา ขนาดของเนื ้อหา 16 point และสีพื ้นหลังควร
เป็ นสีอ่อนและตัวอักษรข้ อความสีเข้ ม สอดคล้ องกับ Pei-Chen and Hsing (2005) ที่กล่าวว่า การใช้ พื ้น
หลังและสี ควรเลื อกใช้ พื น้ หลังสี เข้ ม ให้ เลื อกสี ตัวหนังสื อสี อ่อน หรื อถ้ าเลื อกพื น้ หลังสี อ่อนให้ เลื อกสี
ตัวหนังสือสีเข้ ม หลีกเลี่ยงพื ้นหลังที่มีลาย
2. ผลการสารวจแหล่งการเรี ยนรู้จงั หวัดสมุทรสงคราม สรุปว่า ในการกาหนดขอบเขตเนื ้อหาที่
ใช้ ในการพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ได้ แบ่งประเภทแหล่งการเรี ยนรู้ เป็ น 6 ประเภท คือ ด้ านข้ อมูล
จังหวัด ด้ านสถานที่ ด้ านบุคคลสาคัญ/ปราชญ์ชาวบ้ าน ด้ านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ด้ าน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และด้ านทรั พยากรธรรมชาติ สอดคล้ องกับงานวิจัยของพรรณทิพา หัวหนองหาร
(2547) ที่ศึกษาองค์ประกอบของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ ด้านวัฒนธรรมจังหวัดร้ อยเอ็ด ประกอบด้ วย
ข้ อมูลจังหวัดร้ อยเอ็ด สถานที่ ส าคัญ บุคคลและปราชญ์ ชาวบ้ าน วิถี ชี วิต ภูมิ ปัญญา ของดีท้ องถิ่ น
เอกสารสาคัญ ธรรมชาติวิทยา และอภิญญา สงเคราะห์สุข (2549) กล่าวว่าเนือ้ หาข้ อมูลท้ องถิ่นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม ประกอบด้ วย สถานที่สาคัญ บุคคลสาคัญและปราชญ์ ชาวบ้ าน วิถีชีวิต
ภูมิปัญญา ของดีของท้ องถิ่น เอกสารสาคัญ ธรรมชาติวิทยา
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้จงั หวัดสมุทรสงครามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการเข้ าสู่ระบบฐานข้ อมูล มีความสะดวก สามารถตอบสนองผู้
ใช้ ได้ และใช้ งานง่าย ทาให้ ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้ องกับ ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ (2548)
ที่กล่าวว่า การพัฒนาฐานข้ อมูลจะต้ องสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ ได้ เป็ นอย่างดี มีความ
เหมาะสมในการสืบค้ น แหล่งจัดเก็บการบันทึกข้ อมูล การสืบค้ นสารสนเทศ การรายงานผล การพิมพ์ข้อมูล
องค์ประกอบเหล่านี ้ สร้ างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ ระบบ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิรศักดิ์ คุณอุดม
(2547) ที่ออกแบบโปรแกรมฐานข้ อมูล ที่ใช้ งานง่าย สะดวก รวดเร็ ว สามารถกรอกข้ อมูล บันทึกข้ อมูล
ค้ นหาข้ อมูลและปรับเปลี่ยนข้ อมูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว
4. ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริ ก ารฐานข้ อมู ล แหล่ ง การเรี ยนรู้ จัง หวัด
สมุทรสงคราม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากฐานข้ อมูล แหล่งการ
เรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้น มีเนื ้อหาที่อ่านเข้ าใจง่าย มีภาพประกอบ มีข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตรงกับความต้ องการ
ของผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้ องกับคมกริ ช ซ้ อนบุญ (2548) ที่กล่าวว่า ระบบฐานข้ อมูลที่สามารถเก็บข้ อมูลได้
จานวนมาก และสามารถสืบค้ นได้ จากคาค้ น ทาให้ เกิดความพึงพอใจในการค้ นหาข้ อมูล ซึ่งข้ อมูลที่ดีควรมี
ประโยชน์ ถูกต้ องแม่นยา มีความสมบูรณ์ครบถ้ วนและตรงกับความต้ องการของผู้ใช้
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผ้ สู อนสามารถใช้ ฐานข้ อมูลแหล่งการเรี ยนรู้ เป็ นสื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเห็นถึงความสาคัญและ
ตระหนักถึงแหล่งการเรี ยนรู้ในท้ องถิ่น ในการอนุรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง
2. ควรมีการนาฐานข้ อมูลไปเชื่อมโยงกับรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั การพัฒนารูปแบบการนาเสนอฐานข้ อมูลให้ มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ ้น โดยนาเอา
ระบบมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหวหรื อวีดทิ ศั น์มาใช้ ในการจัดเก็บลงฐานข้ อมูล จะทาให้ มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ ้น
2. ควรมีการพัฒนาฐานข้ อมูลให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั ฐานข้ อมูล เช่น การให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วม
มากกว่าการอ่านรายละเอียดเนื ้อหาเพียงอย่างเดียว ผู้เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั คอมพิวเตอร์
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ 2545 คู่มือพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
คมกริ ช ซ้ อนบุญ 2548 การพัฒ นาระบบฐานข้อมู ล ภู มิปัญญาและวิ ทยากรท้องถิ่ นจังหวัดระยองบน
เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จิรศักดิ์ คุณอุดม 2547 การพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรี ยนโรงเรี ยนสามชัย กิ่ งอาเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจนจิรา อนันตกาล 2548 การศึกษารู ปแบบโฮมเพจเว็บไซต์ทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที ่ตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี
ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ 2548 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรี ยนรู้ จงั หวัดมหาสารคาม สาหรับศูนย์ สารนิ เทศ
อี สานสิ รินธร สานักวิ ทยบริ การ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดาริ บุญชู 2548 การใช้ประโยชน์ จากแหล่ งการเรี ยนรู้ ในสถานศึ กษา วารสารวิ ชาการสานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 8(1) : 27
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พรรณทิพ า หัวหนองหาร 2547 การพัฒ นาฐานข้ อมู ล แหล่ ง การเรี ยนรู้ ด้านวัฒ นธรรมจัง หวัดร้ อยเอ็ ด
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่ง แก้ วแดง 2543 ปฏิ วตั ิ การศึกษาไทย กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติ ม ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2545) กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิ ค จากัด
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วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
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การใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ และภูมปิ ั ญญาในจังหวัดนนทบุรี
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา*
Learning Resources and Local Wisdoms Utilization in
Nonthaburi Province for School Curriculum Development
รองศาสตราจารย์ สุมนทิพย์ บุญสมบัติ และคณะ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์แหล่งเรี ยนรู้และ
ภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี 2) วิเคราะห์แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้ องกับสาระ
และมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่ง
เรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี และ 4) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้และ
ภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจัยพบว่า (1) แหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้ วยประวัติความ
เป็ นมาของนนทบุรีด้านสภาพภูมิศาสตร์ และประวัตศิ าสตร์ แหล่งเรี ยนรู้ทางธรรมชาติและสังคม ผลกระทบ
จากกระแสการพัฒนา ภูมิปัญญาด้ านเกษตรกรรม ด้ านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ด้ านหัตถกรรม ด้ านวิสาหกิจชุมชน ด้ านการดําเนินชีวิตในสังคม ด้ านภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมและ
ประเพณี บุคคลสําคัญและศาสนา (2) การจัดกลุ่มแหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีทงั ้ 13
เรื่ อง มีความสอดคล้ องกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของช่วงชันที
้ ่ 3 ทัง้ 5 สาระหลัก (3) ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ และ
ภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีได้ หลักสูตรนนทบุรี : นครแห่งความรื่ นรมย์ที่เป็ นสาระการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมใน
กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ใช้ เ วลาเรี ย น 1 ภาค
การศึกษา 40 ชัว่ โมง มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตประกอบด้ วย 13 หน่วยการเรี ยนรู้ และ (4) ผลการประเมิน
--------------------* คัดมาจาก วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 มิ.ย. – พ.ย. 2550, หน้ า 1 - 7
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หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี โดยการศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผ้ สู อนพบว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 13 แผน มีความชัดเจนและสมบูรณ์ครูผ้ สู อนสามารถนําไปใช้ สอน
ได้ ทนั ที นักเรี ยนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการทางวิชาการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง และทางสังคม
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรี ย น หลัง เรี ย นสูงกว่า ก่ อ นเรี ยนและความคิดเห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ
หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี อยูใ่ นระดับมาก
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.
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
จากการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา (สํานักประเมินผลการจัด
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พฤศจิกายน 2545) พบว่า
้
ฒนาแหล่ง
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีความก้ าวหน้ าระดับปานกลางในส่วนของการจัดตังและพั
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ตลอดจนการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นในการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดําเนินการในรูปการจัดกิจกรรม
หลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึ กอบรม การจัดนิทรรศการ การผลิตเอกสารและสื่ออุปกรณ์ เกี่ยวกับ
แหล่งเรี ยนรู้การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ การนําร่องศึกษารูปแบบและจัดตังแหล่
้ งเรี ยนรู้
ต่าง ๆ กล่าวได้ วา่ มีความก้ าวหน้ าระดับปานกลาง
ปั ญ หาและอุป สรรคของการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ในด้ า นหลัก สูต รสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานในส่ว น
หลักสูตรแกนกลาง คือ การเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้ างหลักสูตรเดิม โดยเฉพาะในเรื่ องสาระของรายวิชา
เวลาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดประเมินผลซึ่งเป็ นเรื่ องใหม่
สําหรับครู และสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้บริ หารสถานศึกษาขาดความรู้ ความเข้ าใจ สําหรับหลักสูตร
สถานศึกษาที่สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานต้ องจัดทําสาระหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลางในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปั ญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์เพื่อ
เป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปรากฏว่าโรงเรี ยนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่โรงเรี ยนนํา
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ร่องและโรงเรี ยนเครื อข่ายในการใช้ หลักสูตรโดยเฉพาะโรงเรี ยนขนาดเล็ก ยังไม่มีความพร้ อมในการพัฒนา
หลัก สูต รสถานศึก ษาและนํ า หลัก สูต รไปใช้ และขาดการประสานงานระหว่ า งทุก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานของรั ฐและเอกชนในด้ านการจัดตังและพั
้
ฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต พบ
้
ฒนาแหล่งเรี ยนรู้ เท่าที่ดําเนินการอยู่ภายใน
ปั ญหาและอุปสรรคสําคัญ คือ การติดตาม การจัดตังและพั
ช่วงเวลาจํากัด ไม่ครอบคลุมและครบถ้ วนทุกหน่วยงาน เนื่องจากแหล่งเรี ยนรู้ มีอยู่มากมายในทุกชุมชน
ตลอดจนการดําเนินงานเป็ นไปในลักษณะต่างคนต่างทํา ไม่มีแผนงานโครงการในการพัฒนาใช้ ประโยชน์
จากแหล่งเรี ยนรู้ร่วมกัน (สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2545 หน้ า 12-15;หน้ า
52-55) ทังนี
้ ้ปั ญหาดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงปั ญหาท้ องถิ่น เนื่องจากแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมี
ความเกี่ยวข้ องกัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราชในฐานะที่เป็ นมหาวิทยาลัยระบบเปิ ด ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชี วิ ต มุ่ง พัฒ นาคุณ ภาพประชาชนทั่ว ไป เพิ่ ม พูน วิ ท ยฐานะแก่ ผ้ ูป ระกอบอาชี พ และขยายโอกาสทาง
การศึก ษาสํ า หรั บ ผู้สํ า เร็ จ มัธ ยมศึก ษาเพื่ อ สนองความต้ อ งการของบุค คลและสัง คม หน้ า ที่ ห ลัก ของ
มหาวิทยาลัยนอกจากงานด้ านการสอนและการวิจยั ในระดับอุดมศึกษาแล้ ว ยังได้ ให้ บริ การทางวิชาการ
และทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมอีกด้ วย และโดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีพื ้นที่ที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัด
นนทบุรี ซึง่ เป็ นเมืองเก่ามาตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาเป็ นราชธานี และอยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานครเพียง 20
กิโลเมตรมหาวิทยาลัยจึงตระหนักดีถึงหน้ าที่ในการให้ บริ การด้ านวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนจังหวัดนนทบุรีได้ ดํารงอยู่สืบไป ด้ วยเหตุนี ้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็ นหน่วยงานด้ านการศึกษา
และการเรี ยนการสอน จึงสนใจในการสํารวจวิจยั แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ซึง่ มี
อยู่เป็ นจํานวนมากว่ามีอยู่ที่ใดบ้ าง เนื่องจากเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า และแสดงถึงความรอบรู้ ของคนในจังหวัด
นนทบุรี มีการนําแหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีมาใช้ กบั หลักสูตรในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
จังหวัดนนทบุรีมากน้ อยเพียงใด เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรี ยนการสอน
ให้ เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสังเคราะห์แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้ องกับสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี
4. เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ หลักการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมโดยมีกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังนี ้
องค์ ความรู้ เกี่ยวกับแหล่ งเรี ยนรู้ และ
ภูมปิ ั ญญาในจังหวัดนนทบุรี
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร

การประเมินหลักสูตร
- ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

‐ การสัมภาษณ์ปราชญ์ -ชาวบ้ าน

- การสํารวจแหล่งเรี ยนรู้
- การสืบค้ นจากฐานข้ อมูลจังหวัด

หลักสูตรรายวิชา
นนทบุรี : นครแห่งความรื่ นรมย์

‐ บันทึกผลการสอนของครู

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
- ความคิดเห็นของนักเรี ยน

องค์ ความรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
- หลักสูตรแบบยึดมาตรฐานการเรี ยนรู้
- รูปแบบหลักสูตรในลักษณะสาระเพิ่ม
เติมในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา
ศาสนา และ วัฒนธรรม

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 การสังเคราะห์แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้
เกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้และภูมปิ ั ญญาในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจยั ดําเนินการ ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลทุตยิ ภูมิเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี โดยการศึกษา
เอกสาร ตําราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาข้ อมูลปฐมภูมิจากผู้ร้ ู ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้นําท้ องถิ่น โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง
จํานวน 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยแบบสัมภาษณ์ จํานวน 10 ฉบับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา
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ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้ องกับสาระและ
มาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อให้ ได้ หลักสูตรแบบยึดมาตรฐานการเรี ยนรู้ใน
ลักษณะสาระเพิ่มเติมในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้วจิ ยั ดําเนินการ ดังนี ้
1. ศึกษาคูม่ ือการจัดการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ศึกษาการจัดสาระการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2544
3. ศึกษาผังมโนทัศน์และสาระการเรี ยนรู้แกนกลางกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2544
4. จัดกลุม่ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีให้ สอดคล้ องกันในแต่ละสาระ ซึง่
ประกอบด้ วย สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิต สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์ สาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์
5. สัมมนาวิพากษ์ แหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้ องกับแต่ละสาระของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ ธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื อ้ หา และ
ครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 5 คน
ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจยั ดําเนินการดังนี ้
1. สร้ างหลักสูตร นนทบุรี :นครแห่งความรื่ นรมย์ ประกอบด้ วย จุดมุง่ หมายของหลักสูตรคําอธิบาย
รายวิชา สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ เนื ้อหาสาระประกอบด้ วยหน่วยการเรี ยนรู้ 13 หน่วย และนําเนื ้อหา
สาระทัง้ 13 หน่วย มาจัดเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ระดับหน่วยและรายชัว่ โมง ซึ่งประกอบด้ วย หัวเรื่ อง
ระยะเวลาที่ ใช้ สอน สาระสําคัญ จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ผลการจัดการเรี ยนรู้ สื่อ/แหล่งเรี ยนรู้ และการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
2. ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่ างหลักสูตร เป็ นการพิจารณาความเป็ นไปได้ และความเหมาะสม
ของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านเนื ้อหาและครู ผ้ สู อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
3. ทดลองใช้ หลักสูตร เป็ นการนํ าหลักสูตรที่ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ ยวชาญ และ
ปรับแก้ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ แล้ วนําไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทพศิริ
นทร์ นนทบุรี
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ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี
ในขันตอนนี
้
้เป็ นการประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู
ต่อหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนและความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อหลักสูตร
ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย ครูผ้ สู อน และนักเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย บันทึก
การสอนหลังสอนของครูผ้ สู อนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่มีตอ่ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์การแปรผัน
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. แหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้ วยประวัติความเป็ นมาของนนทบุรี
ด้ านสภาพภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ แหล่งเรี ยนรู้ ทางธรรมชาติและสังคม ผลกระทบจากกระแสการ
พัฒ นาที่ มี ต่ อ นนทบุ รี ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นเกษตรกรรม ด้ า นการจัด การทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นหัต ถกรรม ด้ า นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสัง คม ภาษาและวรรณกรรม
ศิลปกรรมและประเพณี บุคคลสําคัญ และศาสนาในจังหวัดนนทบุรี
2. การจัดกลุ่มแหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีทัง้ 13 เรื่ อง มีความสอดคล้ องกับ
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของช่วงชันที
้ ่3
ทัง้ 5 สาระหลัก ซึ่งประกอบด้ วย สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้ าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
3. ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี คือ ได้
หลักสูตรนนทบุรี : นครแห่งความรื่ นรมย์ ที่มีลกั ษณะเป็ นสาระการเรี ยนรู้เพิ่มเติมในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้ เวลาเรี ยน 1 ภาคการศึกษา 40 ชัว่ โมง มีคา่
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ประกอบด้ วยสาระการเรี ยนรู้ 13 หน่วย การเรี ยนรู้ที่ครอบคลุมแหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญา
ในจังหวัดนนทบุรีอนั ได้ แก่ 1) จากบ้ านตลาดขวัญสูน่ นทบุรี : ความเป็ นมาของจังหวัดนนทบุรี 2) แหล่ง
เรี ยนรู้ของนนทบุรี 3) กระแสการพัฒนาของนนทบุรี 4) ภูมิปัญญาด้ านเกษตรกรรมของชาวนนทบุรี 5)
ภูมิปัญญาด้ านการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมของชาวนนทบุรี 6) ภูมิปัญญาด้ านหัตถกรรมของ
ชาวนนทบุรี 7) ภูมิปัญญาด้ านวิสาหกิจชุมชน และ OTOP นนทบุรี 8) การบริหารราชการของจังหวัด
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นนทบุรี และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 9) การดําเนินชีวิตในสังคมของชาวนนทบุรี 10)
ภาษาและวรรณกรรมของชาวนนทบุรี 11) ศิลปกรรมและประเพณีของชาวนนทบุรี 12) บุคคลสําคัญของ
จังหวัดนนทบุรี และ 13) หลักธรรมน้ อมนําสุข
4. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี โดย
การศึกษาความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอนต่อหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน และการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจยั ปรากฏว่า
4.1 ความคิ ด เห็ น ของครู ผ้ ูส อนพบว่ า แผนการจัด การเรี ย นรู้ มี ค วามชัด เจน และสมบูร ณ์
ครู ผ้ ูสอนสามารถนํ าไปใช้ สอนได้ ทันที นักเรี ยนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการทัง้ ทักษะทางวิชาการ
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทักษะทางสังคม
4.2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน
4.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีตอ่ หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาใน
จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก และในอันดับแรกคือ นักเรี ยนรู้ สกึ ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดจากภูมิ
ุ ค่าควรอนุรักษ์ ไว้ รองลงมาคือ นักเรี ยนรู้ สึกว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุในจังหวัด
ปั ญญาท้ องถิ่น มีคณ
นนทบุรีควรแก่การอนุรักษ์ ไว้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ควรรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรี ยนรู้ แต่ละ
ท้ องถิ่น เพื่อได้ ข้อมูลที่หลากหลาย และเป็ นข้ อมูลเชิงลึก
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรกําหนดผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังเกี่ยวกับ
ท้ องถิ่นในทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
3. การพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นอาจทําได้ โดยกํ าหนดเป็ นสาระเพิ่มเติม หรื อสอดแทรกใน
สาระพื ้นฐานของทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรอาศัยความร่ วมมือระหว่างท้ องถิ่น และ
สถานศึกษาในทุกขันตอน
้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เ ป็นการวิจั ยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)วิเคราะห์สภาพการ
ดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 2) ศึกษาปัจจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน การสุ่มตัวอย่างใช้แบบแบ่งชั้นภูมิกับวิสาหกิจชุมชนที่มีการดาเนินกิจกรรม 3 ประเภท
ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การบริการ และการแปรรูป แต่ละประเภททาการศึกษากับวิสาหกิจชุมชนที่มี
ระดับแตกต่างกัน 2 ระดับ คือ ก้าวหน้า และพื้นฐานตามลาดับ จากนั้นกาหนดตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนโดย
การคัดเลือกแบบเจาะจงได้วิสาหกิจชุมชนที่ศึกษาจานวน 6 วิสาหกิจชุมชน ตามประเภทของวิสาหกิจ
ชุมชน และต่างระดับ ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโนนสว่าง และ
หนองมะค่าแต้ วิสาหกิจชุมชนประเภทการบริการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบุไทรโฮมสเตย์และบ้านสุขสมบูรณ์
วิสาหกิจชุมชนประเภทการแปรรูป ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนจิกสูง และเกาะกา ตามลาดับ การสุ่มสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนใช้การสุ่มแบบพบโดยบังเอิญจานวนไม่น้อยกว่าครึ่งของสมาชิกทั้งหมด ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์SWOT
ผลการวิจั ยพบว่า วิส าหกิจ ชุ ม ชน ที่ศึกษาเริ่มจั ดตั้ง ตั้ง แต่ปีพ .ศ.2548 – 2551 ส่วนใหญ่ไ ม่ มี
ส านั กงาน การบริหารงานกลุ่ ม และกองทุ นส่ว นใหญ่ด าเนิ นการโดยคณะกรรมการกลุ่ม ที่ม าจากการ
เลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานและกรรมการ 5-15 คน มีกฎระเบียบข้อบังคับ แหล่งของเงินกองทุนเริ่มต้น
มาจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิต จากภาครัฐ การดาเนินกิจกรรมการผลิตของกลุ่ม และการระดมหุ้น
จากสมาชิก การจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ อบรมจากศูนย์เรียนรู้ การเรียนรู้ภ ายในกลุ่ม 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 การแปรรูปผลผลิตข้ าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การลดต้นทุน
การผลิต การจัดตลาดกลางแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว และการจัดตั้งสวัสดิการชาวนา ปัจจัยเฉพาะด้านการ
บริการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว การปรับปรุงและ
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ความสะอาดของสถานที่ อาหารและที่พัก สินค้าที่ระลึก ของฝาก และการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเฉพาะด้าน
การแปรรูป ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหาร สุขลักษณะ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี และภาชนะ
บรรจุ แนวทางการพัฒนาวิส าหกิจชุมชนประกอบด้วย 1)แบบวัฏจักรการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแบบ
การพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มจากการสารวจพื้นที่ การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด การประเมินวิสาหกิจ
ชุ ม ชนก่ อนเริ่ม ดาเนิน การพัฒ นา การจั ด ทายุทธศาสตร์การพั ฒ นา การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ การจั ดท า
แผนปฏิบัติการ การติดตามผลการดาเนินงาน และการประเมินผลภายหลังการพัฒนา 2) แนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความต่างกันตามระดับการพัฒนาและกิจกรรมหลักในการผลิต
คาสาคัญ : 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 20052008; 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

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
ประชากรในชนบทส่วนใหญ่ของประเทศยึดอาชีพหลักคือการเกษตร ซึ่งมักทาแบบยังชีพที่มีความ
สอดคล้องกับประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนปัจจุบันการพัฒนาการเกษตรจากเดิมแบบยังชี พ
พึ่งพาตนเองได้ภายในชุมชนเป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อจาหน่ายมากขึ้น ทาให้ต้องพึ่งพา
ปัจจัยการผลิตและปัจจัยการดารงชีพจากภายนอกชุมชนมากขึ้นตามไปด้วย ทาให้รายจ่ายมากกว่ารายได้
ที่ได้จนเกิดภาระหนี้สินและปัญหาอื่นอีกมากมาย ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนจนไม่ สามารถพึ่งตนเองได้
ประกอบกับปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นชุมชนจึงต้อง
มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้
การส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนชนบทได้ปรับเปลี่ยน
การพึ่งพิงปัจจัยต่างๆ จากภายนอกชุมชนเป็นการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยอาศัยทุนของตนเองและทุน
ของชุมชนที่มี การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้นจาเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีรูปแบบการพัฒนาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้ไปในทางสาย
กลางก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยมี ความพอประมาณ มี เหตุผล รวมถึง ความจ าเป็นที่จ ะต้องมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่ างๆ ใช้ในการวางแผนและดาเนินการทุก
ขั้นตอน เพื่อให้การพัฒนานาไปสู่ความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง
ทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง แก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ซึ่งผลสุดท้ายทาให้ชุมชนเข้มแข็ง
ขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อย่ างไรก็ตามในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนที่กาลังจัดตั้งขึ้นและที่ได้จัดตั้ง
ขึ้นแล้วส่วนใหญ่มุ่งเน้นการตอบสนองด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก หลงลืมรากเหง้า ยังไม่สามารถประยุกต์หลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างบูรณาการเข้าสู่ระบบการบริหารจั ดการกลุ่ม ทาให้วิสาหกิจ ชุ ม ชนไม่
สามารถสนองตอบต่อชุมชนได้ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาหาวิธีการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิกับวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ดาเนิ น กิจ กรรม 3 ประเภท ได้ แก่ การผลิ ตเมล็ด พั นธุ์ ข้า ว การบริ ก าร และการแปรรู ป แต่ล ะประเภท
ทาการศึกษากับวิส าหกิจ ชุม ชนที่มีระดับแตกต่างกัน 2 ระดับ(สมจิต โยธะคง 2553 ) คือ ก้าวหน้า และ
พื้นฐานตามล าดับ จากนั้น กาหนดตัวอย่างวิสาหกิจ ชุ ม ชนและสมาชิ กโดยการคัดเลือ กแบบเจาะจงได้
วิสาหกิจชุมชนที่ศึกษาจานวน 6 วิสาหกิจชุมชน ตามประเภทของวิสาหกิจชุมชน และต่างระดับ ดังนี้ดัง
(ตารางที่ 1) วิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสว่าง และบ้านหนอง
มะค่าแต้ วิสาหกิจชุมชนประเภทการบริการการท่องเที่ยว ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านบุไทรโฮม สเตย์และบ้าน
สุขสมบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนประเภทการแปรรูปอาหาร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจิกสูง
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะกา ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีสุ่มแบบพบโดย
บังเอิญจานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่ทาการศึกษา
วิสาหกิจชุมชน
ระดับการพัฒนา
ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ด้านการบริการการท่องเที่ยว
ด้านการแปรรูป
ข้าว
จ.นครราชสีมา
อาหาร
จ.บุรีรัมย์
จ.นครนายก
ระดับพื้นฐาน
บ้านโนนสว่าง
บ้านสุขสมบูรณ์
บ้านเกาะกา
อ.บ้านด่าน
อ.วังน้าเขียว
อ.ปากพลี
ระดับก้าวหน้า
บ้านหนองมะค่าแต้
บุไทรโฮมสเตย์
บ้านจิกสูง
อ.เมือง
อ.วังน้าเขียว
อ.ปากพลี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบประเมิ น
องค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
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1) แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง มี ลั ก ษณะเป็ น ค าถามปลายปิ ด และปลายเปิ ด
สอบถาม
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
2) แบบประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน มีลักษณะเป็น
คาถามประเมินความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน แบบมาตรวัดประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert’s scale) 5
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
สาหรับการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน
องค์ประกอบตัวชี้ วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจ ชุม ชน ไปทดลองใช้กับเกษตรกร จ านวน 30 ราย เพื่อ
ทดสอบความเชื่อมั่น แล้วนาเครื่องมือวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
3) ประเด็นการการสัมมนาเจาะกลุ่ม การจัดเวทีชาวบ้าน และการสัมมนาแบบมีส่วน
ร่วมออกแบบประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในแต่ละพื้นที่ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และนครนายก เพื่อนัดหมายเกษตรกรทาการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์ การประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การสัมมนาเจาะกลุ่ม การจัด
เวทีชาวบ้าน และการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งตามประเภทข้อมูลเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ SWOT ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. สภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จากการสอบถาม สัมภาษณ์สมาชิกและผู้นากลุ่ม
พบว่าสภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มตั้งแต่ปี 25482551 การบริหารกลุ่มมีประธานและกรรมการประมาณ 5-15 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง การบริหารกองทุน
มาจากกรรมการบริหารกลุ่มเป็นหลัก และ เงินกองทุนมาจากการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยภาครัฐ การ
ดาเนิ นกิ จ กรรมการผลิ ตของกลุ่ ม และการระดมทุ น ของสมาชิ ก การผลิ ตสิ นค้ าและบริก ารจะมี ความ
แตกต่างกันไปตามประเภทของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จะผลิตเมล็ ดพันธุ์ข้าวเป็น
หลัก กลุ่มบริการการท่องเที่ยวจะให้บริการด้านที่พักและนาชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กลุ่มแปรรูปอาหาร
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จะดาเนินการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ เช่น น้าพริก ขนม เป็นต้น การดาเนินการด้านการตลาด มีการ
ประชาสัมพันธ์บ้างแต่ไม่ค่อยดีนัก และไม่ต่อเนื่อง วิธีการขายมีหลายวิธี เช่น เงินสด ให้ยืม แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ มีหลายวิธี ได้แก่ การอบรมที่จัดโดยภาครัฐ การแลกเปลี่ยนในกลุ่ม การทดลองทาด้วยตนเอง
และการศึกษาดูงาน
จากข้อมูลสภาพการดาเนินงานพบว่าวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นฐานส่วนใหญ่การบริหารงานยัง
ไม่ ค่อยเป็นระบบ กลุ่ ม ในระดับก้ าวหน้าจะมี กิจ กรรมการผลิตที่หลากหลายกว่า ส าหรับกลุ่ม แม่ บ้า น
เกษตรกรบ้านเกาะกาเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนใหม่จึงยังไม่มีการวางระบบการ
บริหารจัดการกลุ่ม และการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
ตารางที่ 1 สถานการณ์การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิต
ข้อมูล
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
บ้านโนนสว่าง
บ้านหนองมะค่าแต้
ปีที่จัดตั้ง/การสนับสนุน
2550/ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมี
2548/ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมี
กลุ่มและการบริหารกลุ่ม
- วิธีการได้มา/วาระการ
เลือกตั้ง/2 ปี
เลือกตั้ง/ 2 ปี
ดารงตาแหน่ง
- กรรมการ(คน)
5
5
- ที่ปรึกษา(คน)
1
1
- วิธีการบริหาร
มีระบบบริหารมีกฎระเบียบ
มีระบบบริหารมีกฎระเบียบ
กองทุ น หมุ น เวี ย นและการ
บริหาร
- คณะกรรมการ
ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุ่ม ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุ่ม
- กฎระเบียบ
มี
มี
- แหล่งที่มาของเงินกองทุน
เงินกองทุนจากกลุ่มเดิม/
เงินกองทุนจากกลุ่มเดิม/
ดอกเบี้ยกู้ยืม
ดอกเบี้ยกู้ยืม/ระดมหุ้น
- การทาบัญชี
มี
มี
- การตรวจสอบ
สมาชิก/เจ้าหน้าที่
สมาชิก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูล
การผลิต
- เมล็ดพันธุ์ข้าว
- อื่นๆ

การตลาดเมล็ดพันธุ์
- วิธีการขาย
- อื่นๆ
การเรียนรู้
- เงินทุนเพื่อเรียนรู้
- วิธีการเรียนรู้

วิสาหกิจชุมชน
บ้านโนนสว่าง

วิสาหกิจชุมชน
บ้านหนองมะค่าแต้

ขาวดอกมะลิ 105
-

ขาวดอกมะลิ 105
ปุ๋ยอินทรีย์
ผ้าไหม
หมอนฟักทอง
พรมเช็ดเท้า

ให้สมาชิกกู้ยืม
-

ขายให้เกษตรกร/ยืม/แลกเปลี่ยน/
ออกร้านจาหน่าย

ไม่มี
จากเงินกองทุน
โรงเรียนเกษตรกร/การศึกษา โรงเรียนเกษตรกร/การศึกษาดู
ดูงาน/การแลกเปลี่ยนใน
งาน/การแลกเปลี่ยนในกลุ่ม/การ
กลุ่ม/การทดลองทาด้วยตนเอง ทดลองทาด้วยตนเอง
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ตารางที่ 2 สถานการณ์การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนด้านการบริการท่องเที่ยว
ข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง
ที่ตั้งสานักงาน
สภาพพื้นที่

วิสาหกิจชุมชน
บ้านสุขสมบูรณ์
2551
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้าเขียว
จ.นครราชสีมา
เป็นที่สูงเป็นเขามีแหล่งท่องเทีย่ ว
ตามธรรมชาติที่สวยงาม

วิสาหกิจชุมชนบุไทรโฮมสเตย์
2550
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้าเขียว
จ.นครราชสีมา
เป็นที่สูงเป็นเขามีแหล่งท่องเทีย่ ว
ตามธรรมชาติที่สวยงาม

กลุ่มและการบริหารกลุ่ม
- วิ ธี ก ารได้ ม า/วาระการด ารง
เลือกตั้ง/ ไม่มีวาระ
เลือกตั้ง/ไม่มีวาระ
ตาแหน่ง
- จานวนกรรมการ(คน)
5
5
- ที่ปรึกษา(คน)
1
- วิธีการบริหาร
การบริหารยังไม่เป็นระบบมีกฎระเบียบ
มีระบบบริหารที่ดีมีกฎระเบียบ
กองทุนหมุนเวียนและการบริหาร
- คณะกรรมการ
ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุม่
ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุม่
- กฎระเบียบ
มี
มี
- แหล่งที่มาของเงินกองทุน
รายได้จากบริการบ้านพัก/นาชมแหล่ง รายได้จากบริการบ้านพัก /ของที่ระลึก/
ท่องเที่ยว
นาชมแหล่งท่องเที่ยว
- การทาบัญชี
มี
มี
- การตรวจสอบ
สมาชิก
มี
สินค้า/บริการ
- ของที่ระลึก/ ของฝาก
มี
- บ้านพัก
มี
มี
- การนาชม
ไม่มี
ไม่ค่อยทา
การตลาด
- การประชาสัมพันธ์
- สื่อทีวี/บุคคล
- สื่อทีวี/บุคคล/ แผ่นพับ
การเรียนรู้
- เงินทุนเพื่อเรียนรู้
ไม่มี
ไม่มี
- วิธีการเรียนรู้
การอบรมตามความสมัครใจ/การ โรงเรียนเกษตรกร/การศึกษาดูงาน/การ
แลกเปลี่ยนในกลุ่ม/
แลกเปลี่ยนในกลุ่ม/การทดลองทาด้วย
การทดลองทาด้วยตนเอง
ตนเอง
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ตารางที่ 3 สถานการณ์การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปอาหาร
ข้อมูล
วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านเกาะกา
บ้านจิกสูง
ปีที่จัดตั้ง/การสนับสนุน
2551/ ไม่มี
2548/ รวมกลุ่มเรียนรู้ด้านอาหาร
และหัตถกรรม
ที่ตั้งสานักงาน
ไม่มี
ไม่มี
ทรัพย์สิน
ไม่มี
อาคารโรงเรือน อุปกรณ์
แปรรูปอาหาร
กลุ่มและการบริหารกลุ่ม
- วิ ธี ก ารได้ ม า/วาระการ
เลือกตั้ง/ไม่มีวาระ
เลือกตั้ง/ไม่มีวาระ
ดารงตาแหน่ง
- กรรมการ(คน)
15
10
- ที่ปรึกษา(คน)
ไม่มี
- วิธีการบริหาร
ไม่มีกฎระเบียบไม่มีระบบ
มีกฎระเบียบมีระบบบริหาร
กองทุ น หมุ น เวี ย นและการ
บริหาร
- คณะกรรมการ
ไม่มี
ชุดเดียวกับกรรมการบริหารกลุ่ม
- กฎระเบียบ
ไม่มี
มี
- แหล่งที่มาของ
ไม่มี
ระดมทุนและการจาหน่ายผลผลิต
เงินกองทุน
ของกลุ่ม
- เงินกองทุน(บาท)
43,564.17
250,000
- การทาบัญชี
ไม่มี
มี
- การตรวจสอบ
ยังไม่มี
สมาชิก
การผลิตอาหารแปรรูป
ยังไม่มีการผลิต
น้าพริกต่างๆ ปลาร้าสับ ขนม
กระยาสาร์ท
การเรียนรู้
- เงินทุนเพื่อเรียนรู้
ไม่มี
มี
- วิธีการเรียนรู้
ยังไม่มีการเรียนรู้
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
ในกลุ่ม การทดลองทาด้วยตนเอง
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2. ปัจจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการสัมมนาแบบเจาะกลุ่มและเวทีชาวบ้านกับกรรมการและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนพบว่า
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ดังนี้
1) ปัจจัยทั่วไป ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1) สมาชิก ต้องมีความเข้าใจในหลักการ
ของวิสาหกิจชุมชน มีการจัดสรรเวลา เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการและให้ความสาคัญกับการเข้า
ร่วมกิจกรรม 2) ประธาน/กรรมการ จัดสรรเวลา เพื่อเข้ามาบริหารกลุ่ม มีความตั้งใจทุ่มเท มีความซื่อสัตย์
และมีลักษณะของความเป็นผู้นา 3) ระบบการบริหารงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนการพัฒนา มีการ
กระจายภาระงาน มี ร ะบบตรวจสอบ มี ร ะเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ และสื่ อ สาร มี ก าร
ประสานงานและสร้างเครือข่าย มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 4) ศูนย์เรียนรู้ที่ใช้ผลิต เพื่อการอบรมความรู้
และสาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5)การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิต 6) ผู้สืบทอด และ 7) ผู้รู้ ผู้อาวุโส สาหรับ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1)ภัยธรรมชาติ 2)ปัจจัยการผลิต 3)พ่อค้าคนกลาง 4)หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ 5)การแข่งขัน
2) ปัจจัยเฉพาะด้าน จาแนกตามประเภทของกิจกรรมหลัก 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
เป็นของที่ระลึก/ของฝาก และการประชาสัมพันธ์
3) ปัจจัยเฉพาะด้านการแปรรูปอาหาร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความพร้อมในเรื่องโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ สุขลักษณะ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ภาชนะบรรจุ
3. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1) แบบวั ฏ จั ก รการพั ฒนาวิ สาหกิ จ ชุ ม ชนที่ เหมาะสม จากผลการศึก ษาโดยการทาเวที
ชาวบ้านให้กรรมการและสมาชิกประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการพัฒนาระหว่างก่อนการนารูปแบบการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปใช้และหลังการนารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปใช้ พบว่า แบบวัฏจักรการ
พัฒนาวิสาหกิจชุ มชนที่พัฒ นาขึ้นเป็นแบบการพัฒนาที่ไ ม่มี ที่สิ้นสุดสามารถสร้างความเข้ม แข็งให้กับ
วิสาหกิจชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับใดหรือมีกิจกรรมการผลิตแบบใด โดยแบบวัฏ
จักรประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1
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การสารวจพื้นที่
การกาหนดเป้าหมายและจัดทาตัวชี้วัด
การประเมินวิสาหกิจชุมชนก่อนการพัฒนา
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
การติดตามการดาเนินงาน
การประเมินวิสาหกิจชุมชนหลังการพัฒนา

ภาพที่ 1 แบบวัฏจักรการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2) แนวทางการพัฒนาวิ สาหกิ จ ชุ มชน จากการศึกษาจากเวทีการสัม มนาแบบมี ส่วนร่วมที่
ประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน กรรมการและ
สมาชิกได้เสนอแนวทางในการพัฒนาเป็น 2 แนวทางตามระดับการพัฒนาและกิจกรรมการผลิต ดังนี้
(1) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามระดับการพัฒนา แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นฐาน (เริ่มต้น) มีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ 1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาหนดกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ 2) เริ่มจากกลุ่มเล็กเป็น
กลุ่มผู้สนใจแล้วค่อยๆ ขยายเป็นกลุ่มเรียนรู้และผลิตตามลาดับ 3) การวางระบบการบริหารกลุ่ม ได้แก่
การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนการดาเนินงานที่ สามารถบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม การบริหารเงินทุน
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีกฎระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม การกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่เป็น
ธรรม 4) สมาชิกต้องให้ความสาคัญกับกลุ่มและยึดมั่นในอุดมการณ์ของกลุ่ม 5) การสื่อสารภายในกลุ่ม
ต้องมีความต่อเนื่อง และเข้าใจตรงกัน 6) การผลิตที่ใช้ภูมิปัญญาบนฐานทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 7) การ
ผลิตที่มุ่งตอบสนองต่อชุมชนก่อทนขยายออกภายนอก 8) การค้นหาภูมิปัญญาเดิมเพื่อการต่อยอดพัฒนา
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 9) มีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาดูงานจาก
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กลุ่มที่ประสบผลสาเร็จ การเข้ารับการอบรม การทดลองสิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ 10)
การสรุปทบทวนผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระดับความก้าวหน้า มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1)
การประเมินทบทวนผลงานที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 2) การพัฒนาสินค้าและ
บริ ก ารอย่ า งสม่ าเสมอ 3) การควบคุ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐาน 4) การผลิ ต ต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ
ทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี พ และวิ ถีชี วิ ต ของชุ ม ชน 5) ความซื่ อ สั ตย์ ใ นการบริ ห ารกองทุ น โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ 6) การศึกษาดูงานเพิ่มเติม 7) การสร้างเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้ การผลิต และการตลาด
ภายในและภายนอกชุมชน 8) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นต้นแบบสาหรับการเรียนรู้ ของสมาชิกและ
กลุ่มผู้สนใจ
(2) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามประเภทของกิจกรรมหลัก แบ่งออกได้ ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุ มชนประเภทการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มี ดังนี้ 1) พัฒนา
ระบบเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนชาวนา 2) เรียนรู้วิธีการทานา 3) สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมี 4) จัดหาปัจจัยการผลิตของกลุ่ม เช่น รถไถนา เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ลานตาก ฉางข้าว 5)
พัฒนาระบบชลประทานให้เหมาะสมและทั่วถึง 6) ตรวจสอบรับรองแปลงพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ 7) การ
กระจายพันธุ์ควรเริ่มจากผลิตเพื่อใช้เอง เพื่อสมาชิก และจึงผลิตเพื่อเกษตรกรอื่น 8) พัฒนาถุงบรรจุเมล็ด
พันธุ์ 9) จัดหาสินเชื่อเพื่อรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากสมาชิก 10) พัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงสี โรงปุ๋ย
อินทรีย์ การแปรรูปข้าว 11) สร้างตลาดกลางข้าวท้องถิ่น และ 12) สร้างสวัสดิการชาวนา
2. แนวทางการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนประเภทการบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว มี ดั ง นี้ 1)
วางเป้าหมายให้ชัดเจน 2) ทาเป็นอาชี พเสริม 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุ มชน 4) อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต 5) สร้างเครือข่ายภายในชุมชน และเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกชุมชน 6) ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง 7) ใช้ภูมิ
ปัญ ญาและทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น พัฒ นาสิน ค้ า ที่ร ะลึ ก /ของฝาก 8) พั ฒ นากิ จ กรรมการท่อ งเที่ย วให้
หลากหลาย 9) ควบคุมมาตรฐานการให้บริการ 10) มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 11) มีข้อมูลการท่องเที่ยวของ
ชุ ม ชน 12) มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 13) สร้ า งทายาทหรื อ ผู้ สื บ ทอด 14) กระจาย
ผลประโยชน์ไปยังกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน 15) ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาวิส าหกิจชุ มชนประเภทการแปรรูปอาหาร มีดังนี้ 1) ค้นหาและ
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ศึกษาทรัพยากรในท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นามาใช้ประโยชน์ 3) แปรรูป
อาหารจากทรัพยากรท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญา 4) มุ่งตอบสนองความต้องการภายในชุมชนก่อนขยาย 5)
หาจุดเด่นของสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 6) ผลิตตามฤดูกาล หรือตามความต้องการของตลาด 7)
ขยายการผลิตอย่างระมัดระวัง 8) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 9) ให้ความสาคัญกับภาชนะ
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บรรจุ 10) พัฒ นาระบบสุ ขลั กษณะ เช่ น โรงเรือน เครื่องจั กร อุปกรณ์ และผลิต และ11) มีการรับรอง
มาตรฐานสินค้า
การอภิปรายผล
1. การดาเนินงานของวิสาหกิจชุ มชนทั้ง 6 วิสาหกิจชุ มชน ที่มี การผลิตสินค้าและบริการ 3
ประเภท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตเมล็ดพันธุ์ วิสาหกิจชุมชนประเภทการบริการการท่องเที่ยว
และวิสาหกิจชุมชนประเภทการแปรรูปอาหาร แต่ละประเภทมีระดับความเข้มแข็งแตกต่างกัน 2 ระดับคือ
วิสาหกิจชุมชนที่ก้าวหน้า และเริ่มก่อตั้ง ในภาพรวมองค์ประกอบของการบริหารงานไม่มีความแตกต่างกัน
จะมี ความแตกต่างกันเฉพาะความสามารถในการบริหารงาน การดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบที่
แตกต่างกัน ทาให้ผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีความต่างกันในประเด็นต่าง ๆ ตามประเภทการ
ผลิตสินค้าและบริการ แม้จะมีความต่างกันในหลายประเด็นแต่รูปแบบที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาไม่ต่างกัน
2. แบบวัฏจักรการพัฒนากระบวนการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย 8 ขั้นตอน
ได้แก่ การสารวจพื้นที่ การกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา การจัดทาตัวชี้วัดความเข้ มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชน การประเมินวิสาหกิจชุมชนตามตัวชี้วัดก่อนการพัฒนา การจัดทายุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทาแผนปฏิบัติการ การติดตามผลการดาเนินงาน และการประเมินผลความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ภายหลังการพัฒนา โดยที่แต่ละขั้นตอนของการพัฒนาดังกล่าว ได้ประยุกต์เอาแนวคิดในการบริหารงานที่
เรียกว่า POSDCoRB มาใช้ ซึ่งกิ่งพร ทองใบ (2545) ระบุว่า POSDCoRB คือ กระบวนการบริหารงานที่มี
การวางแผนการดาเนินงาน (P) มีการจัดรูปองค์กรของกลุ่มคือ มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ (O) มีการจัดการงาน
บุคคลโดยการแบ่งงานให้กรรมการและสมาชิก ร่วมกันทา (S) มีการติดตามดูแลการดาเนินงานโดยการ
ตรวจสอบติดตามผลการดาเนินการ (D) มีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกวิสาหกิจชุมชน (Co) มี
การรายงานผลการดาเนินงาน (R) และมีกระบวนการบริหารการใช้จ่ายเงินกองทุน (B) แนวคิดดังกล่าว
ข้างต้นนามาประยุกต์และพัฒนาให้เข้ากับหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน สาหรับ
อนันต์ บุญสนอง (2548) เห็นว่าหลักการพัฒนาประกอบด้วย การประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมา การ
ประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร การวางยุทธศาสตร์ การวางแผนการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ และการควบคุมโดยการติดตามกระตุ้นการดาเนินงาน และสุดท้ายเป็นการประเมินผลโดย
การวัดผลการดาเนินงานกับมาตรฐานตัวชี้วัดที่จัดทาขึ้น และ ธนชัย ยมจินดา (2548) นาแนวทางการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้
ทรัพยากรที่จากัดให้เกิดผลสูงสุดสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และเกิดความยั่งยืน
ในระยะยาว โดยนอกจากนี้เห็นได้ว่าแบบวัฏจักรการพัฒนาดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะหมุน
ตลอดไปตามตามบริบทและสภาพแวดล้อมของกลุ่มที่เปลี่ยนไป สาหรับวิสาหกิจชุมชนนั้นการดาเนินงาน
นอกจากใช้หลักการบริหารแบบ POSDCoRB และหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้วยังนาหลักการมีส่วนร่วม
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ของผู้เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจาพื้นที่ นักวิชาการเกษตรจาก
หน่วยงานต่างๆ องค์การพัฒนาเอกชน ผู้นาชุมชน สมาชิกอบต. ประธาน กรรมการและสมาชิกวิสาหกิจ
ชุ ม ชนนามาผสมอย่างกลมกลื น ผลจากการดาเนินงานพั ฒ นาโดยเปรีย บเทียบผลการประเมิ นความ
เข้ม แข็ง ก่อนและหลั งจากการพัฒ นาพบว่า ทุกวิสาหกิจ ชุ มชนมี ระดับความเข้ม แข็ง เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
แบบวัฏ จั กรการพัฒ นาเป็นการพัฒนาที่ใช้ การมี ส่วนร่วมของประธาน/กรรมการและสมาชิ กเป็นหลัก
กล่าวคือ พบว่าก่อนที่จะดาเนินการพัฒนา ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประธาน
กรรมการ และตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แล้วให้
วิสาหกิจชุมชนตัดสินใจว่าจะยินดีที่จะทางานพัฒนาร่วมกันหรือไม่ เพราะในกระบวนการทางานต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนตลอดกระบวนการ ถ้าขาดการมีส่วนร่วมงานพัฒนาก็ไม่
สามารถดาเนินการได้ หลังจากนั้นก็มาร่วมกันกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา และจัดทาองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน โดยการจัดเวทีสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ ประธาน/กรรมการ และสมาชิก นักวิชาการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ องค์การพัฒนา
เอกชน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายในการกาหนดเป้าหมายของการ
พัฒนา และองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่จัดทาขึ้นสามารถวัดได้และสะท้อนภาพ
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตามศักยภาพที่ควรจะเป็น การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนานาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักเน้นการพึ่งพาตนเองได้ใน
ระดับครัวเรือน การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็ง และการรวมพลังในระดับชุมชน หลังจากนั้น
ทาเวทีชาวบ้านโดยให้สมาชิกของแต่ละวิสาหกิจชุมชนประเมินความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตนเองตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัดที่จัดทาขึ้น จากนั้นรวบรวมผลการประเมินสรุปและนาเสนอให้สมาชิกทราบ ซึ่ งผลการ
ประเมินที่ได้จะสะท้อนให้เห็นภาพของวิสาหกิจชุมชนตามความเห็นของสมาชิก สมาชิกจะเกิดการเรียนรู้
ว่าวิสาหกิจชุมชนของเรามีอะไรหลายอย่างที่ดีน่าภาคภูมิใจต้องรักษาไว้ และมีอะไรบ้างที่ยังต้องพัฒนา
และเกิดความตระหนักถึงข้อจากัดต่าง ๆ เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกด้วยกันและนักวิจัย
ถึง ผลที่เ กิดและแนวทางในการพัฒ นา นอกจากนี้ผลการประเมิ นที่ไ ด้ยังใช้ ในการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินที่เกิดภายหลังการพัฒนาอีกด้วย หลังจากนั้นจัดประชุมเพื่อจัดทายุทธศาสตร์ โดยการสัมมนาแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประธาน/กรรมการ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดย
เริ่ม จากการวิเ คราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ร่วมกับผลการประเมินวิสาหกิจ ชุม ชน เพื่อ
กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ให้มีการนาเสนอผลและวิพากษ์กันในภาพรวม เพื่อให้ยุทธศาสตร์นั้น
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อได้ยุทธศาสตร์ก็เป็นขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามกรอบยุทธศาสตร์ต่าง ๆ การทาแผนปฏิบัติการพัฒนานั้นมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรรมการ/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการจากภาคส่วนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจา
พื้นที่ ผู้นาชุมชน กานันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. มาช่วยจัดทาและพิจารณาแผนให้มีความเป็นไปได้
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ในทางปฏิบัติ ต้องการการสนับสนุนจากใครในด้านใดอย่างไรบ้าง โดยใช้เวทีชาวบ้านของแต่ละวิสาหกิจ
ชุมชน แผนที่ได้จึงเกิดขึ้นมาโดยชุมชน ภายใต้การสนับสนุนตามศักยภาพของผู้เกี่ย วข้อง ทาให้แผนมี
ความชัดเจน ปฏิบัติได้ และสามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้มีการนาแผนไปปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหาจากการนาแผนไปปฏิบัติ ได้มีการติดตามการดาเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน โดยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจาพื้นที่ สุดท้ายผลการดาเนินงาน
พั ฒ นาจึ ง สะท้ อ นออกมาให้ เ ห็ น ในภาพของผลการประเมิ น ภายหลั ง จากการพั ฒ นาว่ า ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบของตัวชี้วัดนั้น มีการพัฒนาขึ้นมาทุก ๆ องค์ประกอบ ทั้งวิสาหกิจชุมชนที่เริ่มก่อตั้ง หรือแม้แต่
วิสาหกิจชุมชนที่มีความก้าวหน้ามากก็ตาม ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นมานี้ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้รับรู้ รับทราบ
และปฏิบัติร่วมกัน ผลที่เกิดจากการพัฒนามิใช่ทาให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งเท่านั้น แต่ยังมีผลไปสู่ระดับ
การมี ส่ ว นร่ว มของสมาชิ กวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ท าให้ เ กิ ดการเรี ย นรู้ ใ นการทางานร่ ว มกั น ทุ กภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องเข้าใจในการทางานพัฒนาตามบทบาทของตน เห็นได้ว่าลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดพิจารณาตัดสิน การเสนอปัญหาที่เกิด
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขอันนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มใจ จนผลที่ได้สะท้อนกลับมายังกลุ่ มในรูปของ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งขึ้น การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ ณรงค์ มหรรณพ และดุสิต เวช
กิจ (2543) กล่าวว่า เป็นการมีส่วนร่วมในระดับอุดมคติ กล่าวคือ ถ้าประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ
องค์กรประชาชนจนถึงระดับดังกล่าวการดาเนินงานส่งเสริมย่อมบรรลุ วัตถุประสงค์ได้โดยง่าย ก่อให้เกิด
พลังในการผลักดันให้องค์กรประสบผลสาเร็จ
กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ดาเนินการนี้นอกจากใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
แล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญทาให้การพัฒนาเป็นระบบคือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นับตั้งแต่การ
แลกเปลี่ยนกันเองระหว่างสมาชิก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และนักวิจัยที่เกิดในระหว่างกระบวนการวิจัย ยังมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆที่มีการดาเนินกิจกรรมการผลิตที่คล้ายกัน เช่น การเรียนรู้ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมูลนิธิข้าวขวัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการ
บริการการท่องเที่ยวได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มบริการการท่องเที่ยวที่เป็นเครือข่ายในภาคกลาง และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปอาหารได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวบางส่วนถูกนามาปรับแผนยุทธศาสตร์แผนการดาเนินงาน หรือแม้แต่
แก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างการดาเนินกิจกรรมกลุ่มตลอดกระบวนการพัฒนา
จากการประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนและหลังการนาแบบวัฏจักรการพัฒนาไป
ใช้เห็นได้ว่าทั้ง 6 วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น แม้มีบางวิสาหกิจชุมชนที่บางตัวชี้วัดไม่
พัฒนาแต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่สามารถรักษาระดับความเข้มแข็งไว้ได้และ
ส่วนที่มีการพัฒนาขึ้น กรณีนี้ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เริ่มก่อตั้งโดยกาลังอยู่ในระหว่า งการ
พัฒนาด้านการบริหารกลุ่ม มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการบริหาร มีการปรับปรุงกฎระเบียบ วาง
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ระบบการบริหาร จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานสาหรับดาเนินกิจกรรมการผลิต ทาให้ยังไม่พร้อมในการ
ผลิตมากนัก และมีการระดมหุ้นจากสมาชิกโดยการเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ เข้าใจวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเหตุให้ วิสาหกิจชุมชนในระดับเริ่มต้นหรือก่อตั้งใหม่
ไม่ ส ามารถดาเนินการผลิ ตสิ นค้าและบริ การได้อย่างเต็ม ประสิทธิ ภ าพ ทาให้กระทบกับตัวชี้ วัดความ
เข้มแข็งในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้ าและบริการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการประเมินผลของตัวชี้วัดที่
ไม่พัฒนา นอกจากนี้ในบางวิสาหกิจชุมชนสมาชิกให้ความเห็นว่า ผลการประเมินภายหลังการพัฒนาที่ไม่
ดีขึ้นนั้น ในความเป็นจริงมีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นไปตามต้องการหรือความคาดหวังจึง
ประเมินให้คะแนนน้อย
3. ปัจ จั ยที่เ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิสาหกิจ ชุ ม ชน จากผลการศึกษาพบว่า ปัจ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมี 2 ด้านคือ ปัจจัยทั่วไป และปัจจัยเฉพาะด้าน ซึ่งมีหลายปัจจัยที่
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสั จ จา บรรจงศิ ริ และคณะ(2549) ที่ ไ ด้ พั ฒ นารู ป แบบกระบวนการ
ดาเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่ ปัจจัย
ภายใน คือตัวสมาชิก ประธาน/กรรมการ การบริหารงาน แปลงนาที่ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และการเรียนรู้ ส่วน
ปัจจัยภายนอกได้แก่ ภัยธรรมชาติ ปัจจัยการผลิต/เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง พ่อค้าคนกลาง/พ่อค้าเมล็ด
พันธุ์ และหน่วยงานที่สนับสนุนต่าง ๆ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานพัฒนาศูนย์ข้าว
ชุมชน และปาริช าติ วลัยเสถียร และคณะ (2537) ได้ศึกษากับศูนย์บริการสมาชิกนิคมสร้างตนเองว่า
ความสามารถในการทาให้องค์กรประชาชนพึ่งตนเองได้คือ ผู้นาหรือกรรมการต้องตั้งใจ ซื่อสัตย์ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก ตลอดจนมีความสามารถในการบริหาร สมาชิกต้องให้ความร่วมมือเสียสละ และ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการทางาน การบริ หารต้ อ งมี ร ะบบ ตรวจสอบได้ สภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์
เศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง ต้ อ งเอื้ อ อ านวย องค์ ก รสนั บ สนุ น ต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น ในด้ า นเวลา
งบประมาณ และมีอิสระในการปฏิบัติงาน นักพัฒนาต้องมีความจริงใจ ได้รับการยอมรับจากชุมชน สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันให้งานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประสบผลสาเร็จอย่าง
รวดเร็วและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับวิสาหกิจชุมชน
1) ด้านการพัฒนากลุ่มและการบริหารกลุ่ม ได้แก่ การรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง การ
ประชุมสมาชิกเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ดาเนินงานของวิสาหกิจ ชุ มชนอย่างต่อเนื่อง การจั ดการประชุม สม่าเสมอ กาหนดเวลาการประชุ ม ให้
เหมาะสม การเลือกตั้งกรรมการที่เป็นคนดีมีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ และมีวาระการดารงตาแหน่ง
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ที่ชัดเจน มีกรรมการดูแลงานในด้านต่าง ๆ เหมาะสม การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมและมี
การนาไปใช้ และการบริหารงานเป็นระบบและตรวจสอบได้
2) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน ได้แก่ การเพิ่มเงินกองทุน การบริหาร
กองทุนมีระบบตรวจสอบโปร่ง ใส การปันผล การวางแผนจั ดหมวดหมู่ ง บประมาณในด้านต่าง ๆ การ
ส่งเสริมให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ และการนาเงินกองทุนไปลงทุน
3) ด้านการปรับปรุงการผลิต ได้แก่ การปรับปรุงด้านระบบสาธารณูปโภค การจัดหา
เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรง วัตถุดิบที่นามาใช้ต้องมีคุณภาพดี การจัดระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพ การ
บันทึกข้อมูลการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านการจัดการกระจายสินค้าและบริการ
ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายและ
แผนการกระจายสินค้าและบริการให้ชัดเจน และการส่งเสริมการกระจายสินค้าและบริการให้หลากหลาย
วิธี
5) ด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนรู้ การมี
ศูนย์เรียนรู้สาหรับการเรียนรู้ อบรม สาธิต และฝึกฝนทักษะ การจัดทาแผนการเรียนรู้ในแต่ละปี การศึกษา
ดูงานกับกลุ่มที่ประสบผลสาเร็จ และการสรุปถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานการพัฒนาให้สมาชิกทราบ
6) ด้ า นการพัฒนาการตลาด ได้แก่ การรวมกลุ่ม กันขาย การตั้ง กรรมการดูแลด้าน
การตลาด การประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง และการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดกับสมาชิก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) หน่วยงานในระดับนโยบาย ควรพิจารณากาหนดนโยบายในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยอาจมีการประเมินเพื่อกาหนดทิศทางในการพัฒนา จาก
การศึกษาพบว่าควรประกอบด้วยนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) นโยบายด้านพัฒนาการผลิต ได้แก่ นโยบายในเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ในระยะแรกของวิสาหกิจชุมชนใหม่ และวิสาหกิจชุมชนเก่าที่ประสบปัญหา การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิต การติดตามให้คาแนะนาในการผลิต การตรวจสอบรับรองคุณภาพ
(2) นโยบายด้า นการวิจั ย ได้ แก่ นโยบายในเรื่ องสนั บสนุน การวิ จั ย เกี่ ยวกับ การ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้นาและสมาชิก การส่งเสริมให้ท้องถิ่นวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้นา
และสมาชิก และการจัดทาระบบติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของวิสาหกิจชุ มชนเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
(3) นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ นโยบายในเรื่อง การจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการพัฒนาวิ สาหกิจชุมชน
สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาดูงาน การอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องวิสาหกิจชุมชน และการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์
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(4) นโยบายด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ นโยบายเรื่องการจัดหาตลาดและรับซื้อ
(5) นโยบายด้านการสนับสนุนด้านสินเชื่อกับวิสาหกิจชุมชน
(6) นโยบายด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(7) นโยบายด้านการขยายการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
(8) นโยบายด้านการประกวดวิสาหกิจชุมชน
(9) นโยบายด้านการขยายระบบสาธารณูปโภค
2) หน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่
(1) ควรส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจัดทาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และศูนย์รวมความร่วมมือของสมาชิก
(2) การพัฒนาผู้นาและสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้
เกิดความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสม เกิดความมั่นใจในการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ
(3) การเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างระบบการบริหารงานที่ดี นับตั้งแต่การวางแผน การ
บริหารงาน การตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการสรุปประเมินผลการดาเนินงาน
(4) การกระตุ้นส่ง เสริม ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจั ดการวิสาหกิจ
ชุมชน การตรวจสอบควบคุมดาเนินงานเพื่อความโปร่งใส
(5) การส่งเสริมการจัดการความรู้ การสรุปบทเรียน การประมวลความรู้ที่ได้จากการ
ดาเนินงานทั้งในส่วนของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ การจัดอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและบุคคล
(6) ประเด็นเรื่องที่เรียนรู้ได้แก่ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ เรื่อง การตลาด เช่น
ภาชนะบรรจุ การบรรจุ การจั ด จ าหน่ า ย การขนส่ ง การเก็ บ รั ก ษา ตลาดสิ น ค้ า และบริ ก าร การ
ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การขายเรื่อง การบันทึกข้อมูล เช่น การจัดทาบัญชี การบันทึกรายงานการประชุม
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การผลิ ต ของสมาชิ ก และเรื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น เรื่ อ งกลุ่ ม และการบริ ห ารกลุ่ ม เรื่ อ งการ
บริหารงาน แนวทางการลดต้นทุนการผลิต การเขียนโครงการ
(7) การส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นใจในการผลิต
(8) การติดตามการดาเนินงานตามแผน เพื่อกระตุ้นรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องใน
การดาเนินงาน ตลอดจนให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะในการปรับแผนการดาเนินงาน
(9) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา
(10) การส่ ง เสริม ในด้านการสร้างเครือ ข่ายวิสาหกิจ ชุ ม ชน เช่ น การกระตุ้นให้ มี
กิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การประชุมแบบหมุนเวียน
(11) การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนและสมาชิกมีการดาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้า
และบริการ มิใช่แค่เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อกู้ยืมเงินกองทุนในการผลิตเท่านั้น
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(12) การส่งเสริมให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมกลุ่มจาหน่ายสินค้าและบริการ
(13) การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าและบริการครบวงจร
(14) การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงใน
การพึ่งพาตนเองของสมาชิก
(15) การสรุปผลการดาเนินงานประจาปีให้สมาชิกทราบเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป
3) ด้า นองค์การบริหารส่ว นตาบล ควรมี การการสนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้
วิสาหกิจชุมชนนาไปดาเนินการบริหารกองทุน การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลทุ่น
แรงต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค และการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสม เช่น การร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการของวิสาหกิจ
ชุมชน การร่วมเป็นที่ปรึกษา และการร่วมตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1) การศึกษาวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมทุกประเภทเพื่อทดสอบและยืนยันในรูปแบบ
ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเจาะลึกในแต่ละประเด็นของวิสาหกิจชุมชนแต่ละประเภท
2) การประเมินผลการพัฒนาภายหลังจากการพัฒนา ในวิสาหกิจชุมชนที่ได้นารูปแบบ
การพัฒนาดังกล่าวไปใช้ว่าได้ผลในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร
และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ผลักดันให้มีการนารูปแบบการพัฒนาดังกล่าวไปในการพัฒนา
3) การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ ชุม ชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แต่ละส่วนได้ทราบ
บทบาทหน้าที่และแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในระดับต่างๆ ต่อไป
4) การศึกษาระบบการผลิตและการกระจายสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาการผลิตและ
การกระจายสินค้าและบริการที่เหมาะสมในแต่ละประเภท
5) การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการผลิตสินค้าและบริการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาที่มีให้สามารถนามาใช้ในการผลิตได้ต่อไป
บรรณานุกรม
กิ่งพร ทองใบ 2545 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ เล่ม 1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นนทบุรี
ณรงค์ มหรรณพ และดุสิต เวชกิจ 2534 องค์กรประชาชนในการส่งเสริมการป่าไม้ ในเอกสารการสอน
ชุ ดวิช าความรู้ทั่วไปเกี่ย วกับการส่ง เสริม การป่ าไม้ สาขาวิช าส่ ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
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ธนชัย ยมจินดา 2548 แนวคิดและหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในเอกสารการสอนชุดวิชา การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ เล่ม 1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นนทบุรี
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ 2543 กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร
สัจจา บรรจงศิริ และคณะ 2549 การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
สมจิต โยธะคง 2553 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี (เอกสารอัดสาเนา)
อนันต์ บุญสนอง 2548 ตัวแบบและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ เล่ม
1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
-----------------------------
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การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามในการวิจัยทางการศึกษา
Using Multivariate Analysis of Variance in Educational Research

กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทคัดย่อ
เทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม กรณีที่มีตัวแปรตาม 1 ตัว จะใช้การทดสอบค่าที
(t-test) และกรณีที่มีสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แต่ในกรณีที่มีตัวแปร
ตามมากกว่า 1 ตัวและวิเคราะห์พร้อมกันจะใช้ Hotelling ’s T 2 กรณีที่มี 2 กลุ่ม และใช้ MANOVA ในกรณีที่มี
หลายกลุ่ม จะเห็นว่า Hotelling ’s T 2 เป็นการขยายขอบเขตของ t-test และ MANOVA เป็นการขยายขอบเขตของ
ANOVA
คาสาคัญ : 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 T 2 for two groups and multivariate of variance (MANOVA) for more than two
groups. Thus the Hotelling ’s T 2 is an extension of the t- test , and MANOVA is an
extension of ANOVA.
Keyword : Multivariate Analysis of Variance

บทนำ
การวิจัยทางการศึกษา หรือ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในปัจจุบันได้มีการศึกษาตัวแปรที่ซับซ้อน
มากขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ถ้านักวิจัยใช้การวิเคราะห์
ตัวแปรเดียว (univariate analysis) หรือการวิเคราะห์ตัวแปรสองตัว (bivariate analysis) อาจจะไม่เพียงพอที่จะ
ตอบคาถามการวิจัยที่ซับซ้อนได้ การวิเคราะห์ที่เหมาะสมกว่าอาจจะเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม ซึ่ง
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามมีสถิติ ทดสอบที่สามารถเลือกใช้ในการวิเคราะห์จานวนมาก นักวิจัยจะต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ในบทความนี้ผู้เขียนมีเจตนาที่จะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม โดยจะนาเสนอตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม พร้อมทั้งตัวอย่างของงานวิจัยทางการศึกษาที่ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัว
แปรพหุนาม ตามลาดับ
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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)
สาหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) เป็น
การขยายขอบเขตของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) กล่าวคือ MANOVA เป็นการศึกษาความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (centroid) ของกลุ่มที่มีตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัวอาจะเป็น 2 ตัว หรือมากกว่าก็ได้
และข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปรตามเป็นข้อมูลเมตริก และในขณะเดียวกันจะมีตัวแปรอิสระอยู่ในรู ปกลุ่ม
ตัวแปรซึ่งเป็นข้อมูลนันเมตริก หากเขียนในรูปทั่วไปทั้ง ANOVA และ MANOVA สามารถเขียนได้ดังนี้(Hair et
al.,2006: 383)
ANOVA

Y1

=

X 1  X 2  X 3  ...  X n

(เมตริก)

(นันเมตริก)

MANOVA

Y1  Y2  Y3  ...  Yn

=

X 1  X 2  X 3  ...  X n

(เมตริก)
(นันเมตริก)
ทั้ง ANOVA และ MANOVA เป็นสถิติที่ใช้ศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มกล่าวคือ
ANOVA เป็นการศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัวแปรตามเพียงตัวเดียว ส่วน MANOVA เป็น
การศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัวแปรตามหลายตัว และสามารถศึกษาตัวแปรตามหลาย
ตัวพร้อมกันได้
ANOVA และ MANOVA เป็นสถิติที่นามาใช้ได้ทั้งแผนแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experimental design)
และแผนแบบการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง (nonexperimental design) ในแผนแบบการวิจัยเชิงทดลอง นักวิจัยจะ
จัดกระทาตัวแปรอิสระ 1 ตัว หรือมากกว่า 1 ตัว แล้วศึกษาผลของตัวแปรอิสระโดยทาการวัดผลจากตัว
แปรตาม ส่ วนในแผนแบบการวิ จั ยที่ ไ ม่ ใช่ ก ารทดลอง ตั วอย่างเช่ น การวิจั ยเชิ ง ส ารวจ นั กวิจั ย จะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของเจตคติ ความพึงพอใจของกลุ่มที่ศึกษาระหว่างเพศ สถานภาพสมรสที่
แตกต่างกัน
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า t-test เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่ม 2 กลุ่ม และ
ANOVA เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่ม 2 กลุ่มหรือมากกว่า 2 กลุ่ม ทั้งสถิติ t-test
และ ANOVA เป็นการศึกษาตัวแปรตามตัวเดียว สาหรับในการวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามเมื่อมีตัวแปรตาม
หลายตัวในกรณีที่วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 2 กลุ่มจะใช้สถิติที่เรียกว่า Hotelling’s T 2
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ส่วนในกรณีที่วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่ม จะใช้สถิติที่เรียกว่า
สรุปดังตารางที่ 1

MANOVA

ซึ่งจะขอ

ตารางที่ 1 แสดงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามจานวนกลุ่มในตัวแปรอิสระและจานวน
ตัวแปรตาม
จานวนตัวแปรตาม
จานวนกลุ่มในตัวแปรอิสระ
1 ตัว
2 ตัวหรือมากกว่า
t-test
Hotelling’s T 2
สองกลุ่ม
สองกลุ่มหรือมากกว่า
ANOVA
MANOVA

จากตารางดังกล่าว จะขอกล่าวถึงสถิติแต่ละตัวโดยสังเขปดังนี้
1. t-test เป็ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบความมี นั ย ส าคั ญ ระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม 2 กลุ่ ม โดย
การศึกษาตัวแปรตามตัวเดียว
1.1 แผนแบบการวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มเป็นผลมาจากการสังเกตหรือค่าที่
ได้จากการวัดอันเนื่องมาจากการให้สิ่งทดลอง (treatment) ซึ่งสิ่งทดลองที่กาหนดให้เป็นตัวแปรนันเมตริก
โดยปกติแล้วการกาหนดสิ่งทดลองให้กลุ่มจะพบในแผนแบบการทดลอง สาหรับในการวิจัยที่ไม่ใช่การ
ทดลอง ตัวแปรนันเมตริกที่ศึกษาเป็นตัวแปรนามบัญญัติหรือตัวแปรจัดประเภท (categorical variable) เช่น
เพศ ในการวิเคราะห์ก็ใช้วิธีการทานองเดียวกัน
ตัวอย่างแผนแบบการทดลอง เช่น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนและแบบโครงงาน โดยกาหนด
สมมุติฐานว่าง H o  ดังนี้
H o : 1   2

เมื่อ

คือ ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน
 2 คือ ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน
สถิติที่ใช้ทดสอบคือ
1

t

X1  X 2
S X X
1

เมื่อ

S X1  X 2

2

คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

(standard

error)

ของความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย
จากสถิติทดสอบ t จะเห็นว่า เป็นอัตราส่วนระหว่างผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม
ที่ได้จากการวัดตัวแปรตาม ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างภายในกลุ่ม
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1.2 การแปลความหมายของสถิติ t ต้องกาหนดระดับนัยสาคัญหรือ type I error ซึ่งใช้
สัญลักษณ์  แล้วเปรียบเทียบ ค่า t ที่คานวณได้กับค่าวิกฤต (critical value) ของสถิติ t tcrit  สาหรับค่า
วิกฤตของสถิติ t ที่ระดับนัยสาคัญ .10 , .05 และ .01 มีค่าดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าวิกฤตของสถิติ t ที่ระดับนัยสาคัญ.10 , .05 และ .01
t

.10
.05
.01

1.64
1.96
2.58

2. ANOVA
t-test
t-test

ANOVA
2.1

ANOVA

type I error

เป็นสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

2
20 ค

(Hair et al.,2006: 391)

MSW 
error

MS B 

variance

คือ

(treatment)

Fstatistic

F (F statistic)

=

MS B
MSW

2.2

ทดสอบ

F

df = k-1

ที

F

N-k (k

F
N = N1  N 2  ...  N k )

F



F

F

จะต้องเปรียบเทียบว่า

F
post hoc

t

ทดสอบ F
ตารางที่ 3

.10, .05

.01 (ซึ่งได้จากการนาค่า
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ตารางที่ 3 แสดง

ทดสอบ F

.10, .05

.01
F

.10
.05
.01
3. Hotelling’s T 2
t-test

เรียน

2.68
3.84
6.63
(The Two – Group Case)
2
ที่
ตัวเดียวจะใช้
1
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
โ
วิชา
ม 2
2
t-test
1 (type I error )
 = .05
1 .95.95
.0975

ไว้

(

.05
2
Hotelling’s T 2 เป็นการขยายขอบเขตของ t-test ในการกาหนดสมมุติฐานทางสถิติของ
Hotelling’s T 2 จะอยู่ในรูปของเซ็นทรอยด์ (centroid) หรือเวคเตอร์ (vector) (คาว่า “เวคเตอร์” เป็น
การวัดที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทาง ตัวอย่างของเวคเตอร์ เช่น ความเร็วซึ่งมาจากการวัดตัวแปร 2 ตัว
คือระยะทางและเวลา ดังนั้น ความเร็วหาได้ โดยการนาระยะทางหารเวลา สาหรับการวัดที่มีค่าเดียวจะ
อยู่ในรูปของสกาลาร์ (scalar) ใน MANOVA จะใช้คาว่า “เวคเตอร์” แทนผลรวมของน้าหนักของตัว
แปรตาม)
จากตั ว อย่ า งที่ นั ก วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาตั ว แปรตาม 2 ตั ว คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิท ยาศาสตร์ และเจตคติต่ อ วิท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ยนโดยใช้ วิธี สอนแบบสื บสวนสอบสวนและแบบ
โครงงาน และพบว่าตัวแปรตามทั้ง 2 ตัว มี ความสัมพันธ์ กัน และนักวิจัยต้องการใช้สถิติที่เรียกว่า
Hotelling’s T 2
i te
ม
t-test
Hotelling’s T 2
Hotelling’s T 2
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t – test
H o : 1   2

ก

Ho

Hotelling’s T 2
   
H o   11    12 
  21    22 
Ho

1
1
2
2

11
12

 21

 22

1
2
1
2
2

p

 11    12 
   
 21   22 
...  ... 
Ho     

...  ... 
...  ... 

  
  p1    p 2 
p

แตกต่าง
2

t – test

t – test

Hotelling’s T 2

Hotelling’s T 2

ำ

Hotelling’s T 2

2
จะ

ริ
t – test

2
Hotelling’s T 2

2

ความ

1)
ด้วย population covariance matrix
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Hotelling
F

df = p

T2
n1  n2  p  1 2
T
n1  n2  2 p

N- p -1

p

n1 และ n2
การแปลความหมาย

1

2

Hotelling’s T 2

Hotelling’s T 2
MANOVA 4

T2

l mbd , Pill i’s t ce, Hotelling’s t ce

คือ Wilks’

Roy’s l gest oot
2

3

4

4

วิชา
4
t ce

สอบสวน
Wilks’ lambda, Pillai’s t ce, Hotelling’s

Roy’s l gest root
วิชา
กรณี

ตัว
t-test
Bonferroni co ection
2
จานวน
(Meyers,Gamst and Guarino, 2006 :373)
แต่ Hair et al เสนอวิธีการปรับระดับแอลฟาโดยนาระดับแอลฟาที่กาหนดหารด้วยจานวนของการทดสอบ
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 T 2 กับ MANOVA จะพบว่า MANOVA เป็นการขยายขอบเขตของ

Hotelling’s T 2

1.

MANOVA
1

1.1
1
(control of experimental error rate) 2
(differences
among a combination of dependent variable)
1)
นัก
ANOVA
t-test
ที่
3
.05
3
MANOVA
2)
ANOVA มักจะละเลยในเรื่องของการรวมของตัวแปรตามในเชิงเส้นตรง นอกจากนี้ยังละเลยในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามด้วย ดังนั้นการใช้ MANOVA จึงเป็นสถิติที่ดีกว่า
1.2 ประเภทของคาถามที่เหมาะสมกับการใช้ MANOVA คือคาถามการวิจัยที่มีการศึกษาตัวแปร
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 สาหรับการวิจัยเชิงสารวจ
ตัวแปรเหล่านี้ คือ คุณลักษณะของผู้ตอบ ส่วนตัวแปรตามต้องเป็นตัวแปรเมตริก
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2.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม (cell) ต้องมีจานวนมากกว่าจานวน
ของ ตัวแปรตาม แต่ในทางปฏิบัติขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ ม ควรมีอย่างน้อย 20 คน(Hair et
al.,2006: 402) ถ้าจานวนของตัวแปรตามเพิ่มขึ้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างก็ควรเพิ่มตาม และในแต่ละ
กลุ่ ม นักวิจั ยควรจั ดให้มี ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่ น ถ้ามีแผนแบบการ
ทดลองแบบ 2 องค์ประกอบ (two-factor design) และในแต่ละองค์ประกอบมี 2 ระดับ จะมีจานวน
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 แต่อย่างไรก็ตามถ้าตัวแปรแต่ละตัวมีการแจกแจงปกติก็ยังไม่อ าจมั่นใจได้ว่าตัวแปรทั้งหมดมี
การแจกแจงปกติหลายตัวแปร ซึ่งการฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นข้อนี้จะมีผลน้อยมากถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาด
ใหญ่
4.การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ประชากรใน
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
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
Pil i’s c ite ion ใช้ในกรณีที่ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน และมีการฝ่าฝืน
ข้อตกลงเบื้องต้นที่กาหนดว่า เมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของทุกกลุ่มเท่ากัน
Roy ’s gc บางทีเรียกว่า Roy ’s l gest eigen lue ในการคานวณจะเลือกค่า
eigenvalue ที่มีค่าสูงสุด
Hotelling’s trace จะเปลี่ยนเป็น Hotelling’s T ใช้ในกรณี 2 กลุ่มและผลรวมเชิงเส้นตรงของ
ตัวแปรตามมีค่าต่างกันมากที่สุดในกลุ่มที่ต้องการเปรียบเทียบ
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สถิติทั้ง 4 ตัวนี้ Wilk’s lambda เป็นสถิติที่เข้าใจง่ายที่สุด ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลจึง
ใช้ Wilk’s lambda มากกว่าวิธีอื่น (Foster, Barkus and Yavorsky, 2006 : 22)
ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง MANOVA และ ANOVA มี 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ
1) MANOVA เป็นสถิติที่ศึกษาตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปรตามหลายตัว 2) ในการวิเคราะห์แทนที่จะ
ใช้ค่า F ในการทดสอบนัยสาคัญ แต่ใช้สถิติอื่นแทนเช่น Wilks ’ l mbd , Pil i ’s t ce, Hotelling ’ s
trace และ Roy ’s l gest noot
บทสรุป
หากกล่าวโดยสรุปในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ MANOVA นักวิจัยสามารถวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และในโปรแกรมจะมีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น เช่น 1) ตรวจสอบว่า ตัว
แปรตามทุกตัวมีการแจกแจงปกติหลายตัวแปรหรือไม่ โดยจะทาการทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรตาม
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 นักวิจัยจะต้องทดสอบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ยของ
ตัวแปรตามแต่ละตัวระหว่างกลุ่มของตัวแปรอิสระโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ซึ่ง
ข้อมูลที่จะนามาทดสอบโดยการใช้ ANOVA นั้น ความแปรปรวนของประชากรแต่ละกลุ่มต้องไม่แตกต่าง
กัน นักวิจัยสามารถทดสอบโดยใช้ Le ene’s test ถ้าผลการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามมี
ความแตกต่างกันระหว่า งกลุ่ ม ของตัวแปรอิสระอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ นักวิจั ยต้องทดสอบต่อว่ า
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามกลุ่มใดแตกต่างกันโดยการเปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparison) ต่อไป
ตัวอย่ำงงำนวิจัยที่ใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนตัวแปรพหุนำม
การนาเสนอตัวอย่างงานวิจัยนี้ ตัดตอนมาจากงานวิจัยของ ดิเรก สุขสุนัย (2547) โดยปรับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ตรงกับประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอเป็นตัวอย่าง ดังนี้
เรื่อง อิทธิพลขององค์ประกอบในโมเดลเคนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
ครูในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรสาระที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
จากนักวิจัยหลัก (BM1) นักวิจัยภายนอก (BM2) และทีมนักวิจัยภายในสถานศึกษา (BM3) ของครู
ตามภาคภูมิศาสตร์ที่ต่างกัน

207

ผลกำรวิจัย ซึ่งมีตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวแปรสาระที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
(BM1, BM2 และ BM3) ของครูในภาคภูมิศาสตร์ต่างกัน
ภาคภูมิศาสตร์
กลาง
เหนือ
ใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ

BM1

BM2

BM3

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

3.519
3.163
3.209
3.249

0.680
0.777
0.724
0.821

3.405
3.056
3.154
3.139

0.755
0.821
0.791
0.819

3.489
3.211
3.176
3.409

0.816
0.843
0.729
0.779

หมายเหตุ
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 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสาระที่เป็นประโยชน์ทางวิช าการจากนักวิจั ยหลัก (BM1)
นักวิจัยภายนอก (BM2) และทีมนักวิจัยภายในสถานศึกษา (BM3) ของครูในภาคกลางสูงกว่าทุกภาค
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ พบว่าเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ของตัวแปร BM1 , BM2 และ BM3 ต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ Box’s
49.607 ,
p = 0.000) และค่าสถิติจาก Le ene’s Test แสดงว่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 3 มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มอย่างไม่มีนัยสาคัญจาก B tlett’s test พบว่าตัวแปร BM1 , BM2 และ BM3 มี
ความสัมพันธ์กันแสดงว่าสามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามได้
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามสาระที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
(BM1 , BM2 และ BM3) ของครูที่อยู่ในภาคภูมิศาสตร์ต่างกัน
Multivariate Tests
Pill i’s T ce
Wilk’s L mbd
Hotelling’s T ce
Roy’sLargest Root

Value
0.055
0.945
0.057
0.038

F
4.222
4.245
4.252
8.488

Hypothesis df
9
9
9
3

Error df
2022.001
1635.622
2012.000
674.000

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000

Tests of Between-Subjects Effects
Source

ภาคภูมิศาสตร์

Error

Total

Dependen
t Variable

Type III
Sum of
Squares

BM1

ผลเปรียบเทียบรายคู่
df

Mean
Square

F

13.444

3

4.481

7.928

BM2

11.921

3

3.974

6.273

BM3

11.699

3

3.900

6.208

BM1
BM2
BM3
BM1
BM2
BM3

380.993
426.931
423.412
394.436
438.852
435.111

674
674
674
677
677
677

0.565
0.633
0.628

sig

0.000 ภาคกลาง>ภาคเหนือ
ภาคใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
0.000 ภาคกลาง>ภาคเหนือ
ภาคใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
0.000 ภาคกลาง>ภาคเหนือ
ภาคใต้/
ตะวันออกเฉียงเหนือ>
เหนือใต้

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม พบว่าเซ็นทรอยด์ของ BM1, BM2
และ BM3 มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มครูในภาคภูมิศาสตร์ทั้ง 4 ภาคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(พิจารณาจากตารางMultivariate Tests ค่า F ของสถิติ Pil i’s t ce, Wilks’ lambd , Hotelling’s trace,
Roy ’s l gest oot มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .000) เมื่อวิเคราะห์ต่อด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
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(ANOVA) เป็นรายตัวแปร พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีความแตกต่างระหว่างภาคภูมิศาสตร์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปร เมื่อตรวจสอบด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย Scheffe test พบว่า
ค่าเฉลี่ยตัวแปร BM1 ภาคกลางสูงกว่าภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าเฉลี่ยตัวแปร
BM2 ของภาคกลางสูงกว่าภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าเฉลี่ยตัวแปร BM3 ของ
ภาคกลางสูงกว่าภาคเหนือ ภาคใต้ และของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคเหนือและภาคใต้ จาก
การเปรียบเทียบรายคู่แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยตัวแปร BM1,BM2 และ BM3 ของครูในภาคกลางสูงกว่า
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