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และได้มาตรฐานทางวิชาการบทความทีQส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารจะ
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์บริ บทและสถานการณ์การ
ดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวโดยเครื อข่ายชุมชน และ 2) พัฒนารู ปแบบการดูแลระยะยาวแบบ
บูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูส้ ูงอายุ จานวน 316 ราย กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนารู ปแบบคือ ผูท้ ี่มีประสบการณ์
หรื อเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลผูส้ ูงอายุ 35 คน เลือกโดยวิธี Snowball Sampling
เครื่ องมือที่ใช้เป็ น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า
ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีผดู ้ ูแลหลักเป็ นสมาชิกในครอบครัว ให้การดูแลกิจวัตรประจาวัน
ส่วนการดูแลโดยเครื อข่ายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเป็ นการเยีย่ มบ้านและการดูแล
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สุขภาพที่บา้ น รู ปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
สาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ/ผูด้ ูแล
2) การดูแลต่อเนื่องในชุมชน 3) การบริ การเชิงรุ ก 4) การบริ การในสถานพยาบาล
5) การสร้างเครื อข่ายและสร้างการมีส่วนร่ วม และ 6) การรับข้อมูล/ให้คาปรึ กษา
คาสาคัญ: รู ปแบบการดูแลระยะยาว, ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, การบูรณาการ,
การมีส่วนร่ วมของชุมชน
Abstract

The research aimed to 1) analyze the context and long-term care
situation of elderly people by the community network, and 2) develop the integrated
community-based long term care model using community participation for dependent
elders. The samples were 316 elderly people. The target group for the development of
the model was composed of 35 persons who had experiences or were directly related
to the care for the elderly. They were selected via snowball sampling. The
instruments were in-depth interviews, questionnaire and focus group discussion.
The statistics were percentage, mean, standard deviation. Content analysis was also
utilized. The results revealed that family members were the main caregivers to
provide the elderly with daily care while the community network and government
agencies provided care for the elderly by visiting home and offered them health care
at home. The integrated community-based long term care model using community
participation for dependent elders consisted of 1) development of potential of the
elderly/caregivers, 2) continuous care for them in the community, 3) proactive
services, 4) medical services, 5) building network and participation, and 6)
information reception/consultation.
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บทนา

ปั จจุบนั สหประชาชาติ (United Nations) ยังไม่มีคานิยามที่แน่นอนว่าอายุ
เท่าไรจึงจะเรี ยกว่าเป็ น “ผูส้ ูงอายุ” (Older/elderly person) แต่สหประชาชาติใช้อายุ 60
ปี ขึ้นไป ในการนาเสนอสถิติขอ้ มูล และตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ ในประเทศ
พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปี ขึ้นไปเป็ นเกณฑ์ในการเรี ยก “ผูส้ ูงอายุ” (World
Health Organization, 2000) สาหรับประเทศไทย กาหนดนิยาม “ผูส้ ูงอายุ” ไว้ใน
พระราชบัญญัติผสู ้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผูส้ ูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน
หกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปและมีสญ
ั ชาติไทย (Foundation of Thai Gerontology Research
and Development Institute, 2018)
ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged society) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จากการ
ที่ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ในอีก
ไม่เกิน 10 ปี ข้างหน้านับจากนี้หรื อราวปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็ น“สังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 20
และจะเป็ น“สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super aged society) เมื่อประชากรสูงอายุ
เพิ่มสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดประมาณ พ.ศ. 2578 ในอนาคตอันใกล้น้ ี
(Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute, 2014)
ผูส้ ูงอายุยงิ่ อายุมากขึ้นก็ยงิ่ มีความเปราะบาง เสี่ ยงต่อปั ญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ร่ างกายจะเสื่ อมถอยและอ่อนแอลง จิตใจมีการแปรปรวนเป็ นโรคเรื้ อรังเพิ่ม
มากขึ้น เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง ไตวาย โรคดังกล่าวสามารถนาไปสู่ภาวะ
ทุพพลภาพและการเสี ยชีวติ (Hawanon & Wathanotaia, 2009) ความต้องการบริ การ
ของผูส้ ูงอายุ อาจจาแนกเป็ นบริ การรักษาภาวะเฉี ยบพลัน ภาวะเรื้ อรัง ภาวะกึ่ง
เฉี ยบพลัน (Intermediate care) และในระยะสุดท้ายของชีวติ (Palliative/end-of-life
care) (Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute, 2018)
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การดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) เป็ นการให้บริ การที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การบริ การทางด้านการแพทย์และการบริ การทางด้านสังคมที่ออกแบบเพื่อช่วยผู ้
ที่ป่วยเรื้ อรังหรื อมีความพิการหรื อทุพพลภาพ สูญเสี ยความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมอันเนื่องมาจากความเจ็บป่ วยหรื อความพิการ (Bundhamcharoen & Sasat,
2008) เป็ นบริ การสุขภาพและสังคมที่มีท้ งั รู ปแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือของผูส้ ูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในชีวติ ประจาวัน มุ่งเน้นด้านการฟื้ นฟู บาบัด รวมถึงการส่งเสริ ม
สุขภาพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดี โดยสุขภาพเป็ น
สิ่ งบ่งบอกถึงคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ การที่ผสู ้ ูงอายุจะมีสุขภาพที่ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั หลาย
ปั จจัยและหลายเงื่อนไข (World Health Organization, 2003)
Dongbank Promoting Hospital (2018) รับผิดชอบดูแลประชากรหมู่ 8 หมู่ 9
หมู่ 10 และหมู่ 11 ของตาบลหนองบ่อ จานวน 2,571 คน เป็ นผูส้ ูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
จานวน 316 คน (ร้อยละ 12.29) เป็ นผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จานวน 15 คน (ร้อยละ
4.75) ซึ่งบางรายไม่มีผดู ้ ูแลในครอบครัว (Family caregiver) ต้องอาศัยกลุ่มจิตอาสาใน
หมู่บา้ นหรื ออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) มาดูแลเป็ นระยะทาให้มี
ความเสี่ ยงสูงที่จะเกิดปั ญหาด้านสุขภาพ นอกจากนี้ผดู ้ ูแลที่อยูก่ บั ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงตลอดเวลาอาจมีความเครี ยดจากการดูแลระยะยาวและมีปัญหาด้านเศรษฐกิจใน
ครอบครัว ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาพบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
เป็ นครั้งคราวตามโอกาสสาคัญ เช่น วันผูส้ ูงอายุ แต่ยงั ขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั
พบว่า ภาคีเครื อข่ายไม่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานที่ชดั เจนการดูแลผูส้ ูงอายุที่ผา่ นมา
เป็ นการให้บริ การแบบสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. วิเคราะห์บริ บทและสถานการณ์การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวโดยเครื อข่าย
ชุมชน
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2. พัฒนารู ปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลดงบัง อาเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตของการวิจยั
วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ประเด็นการดูแลผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงในชุมชน ความต้องการบริ การในการดูแล
ระยะยาว ปั ญหา/อุปสรรคและแนวทางในการดูแลระยะยาวในชุมชนสาหรับผูส้ ูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง โดยศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
ดงบัง ในเขตตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 4 หมู่บา้ น ได้แก่
บ้านดงบังหมู่ 8 และหมู่ 9 บ้านจานตะโนน หมู่ 10 และ หมู่ 11
กรอบแนวคิดการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ มีแนวคิดพื้นฐานที่วา่ ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัว และชุมชน ด้วยการส่งเสริ มและ
สนับสนุนจากภาครัฐ
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วธิ ีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methodology) วิธีการเชิง
ปริ มาณ (Quantitative method) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative method) แบ่งการ
วิจยั เป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์บริ บทและสถานการณ์การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวโดย
เครื อข่ายชุมชน และ โดย 1) รวบรวมข้อมูลบริ บทชุมชนที่เกี่ยวข้อง 2) สารวจข้อมูล
พื้นฐานของผูส้ ูงอายุ และประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน โดย
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ใช้แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน (Activities of Daily
Living: ADL) และ 3) วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงโดยการสัมภาษณ์และสนทนา กลุ่มเป้ าหมายคือผูส้ ูงอายุ ครอบครัวผูด้ ูแล และผู ้
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาและความต้องการด้านบริ การการดูแลระยะ
ยาวและแนวทางการให้บริ การสุขภาพ
ระยะที่ 2 พัฒนารู ปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลดงบัง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนทนากลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
ผูส้ ูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เติมเต็มข้อมูลและเสนอแนวทางการดูแลผูส้ ูงอายุใน
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่เหมาะสมและเป็ นไปได้จริ ง
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. ผูส้ ูงอายุ หมายถึง ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลดงบัง (2018) ที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 316 คน
2. ผูท้ ี่มีประสบการณ์หรื อเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลผูส้ ูงอายุ
จานวนทั้งสิ้น 35 คน เลือกใช้วธิ ี Snowball Sampling ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มเป้ าหมาย ดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็ นผูท้ าหน้าที่ดูแลหลัก
ในด้านการทากิจกรรมขั้นพื้นฐานการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ปั จจุบนั ซึ่งหมายถึง ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีขอ้ จากัด
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมขั้นพื้นฐานในการดูแลตนเอง ซึ่งประเมินจากแบบประเมินคัด
กรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน (Activities of Daily Living:
ADL) ในกลุ่มที่ 2 (5 - 11 คะแนน) จานวน 14 คน และกลุ่มที่ 3 (น้อยกว่า 4 คะแนน)
จานวน 1 คน รวม 15 ครอบครัว 2) กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชน รวม 29 คน
ได้แก่ กลุ่มผูน้ าชุมชน จานวน 10 คน อาสาสมัคร/ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน จานวน 9
คน และกลุ่มองค์กรและสถาบันในชุมชน จานวน 10 คน 3) กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายนอกชุมชน รวม 10 คน ได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายทางสังคม จานวน 5 คน กลุ่มองค์การ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 คน และ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ จานวน 2 คน (ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลดงบัง และเจ้าหน้าที่พฒั นาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้วย แบบสารวจบริ บท
ชุมชน แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน (Activities of
Daily Living: ADL) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ูงอายุ แบบประเมินพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 5 กิจกรรม แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
แบบสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant observation) และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
(Focus group discussion)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ด้วยวิธีการ 1) ศึกษาเอกสาร (Documentary research)
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว 2) ศึกษาภาคสนาม (Field
research) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนประกอบด้วย การใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่งพิงใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) กับผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และใช้การสนทนากลุ่มกับตัวแทนผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน
การตรวจสอบข้ อมูลเบื้องต้ น หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอนแล้ว
ทาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า
(Triangulation) ด้านวิธีการ โดยการรวบรวมข้อมูลที่ใช้หลากหลายวิธีประกอบกัน
ได้แก่ การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่ม
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจยั
1. บริบทและสถานการณ์ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครื อข่ ายชุมชน
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปและบริบท
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลดงบัง รับผิดชอบ 4 หมูบ่ า้ น
ได้แก่ บ้านดงบัง (หมู่ 8 และหมู่ 9) บ้านจานตะโนน (หมู่ 10 และหมู่ 11) อยูใ่ นเขต
ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีจานวน 543 ครัวเรื อน ประชากร
จานวน 2,571 คน เป็ นผูส้ ูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) จานวน 316 คน (ร้อยละ 12.29) ส่วน
ใหญ่สื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น (ภาษาอีสาน) และประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทานาปี
และนาปั ง) ทุนทางสังคมที่สาคัญคือ ความเป็ นชุมชนท้องถิ่นแบบชนบท วิถีชีวติ ของ
ชาวบ้านมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระบบเครื อญาติและชุมชน
มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มและชมรมภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ปั ญหาสาธารณสุขที่สาคัญคือโรคเรื้ อรัง เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง และภาวะฉุกเฉิ น
ที่ตอ้ งใช้รถ 1669 การเข้าถึงบริ การด้านสุขภาพ ชาวบ้านไปรับบริ การที่โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพดงบัง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพ
สิ ทธิประสงค์ และสถานพยาบาลเอกชน การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิ นจังหวัด
อุบลราชธานี 1669 และศูนย์กชู้ ีพองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบ่อ
1.2 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้สูงอายุ
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลดงบัง มีผสู ้ ูงอายุ
ทั้งหมด จานวน 316 คน เป็ นเพศหญิง จานวน 193 คน (ร้อยละ 61.08) และเป็ นเพศ
ชาย จานวน 123 คน (ร้อยละ 38.92) โดยเป็ นผูส้ ูงอายุตอนต้น มีอายุระหว่าง 60 –74 ปี
มากที่สุด จานวน 221 คน (ร้อยละ 69.94) รองลงมาอยูใ่ นกลุ่มคนชรา มีอายุระหว่าง 75
–90 ปี จานวน 89 คน (ร้อยละ 28.16) และอยูใ่ นกลุ่มคนชรามาก มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป
จานวน 6 คน (ร้อยละ 1.90) โดยมีอายุเฉลี่ย 71.29 ปี อายุมากที่สุด 96 ปี น้อยที่สุด 60
ปี เป็ นผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จานวน 15 คน (ร้อยละ 4.75) ผูส้ ูงอายุท้ งั หมดนับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 263
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คน (ร้อยละ 83.23) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 286 คน (ร้อยละ 90.51) การ
ประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนใหญ่ทานา จานวน 279 คน (ร้อยละ 88.29)
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยูใ่ นช่วง 1,501-5,000 บาท จานวน 269 คน (ร้อยละ 85.13)
สถานการณ์การเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังของผูส้ ูงอายุ ปี 2561 ผูส้ ูงอายุที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังความเสี่ ยงด้านสุขภาพ จานวน 316
คน มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ออกกาลังกาย 2)
รับประทานผักสดและผลไม้สด 3) ดื่มน้ าสะอาดวันละ 8 แก้วหรื อมากกว่า 4) ไม่ดื่ม
สุราหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และ 5) ไม่สูบบุหรี่ จานวน 93 คน (ร้อยละ 29.43)
พฤติกรรมที่พบมากที่สุดคือรับประทานผักสดและผลไม้สด จานวน 241 คน (ร้อยละ
76.27) ส่วนการออกกาลังกายสม่าเสมอเป็ นพฤติกรรมที่พบน้อยที่สุด จานวน 68 คน
(ร้อยละ 21.52) การเจ็บป่ วยของผูส้ ูงอายุดว้ ยโรคความดันโลหิ ตสูง จานวน 65 คน
(ร้อยละ 39.87) โรคเบาหวาน จานวน 23 คน (ร้อยละ 21.39) โรคเบาหวานร่ วมกับ
ความดันโลหิ ตสูง จานวน 45 คน(ร้อยละ 14.24) โรคหลอดเลือดในสมองตีบ จานวน 1
คน (ร้อยละ 1.60) อัมพาต/อัมพฤกษ์ จานวน 1 คน (ร้อยละ 2.50) และโรคมะเร็ ง จานวน 1
คน (ร้อยละ 0.50)
ผลการประเมินผูส้ ูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจาวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) จาแนกตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจาวัน (Activities of Daily Living: ADL) พบว่า จัดอยูใ่ น
กลุ่มที่ 1 (12 – 20 คะแนน) จานวน 301 คน(ร้อยละ 95.25) กลุ่มที่ 2 (5 – 11 คะแนน)
จานวน 14 คน (ร้อยละ 4.43) และกลุ่มที่ 3 (น้อยกว่า 4 คะแนน) จานวน 1 คน (ร้อยละ
0.32) โดยพบว่าผูส้ ูงอายุอยูล่ าพัง จานวน 11 คน (ร้อยละ 3.48) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
จานวนและร้ อยละผู้สูงอายุจาแนกตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
(n=316)
หมู่บ้าน

บ้านดงบัง หมู่ 8
บ้านดงบังหมู่ 9
บ้านจานตะโนนหมู่ 10
บ้านดงบังหมู่ 11

รวม

ผูส้ ูงอายุที่
อยูล่ าพัง

ผู้สูงอายุจาแนกตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจาวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL)
ติดสังคม
(ADL12-20)

ติดบ้าน
(ADL5-11)

ติดเตียง
(ADL0-4)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

2
5
3
1
11

0.63
1.58
0.95
0.32
3.48

91
82
73
55
301

28.80
25.95
23.10
17.41
95.25

4
3
3
4
14

1.27
0.95
0.95
1.27
4.43

0
0
0
1
1

0
0
0
0.32
0.32

1.3 สถานการณ์ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครื อข่ ายชุมชน
ผูส้ ูงอายุท้ งั หมด จานวน 316 คน เป็ นผูส้ ูงอายุไม่ได้อาศัยอยูล่ าพังคน
เดียว จานวน 305 คน (ร้อยละ 95.52) อาศัยอยูล่ าพัง จานวน 11 คน (ร้อยละ 3.48)
ผูส้ ูงอายุท้ งั หมดมีผดู ้ ูแล(ร้อยละ 100) ผูด้ ูแลหลักส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกครอบครัว
จานวน 292 คน (ร้อยละ 92.41) โดยเป็ นบุตรของผูส้ ูงอายุ จานวน 288 คน (ร้อยละ
91.14) เป็ นการดูแลกิจวัตรประจาวัน จานวน 312 คน (ร้อยละ 98.73)
1.3.1 การดูแลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลดงบัง ประกอบด้วย การดูแลโดยครอบครัว การดูแล
โดยเครื อข่ายชุมชน และการดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
1.3.1.1) การดูแลโดยครอบครัว ผูด้ ูแลหลักคือครอบครัวและ
เครื อญาติ ได้แก่ คู่สมรส บุตรหลาน ญาติ และการดูแลโดยคู่สมรสและบุตรใน
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ครัวเรื อนเดียวกัน กิจกรรมหลักในการดูแลผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย การดูแลด้านอาหาร
ด้านร่ างกาย การทาความสะอาดร่ างกาย การแต่งตัว เสื้ อผ้า สุขภาพ การเจ็บป่ วย และ
การรักษาพยาบาล โดยการพาไปพบแพทย์ตามนัด การดูแลเมื่อเจ็บป่ วย ด้านการ
ส่งเสริ มสุขภาพ การออกกาลังกายยังมีนอ้ ย การดูแลสุขภาพจิตด้วยการพาไปวัด ไป
เที่ยวพักผ่อน การดูแลสิ่ งแวดล้อมที่บา้ น จัดสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัย ปั ญหาและ
อุปสรรคที่พบคือ ด้านตัวผูด้ ูแลหลักส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์และความรู ้ในการดูแล
ผูส้ ูงอายุ ปั ญหาด้านเศรษฐกิจและเวลา เนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้าน อีกทั้ง
ผูด้ ูแลหลักบางคนมีปัญหาด้านสุขภาพและมีการเจ็บป่ วยร่ วม
1.3.1.2) การดูแลโดยเครื อข่ายชุมชน เป็ นการดูแลผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงวงนอก หรื อการดูแลโดยชุมชนท้องถิ่น การจัดบริ การด้านการดูแลผูส้ ูงอายุ
ที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงของชุมชน ประกอบด้วย (1) ระบบเครื อญาติ เป็ นการดูแลในกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุที่มีญาติในชุมชนเป็ นผูใ้ ห้การดูแลช่วยเหลือการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน (2)
เพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่เป็ นการดูแลผูส้ ูงอายุที่ไม่มีญาติหรื อญาติไม่ได้อยูใ่ นชุมชน มี
เพื่อนบ้านใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือดูแลการดาเนินชีวติ บางอย่าง เช่น เยีย่ มเยือนเป็ น
ครั้งคราว หยิบยืน่ ความช่วยเหลือเป็ นสิ่ งของ (3) ผูน้ าชุมชน กรรมการหมู่บา้ น โดยการ
จัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนต่างๆ ให้กบั สมาชิก และประสานงานขอความ
ช่วยเหลือเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก (4) กลุ่มอาสาสมัครในชุมชน ได้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) อาสาสมัครสร้างเสริ มและดูแลผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน และเครื อข่ายชมรมผูส้ ูงอายุ
1.3.1.3) การดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ เป็ นการจัดบริ การวง
นอกได้แก่ (1) เครื อข่ายบริ การสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพดงบัง
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ให้การดูแลด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การ
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย การส่งเสริ มสุขภาพ การฟื้ นฟูสภาพ การเยีย่ มบ้าน การดูแล
สุขภาพที่บา้ น (2) องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองบ่อ สนับสนุนเบี้ยยังชีพสาหรับ
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ผูส้ ูงอายุและ (3) หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ให้การดูแลด้าน
การสงเคราะห์
1.3.2 ความต้องการด้านบริ การการดูแลระยะยาว ผูส้ ูงอายุส่วน
ใหญ่ตอ้ งการให้มีคนมาดูแลในช่วงเวลากลางวัน โดยต้องการผูด้ ูแลที่เป็ นสมาชิก
ในครอบครัว หากเป็ นบุคคลอื่นขอให้เป็ นผูม้ ีจิตใจเมตตา มีความรู ้ความสามารถในการ
ดูแลผูส้ ูงอายุจริ งๆ และเรื่ องที่ตอ้ งการให้ดูแลและช่วยเหลือคือการเคลื่อนไหว อาหาร
การกิน และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญคือ ผูป้ ่ วยและ
ญาติขาดความเชื่อมัน่ ในตัวผูด้ ูแล และผูด้ ูแลขาดความมัน่ ใจในการดูแลผูส้ ูงอายุ
2.รู ปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
สาหรับผู้สูงอายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลดงบัง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
จากการสนทนากลุ่มย่อย กลุ่มผูด้ ูแลหลัก และผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มผูน้ า
ชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน อสม. และ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุใน
ชุมชน รู ปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนสาหรับ
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ/ผูด้ ูแล 2) การดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน 3) การบริ การเชิงรุ ก 4) การบริ การในสถานพยาบาล 5) การสร้าง
เครื อข่ายและสร้างการมีส่วนร่ วม และ 6) การรับข้อมูล/ให้คาปรึ กษา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: รู ปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนสาหรับ
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
อภิปรายผลการวิจยั
1. สถานการณ์การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวโดยเครื อข่ายชุมชน พบว่า
ผูส้ ูงอายุท้ งั หมดมีผดู ้ ูแล โดยผูด้ ูแลหลักส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกครอบครัว
มีความสัมพันธ์เป็ นบุตรของผูส้ ูงอายุ กิจกรรมการดูแลส่วนใหญ่เป็ นการดูแลกิจวัตร
ประจาวัน อธิบายได้วา่ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกครอบครัว และมี
ความสัมพันธ์เป็ นบุตร ซึ่งตรงกับบริ บทสังคมไทยที่หน้าที่ในการดูแลผูส้ ูงอายุมกั จะเป็ น
บุตรโดยครอบครัว เป็ นการดูแลวงในจากบุตรหลานและสมาชิกครอบครัว ผูส้ ูงอายุที่
ได้รับการดูแลกิจวัตรประจาวัน ดูแลด้านจิตใจ ย่อมได้รับความผาสุก สอดคล้องกับผล
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การศึกษาของ Sawatphol, Pengpinit and Srisuraphol (2018) ศึกษาการดูแลและพัฒนา
ผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย พบว่า การดูแล
และพัฒนาผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงในชุมชนยังคงเป็ นบทบาทของครอบครัว ผูด้ ูแล
หลักคือบุตร
การดูแลโดยเครื อข่ายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเป็ นการเยีย่ มบ้านและ
การดูแลสุขภาพที่บา้ นเป็ นการดูแลวงนอก ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Thanakwang
(2008) ศึกษาเครื อข่ายและการเกื้อหนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพของผูส้ ูงอายุไทยในชุมชน พบว่า เครื อข่ายและการเกื้อหนุนโดยเพื่อนมีอิทธิพล
อย่างมากต่อพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ส่วนการดูแลโดยเครื อข่าย
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็ นรู ปแบบการดูแลต่อเนื่อง การบริ การเชิงรุ ก
การรักษาพยาบาล แต่ในส่ วนการดูแลกิจวัตรประจาวันยังมีนอ้ ย
ในด้านความต้องการด้านบริ การการดูแลระยะยาว ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่
ต้องการให้มีคนมาดูแลในช่วงเวลากลางวัน โดยต้องการผูด้ ูแลที่เป็ นสมาชิกใน
ครอบครัว สอดคล้องผลการศึกษาของ Phalasuek and Thanomchayathawatch (2017) ศึกษา
ตัวแบบของครอบครัวในการดูแลผูส้ ูงอายุพบว่า ผูส้ ูงอายุตอ้ งการการดูแลจากสมาชิกใน
ครอบครัว ด้านค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน และค่ารักษาพยาบาล การตอบสนองการทา
กิจวัตรประจาวัน ได้แก่ การรับประทานอาหาร การรักษาสุขอนามัยส่ วนบุคคล การ
แก้ปัญหาอาการทางกาย การจัดการสิ่ งแวดล้อมให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย
การไปรับการรักษาพยาบาลตามนัด หรื อเมื่อได้รับการเจ็บป่ วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
รวมถึงต้องการเพื่อนคุย แต่ญาติหรื อผูด้ ูแลส่วนใหญ่มกั ไม่ค่อยมีเวลาดูแลผูส้ ูงอายุได้
อย่างเต็มที่เนื่องจากภาระด้านการประกอบอาชีพ และส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์
ในการดูแลผูส้ ูงอายุ อธิบายได้วา่ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกในครอบครัว
และเครื อข่ายชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผูส้ ูงอายุ และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Sihapark, Chuengsatiansup and Tengrang (2014) ศึกษาผลกระทบ
และภาระการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวภายใต้วฒั นธรรมไทย พบว่า แบบแผนการดูแล
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ผูส้ ูงอายุระยะยาวในสังคมไทยเป็ นการดูแลภายในครอบครัว โดยร้อยละ 95.5 เป็ นการ
ดูแลโดยผูด้ ูแลในครอบครัว ด้วยค่านิยมความเชื่อ “ความกตัญญูกตเวที” ผูด้ ูแลส่วน
ใหญ่มีหน้าที่รับภาระดูแลครอบครัว และยังประกอบอาชีพอยู่ และผูด้ ูแลส่วนใหญ่ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยและผูส้ ูงอายุ
ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญคือ ผูป้ ่ วยและญาติขาดความเชื่อมัน่ ในตัว
ผูด้ ูแล และผูด้ ูแลขาดความมัน่ ใจในการดูแลผูส้ ูงอายุ อธิบายได้วา่ การดูแลผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพาระยะยาวมีความซับซ้อน และต้องการบริ การที่มีความเฉพาะ การเตรี ยม
บุคลากร ผูด้ ูแล และครอบครัวเพือ่ รองรับการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวมีความจาเป็ นที่
ผูด้ ูแลทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ (Sihapark, Chuengsatiansup & Tengrang,
2014) เพื่อให้มีความรู ้และทักษะ เกิดความมัน่ ใจในการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวอย่างมี
คุณภาพสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sawatphol, Pengpinit, Senanikorn and
Srisuraphol (2017) ศึกษาการดูแลผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัวในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่าผูด้ ูแลหลักส่วนใหญ่ไม่ได้เตรี ยมตัวและไม่มีความรู ้
ด้านการดูแลผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงอย่างเป็ นระบบ เป็ นการดูแลตามกิจวัตร
ประจาวัน ดูแลกันตามศักยภาพที่มี
2. รู ปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
สาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ/ผูด้ ูแล
2) การดูแลต่อเนื่องในชุมชน 3) การบริ การเชิงรุ ก 4) การบริ การในสถานพยาบาล 5)
การสร้างเครื อข่ายและสร้างการมีส่วนร่ วม และ 6) การรับข้อมูล/ให้คาปรึ กษา อธิบาย
ได้วา่ การดูแลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ เป็ นการดูแลที่ครอบคลุมมิติท้ งั
สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม สาหรับผูส้ ูงอายุที่ประสบภาวะยากลาบาก
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมประจาวัน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่ วยเรื้ อรัง หรื อมีความพิการ
ทุพพลภาพช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนหรื อไม่สามารถช่วยตนเองได้ในชีวติ ประจาวัน
ซึ่งอาจเป็ นการดูแลที่บา้ น หรื อในสถานบริ การโดยผูด้ ูแลที่เป็ นทางการ ได้แก่ บุคลากร
ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และผูด้ ูแลที่ไม่เป็ นทางการ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน ญาติพี่
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น้อง (Sihapark, Chuengsatiansup & Tengrang, 2014) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Sawatphol, Pengpinit, Senanikorn and Srisuraphol (2018) ศึกษาการดูแลผูส้ ูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย พบว่า การจัดบริ การดูแล
ผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงโดยชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่มีความสาคัญ คือ การเยี่ยมบ้าน
และการดูแลสุขภาพที่บา้ นเป็ นการดูแลวงนอก ได้แก่ กลุ่มเครื อญาติ กลุ่มเพื่อนบ้าน
ครัวเรื อนแนบชิด กลุ่มผูน้ า กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มองค์กรและสถาบันในชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ เกิดจากการผสมผสานการนาทุนทางสังคม
ของชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลายและระบบสวัสดิการของรัฐมาใช้ ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง และช่วยเหลือกัน แต่บทบาทและภาระการจัดบริ การโดยชุมชน
ท้องถิ่นยังกระทาการได้ในวงแคบๆ เท่านั้นไม่ทวั่ ถึง ไม่ครอบคลุม ไม่ต่อเนื่อง และ
เข้าไม่ถึงผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิง
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพและบทบาทการดูแลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ทั้งในครอบครัว เครื อข่ายชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการดูแลกิจวัตร
ประจาวัน การดูแลต่อเนื่องในชุมชน การบริ การเชิงรุ ก การบริ การในสถานพยาบาล
การสร้างเครื อข่ายและสร้างการมีส่วนร่ วม และการรับข้อมูล/ให้คาปรึ กษา ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการดูแลของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
2. ควรพัฒนาเครื อข่ายการดูแลผูส้ ูงอายุ สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ส่งเสริ มการทางานในลักษณะภาคีเครื อข่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ น
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน ส่งเสริ มการทางานเชิงรุ กให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยการส่งเสริ ม
สุขภาพและการป้ องกันไม่ให้เกิดภาวะพึ่งพิงกับประชากรผูส้ ูงอายุและกลุ่มอื่นๆ
3. ควรอบรมพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลวงในและวงนอกที่เป็ นเครื อญาติ และ
ชุมชน ด้านการดูแล และการเตรี ยมความพร้อมในการดูแลผูส้ ูงอายุ
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สภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการตลาด
ทีม่ ีผลต่ อการเติบโตของวิสาหกิจชุ มชนเขตภาคเหนือตอนบน
External Environment, Participation and Marketing Capability
Affecting Growth of Community Enterprises
in the Upper Northern Region
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสาคัญของสภาพแวดล้อม
ภายนอก การมีส่วนร่ วม และความสามารถทางการตลาดและการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชนและ 2) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน เป็ นการวิจยั เชิง
ปริ มาณโดยการสารวจทางไปรษณี ย ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จานวน 500 ราย ดาเนินการใน 8 จังหวัด คือ จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เน้นกลุ่มการผลิต 6 ประเภท คือ 1) กลุ่มการแปรรู ปและผลิตภัณฑ์อาหาร 2)
กลุ่มผ้าและเครื่ องแต่งกาย 3) กลุ่มเครื่ องจักสาน 4) กลุ่มเครื่ องดื่ม 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และ 6) กลุ่มของชาร่ วยและของที่ระลึก เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้
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สถิติพรรณนาวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติ
อนุมานวิเคราะห์ดว้ ยสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถทางการตลาดมีความสาคัญในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การเติบโต
ของวิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่ วมและสภาพแวดล้อมภายนอก ตามลาดับ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลมาตรวัดของ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั มี
ความสอดคล้องกับทฤษฎี โดยตัวแปรสังเกตได้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง
0.68-1.00 มีค่าความผันแปรเฉลี่ยที่สกัดได้มีค่าระหว่าง 0.58-0.92 และค่าความเชื่อมัน่
ได้อยูร่ ะหว่าง 0.91-0.99 โมเดลอิทธิพลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ X2=24.339, X2/df =1.522, p=0.082, GFI=0.998, CFI=0.995,
RMR= 0.023 และค่า RMSEA=0.028 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง พบว่า
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลทางตรงต่อความสามารถทางการตลาดมากที่สุด รองลงมา
คือสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลทางตรงต่อการมีส่วนร่ วมและสภาพแวดล้อมภายนอก
มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ด้านการมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการ
ตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
คาส าคัญ : สภาพแวดล้อ มภายนอก, การมี ส่ว นร่ วม, ความสามารถทางการตลาด,
การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
Abstract

The purposes of this research were to study the influence and importance of
the external environment, business growth, and the participation and marketing
capability of community enterprises and the impact of these factors on business
expansion. The research was quantitative in nature and the sampling group consisted
of community enterprises in eight provinces in the upper north of Thailand. A total of
500 board members of the community enterprises were asked to complete
questionnaires distributed by post. Six types of community enterprises were
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investigated, including producers and manufacturers of food, drinks, clothing and
accessories, woven products, herbal products, and gifts. The data were analyzed
using descriptive statistics i.e. percentage, average and standard deviation, and
inferential statistics via Amos software analysis. The research results revealed that
marketing capability was the most important factor, followed by the growth of the
community enterprise, the level of participation in the enterprise, and the external
environment. All these were rated as having a ‘rather high’ level of importance. The
structural equation modeling of the growth of the community enterprise model
showed consistency with an empirical fit (X2=4.339,X2/df=1.522,
p=16,GFI=0.082,CFI=0.998, RMR=0.023 and RMSEA=0.028). The results of the
analysis showed that the external environment had the most direct effect on
marketing capability, followed by participation and the growth of community
enterprises. Participation and marketing capability had an indirect effect on the
growth of community enterprises.
Keywords: external environment, participation, marketing capability, growth of
community enterprises
บทนา

เศรษฐกิจชุมชนเป็ นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพราะเป็ นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการเสริ มสร้าง
ชุมชนให้เข็มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถรักษาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
ตนให้เอื้อต่อการอยูอ่ าศัยมุ่งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความเจริ ญให้แก่ชุมชน โดย
การผลิตหรื อจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นให้กลายเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น
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มีจุดขาย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น จากความสาคัญของเศรษฐกิจ
ชุมชน ซึ่งเป็ นพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง เน้นการพัฒนาองค์ความรู ้และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพื่อเป็ นพื้นฐานและสร้างภูมิคุม้ กันในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชน (Office of Agricultural Economics, 2016)
วิสาหกิจชุมชนเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วย
การสร้างความเจริ ญให้แก่ชุมชน สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
ให้ดีข้ ึน รัฐบาลจึงมีการส่งเสริ มให้จดั ตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้
ชุมชนท้องถิ่นได้ปรับเปลี่ยนการพึ่งพิงปั จจัยต่างๆ จากภายนอกชุมชนเป็ นการพึ่งตนเอง
ภายในชุมชนโดยอาศัยทุนของตนเองและทุนของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชนหรื อ
ศักยภาพของชุมชนที่มีอยูน่ ้ นั มาบูรณาการผ่านการผลิต การแปรรู ปให้สอดคล้องกับวิถี
ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็ นผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกไม่วา่ จะเป็ นระบบเศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐบาล นวัตกรรม
และการแข่งขันส่งผลให้วสิ าหกิจชุมชนและผูด้ าเนินการต้องมีการปฏิบตั ิภายใต้บริ บท
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังและ
การบริ หารจัดการที่เหมาะสมในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้พฒั นา
ไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนและมีผลทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง ท้ายที่สุด
สามารถแก้ไขปั ญหาความยากจนของคนในชุมชนได้ (Kanaphoom, 2015)
ปั จจุบนั รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาอาชีพและการมีส่วนร่ วมของ
คนในชุมชนทั้งที่เป็ นอาชีพหลักและอาชีพเสริ มในรู ปของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
เป็ นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนจานวนมากและเป็ นแรงสนับสนุนในการพัฒนา
ประเทศชาติ โดยกาหนดให้เป็ นแนวทางหนึ่งในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อบูรณาการทรัพยากรให้เกิดความหลากหลาย มีการใช้ศกั ยภาพทรัพยากรของ
ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ตน้ ทุนของวิสาหกิจต่าลง เพราะวิสาหกิจชุมชน
เป็ นรู ปแบบการดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เอื้อกับชุมชนที่สามารถดารงชีวติ ได้
มัน่ คงและเข้มแข็ง ความสาเร็ จหรื อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนมิใช่วา่ จะทาได้ง่าย
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ต้องอาศัยความร่ วมมือของคนภายในชุมชน อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนเน้นเรื่ องการบริ หาร
จัดการ เป็ นกิจการสร้างรายได้รูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าวิสาหกิจขนาดย่อมโดย
ผลผลิตจะเกิดจากสิ นทรัพย์ชุมชน อาทิ ความรู ้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ทักษะฝี มือ วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติหรื อปั จจัยอื่นๆ ที่เป็ นทรัพยากรพื้นบ้าน โดยมีรูปแบบการจัดการ
เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยเป็ นกิจการของคนภายในชุมชน (Tantrabanthit, 2008: 55)
วิสาหกิจชุมชนเป็ นแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายได้ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพ
ชีวติ ของชาวบ้านหรื อเกษตรกรในชนบทที่เป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เป็ นกลุ่ม
คนที่ยากจนของประเทศ หากกลุ่มชาวบ้านหรื อกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีรายได้สูงขึ้นจะ
ส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะการประกอบ
วิสาหกิจชุมชนควรมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริ มให้เกิดเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบพึ่งตนเองผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบในชุมชน โดย
คนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน
ผลจากการสนับสนุนผ่านนโยบายของรัฐบาลลงมาสู่หน่วยงานของรัฐ อาทิ
กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริ มเกษตรและสหกรณ์หรื อหน่วยงานเทศบาลส่งผลทาให้
สมาชิกในชุมชนมีความต้องการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น ข้อมูลการจดทะเบียนเพื่อ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทัว่ ประเทศที่ได้รับการอนุมตั ิการจดทะเบียนจาแนกตาม
พื้นที่ประเทศไทย 9 เขต 77 จังหวัด มีจานวนวิสาหกิจชุมชนมากถึง 82,755 แห่ง และมี
จานวนสมาชิกรวม 1,421,582 คน ภาคเหนือตอนบนสังกัดเขต 6 ประกอบด้วยจังหวัด
ลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผจู ้ ดทะเบียนเพื่อประกอบการวิสาหกิจชุมชน
13,530 กลุ่ม จานวนสมาชิก 197,600 คน (Office of Community Enterprise Promotion,
2017)
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่เกื้อหนุนทาง
ธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีเพียงพอใน
การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ท้ งั ทรัพยากรธรรมชาติ มี
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วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่วา่ จะเป็ นวิถีชีวติ ภาษาและการแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น ความ
เป็ นอยูข่ องผูค้ นในชุมชนที่ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
มีความหลากหลาย ตามบริ บทของพื้นที่และสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นปัจจัยเอื้อหรื อปัจจัยที่
เป็ นอุปสรรคบ้างที่เกิดจากการทางาน อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรในท้องถิ่น วิธี
ธรรมชาติในท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งผลให้กบั พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
หรื อหน่วยงานเกษตรจังหวัดที่ร่วมทาการขับเคลื่อนการทางานแบบมีส่วนร่ วม ย่อม
ส่งผลให้วสิ าหกิจชุมชนเริ่ มมีศกั ยภาพในการผลิตทั้งการเกษตร พาณิ ชยกรรม
อุตสาหกรรมและการบริ การโดยสามารถแยกประเภทการผลิตสิ นค้า ซึ่งในภาคเหนือ
ตอนบนมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมากเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ จากข้อมูลการ
จดทะเบียน 13,530 แห่ง มีสมาชิกจานวน 197,600 ราย เฉลี่ย 14.58 คนต่อแห่ง มากกว่า
พื้นในภาคอีสานทั้ง 2 เขต (Office of the Secretary of the Community Enterprise
Promotion Committee, 2015)
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนกลุ่ม
ที่มีผลการประกอบการอย่างต่อเนื่อง สรุ ปได้ 6 ประเภท มีจานวน 6,448 แห่ง คือ (1) กลุ่ม
การแปรรู ปและผลิตภัณฑ์อาหาร (2) กลุ่มประเภทผ้าและเครื่ องแต่งกาย (3) กลุ่มเครื่ อง
จักสาน (4) กลุ่มประเภทเครื่ องดื่ม (5) กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ (6) กลุ่มของชาร่ วย
และของที่ระลึก เป็ นต้น (The Community Development Department, 2015) โดยที่ผา่ น
มาผลการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนแต่ละประเภทอาจจะมีความแตกต่างกันไปทั้งใน
ระดับที่ประสบความสาเร็ จหรื อประสบความล้มเหลวบ้างในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่
วิสาหกิจชุมชนที่สามารถเติบโตได้ก็ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินงาน
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Kaewkamfu, 2016) งานศึกษาของ Phomsakha Na
Sakolnakorn and Sangkharat (2013) ได้สรุ ปว่า ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยีและปัจจัย
ทางนิเวศวิทยาซึ่งเป็ นสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจที่ผนั ผวน ทาให้ยอดขายสิ นค้าลดลงและ
กาลังการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีการดาเนินงานค่อนข้างอ่อนด้อย
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พบว่า การมีส่วนร่ วมของสมาชิกค่อนข้างน้อย (Kanaphoom, 2015) การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เพราะฝ่ ายการตลาดไม่
มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทาให้ความสามารถทางการตลาดลดลง บางครั้งเกิด
ความขัดแย้งของสมาชิก ทาให้การดาเนินงานของกลุ่มชะงักลงไปบ้าง สิ่ งเหล่านี้ทาให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่ไม่เติบโตเท่าที่ควร (Suwan, 2016)โดยเฉพาะกลุ่มของ
ชาร่ วยและของที่ระลึกซึ่งเป็ นกลุ่มที่เน้นสิ่ งประดิษฐ์ที่สะท้อนวิธีชีวติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ปั ญหาด้านการผลิต ไม่สามารถผลิตได้ทนั เมื่อมีการสัง่ ซื้อ
จานวนมาก ต้นทุนการผลิตสูง กรรมการไม่มีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะปั ญหาความสามารถด้านการตลาด ขาดการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค สิ นค้าไม่มีตราสิ นค้าและขาดบรรจุภณั ฑ์ที่ดี ขาดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่มีช่องทางในการผลิตจาหน่ายผ่านทางธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนใหญ่มีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ (Benyarit, 2008)
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วม
และ ความสามารถทางการตลาดที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือ
ตอนบน เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ในการผลักดันเพื่อหนุนเสริ มให้วสิ าหกิจชุมชนเติบโต
ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ศึกษาความสาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและ
ความสามารถทางการตลาดและการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการ
ตลาดที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้
ดังนี้
1. สภาพแวดล้ อมภายนอก (External environment)
สภาพแวดล้อมภายนอกมีความสาคัญต่อความสาเร็ จหรื อการเติบโตของ
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากการที่กิจการจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ผูบ้ ริ หารจะต้องมี
ความสามารถที่จะปรับตัวให้อยูร่ อดได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
เพราะผูบ้ ริ หารจะต้องมองหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะแข่งขันได้ในสถานการณ์ต่างๆ
และต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความ
ผันผวนเหล่านั้น เพราะหากมีการกาหนดกลยุทธ์หรื อการวางแผนงานที่เหมาะสมทั้งต่อ
สถานการณ์ภายนอก และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานขององค์กรแล้วย่อมถือว่าเป็ นการ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและการอยูร่ อดในระยะยาว (Mesinsee, 2016: 10)
สภาพแวดล้อมก็มีแนวโน้มว่าแผนการทางานหรื อกลยุทธ์ที่วางไว้จะไม่ประสบ
ความสาเร็ จตามที่ได้กาหนดไว้ เพราะสิ่ งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเติบโตของกิจการทั้ง
ในระดับมหภาคและจุลภาค (Wheelen & Hunger, 2012: 146)
2. การมีส่วนร่ วม
Cohen and Uphoff (1981) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมโดยทัว่ ไปใน
ขั้นตอนการตัดสิ นใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นการตัดสิ นใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้
ตัดสิ นใจควบคู่ไปขั้นตอนการปฏิบตั ิการด้วยเช่นกัน การตัดสิ นใจยังเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในเรื่ องผลประโยชน์และการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย ซึ่งจะ
เห็นว่าการตัดสิ นใจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิ โดยมีแนวความคิดว่าการมีส่วน
ร่ วมมีท้ งั หมด 4 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (2) การมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิการ (3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลทุกขั้นตอน โดยมีความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน (Cohen &
Uphoff, 1980) ซึ่งแนวทางการมีส่วนร่ วมนั้นมุ่งให้ประชาชนเป็ นผูค้ ิดค้นปั ญหาและ
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เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในทุก ๆ เรื่ อง ไม่ใช่วา่ กาหนดให้ประชาชนปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
แต่ทุกอย่างต้องเป็ นเรื่ องของประชาชนที่คิดร่ วมกัน การมีส่วนร่ วมของกลุ่มตาม
มุมมองของรี ดเดอร์ (Reeder, 1974: 39) ถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชนที่เข้ามา
มีบทบาทในการดาเนินการพัฒนาเพื่อเป็ นการร่ วมรับผลประโยชน์และร่ วมลงทุนและ
ลงแรง
3. ความสามารถทางการตลาด (Marketing capability)
ความสามารถทางการตลาดเป็ นรู ปแบบของกระบวนการที่ผสมผสาน
การใช้ท้ งั ทักษะความรู ้และทรัพยากรภายในองค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าไปสู่สินค้าและบริ การ และทาให้องค์กรสามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้ (Vorhies, 1998: 3-23; Day, 1994: 37-52) ธุรกิจสามารถที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความคาดหวังและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
ลูกค้า คู่แข่งขัน รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อแก้ไขปั ญหาในเชิงพาณิ ชย์ เพื่อสร้าง
มูลค่าที่สูงกว่าความคาดหวังสาหรับลูกค้าขององค์กร และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
(Tsai and Shih, 2004: 524-530; Vorhies, 1998: 3-23; Weerawardena, 2003: 15-36)
แนวคิดกิจกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดถูกนามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการ
อาจเกิดจากทรัพยากรที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนหรื อความสามารถในการสร้างยีห่ อ้ เพื่อ
มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสิ นค้ารวมถึงเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย
หรื อช่องทางให้บริ การที่มากขึ้น ความสามารถทางการตลาดมีการกาหนดเป็ น
กระบวนการด้วยการบูรณาการ ส่ งผลให้วสิ าหกิจชุมชนเติบโตโดยผ่านการใช้
ทรัพยากรที่มีตวั ตนและไม่มีตวั ตนเพื่อเข้าถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าที่มี
ความซับซ้อนไปยังเป้ าหมายสุดท้ายคือการบรรลุของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเพื่อลูกค้า (Day,
1994: 35-54; Song et al, 2007: 18-34)
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4. การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน (Growth of community enterprises)
การเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเป็ นการเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภัณฑ์ สร้างคุณค่าให้กบั ทรัพยากรที่มีอยูโ่ ดยอาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตนหรื อไม่ก็ได้
กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนจึงรวมถึงการผลิตการบริ การ การซื้อขาย การจาแนกแจกจ่าย
สิ นค้าและการขนส่ง เป็ นต้น การเติบโตของวิสาหกิจชุมชนสามารถวัดได้ท้ งั ในด้าน
ของประสิ ทธิภาพทางการเงิน และผลดาเนินการที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงระดับความ
พึงพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาด (Murphy, 1996: 15-23; Chong, 2008: 1-10;
Ahmad, et al., 2010: 182-203) รวมถึงยอดของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ก็เป็ นเกณฑ์การ
เติบโตที่เป็ นพื้นฐานของความสาเร็ จ (Laurenc, 2001)
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุ ปตัวแปรได้จานวน 4
หมวด คือ (1) สภาพแวดล้อมภายนอก (2) การมีส่วนร่ วม (3) ความสามารถทางการตลาด
และ (4) การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีงานวิจยั ของ Hooper and Rocca, (1991: 2631) นาเสนอว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน รวมถึง
งานศึกษาของ Pearce and Robinson (2013: 87), Meechat (2006: 75-85); Follett
(1918) นาเสนอว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วม และงานศึกษาของ
Wheelen and Hunger (2012: 146) ที่นาเสนอว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
ความสามารถทางการตลาดดังสมมุติฐานที่ 1, 2 และ 4 นอกจากนี้ แนวคิดของ Cohen
and Uphoff (1976) นาเสนอว่า การมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
ดังนั้น จึงเป็ นที่มาของสมมุติฐานที่ 3 และที่ 5 ส่วนตัวแปรด้านความสามารถทางการตลาด
มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ฉะนั้น จึงเป็ นที่มาของสมมุติฐานที่ 6 ดังนาเสนอ
กรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจยั ดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจยั
การมีส่วน
ร่ วม

H:2

H:3

การเติบโต
ของวิสาหกิจ
ชุมชน

H:1

สภาพแวดล้อม
ภายนอก

H:5
H:4

ความสามารถ
ทางการตลาด

H: 6

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
H1: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
H2: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
H3: การมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
H4: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
H5: การมีส่วนร่ วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
H6: ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสิ นค้า มีท้ งั หมด 18 ประเภท แต่ผวู ้ จิ ยั เลือกมา 6 ประเภท
เพราะเป็ นวิสาหกิจชุมชนที่มีการดาเนินอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็ง คือ (1) แปรรู ป
และผลิตภัณฑ์ทางอาหาร (2) ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและเสื้ อผ้า (3) จักสาน (4) เครื่ องดื่ม
(5) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ (6) ของชาร่ วยและของที่ระลึก จานวน 6,448 กลุ่ม (Office of
Community Enterprise Promotion, 2017) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 500 กลุ่ม ตาม
เกณฑ์ของ Comrey and Lee (1992) คือ ระดับดีมาก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือประธานกลุ่ม
กรรมการกลุ่มและเลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากเป็ นผูม้ ีบทบาททั้งในเชิง
นโยบายและวางแผนในการลงสู่การปฏิบตั ิของวิสาหกิจชุมชน สรุ ปได้วา่ เชียงใหม่
มีประชากร 1,894 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 147 กลุ่ม ลาพูน มีประชากร 536 กลุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่าง 42 กลุ่ม ลาปาง มีประชากร 514 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 40 กลุ่ม แม่ฮ่องสอน
มีประชากร 267 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 20 กลุ่ม พะเยา มีประชากร 694 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
54 กลุ่ม น่าน มีประชากร 531 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 41 กลุ่ม เชียงราย มีประชากร 1,403
กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 109 กลุ่ม แพร่ มีประชากร 609 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 47 กลุ่ม
2. เครื่ องมือวิจยั
การวิจยั นี้ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
มาตรวัดตัวแปรจานวน 4 ด้าน คือ (1) สภาพแวดล้อมภายนอก ดัดแปลงมาจากมาตรวัด
ของ Wernerfelt (1984), Barney (1991), Murply (2007) (2) การมีส่วนร่ วมดัดแปลงมา
จากมาตรวัดของ Colin Coulson-Thomas (2005); Cohen and Uphoff (1980) (3)
ความสามารถทางการตลาด ดัดแปลงมาจากมาตรวัดของ Weerewardena (2003);
Atuahene-Gima (1993) (4) การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ดัดแปลงมาจากมาตรวัดของ
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Mathias, Fabian, Sascha and Eva (2014)โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม (2) ตัวแปรที่พฒั นามาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ
สภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วม ความสามารถทางการตลาด และการเติบโต
ของวิสาหกิจชุมชน (3) แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์หวั หน้าวิสาหกิจชุมชน และ
กรรมการ
การตรวจสอบเครื่ องมือเพื่อหาความเที่ยงตรง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งมี
ค่า IOCโดยรวมทั้งฉบับ = 0.83 ทดสอบความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ของครอนบาค แบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าเท่ากับ 0.787โดยมาตรวัดตัวแปร
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.819 มาตร
วัดตัวแปรการมีส่วนร่ วมมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.787 มาตร
วัดตัวแปรความสามารถทางการตลาดมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของ ครอนบาค
เท่ากับ 0.756 มาตรวัดตัวแปรการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.787โดยแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 7 ระดับ
คือ 7 หมายถึง สาคัญมากที่สุด และ 1 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดความละเอียด
ในการสร้างประเด็นคาถาม ตามวิธีการของ Likert scales (Likert, 1970: 275)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ บบไป-กลับ เพื่อ
ส่งไปยังวิสาหกิจชุมชุมชนที่จดทะเบียนทั้ง 8 จังหวัด และทาหนังสื อเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ถึงประธานกรรมการและเลขานุการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็ นใครก็ได้
ทาการตอบแบบสอบถามนี้ โดยใช้ระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนมกราคม-มีนาคม 2560
และได้รับแบบสอบถามกลับมา 500 ชุดโดยผูว้ จิ ยั ได้โทรประสานงานอย่างต่อเนื่อง
หากหน่วยวิเคราะห์คนใดมีความล่าช้าก็จะทาการโทรทวงถามอย่างต่อเนื่องหรื อไปรับ
เอกสารด้วยตนเอง ท้ายที่สุดได้กลุ่มตัวอย่าง 500 คน ตามเป้ าหมายคิดเป็ นร้อยละ 100
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะห์ดว้ ยสมการโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรม Amos
ผลการวิจยั
ข้อมูลทัว่ ไปของหน่วยวิเคราะห์ คือ กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขต
ภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 67.40 มีอายุระหว่าง
46-55 ปี ร้อยละ 35.80 มากที่สุด รองลงมาช่วงอายุ 30-45 ปี และน้อยที่สุดคืออายุช่วง
56 ปี ขึ้นไป การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 54.00 รองลงมาการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 41.00 มีสถานะเป็ นกรรมการบริ หารกลุ่มมากที่สุด ร้อยละ
42.00 รองลงมา คือ ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่
มีทาเลที่ต้งั จังหวัดเชียงรายมากที่สุด ร้อยละ 22.60 รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ และ
น้อยที่สุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 4.40 ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือ กลุ่มของชาร่ วยและของที่ระลึก ร้อยละ 26.40 รองลงมาคือ
กลุ่มการแปรรู ปและผลิตภัณฑ์ทางอาหาร กลุ่มที่ให้ความร่ วมมือน้อยที่สุด คือ กลุ่มจัก
สาน ร้อยละ 11.00 แหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวของสมาชิกในกลุ่ม ร้อยละ
62.20 รองลงมา คือ ทุนส่วนตัว แหล่งเงินทุนที่นอ้ ยที่สุดคือ เงินกูจ้ ากภาคเอกชน ร้อย
ละ 2.20 ระยะเวลาการจดทะเบียน มากที่สุดคือ 5-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.80 และน้อย
ที่สุดคือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.00 รุ่ นก่อตั้งมากที่สุดคือ ร้อยละ 69.20 น้อย
ที่สุดคือ รุ่ นทายาท คิดเป็ นร้อยละ 3.50 รางวัลที่ได้รับมากที่สุดคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) ร้อยละ 84.60 กลุ่ม เคยฝึ กอบรมเป็ นประจามากที่สุด ร้อยละ
83.80 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 59.60 ตลาดของกิจการอยูใ่ น
ระดับภูมิภาคมากที่สุด ร้อยละ 48.00 โดยมีผลการดาเนินการส่วนใหญ่มีการ
ประกอบการที่มีกาไรคิดเป็ นร้อยละ 81.00 ส่วนรู ปแบบการจัดจาหน่ายนั้น กลุ่ม
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วิสาหกิจมีการจาหน่ายด้วยตนเองมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 82.40 ส่ วนน้อยที่สุดคือ การ
นาสิ นค้าไปแสดงที่ศูนย์แสดงสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 34.00
ประเภทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มของชาร่ วยและของที่ระลึกมีการให้
ความร่ วมมือในการตอบคาถามมากที่สุดเป็ นลาดับที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 26.40 รองลงมาคือ
กลุ่มการแปรรู ปและผลิตภัณฑ์ทางอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 17.60 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร คิด
เป็ นร้อยละ 16.40 กลุ่มเครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 14.60 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและเสื้ อผ้า
คิดเป็ นร้อยละ 14.00 ลาดับสุดท้าย คือ กลุ่มจักสาน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสาคัญโดย
เฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก (5.25) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (0.97) ด้านการมี
ส่วนร่ วม มีความสาคัญโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก (5.28) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (1.01) ด้านความสามารถทางการตลาด มีความสาคัญโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (5.53) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (0.83) และด้านการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน มีความสาคัญโดยเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก (5.37) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.79
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
ประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี ค่าสถิติไคสแควร์ (X2) เท่ากับ 24.339 อัตราส่วนของไคสแควร์
กับ Degree of Freedom (X2/df) = 1.522, ค่าสถิติทดสอบ p-Value เท่ากับ 0.082 ค่าสถิติ
ของการวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.998 ค่าสถิติของการวัดระดับความ
กลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.995 ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรในรู ปของ
รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.028
และค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (NFI) เท่ากับ 0.996 ค่าสถิติวดั ความ
คลาดเคลื่อนของตัวแบบในรู ปของรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรู ป
คะแนนของมาตรฐานวัดระดับความกลมกลืน (RMR) เท่ากับ 0.023 ซึ่งสถิติท้ งั หมด
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้ตวั แบบมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนซึ่งกัน
และกัน (Model fit) กับตัวแบบทางทฤษฎีที่กาหนดไว้ในระดับที่ยอมรับได้
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(Byrne, 2010) ดังภาพที่ 1
(Byrne, 2010) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ ่ 1:1: โมเดลการเติ
ภาพที
โมเดลการเติบบโตของวิ
โตของวิสาหกิ
สาหกิจชุจมชุชน
มชน

จากภาพที่ 1 หลังจากมีการปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

จากภาพที่ 1 หลังจากมีการปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว จะส่งผลให้ค่าที่แสดงความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่
ข้สภาพแวดล้
อมูลเชิงประจั
กษ์แล้ว จะส่
ที่แสดงความสั
นธ์มโดยมี
ีการเปลี
อมภายนอกมี
ผลต่งอผลให้
การเติคบ่าโตของวิ
สาหกิจชุมมพัชน
ค่าสั่ยมนแปลงโดยที
ประสิ ทธิ์ ่
สภาพแวดล้
ผลต่อการเติ
บโตของวิผลทางตรงต่
สาหกิจชุมอชน
โดยมี
ค่าวสัมโดยมี
มประสิคท่า ธิ์
เส้นทาง เท่อามภายนอกมี
กับ 0.14 สภาพแวดล้
อมภายนอกมี
การมี
ส่วนร่
ประสิเท่ทาธิกั์ เส้บน0.14
ทาง สภาพแวดล้
เท่ากับ 0.40 การมี
ส่วนร่ วมมีผลทางตรงต่
ผลทางตรงต่ออการมี
ความสามารถทาง
เส้สันมทาง
อมภายนอกมี
ส่วนร่ วมโดยมีค่า
่าสัมเท่ประสิ
ธิ์เส้นการมี
ทาง เท่
ผล
สัการตลาด
มประสิ ทโดยมี
ธิ์เส้นคทาง
ากับท0.40
ส่วากันร่บว0.23
มมีผสภาพแวดล้
ลทางตรงต่ออมภายนอกมี
ความสามารถทาง
ทางตรงต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.43 และ
การตลาด
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.23 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผล
การมีส่วนร่ วมมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
ทางตรงต่อความสามารถทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.43 และ
เส้นทาง เท่ากับ 0.01 ความสามารถทางการตลาดมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
การมี
นร่ วมมี
ชุมชน้ งสองตั
โดยมีวคคื่าอสั(1)
มประสิ
ชุมชนส่วโดยมี
ค่าสัผมลทางตรงต่
ประสิ ทธิ์เส้อนการเติ
ทางเท่บาโตของวิ
กับ 0.01 สซึาหกิ
่ งตัวจแปรทั
การมีทสธิ่ ว์ น
เส้นทาง เท่ากับ 0.01 ความสามารถทางการตลาดมีผลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.01 ซึ่งตัวแปรทั้งสองตัวคือ (1) การมีส่วน
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ร่ วมและ (2) ความสามารถทางการตลาด ซึ่งมีผลระหว่างตัวแปรอยูใ่ นระดับต่าเมื่อ
เทียบกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
ตารางที่ 1
ค่ าดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ ระหว่ างสภาพแวดล้ อม
ภายนอก การมีส่วนร่ วม และความสามารถทางการตลาดทีมตี ่ อการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชนก่ อนปรั บและหลังปรั บโดยการเชื่ อมค่ าความคลาดเคลื่อน
เกณฑ์ ค่ าดัชนี ค่ าสถิติ ผลการพิจารณา
ค่ าสถิติ ผลการพิจารณา
> 0.05 2714.438 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 24.339 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
2
2/df < 3 14.833 ไม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา 1.522 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
> 0.05 0.000 ไม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา 0.082 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
p
> 0.90 0.611 ไม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา 0.998 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
GFI
> 0.95 0.887 ไม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา 0.995 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
CFI
RMR <0.05 0.079 ไม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา 0.023 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
RMSEA < 0.06 0.166 ไม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณา 0.028 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
จากตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่ วมและความสามารถทางการตลาดที่มีต่อ
การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งค่าดัชนีแสดงบนโมเดลผ่านเกณฑ์พิจารณามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแบบมาตรวัดมีความ
สอดคล้องกลมกลืนซึ่งกันและกันกับตัวแบบทางทฤษฎี (Tabachnick & Fidell, 2007:
86-89) ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ตัวแบบของมาตรวัดการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน สอดคล้อง
กลมกลืนกับตัวแบบทางทฤษฎีที่กาหนดไว้ในระดับที่ยอมรับได้
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ตารางที่ 2
ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัย
H1: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
H2: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
H3: การมีส่วนร่ วมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
H4: สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
H5: การมีส่วนร่ วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
H6: ความสามารถทางการตลาดมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
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Coef
0.14
0.40
0.01
0.43
0.23
0.01

t-stat
1.981**
7.098***
0.071
5.091***
2.220**
0.524

สรุ ปผล
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน

หมายเหตุ : t-stat 1.96 แสดงว่าสมมติฐานมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05**
t-stat2.59 แสดงว่าสมมติฐานมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01***
ดังนั้น จากภาพที่ 1 และจากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปร
ทั้งหมดที่ได้กาหนดไว้ มีสมมติฐานที่สนับสนุน คือ H1, H2, H4, H5 และไม่สนับสนุน
คือ H3, H6 ดังข้อมูลต่อไปนี้
สมมุติฐานที่ 1 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของ
วิสาหกิจชุมชน มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.14 และค่า t-stat เท่ากับ 1.981
สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 2 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วน
ร่ วม มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.40 และค่า t-stat เท่ากับ 7.098 สนับสนุนตาม
สมมุติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 3 การมีส่วนร่ วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การมีส่วนร่ วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน มีคา่ สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.01 และค่า t-stat เท่ากับ 0.071 ไม่สนับสนุนตาม
สมมุติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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สมมุติฐานที่ 4 สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อความสามารถ
ทางการตลาด มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.43 และค่า t-stat เท่ากับ 5.091
สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 5 การมีส่วนร่ วมมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การมีส่วนร่ วมมีผลต่อความสามารถทาง
การตลาด มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.23 และค่า t-stat เท่ากับ 2.220 สนับสนุน
ตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สมมุติฐานที่ 6 ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลต่อการเติบโต
ของวิสาหกิจชุมชน มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.01และค่า t-stat เท่ากับ 0.524
ไม่สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
สรุ ปสมมุติฐานการวิจยั ได้วา่ สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการเติบโตของ
วิสาหกิจชุมชน รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายนอก มีผลต่อการมีส่วนร่ วม
สภาพแวดล้อมภายนอก มีผลต่อความสามารถทางการตลาด การมีส่วนร่ วม มีผลต่อ
ความสามารถทางการตลาด ส่ วนการมีส่วนร่ วมไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
และความสามารถทางการตลาด ไม่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือ
ตอนบน
อภิปรายผล
การวิเคราะห์อิทธิพลความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ได้จากการตั้งสมมติฐานมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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สมมติฐานข้ อที่ 1 สภาพแวดล้ อมภายนอกมีผลต่ อการเติบโตของวิสาหกิจ

เหตุที่เป็ นเช่นนี้เพราะสภาพแวดล้อมภายนอกมีความผันผวนในบาง
สถานการณ์ อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาวะการแข่งขัน เครื อข่ายและ
เทคโนโลยีเนื่องจากมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสามารถ
วิเคราะห์ถึงโอกาสหรื ออุปสรรคของกิจการ เพื่อศึกษาและพยากรณ์ถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับกิจการ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความสาเร็ จหรื อป้ องกันผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการได้ อีกทั้งสามารถนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นหรื อขาลง เจ้าของวิสาหกิจชุมชนมาใช้ประกอบ
ในการตัดสิ นใจ เพื่อกาหนดแผนการทางการตลาดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ในขณะนั้น ๆได้
นอกจากนี้ กรรมการกลุ่มวิสาหกิจ สามารถรับรู ้การเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ในด้านต่าง ๆได้ทนั เวลา ทาให้มีขอ้ มูลที่ทนั สมัยในการนามาบริ หารจัดการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล อันจะนาไปสู่การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลดีต่อการเติบโต ท้ายที่สุด กิจการจะเป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มผูบ้ ริ โภคก่อให้เกิดรายได้จากทางการตลาด เช่น ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
เพิ่มขึ้นเป็ นต้น Cameron et al. (2008: 53-55) ได้นาเสนอปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ (1)
ผลประกอบการด้านการเงิน (2) การให้ผลตอบแทนแก่กลุ่มและ (3) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมซึ่งปัจจุบนั หลายหน่วยงานต่างนิยมใช้เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของ
กิจการ หากกลุ่มวิสาหกิจใด ๆก็ตาม มีความตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต
แล้ว ย่อมนามาซึ่งการวางแผนในการดาเนินงานที่รัดกุมมากขึ้น
สมมติฐานข้ อที่ 2 สภาพแวดล้ อมภายนอกมีผลต่ อการมีส่วนร่ วม
การดาเนินกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง หากต้องการจะให้ประสบ
ความสาเร็ จได้น้ นั ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิกเครื อข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะจัดได้
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ว่าเป็ นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสาคัญที่ตอ้ งเน้นการมีส่วนร่ วมที่ตอ้ งอาศัย
เกื้อกูลกันในกลุ่ม หรื อเครื อข่ายที่ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเครื อข่ายของ
กิจการที่สะสมกันมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีผลต่อการมีส่วน
ร่ วม ท้ายที่สุดย่อมนามาซึ่งความสาเร็ จขององค์กรมากน้อยแตกต่างกันไป ดังแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1977) ที่ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมเป็ นการที่ประชาชนหรื อผู ้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับหน้าที่หรื อความ
รับผิดชอบและวิธีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานตามแผนงานหรื อ
โครงการที่ได้วางแผนไว้โดยความร่ วมมือหรื อสนับสนุนด้านทรัพยากร การรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลการดาเนินงานได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่ วมได้รับผลประโยชน์และการมีส่วนร่ วม
ในการประเมินผล เพราะท้ายที่สุด จะทาให้ทราบว่าบรรลุเป้ าหมายในระดับใด
สมมติฐานข้ อที่ 3 การมีส่วนร่ วมไม่ มผี ลต่ อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วมไม่มีนยั สาคัญ เครื อข่ายการทางานหรื อผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม
มักจะมีปัญหา เนื่องจากการทางานด้วยสมาชิกที่หลากหลายมักจะมีความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ขาดการสื่ อสารสองทาง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด บางกลุ่มมีผลให้เกิดความ
ขัดแย้งได้เช่นกัน หรื อวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มสมาชิกไม่มีการเข้าร่ วมในกิจกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่คณะกรรมการดาเนินงานโดย
ลาพัง จึงทาให้สมาชิกคิดว่าเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการเท่านั้น สมาชิกจึงไม่เข้าร่ วม
ในกิจกรรมดังกล่าว ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tanaisri (2014) ที่ได้
สรุ ปว่า การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเข้าร่ วมใน
กิจกรรมอยูบ่ า้ ง ซึ่งอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 แต่ท้ งั นี้ในกิจกรรมการ
ดาเนินการสี ขา้ ว การติดต่อประสานงาน/ประชาสัมพันธ์การจาหน่ายข้าว และการออ
กร้านจาหน่ายข้าวในจังหวัดสมาชิกไม่มีการเข้าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าวเลย ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่คณะกรรมการดาเนินงานโดยลาพัง จึงทาให้
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สมาชิกคิดว่าเป็ นหน้าที่ของกรรมการ ผลดังกล่าวจึงข้างต้นทาให้ทราบถึงกิจกรรมและ
ระดับการมีส่วนร่ วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
อยูใ่ นระดับน้อย หากพิจารณาด้านการดาเนินงาน ด้านการวางแผนงาน สมาชิกไม่มี
ส่วนร่ วมในกิจกรรม ส่วนด้านการดาเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการ
ติดตามและประเมินผลทั้ง 3 ด้าน สมาชิกมีส่วนร่ วมในระดับน้อย และสมาชิกมีการ
ตอบสนองความต้องการในการดาเนินงานวิสาหกิจชุมในระดับมากในบางประเด็น
ย่อมแสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีความต้องการในกิจกรรมหรื อแนวทางของวิสาหกิจชุน
ชม อันจะส่งผลให้สมาชิกมีการเข้าร่ วมในการดาเนินงานมากยิง่ ขึ้นดังนั้น การส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจึงควรมีกิจกรรมหรื อการดาเนินงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้สมาชิกเข้าร่ วมในการ
ดาเนินงาน และควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่ วมในการดาเนินงานมากขึ้นเพื่อให้
สมาชิกเกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของกิจการ และเห็นถึงความสาคัญในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
สมมติฐานข้ อที่ 4 สภาพแวดล้ อมภายนอกมีผลต่ อความสามารถทาง
การตลาด
ปั จจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม ประเด็นทางด้านกฎหมาย และการแข่งขัน
เป็ นสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง
องค์กร เพื่อกาหนดและทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก โดยอาจ
จาแนกการเปลี่ยนแปลงออกเป็ นโอกาส และอุปสรรค โอกาสคือช่องทางในการสร้าง
ความเติบโตให้ธุรกิจ ขณะที่อปุ สรรคคือสิ่ งท้าทายต่อการทางานของสมาชิกวิสาหกิจ
ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการกลุ่มจึงมีภาระที่จะต้องทาความเข้าใจและหากาไรจากโอกาส
ภายนอก และต้องระวังในอุปสรรคคุกคามที่อาจจะทาให้ประสบผลสาเร็ จหรื อล้มเหลว
ก็ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผล
เชิงลบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น ทาให้ความต้องการของผูบ้ ริ โภคลดลง
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ทัศนคติของพนักงานแย่ลง ทาให้ตอ้ งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อขจัดหรื อหลีกเลี่ยง
เนื่องจากมีผลต่อความสามารถทางการตลาด
สมมติฐานข้ อที่ 5 การมีส่วนร่ วมมีผลต่ อความสามารถทางการตลาด
จากผลการวิเคราะห์สรุ ปว่าการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายมีผลทางตรงต่อ
ความสามารถทางการตลาด หากวิสาหกิจชุมชนมีการบริ หารจัดการเครื อข่ายที่ดีแล้ว
ย่อมหนุนเสริ มให้การทางานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยที่กลุ่มหรื อองค์กรสามารถที่
จะผูกมิตรความสัมพันธ์ที่ดีกบั เครื อข่ายซึ่งจะทาให้การปฏิบตั ิงานมีความสะดวก
รวดเร็ วได้ง่ายขึ้นและมีผลต่อการดาเนินงานทางการตลาด เพราะเครื อข่ายวิสาหกิจ
สามารถสนับสนุนวัตถุดิบในการผลิต ขยายเครื อข่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยที่สุดทา
ให้เกิดยอดสัง่ ซื้อสิ นค้ามากขึ้นซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการทาให้กระแสเงินไหลเวียนเข้า
สู่กลุ่มหรื อองค์กรในเรื่ องที่สาคัญที่มีผลต่อความอยูร่ อดและการเติบโตต่อไปของกลุ่ม
ดังความคิดของ Lin and Kuo (2007: 1066-1083) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การดาเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนจะสาเร็ จได้ตอ้ งมาจากการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายโดยบูรณาการ
เป้ าหมายให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในการที่จะตอบสนองถึงความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยของธุรกิจ เพราะการทางานร่ วมกันและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันอาจ
เห็นคนหลายระดับมีเครื อข่าย แต่ก็ไม่เห็นว่าจะประสบความสาเร็ จเพราะไม่รู้จกั เปลี่ยน
เครื อข่ายมาเป็ นผลประโยชน์ของตนเองหรื อกลุ่มและองค์กรสัมพันธ์กบั แนวคิดของ
Barney (1991: 99-120) ที่สรุ ปว่าด้วยความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยูเ่ ป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญ ฉะนั้น การที่องค์กรจะมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนได้น้ นั
คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรพิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่
รวมถึงการพัฒนาและการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กร เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย ผ่านการใช้ความสามารถด้านการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ความสามารถทางด้านการกาหนดราคาสิ นค้าที่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
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ความสามารถทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจายสิ นค้า และความสามารถ
ในการส่งเสริ มการตลาดหรื อการสื่ อสารทางการตลาดตามสถานการณ์ ซึ่งผลการศึกษา
ของ Zou, Fang and Zhao (2003) ได้อธิบายว่า การกาหนดราคาสิ นค้าและความสามารถ
ในการสื่ อสารทางการตลาดกับลูกค้าและมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ที่ทาให้การส่งออกของ
วิสาหกิจประสบความสาเร็ จ
สมมติฐานข้ อที่ 6 ความสามารถทางการตลาดไม่ มผี ลต่ อการเติบโตของ
วิสาหกิจชุมชน
ผลการวิเคราะห์สรุ ปว่า ความสามารถทางการตลาดไม่มีผลทางตรงต่อการ
เติบโต ดังจะเห็นได้วา่ กลุ่มหรื อองค์กรใดไม่สามารถที่จะดาเนินงานด้านการตลาดได้ดี
ซึ่งอาจสังเกตได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนครองตลาดที่กว้างขึ้น โดยรวมแล้วทุก ๆ
หน้าที่น้ นั ได้ทางานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ จึงส่งผลต่อไปยังโอกาสและความ
เป็ นไปได้ในการได้เปรี ยบทาให้วสิ าหกิจชุมชนเติบโต สอดคล้องกันกับ
Weerawardena et al. (2006: 37-45) ที่นาเสนอว่าวิธีการที่องค์การใหญ่สร้างมูลค่าที่
เหนือกว่าสาหรับลูกค้าคือ การพัฒนาขีดความสามารถที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิง่
ความสามารถทางการตลาดโดยที่ความสามารถทางการตลาด (marketing capability)
เป็ นรู ปแบบของกระบวนการที่ผสมผสานการใช้ท้ งั ทักษะความรู ้และทรัพยากรภายใน
องค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เพื่อเพิม่ คุณค่าไปสู่สินค้า
และบริ การ และทาให้องค์กรสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ (Vorhies, 1998: 3-23;
Day, 1994: 37-52) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน เขตภาคเหนือตอนบนเองส่วนใหญ่ก็
ตระหนักดีในเรื่ องของการตลาด ซึ่งในภาพรวมแล้วมักจะเป็ นอุปสรรคหรื อเป็ นปั ญหา
ของกลุ่มพวกเขาที่มีความเก่งความชานาญในด้านการผลิตมากกว่าเรื่ องการตลาดเชิงรุ ก
และที่สาคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มหรื อองค์กรตามที่นกั วิชาการ
TsaiandShih (2004: 524-530); Vorhies (1998: 3-23) ได้เสนอไว้วา่ ธุรกิจสามารถ
พัฒนาตนเองบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าคู่แข่งขันเพื่อ

Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 45

แก้ไขปั ญหาในเชิงพาณิ ชย์ เพื่อสร้างมูลค่าที่สูงกว่าความคาดหวังสาหรับลูกค้าของ
องค์กรและเพื่อให้เติบโตได้
แต่สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ความสามารถทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในภาพรวมค่อนข้างอ่อนด้อย เนื่องจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์
น้อย ขาดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปเสมอๆ แต่วสิ าหกิจชุมชนก็ยงั มีแนวทางการตลาดแบบเดิม ๆ ส่งผลให้
การเติบโตไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายเท่าที่ควร งานวิจยั ของ Samerjai (2017: 104-115) ได้
นาเสนอว่าการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยงั มีปัญหาด้านความสามารถ
ทางการตลาดและต้องการเพิ่มประสิ ทธิภาพให้สามารถยกระดับศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในระดับอาเซียน ดังนั้น
ด้านความสามารถทางการตลาดที่มีความอ่อนด้อยของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะช่องทางการตลาดควรเน้นช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคคุน้ เคย คือ ช่องทาง
ร้านค้าปลีกทัว่ ไป ซูเปอร์มาร์เก็ต งานแสดงสิ นค้า และร้านขายของฝาก ส่วนช่องทาง
ออนไลน์ควรพัฒนารู ปแบบให้มีความสะดวกให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพราะปั จจุบนั
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการใช้ออนไลน์ในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวันมากขึ้น กอปรกับมี
การซื้อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์มากขึ้น
สรุ ปได้วา่ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความผันผวน อาทิ สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เสถียรภาพทางการเมือง การแข่งขัน พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและ
นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาย่อมมีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน
และความสามารถทางการตลาดมีผลในระดับต่าต่อการเติบโต เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีการผลิตหลายประเภท สมาชิกไม่ให้ความสาคัญในการเพิม่ มูลค่าทางการตลาด
หรื อส่วนประสมทางการตลาด โดยมองว่าสิ่ งเหล่านี้ตอ้ งใช้เวลานานในการพัฒนาและ
เห็นผลช้า อีกทั้งการมีส่วนร่ วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
พัฒนาทางการตลาดไม่วา่ จะเป็ นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ
นวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ ต่างให้ความสาคัญค่อนข้างน้อยต่อการ
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ดาเนินงานให้มีความเติบโต แต่บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีสรุ ปว่านวัตกรรมมี
ความสาคัญ และการจะใช้นวัตกรรมประเภทไหนนั้นขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า
และนโยบายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่า จะสร้างอัตลักษณ์ของนวัตกรรมรู ปแบบใด
เพราะนวัตกรรมเป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดการเติบโตที่สูงขึ้น
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บทคัดย่ อ

บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์สาคัญ 3 ประการคือ เพื่อนาเสนอตัวแบบการ
จัดการวัฒนธรรมชุมชนบ้านหมากขาม และบ้านหมากม่วง ในเขตตาบลไตรรัฐ อาเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน และเพื่อศึกษาทัศนะ
ของประชาชนในชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม การวิจยั นี้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ 30 คน และใช้การวิเคราะห์
ตีความ ควบคูป่ ริ บทและใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็ น
รู ปธรรม ผลการศึกษาพบว่า จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรม
ชุมชนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เหมาะสมจะใช้การบูรณาการวงจร Deming
(PDCA) และขับเคลื่อนผ่านกลไก คชศร. (ครอบครัว ชุมชน ศาสนา โรงเรี ยน) จาก
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วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ชุมชนมีแนวทางการจัดการวัฒนธรรมชุมชนสอดคล้องกับวงจร
Deming อันสามารถปรับปรุ งการดาเนินกิจกรรมและปรับเปลี่ยนตามปริ บทได้อย่าง
เหมาะสม และจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ประชาชนในชุมชนมีทศั นะชัดเจนและต้องการ
รักษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมท้องถิ่นอันสะท้อนถึงชาติพนั ธุ์ ทั้งไทย มอญและจีนของ
ตนเองเอาไว้ และมีความเป็ นไปได้สูงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนเห็นพ้อง
ต้องกันว่ามีความสาคัญในการสงวนรักษาวิถีและอัตลักษณ์ของตน
คาสาคัญ: ตัวแบบ, การจัดการวัฒนธรรม, ชุมชน, ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
Abstract

This research article consisted of three important objectives: to present the
cultural management model of Ban Mark Kham and Ban Mark Muang in Trirath
municipality, Muang District, Pathum Thani Province, to study community culture
management, and to study the views of people in the community on cultural
activities. This research used qualitative research by focusing on in-depth interviews
from 30 key informants. Analytical interpretation was employed and context was also
analyzed. The descriptive statistics was utilized to make the collected data concise.
The results revealed that for the objective 1, the appropriate model of community
culture management in the ASEAN Economic Community was the integration of the
Deming cycle (PDCA) and drove through the mechanism so called Kor Chor Sor Ror
(family, community, religion, school). For the objective 2, the community had a way
to manage the community culture in line with the Deming cycle for improving
activities and adjusting the context accordingly. For the objective 3, people in the
community had clear views and wanted to maintain their identity, local culture
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reflecting both Thai, Mon and Chinese ethnicities. Moreover there was a high
possibility of organizing activities important in preserving their way and identity.
Keywords: model, cultural management, community, cultural resource
บทนา

ในยุคก่อนการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด (Department of Strategic and Evaluation, 2013)
วิถีชีวติ ของคนในชุมชนบ้านหมากขามและบ้านหมากม่วงในเขตเทศบาลตาบลไตรรัฐ
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ยังไม่ได้ยกระดับเป็ นเทศบาลตาบลอย่างในปัจจุบนั ภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร์ พ้นื ที่อยูอ่ าศัยของชาวไทยเชื้อสายมอญและจีน ตั้งแต่สมัย
อยุธยาและมีความอุดมสมบูรณ์ท้ งั ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรม
ตลอดจนยังเป็ นแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวของจังหวัดปทุมธานี มีอตั ลักษณ์ชุมชนที่
สะท้อน 3 ชาติพนั ธุ์ คือ ไทย มอญ และจีน และมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนที่
เป็ นเอกลักษณ์ เช่น ประเพณี ตกั บาตรพระร้อย ประเพณี เข้าผีชาวมอญ เป็ นต้น ในอดีต
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาสวนผลไม้ เก็บตาล ทานาบัว
การค้าขายทางเรื อและประมงพื้นบ้านเป็ นหลัก อีกส่วนหนึ่งจะค้าขายเป็ นหลัก โดยมี
สิ นค้าหลักๆ ได้แก่ ก๋ วยเตี๋ยว ขนมกุย้ ช่าย ขนมพื้นบ้าน พืชผักผลไม้ และสัตว์น้ า
(Sutthitham, 2000) เพื่อนามาจาหน่ายทางเรื อ การเดินเท้า จักรยาน และรถยนต์ อีก
ส่วนหนึ่งรับราชการและลูกจ้างของทางราชการ และส่วนน้อยจะเข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น ได้แก่ โรงกระดาษ โรงเหล็ก โรงไม้ ซึ่งเป็ นพื้นที่ติดกันกับ
บ้านหมากขาม และบ้านหมากม่วง
เมื่อสังคมขยายตัวขึ้น การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จานวน
มากในพื้นที่ติดกันทั้งในตาบลไตรรัฐ หรื อในเขตเทศบาลตาบลบางกะดีที่มี
อุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งเป็ นหนึ่งในสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อนั ดับต้น ๆ ของ

52

มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562

จังหวัดปทุมธานี มีความต้องการแรงงานเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิต ประชากรรุ่ นใหม่ใน
ชุมชนทั้งสองด้วยการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทาให้ประชาชนมีวฒ
ุ ิทางการศึกษา
เพิม่ ขึ้น สามารถเข้าทางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิม่ ขึ้น จากที่เคยมีอาชีพ
อิสระหรื ออยูภ่ ายในท้องถิ่นเป็ นสัดส่วนที่มากที่สุด ประชาชนรุ่ นใหม่ของชุมชนกลับ
เลือกเข้าสู่การเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างในระบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านรายได้ สวัสดิการและความมัน่ คง อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการลดลง
ของที่ดินทากิน ที่ประชาชนได้ขายให้กบั นายทุนเพื่อสร้างโรงงานและหมู่บา้ นจัดสรร
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ร่อยหรอและเสื่ อมสภาพลงไป ทั้งการลดจานวนลงของต้น
ตาล สัตว์น้ า และการเสื่ อมคุณภาพของดิน อีกประการหนึ่งความเสี่ ยงที่สร้างความ
ยากลาบากในการดารงชีวติ คืออุทกภัย ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กบั ทั้งสองชุมชนที่มี
พื้นที่แวดล้อมด้วยแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสายเก่าและสายใหม่ กล่าวคือ เป็ นพื้นที่เกาะกลาง
แม่น้ าทาให้ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมทุกปี
เมื่อเกิดการขยายตัวมากขึ้นที่ทาให้รายได้และปัจจัยต่าง ๆ ในเขตการ
ปกครองขององค์การบริ หารส่วนตาบลไตรรัฐเพิม่ ขึ้น สามารถยกระดับเป็ นเทศบาล
ตาบล สิ่ งที่ตามมาคือ มีประชากรต่างถิ่นย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน หรื อทางานในชุมชนทั้ง
สองนี้มากขึ้น บุคลากรของเทศบาลก็เป็ นบุคคลภายนอกมากขึ้น มีอตั ราส่วนของคนใน
ชุมชนน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั และมีบทบาทในการบริ หารน้อยลงอย่างมาก นอกเหนือ
จากการบริ หารจัดการที่ตอบสนองภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นและภาระรับผิดชอบที่มาก
ขึ้น สวนทางกับการจัดเก็บภาษีบารุ งเทศบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชนกลับมีจานวนลดลง งดจัด หรื อมีแนวโน้มจะสูญหายไปในที่สุด
จากปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความต้องการศึกษาตัวแบบการ
จัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขามและบ้านหมากม่วงในเขตเทศบาลตาบล
ไตรรัฐ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสงวนรักษาวัฒนธรรมอันเป็ นอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเอาไว้ ตลอดจนทุนทางสังคมที่เป็ นแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมที่สาคัญของชุมชน
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เข็มแข็ง (Department of Research and Development, King Prajadhipok’s institute,
2012) ส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อกขยายผลารศึกษาในชุมชนที่มีความ
คล้ายคลึงกันในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อนาเสนอตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนบ้านหมากขาม และบ้าน
หมากม่วง ในเขตตาบลไตรรัฐ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน
3. เพื่อศึกษาทัศนะของประชาชนในชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขามและบ้าน
หมากม่วง ในเขตเทศบาลตาบลไตรรัฐในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการและตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ของเทศบาลตาบลไตรรัฐ รวมทั้งเพื่อศึกษาทัศนะของชาวชุมชนต่อกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมในชุมชน โดยมีการออกแบบการวิจยั ที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่ทาการศึกษา
เพื่อได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนจากผลการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ ข้อมูลทีส่ าคัญ
กลุ่มเป้ าหมายและผูเ้ กี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในชุมชนบ้าน
หมากขามและบ้านหมากม่วงในเขตเทศบาลไตรรัฐ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มี
อายุ 15 - 60 ปี และผูเ้ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น
บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ผูน้ าศาสนา ครู อาจารย์จากสถานศึกษาในชุมชน
ตัวแทนจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการ
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จากสถาบันอุดมศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุง่ เน้นประสบการณ์ตรงของกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญที่มีต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน 30 คน โดยมาจาก 2
กลุ่มที่สาคัญ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่มีอายุ 15 - 60 ปี ที่มีบทบาทและหรื อสนใจใน
งานด้านวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่เป็ นสมาชิกของกลุ่มสื บสานและเผยแพร่
วัฒนธรรม เช่น เยาวชนผูเ้ คยเข้าร่ วมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม กลุ่มผูน้ าและผูร้ ู ้
ที่มีประสบการณ์จดั กิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็ นต้น กลุ่มที่ 2 ตัวแทนจากองค์กรและ
สถาบันทางสังคมต่าง ๆ ในชุมชน จากการสารวจองค์กรและสถาบันทางสังคมของ
เทศบาลตาบลไตรรัฐ ในปี พ.ศ.2554 มีองค์กรและสถาบันทางสังคมทั้งหมด 5 กลุ่ม
ย่อยที่สาคัญ โดยคัดเลือกมาจาก
1. กลุ่มองค์กรทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ตัวแทนจาก
ตลาดริ มน้ าวัดศาลเจ้า ผูป้ ระกอบการร้านค้าในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่
2. กลุ่มสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา โรงเรี ยนอนุบาลเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน ในชุมชนและใน
เขตเทศบาลตาบลไตรรัฐ
3. กลุ่มสถาบันและองค์การศาสนาชุมชน ได้แก่ วัดมะขามและวัดศาลเจ้า
4. กลุ่มสถาบันทางด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย สถานีอนามัยประจาตาบล
สถานพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาลตาบลไตรรัฐ
5. กลุ่มผูน้ าชุมชนและผูร้ ู ้กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
ไตรรัฐ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการศึกษาข้อมูลเอกสาร
(Document Study) โดยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Samakkarn, 1997)
กับรู ปแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนบ้านหมากขามและบ้านหมากม่วงในเขต
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เทศบาลตาบลไตรรัฐ (โดยใช้นามสมมติแทนชื่อพื้นที่จริ งในส่วนของชื่อชุมชนบ้าน
หมากขาม บ้านหมากม่วง และชื่อตาบลไตรรัฐ) อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2542 – ปั จจุบนั
2. การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Observation) โดยสวมบทบาท
ลูกหลานของคนในชุมชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความแม่นยา สมบูรณ์ครบถ้วน
3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวติ การ
ประพฤติปฏิบตั ิ ความเชื่อ ค่านิยมของชุมชนมากที่สุด
4.การสนทนากลุ่มย่อย (Small Group) เพื่อศึกษาสภาพเบื้องต้นของ
วัฒนธรรมประเพณี ที่สูญหาย กาลังจะสูญหาย และที่ควรอนุรักษ์ รวมทั้งปัจจัยที่เอื้อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเชื่อมโยงมายังการจัดการ
วัฒนธรรมของชุมชนหรื อไม่ อย่างไร (Settatut, 2011)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยทาหนังสื อขออนุญาตเพื่อ
นัดหมายสัมภาษณ์และชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงานศึกษา และประโยชน์ที่ชุมชน
จะได้รับจากการวิจยั รวมทั้งเป็ นการกระตุน้ เตือนชาวบ้านในชุมชน
2.วางแผนการนัดหมายเพื่อดาเนินการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
ย่อย กับกลุ่มเป้ าหมายและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ
เครื่ องมือในการวิจยั และการตรวจสอบข้ อมูล
จากการศึกษาในครั้งนี้ใช้เครื่ องมือในการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีแบบบันทึก
ประกอบคาถามในการเก็บข้อมูลเป็ นหลัก ประกอบกับวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) โดยมีวธิ ีการดังนี้
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็ นการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูล จากความแตกต่างด้านเวลา สถานที่ และบุคคล ว่าข้อมูลนั้น
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ยังคงมีความสอดคล้องกันหรื อเกิดความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร จากการสรุ ปผล
การสัมภาษณ์ดว้ ยเครื่ องมือการวิจยั ในแต่ละครั้ง
2. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological
Triangulation) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน จากต่างสถานที่ ในเรื่ องเดียวกัน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญ (Chaiamporm, 2009)
การวิเคราะห์
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย และการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นทาการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยใช้เทคนิคสาม
เส้า และนาข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ แยกประเภท และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
การตีความควบคู่กบั บริ บท และใช้สถิติพรรณนาประกอบการบรรยาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม (Chaiamporm, 2009)
ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้ านหมากขามและบ้ าน
หมากม่ วง ในเขตเทศบาลตาบลไตรรัฐในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาลักษณะการจัดการวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนทั้งสองในอดีตที่ผา่ นมาสามารถระบุได้วา่ มีความสอดคล้องกับ
วงจร Demimg หรื อ PDCA ดังนั้น การออกแบบตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนจึง
ได้บูรณาการวงจร Deming (PDCA) ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการจัดการวัฒนธรรมของ
ชุมชนอยูแ่ ล้ว ขับเคลื่อนผ่านกลไก คชศร. (ครอบครัว ชุมชน ศาสนา โรงเรี ยน) ดังนี้
1) การวางแผน (Plan) โดยการประเมินความสาคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรม การ
รวมกลุ่มผูน้ ากิจกรรม การวางแผนการดาเนินการ การจัดสรรทรัพยากร การพิจารณา
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สรรคและการสนับสนุนน การเสนอโครงการ
2012)
อุอุปปสรรคและการสนั
การเสนอโครงการและอื
และอื่น่นๆ ๆ(Kittichayathorn,
(Kittichayathorn,
2012)
การปฏิบบตั ตั ิติตามแผน (Do)
ฒนธรรม
2)2)การปฏิ
(Do) จจาแนกแนวทางการจั
าแนกแนวทางการจัดการวั
ดการวั
ฒนธรรมเป็ นเป็3นแนวทาง
3 แนวทาง
A)อนุ
อนุรรักักษ์ษ์ รืรื้้ ออฟืฟื้้ นน ต่ต่ออยอดกิ
ญหายหรื
อสามารถพั
ฒนาได้
ได้ได้แแก่ก่A)
ยอดกิจจกรรมที
กรรมที่ม่มีแีแนวโน้
นวโน้มจะสู
มจะสู
ญหายหรื
อสามารถพั
ฒนาได้
เผยแพร่กกิจิจกรรมที
กรรมที่่ยยงงั ั ดดารงอยู
มชนที
่มี ่มี
B)B)เผยแพร่
ารงอยูแ่ แ่ ต่ต่ขขาดการประชาสั
าดการประชาสัมพัมนพัธ์นภธ์ายในชุ
ภายในชุ
มชนที
่ ่
ประสิททธิธิภภาพ
าพ และ
และ C)
C) สืสืบบสานกิ
ที่จทะประชาสั
มพัมนพัธ์นออกสู
ประสิ
สานกิจจกรรมที
กรรมที่ม่มีคีความเป็
วามเป็นนไปได้
ไปได้
ี่จะประชาสั
ธ์ออกสู
สาธารณะ3)3) การตรวจสอบ
การตรวจสอบ (Check)
ดกิดจกิกรรม
สามารถแยก
สาธารณะ
(Check)ประเมิ
ประเมินนจากสรุ
จากสรุปผลการจั
ปผลการจั
จกรรม
สามารถแยก
ประเมิ
น
ตามแผนย่
อ
ยที
ล
ะขั
น
ตอนและแยกตามฝ่
าย
และ
4)
การปรั
บ
ปรุ
ง
การด
าเนิาเนิ
นการ
้
ประเมินตามแผนย่อยทีละขั้นตอนและแยกตามฝ่ าย และ 4) การปรับปรุ งการด
นการ
่
(Act)
มี
ก
ารบั
น
ทึ
ก
และเก็
บ
เป็
นทะเบี
ย
นประวั
ต
ิ
ก
ารจั
ด
กิ
จ
กรรม
จั
ด
ท
าคู
ม
ื
อ
และ
(Act) มีการบันทึกและเก็บเป็ นทะเบียนประวัติการจัดกิจกรรม จัดทาคู่มือและ
ฐานข้อมูลที่จาเป็ น เสนอแนะและวางแผนเพื่อการจัดในครั้งต่อไป
ฐานข้อมูลที่จาเป็ น เสนอแนะและวางแผนเพื่อการจัดในครั
้ งต่อไป

ภาพที่ 1: ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขามและ
ภาพที่ 1: ตับ้วานหมากม่
แบบการจัวงดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขามและ
บ้านหมากม่วง
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จากตัวแบบในกระบวนการของการวางแผน (Plan) เริ่ มต้นจากการประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อนากิจกรรมทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรม เป็ นปัจจัยนาเข้าสู่
ตัวแบบ เพื่อสอบถามทัศนะต่อกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อประเมินคุณค่าบริ บทที่เกี่ยวข้อง และ
ความเป็ นไปได้ เพื่อเรี ยงลาดับความสาคัญและตัดสิ นใจว่าจะใช้แนวทางใดในการ
จัดการ ดังตารางที่ 1 ที่ใช้การประชุมกลุ่มย่อยของประชาชนในชุมชน จานวน 56 คน
เพื่อพูดคุยแสดงทัศนะในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนการประเมินความสาคัญในปริ บท
ปั จจุบนั ได้ผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1
การประเมินความสาคัญของทรั พยากรวัฒนธรรมชุมชน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
จับต้ องไม่ ได้
ประเพณี ตกั บาตรพระร้อย
การสวดมนต์แบบมอญ
งานเจ้าพ่อ
ประเพณี มอญคัง่
การจุดลูกหนู
ประเพณี กวนข้าวทิพย์
การแข่งขันเรื อยาวประเพณี
ราภาข้าวสาร
การเล่นเข้าผี
ปี่ พาทย์และนาฏยศิลป์ แบบมอญ
ประเพณี การทาบุญกลางบ้าน
จับต้ องได้
พระอุโบสถสมัยอยุธยาวัดมะขาม
ศาลเจ้าจีนวัดศาลเจ้า

จานวน
(n=56)

ร้อยละ

ลาดับ

53
35
44
41
38
39
50
42
45
44
44

94.64
62.50
78.57
73.21
67.85
69.64
89.28
75.00
80.35
78.57
78.57

1

45
38

80.35
67.85

1

2
3

จัเพืด่อการ
ตารางทีศ่ 1นะในประเด็
ที่ใช้การประชุ
กลุา่มวย่ตลอดจนการประเมิ
อยของประชาชนในชุ
มชน จาคั
านวน
56 คน
พูดคุดัยงแสดงทั
นดัมงกล่
นความส
ญในปริ
บท
เพื
ยแสดงทั
นดังกล่าว ตลอดจนการประเมินความสาคัญในปริ บท
ปั จ่อจุพูบดนั คุได้
ผลดังต่ศอนะในประเด็
ไปนี้
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ปั จจุบนั ่ ได้
ตารางที
1 ผลดังต่อไปนี้
อ) าคัญของทรั พยากรวัฒนธรรมชุมชน
ตารางที่ 1 น(ต่ความส
การประเมิ
การประเมิ
นความส
าคัญของทรั พยากรวัฒนธรรมชุ
มชน
ทรัพยากรทางวั
ฒนธรรม
จานวน
ร้อยละ ลาดับ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
จ(n=56)
านวน
ร้อยละ ลาดับ
(n=56)
จับต้ องไม่วิหได้ารเซียนแปะ
42
75.00
2
ต
ก
ั
บาตรพระร้
อ
ย
53
94.64
1
จับต้ องไม่ประเพณี
ไ
ด้
ปรก
38
67.85
การสวดมนต์
แบบมอญ
35
62.50
ประเพณี
ตกั บาตรพระร้
อย
53
94.64
13
บ้านและสถาปั
ตยกรรมแบบมอญ
39
69.64
งานเจ้
44
78.57
การสวดมนต์
35
62.50
นาบัวาพ่อ แบบมอญ
34
60.71
ประเพณี
ม
อญคั
ง
41
73.21
งานเจ้
า
พ่
อ
44
78.57
่
ลานสะตือ
33
58.92
การจุ
38
67.85
ประเพณี
อญคัง่
41
73.21
ดงตาลดลูกมหนู
34
60.71
ประเพณี
ก
วนข้
า
วทิ
พ
ย์
39
69.64
การจุ
ด
ลู
ก
หนู
38
67.85
ขนมและอาหารท้องถิ่น
39
69.64
การแข่งขักนวนข้
เรื อยาวประเพณี
50
89.28
2
ประเพณี
าวทิพย์
39
69.64
ราภาข้างวสาร
42
75.00
การแข่
ขันเรื อยาวประเพณี
50
หลังจากการประเมิ
นความสาคัญและความเป็
นไปได้แล้ว89.28
จะเข้าสู่ 2
เข้าผี
45
80.35
3
รการเล่
าภาข้นาวสาร
42
75.00
กระบวนการที่ 2 ปฏิบตั ิตามแผน (Do) ซึ่งจะกาหนดแนวทางการจัดการวัฒนธรรม
ปี่ พาทย์นแเข้ละนาฏยศิ
ลป์ แบบมอญ
44
78.57
การเล่
าผี
45
80.35
3
นั้น ๆ ตามตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชน สามารถแบ่งออกเป็ น 3 แนวทางได้แก่
ารทาบุญลกลางบ้
าน
ปีประเพณี
่ พาทย์แกละนาฏยศิ
ป์ แบบมอญ
44
78.57
ิ
A)
อนุ
ร
ั
ก
ษ์
รื
อ
ฟื
น
ต่
อ
ยอด
ได้
แ
ก่
ก
จ
กรรมทางวั
ฒ
นธรรมหรื
อทรัพยากร
้
้
44
78.57
จับต้ องได้ประเพณี การทาบุญกลางบ้าน
ทางวั
นธรรมที
่สูญหายยมีอยุแธนวโน้
มจะสูญหายหรื45อสามารถพัฒนาให้
พระอุโบสถสมั
ยาวัดมะขาม
80.35สามารถขยาย
1
จับต้ฒองได้
ขอบเขตการจั
ด
งาน
ตลอดจนเสริ
ม
สร้
า
งความสามั
ค
คี
แ
ละแรงยึ
ด
เหนี
่
ย
วทางสั
ง
ศาลเจ้โาจีบสถสมั
นวัดศาลเจ้
38
67.85
พระอุ
ยอยุาธยาวัดมะขาม
45
80.35
1คมได้
B) เผยแพร่
ได้แก่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมหรื
ศาลเจ้
าจีนวัดศาลเจ้
38 อทรัพยากรทางวั
67.85 ฒนธรรมที่ยงั

ดารงอยู่ มีการจัดตามประเพณี หรื อการปฏิบตั ิต่อ ๆ กันมาแต่ขาดการประชาสัมพันธ์
ภายในชุมชนที่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอและไม่ทวั่ ถึง ทาให้มีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมมี
แนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชดั
C) สื บสาน ได้แก่กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรื อทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มี
ความเป็ นไปได้หรื อโอกาสประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะ โดยสามารถส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนหรื อแสดงอัตลักษณ์ชุมชนออกไปในวงกว้าง ทั้งนี้จะต้องเป็ น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่รองรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมหรื อนักท่องเที่ยวได้มากเพียงพอ
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ข้ อสังเกตจากการใช้ ตวั แบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนเพื่อกาหนดแนว
ทางการจัดการในอนาคต
ในขั้นตอนการประเมินทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน ในหนึ่งกิจกรรม
อาจเข้าเงื่อนไขแนวทางการจัดการวัฒนธรรมชุมชน รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งก็ได้ หรื อ
สามารถบูรณาการ 2 แนวทาง ตลอดจนใช้ท้ งั 3 แนวทางได้อีกด้วย ขึ้นอยูก่ บั รายละเอียด
ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรื อทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ปริ บทแวดล้อม รวมไป
ถึงกลุ่มเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรื อทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา (Lertcharnrit, 2011)
จากการประชุมกลุ่มย่อยของประชาชนในชุมชน จานวนรวม 56 คน สามารถ
สรุ ปแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 2
การจาแนกแนวทางการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน
ทรัพยากรหรื อกิจกรรมทางวัฒนธรรม
จับต้ องไม่ ได้
ประเพณี ตกั บาตรพระร้อย
การสวดมนต์แบบมอญ
งานเจ้าพ่อ
ประเพณี มอญคัง่
การจุดลูกหนู
ประเพณี กวนข้าวทิพย์
การแข่งขันเรื อยาวประเพณี
การเล่นเข้าผี
ปี่ พาทย์และนาฏยศิลป์ แบบมอญ
ประเพณี การทาบุญกลางบ้าน
จับต้ องได้
พระอุโบสถสมัยอยุธยาวัดมะขาม

แนวทางการจัดการ
A, B, C
A, B
A, B, C
A
A, B
A, B, C
A, B, C
A, B, C
A, B
B
A, B, C

่มย่อจยของประชาชนในชุ
ชน จานวนรวม 56 คน สามารถ
จากการประชุ
มกลุ
ทางวัฒนธรรมที
่หยิบยกขึ
ารณา (Lertcharnrit,ม2011)
้ นมาพิ
สรุ ปแนวทางการจั
ดการทรั
ฒนธรรมของชุมมชนชนได้
ดงั ต่อไปนี
จานวนรวม
56้ คน สามารถ
จากการประชุ
มกลุพ่มยากรทางวั
ย่อยของประชาชนในชุ
Journal ฒ
ofนธรรมของชุ
Humanities &มชนได้
SocialดSciences
ตารางที
สรุ
ดการทรั
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2019 พยากรทางวั
การจ
าแนกแนวทางการจั
ดการวัฒนธรรมของชุมชน
ตารางที
่ 2 (ต่อ)
ทรัพาแนกแนวทางการจั
ยากรหรื อกิจกรรมทางวั
ฒนธรรม
การจ
ดการวั
ฒนธรรมของชุมชน แนวทางการจัดการ

จัทรับพต้ อยากรหรื
งไม่
ได้าอจีกินจวักรรมทางวั
ศาลเจ้
ดศาลเจ้า ฒนธรรม
A, B ดการ
แนวทางการจั
กั บาตรพระร้อย
วิประเพณี
หารเซี
A, B, C
จับต้ องไม่
ได้ ยตนแปะ
การสวดมนต์
แบบมอญอย
ปรก
ประเพณี ตกั บาตรพระร้
A,A,B,BC
าพ่อ แบบมอญ
บ้งานเจ้
านและสถาปั
ตยกรรมแบบมอญ
A,A,B,BC
การสวดมนต์
ประเพณี
นาบั
งานเจ้วาพ่มออญคัง่
A, AB, C
การจุ
ดลูกมอหนู
A,AB
ลานสะตื
ประเพณี
อญคัง่
ประเพณี
วนข้าวทิพย์
A,A,B,BC
ดงตาล
การจุดลูกกหนู
การแข่
เรื อยาวประเพณี
ขนมและอาหารท้
A, B, C
ประเพณีงขักนวนข้
าวทิอพงถิย์่น
การเล่
เข้
A, B, C (Check) โดย
หลังนงจากการปฏิ
บตั ิตามแผนแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
การแข่
ขันาผีเรื อยาวประเพณี
่ พาทย์
ลป์ แบบมอญ
นแเข้ละนาฏยศิ
าผี ดกิจกรรม
C
่การ
ใช้การสรุปีการเล่
ปผลการจั
มีการประเมินผลเป็ นขั้นตอนเพื่อA,A,
ทีB,่จBะวางแผนสู
ารท
าบุญ(Act)
านาดับต่อไป ทั้งนี้ จะต้องมีการออกแบบการเก็
ปีง่ การด
พาทย์าเนิ
แกละนาฏยศิ
ลกลางบ้
ป์ แบบมอญ
A,BB
ปรับปรุประเพณี
นการ
ในล
บ
จั
บ
ต้
อ
งได้
การทาบุญกลางบ้
าน
ข้อมูลเป็ประเพณี
นหลักฐานและเพื
่อใช้ในการปรั
บปรุ ง ศึกษาในโอกาสต่อBไปที่มีการจัด
พระอุโบสถสมัยอยุธยาวัดมะขาม
ต้ องได้
กิจัจบกรรม
รวมไปถึงการพัฒนาเป็ นฐานข้อมูลและเป็ นคู่มือสาหรัA,บB,
ผูร้ Cับผิดชอบในการ
พระอุโบสถสมั
ธยาวั่งดให้มะขาม
A, B, Cฒนธรรมที่
จัดกิจกรรมในครั
งหน้ายอยุ
โดยมุ
เกิดผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรมทางวั

้
ต่อเนื่อง การสร้างระบบการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม การสร้าง
แผนการจัดงานและการประชาสัมพันธ์ประจาปี การสื บสานและมีกลุ่มผูร้ ับผิดชอบ
โครงการที่ชดั เจน การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความเหมาะสมกับปริ บททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการจัดการอย่างยัง่ ยืน ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็ นส่วนสาคัญในการ
ตรวจสอบและปรับปรุ งแผนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาการจัดการวัฒนธรรมของชุมชน
จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในชุมชนทั้งสองเป็ นที่รู้จกั คุน้ เคยกันเป็ น
อย่างดี บ้างก็เป็ นเครื อญาติกนั เพราะบ้านหมากขาม คือ หมู่ 3 บ้านหมากม่วง คือหมู่ 4
ของเทศบาลตาบลไตรรัฐ อาจกล่าวได้วา่ เป็ นพื้นที่เดียวกันก็วา่ ได้ ทั้งนี้ ในยามที่มี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งชุมชนหนึ่งชุมชนใดเป็ นเจ้าภาพ ประชาชนของทั้ง
สองชุมชนก็เข้าร่ วมและช่วยเหลือกันอย่างไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ ายหรื อชุมชน
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(Charoenmuang, 2006) รวมถึงในขณะที่องค์การบริ หารส่วนเทศบาลตาบลไตรรัฐใน
ยุคที่ยงั ไม่ได้ขยายตัวเป็ นเทศบาลอย่างในปัจจุบนั สมาชิกของทั้งสองชุมชนได้เข้าไปมี
บทบาทและตาแหน่งหน้าที่ในองค์การบริ หารส่วนตาบล ทาให้หลาย ๆ กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถประสานความร่ วมมือจากทางภาครัฐและชุมชนได้อย่าง
ราบรื่ น และสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องกันมายาวนานโดยสื บทอด
ศิลปวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ อันมีพ้นื ฐานความเชื่อและเชื้อสายหลักของชุมชนคือ
คนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญคือ คนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมี
ความกลมเกลียวและกลมกลืนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่อดีตกาล
การจัดการวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนมักจะขับเคลื่อน
โดยสถาบันทางศาสนา อันได้แก่ วัดมะขามและวัดศาลเจ้า สองวัดที่มีพ้นื ที่ติดกันซึ่ง
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ชุมชนบ้านหมากขาม นับเป็ นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่รวมตัวกันของ
ประชาชน ไม่วา่ จะเป็ นวันสาคัญทางศาสนา ประเพณี สาคัญ กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของชุมชน การเลือกตั้ง การบริ จาคโลหิ ต หรื อการประชุมต่าง ๆ จะมีวดั เป็ นตัวกลางใน
การประสาน โดยวัดจะเอื้อเฟื้ อสถานที่และประสานความร่ วมมือ ตลอดจนเป็ น
กระบอกเสี ยงหลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสาคัญ
ของชุมชนอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ การบิณฑบาตใน
ตอนเช้าของพระภิกษุซ่ ึงกระจายเป็ นสายไปตามชุมชน ก็เป็ นอีกหนึ่งช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของทางวัดและชุมชนได้อย่างทัว่ ถึงและครอบคลุม
ทั้งสองชุมชน อีกทั้งโรงเรี ยนวัดมะขามซึ่งอยูภ่ ายใต้การอุปถัมภ์ของวัดมะขามก็จะช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรี ยน คณาจารย์และผูป้ กครองอีกทางหนึ่ง ซึ่งทาให้
การจัดกิจกรรมในยุคก่อนนั้นประสบความสาเร็ จในด้านการประชาสัมพันธ์ จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน การส่งเสริ มความสามัคคีกนั ในหมูค่ ณะ และการเสริ มสร้างแรงยึดเหนี่ยว
ทางสังคม กล่าวคือ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนจะมีการใช้กระบวนการที่
มีลกั ษณะเดียวกันกับวงจร Deming ซึ่งใช้กระบวนการจัดการแบบง่าย เช่น ระบุ
กิจกรรมที่ตอ้ งการจะจัด แล้ววางแผนโดยคร่ าวๆ หาผูส้ นใจเข้าร่ วม หาเงินทุน
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สนับสนุนซึ่งมาจากการเรี่ ยไร หรื อบางส่วนจากมูลนิธิโดยการสนับสนุนจากวัด แล้ว
จัดกิจกรรม ทราบผลการจัดพอคร่ าว ๆ และคาดว่าจะจัดในปี ต่อไปโดยไม่มีการ
วางแผนล่วงหน้าอย่างมีระบบ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะใช้แนวทางของปี ก่อนมาพัฒนาการจัด
งาน โดยไม่มีแผนการดาเนินงานอย่างมีระบบแบบแผนและเป้ าหมายที่ชดั เจน แต่ละ
ขั้นตอนนั้นยังเป็ นไปอย่างไม่เป็ นรู ปธรรมมากนัก แต่ก็พอที่จะเห็นกระบวนการและ
ความเป็ นไปได้ จึงเป็ นที่มาของตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนข้างต้น เพื่อพัฒนา
ไปสู่การจัดการที่ชดั เจนและเกิดความยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 3 ทัศนะของประชาชนในชุมชนต่ อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ สังเกต พบว่าประชาชนในชุมชนยังมีความ
หวงแหนและโหยหาในวัฒนธรรมเดิมของบรรพบุรุษของตน แม้วา่ สภาพสังคมจะ
เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม (Nartsupa, 2012) ทั้งนี้ ได้เริ่ มจากการลงพื้นที่ในชุมชนใน
โอกาสต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นวันสาคัญทางศาสนา วันสาคัญของชาติที่มีการจัดกิจกรรม
ร่ วมกัน การทาบุญกลางบ้านหรื อการทาบุญของชุมชนของบ้านหมากขามและบ้าน
หมากม่วง หรื อการลงพื้นที่และจัดกลุ่มย่อยเพื่อสัมภาษณ์ พูดคุย เพื่อสะท้อนทัศนะ
ของประชาชนในชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ทัศนะต่อความเป็ นไปได้ ทัศนะต่อ
ความคุม้ ค่า ทัศนะต่อประโยชน์ ส่วนทัศนะของประชาชนในชุมชนชาวไทย ชาวไทย
เชื้อสายมอญ และชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็ นประชากรหลัก รวมไปถึงประชากรที่ยา้ ย
ถิ่นฐานเข้ามาพานักหรื อทางานในพื้นที่ท้ งั สองชุมชนนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ให้
ความสาคัญและเห็นด้วยต่อการจัดการวัฒนธรรม ทาให้เกิดการกระตุน้ จิตสานึกและ
การตื่นตัว (Pongsriwat, 2002) ต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ
สามารถรับรู ้ ซึมซับ และมีประสบการณ์ต่อทรัพยากรทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนได้ในชีวติ ประจาวันและยังต้องการรักษาไว้ต่อไป
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อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้ นอกเหนือจากการบูรณาการหลักการจัดการสมัยใหม่เข้า
กับวิถีและวัฒนธรรมชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ว ชุมชนยังสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ขีดความสามารถในการจัดการวัฒนธรรมในระหว่างการศึกษาไปได้อีกด้วย นอกจากนี้
ในมิติประวัติศาสตร์ชุมชน เริ่ มมีการรื้ อฟื้ นวรรณกรรมมุขปาฐะและเรื่ องเล่าเชิง
ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ไม่มีการรวบรวมมาก่อน ออกมาเป็ นแผนเพื่อการสังคายนาหรื อ
รวบรวมอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งชุมชนได้ตระหนักรู ้ถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ของชุมชนที่
ตนเองและบรรพบุรุษหวงแหน โดยชุมชนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ชุมชนควรสร้าง
เครื อข่ายที่เข้มแข็งในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
อันเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็ นระบบและมีความยัง่ ยืน รวมไปถึงการใช้ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนของภาคเศรษฐกิจ
ชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวได้ทวีความสาคัญมากขึ้น ทั้งในส่วนของตลาดริ มน้ าวัด
ศาลเจ้า และวิหารเซียนแปะโรงสี เป็ นต้น ทั้งนี้ การประสานภาครัฐและเอกชนเป็ น
ส่วนที่ชุมชนจะต้องเรี ยนรู ้การประสานงบประมาณเพื่อไม่สร้างภาระให้กบั คนใน
ชุมชนในการเรี่ ยไรและสร้างความเข้าใจที่มาของอุปสรรคในการจัดกิจกรรม อาทิ การ
ขาดแคลนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม เนื่องจากในการทางานหากชุมชนมีการวางแผนร่ วมกับ
โรงงาน ก็จะสามารถจัดสรรกาลังการผลิตและเอื้อต่อการให้เวลาแรงงานกลับเข้า
มาร่ วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้ เป็ นต้น โดยต้องมีการทาระบบการจัดการและการ
เสนอโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณจากทั้งภาครัฐและเอกชน การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดการรับรู ้ร่วมกัน
(Euajongprasit, 2006) หรื อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ใน
ปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
รวมไปถึงสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา อนุรักษ์ เผยแพร่ และสื บสานวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนสืบไป
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การเปรียบเทียบการขยายความหมายของคาว่า “กิน” ในคาประสมทีเ่ ป็ น
รูปแบบ กริยา+กรรม ในภาษาไทยและภาษาจีน
A Comparative Study of the Extended Meanings of “to Eat”
in the Verb-Object Compounds in Thai and Mandarin

1,2,3

จิง้ เสิ่น1 / เมธาวี ยุทธพงษ์ ธาดา2 / รุจริ า เส้ งเนตร3
Jing Shen / Methawee Yuttapongtada / Rujira Sengnetr

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Thai Language Program, Faculty of Humanities, Kasetsart University

บทคัดย่ อ

บทความฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์การขยายความหมายของคาว่า
“กิน” ในภาษาไทยและภาษาจีนโดยเก็บข้อมูลคาประสมที่ประกอบด้วยคาว่า “กิน” ใน
รู ปแบบกริ ยา + กรรม ผลการศึกษาพบว่า ความหมายขยายของคาว่า “กิน” ที่เป็ น
ส่วนประกอบคาประสมในภาษาไทยมีท้ งั หมด 12 ความหมาย ได้แก่ ทาลาย เปลือง ทา
ให้หมดสิ้น ชนะ ล่วงล้ าเข้าไป เข้ากัน ได้รับ เอาเปรี ยบ เพศสัมพันธ์ ครอบครอง พึ่งพา
ชื่อเฉพาะ และความหมายขยายของคาว่า “吃”(chī) ‘กิน’ ที่เป็ นส่วนประกอบคา
ประสมในภาษาจีนมีท้ งั หมด 9 ความหมาย ได้แก่ ได้รับ เอาเปรี ยบ ล่วงล้ าเข้าไป
เปลือง ซื้อ พึ่งพา สิ่ งของดูดซับของเหลว ทางาน ทาให้หมดสิ้น ซึ่งความหมายขยาย
ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับความหมายต้นแบบของคาว่า “กิน” โดยผ่านกลไกขยาย 2
แบบ ได้แก่ อุปลักษณ์และนามนัย
คาสาคัญ: การขยายความหมาย, คาประสม, อุปลักษณ์, นามนัย
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Abstract
This article aimed to analyze the extended meanings of the word "eat" in Thai
and Chinese by collecting compound words that contain the word "eat" in verb +
object pattern. The study findings indicated that the word "eat", which is the
component of a compound word in Thai, has a total of 12 meanings: to spoil, to
waste, to use up, to win, to intrude, to match, to receive, to corrupt, to have sex, to
occupy, to depend , proper name. However, the Chinese word ว่า “吃”(chī) or
"eat", which is the component of a compound word in Mandarin, has a total of 9
meanings: to receive, to corrupt, to intrude, to waste, to buy, to depend, to absorb, to
work, and to use up. All these meanings were linked to the original meaning of the
word "eat" through two strategies of semantic extension, metonymy and metaphor.
Keywords: extended meaning, compound word, metaphor, metonymy
บทนา

ความหมาย เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดของภาษา เป็ นปัจจัยในการสื่ อสาร
ระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร ถ้าผูส้ ่งสารกับผูร้ ับสารเข้าใจความหมายไม่ตรงกัน
หรื อไม่เข้าใจความหมายจะทาให้การสื่ อสารไม่สมั ฤทธิ์ผลตามที่ตอ้ งการ การศึกษา
เรื่ องความหมายนักภาษาศาสตร์มกั จะถือว่า หน่วยคา (morpheme) เป็ นรู ปภาษาที่เล็ก
ที่สุดที่จะใช้ในการสื่ อความหมายได้ ในการศึกษาความหมายเรามักจะศึกษารู ปภาษา
ซึ่งอาจจะประกอบด้วยหน่วยคาเพียงหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยคาก็ได้ ดังที่
Ratanakun (2001: 137) ได้กล่าวถึง การศึกษาเรื่ องคา ไว้วา่ การศึกษาเรื่ องคา (lexeme)
เป็ นหน่วยสาคัญที่สุดที่เป็ นหัวใจของการศึกษาความหมายในภาษา Wongwipanon
(1982: 298) ได้กล่าวถึง ความหมาย ไว้วา่ ความหมายเป็ นคุณสมบัติประจารู ปของคา
คาแต่ละคาจะมีความหมายที่กาหนดไว้เป็ นระเบียบที่เข้าใจและใช้ร่วมกันในหมูค่ นที่
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พูดภาษาเดียวกัน แต่บางครั้งอาจพบกรณี ที่คาบางคามีความหมายได้มากกว่าหนึ่งอย่าง
เช่น คาว่า “หน้า” ในประโยค “เขาทางานหวังจะเอาหน้า” ในประโยคนี้ “หน้า” ไม่ได้
หมายถึงส่วนของร่ างกายหรื อวัตถุท้ งั สิ้น แต่มีความหมายเปรี ยบ (figurative meaning)
หมายถึง “เกียรติยศและการยอมรับจากผูอ้ ื่น” ซึ่งความหมายดังกล่าวจะมีความ
เชื่อมโยงกับความหมายประจาคา (core meaning) ที่วา่ เป็ นอวัยวะในร่ างกายของมนุษย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Phraya Anuman Rajadhon (1979: 257-258) ที่กล่าวไว้วา่
ความหมายของคาในภาษาแต่ละคาไม่ได้มีความหมายเดียว แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
รับความหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามา ในภาษาไทย เมื่อมีคาบางคาต้องการใช้การ
พรรณนาบอกลักษณะ และเพื่อให้ผอู ้ ่านผูฟ้ ังได้เห็นลักษณะที่ชดั เจนของคานั้น จึงหา
คาอื่นที่ใช้อยูใ่ กล้ตวั ในทุกๆ วันมาเปรี ยบ ซึ่งคาเหล่านี้นกั ภาษาศาสตร์จะเรี ยกว่า คา
หลายความหมาย (polysemy) Singnoi (2005: 1) ได้กล่าวว่า ภาษาไทยกับภาษาจีนเป็ น
ภาษาในตระกูล คาโดด มีวธิ ีสร้างคาโดยการประสมคา คาประสม หมายถึง คาที่
สร้างจากการนาเอา คาเดิมที่มีอยูแ่ ล้วในภาษามาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างคา
ใหม่ที่มีความหมายใหม่เฉพาะคา ซึ่งต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจความหมายของคา
ได้
ผูว้ จิ ยั พบว่า คาประสมในภาษาไทยและภาษาจีนมีคาประสมที่ประกอบด้วย
คาว่า “กิน” เป็ นจานวนมาก เนื่องจากว่า การกินเป็ นกิจกรรมพื้นฐานที่สาคัญสาหรับ
มนุษย์ มนุษย์ทุกคนต้องกินเพื่อดารงชีวติ และต้องกระทาเป็ นกิจวัตรประจาวัน ใน
ภาษาไทยและภาษาจีนได้นาคาว่า “กิน” มาประกอบกับคาอื่น เป็ นคาประสมทาให้
ความหมายของคาว่า “กิน” เกิดการขยายความหมาย ตัวอย่างคาประสมในภาษาไทย
เช่น คาว่า กินเกลียว กินเส้น กินมีความหมายเปรี ยบถึง เข้ากันได้ คาว่า กินกาไร กิน
ดอก กินมีความหมายเปรี ยบถึง ได้รับ คาว่า กินหน้า กินหลัง กินมีความหมายเปรี ยบ
ถึง ล่วงล้ าเข้าไป เป็ นต้น ส่วนในภาษาจีนก็ได้นาคาว่า 吃(chī) ‘กิน’ ประกอบกับคา
อื่นเป็ นคาประสม ทาให้ความหมายของคาว่า 吃(chī) ‘กิน’ เกิดการขยายความหมาย
เช่นกัน เช่น คาว่า 吃罪 (chīzuì) 吃官司 (chīguānsi) กินมีความหมายเปรี ยบถึง
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โดน คาว่า 吃大项 (chīdàxiàng) 吃贫 (chīpín) กินมีความหมายเปรี ยบถึง โกง
ทุจริ ต เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า คาว่า “กิน” ในภาษาไทยและภาษาจีน ไม่ได้มี
เฉพาะความหมายประจาคา (core meaning) เท่านั้น ความหมายของคาว่า “กิน” จะเกิด
การขยายความหมายเมื่อนาไปประกอบกับคาต่างๆ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเปรี ยบเทียบ
ความหมายขยายของคาว่า “กิน” ที่เป็ นส่วนประกอบในคาประสมของภาษาไทยและ
ภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของ Phraya Anuman Rajadhon (2009); Singnoi (2005) และ
Goatly (1997) ในการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาการขยายความหมายของคาว่า “กิน” และ “吃” (chī) ที่เป็ น
ส่วนประกอบคาประสมในภาษาไทยและในภาษาจีน
ขอบเขตการวิจยั
1. การเก็บข้อมูลภาษาไทย ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลคาประสมภาษาไทยที่มีคา
ว่า “กิน” เป็ นส่วนประกอบหลัก ในรู ปแบบ กริ ยา - กรรม จากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 และพจนานุกรมคา
ใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 พ.ศ. 2550 พบมีจานวนคาทั้งหมด 64 คา
2. ข้อมูลคาประสมในภาษาจีน ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลคาประสมภาษาจีนที่มี
คาว่า “吃” (chī) ‘กิน’ เป็ นส่วนประกอบหลักในรู ปแบบ กริ ยา – กรรม จาก
พจนานุกรม《现代汉语词典 (第 7 版) 》中国社会科学院语
言研究所词典编辑室编 (ฝ่ ายบรรณาธิการพจนานุกรม ศูนย์ภาษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และสังคมแห่งประเทศจีน พิมพ์ครั้งที่ 7),《朗文中国流
行新词语》พจนานุกรมลองแมนคาใหม่ที่นิยมในประเทศจีน และ《当代
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汉语新词词典》พจนานุกรมคาใหม่ในปั จจุบนั พบมีจานวนคาทั้งหมด
61 คา
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลภาษาไทย จากพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ.2547 และพจนานุกรม
คาใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-3 พ.ศ. 2550 ส่วนข้อมูลคาประสมในภาษาจีน
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมจากพจนานุกรม《现代汉语词典第七版》 中国
社会科学院语言研究所词典编辑室编 (ฝ่ ายบรรณาธิการ
พจนานุกรม ศูนย์ภาษาสถาบันวิทยาศาสตร์และสังคมแห่งประเทศจีน พิมพ์ครั้งที่ 7)
และ《中国流行新词语》《当代汉语新词》
2. เก็บและรวบรวมคาประสมที่มีคาว่า “กิน” เป็ นส่วนประกอบในรู ปแบบ
กริ ยา – กรรม ในภาษาไทยและคาประสมที่มีคาว่า “吃” (chī) เป็ นส่วนประกอบใน
รู ปแบบ กริ ยา – กรรม ในภาษาจีนกลาง
ผลการวิจยั
ในการวิเคราะห์ความหมายขยายของคาว่า “กิน” และ “吃” (chī) ‘กิน’
ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย
ของคาว่า “กิน” ที่เป็ นส่วนประกอบของคาประสมในภาษาไทยและภาษาจีนเพื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ทางความหมายที่เกิดขึ้นระหว่างความหมายพื้นฐานและ
ความหมายขยายของคาว่า “กิน” โดยการกาหนดส่วนประกอบย่อย ความหมายของ
คาว่า กิน ผูว้ จิ ยั จะใช้นิยามจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และ
พจนานุกรม《现代汉语词典(第七版)》มีเนื้อหาดังนี้
คาว่า กิน หมายถึง ใส่ อาหารเข้าปาก, เคี้ยวกลืน, ดื่ม, ทาให้ล่วงลาคอลงไปสู่
กระเพาะ (The Royal Institute, 2013)
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คาว่า “吃” (chī) ‘กิน’ หมายถึง 把食物放到嘴里经过咀嚼
咽下去 (ใส่อาหารเข้าปาก และผ่านกระบวนการเคี้ยวและกลืนลงไป)《现代
汉语词典(第七版)》中国社会科学院语言研究所词典
编辑室编 (The Institute of Linguists of Chinese Academy of Social Science,
2017)
จากความหมายดังกล่าว คาว่า “กิน” หรื อ “吃” (chī) หมายถึง ใส่อาหารเข้า
ปาก เคี้ยว และล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดอรรถลักษณ์ ผูว้ จิ ยั
สามารถสรุ ปองค์ประกอบย่อยทางความหมายของคาว่า “กิน” ที่เป็ นส่วนประกอบของ
คาประสมในภาษาไทยและภาษาจีน ได้ดงั นี้
กิน
[ใส่อาหารเข้าปาก]
[เคี้ยว]
[ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ]
[ย่อยอาหาร]
[ให้สารอาหารร่ างกาย]
จากองค์ประกอบย่อยทางความหมายของคาว่า “กิน” ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้นาไป
วิเคราะห์ลกั ษณะการขยายความหมายของคาว่า “กิน” ที่เป็ นส่วนประกอบของคา
ประสมทั้งในภาษาไทยและภาษาจีน
ผลการวิเคราะห์และจัดกลุ่มทางความหมายขยายของของคาว่า “กิน” ที่เป็ น
ส่วนประกอบของคาประสมในภาษาไทย พบว่า ความหมายขยายของคาว่า “กิน” มี
ทั้งหมด 12 ความหมาย ได้แก่
1. “กิน” มีความหมายว่า “การทาให้หมดสิ้น” เนื่องจาก คาว่า “กิน”
ประกอบด้วยองค์ประกอบ [ใส่เข้าปาก][ย่อยอาหาร] ซึ่งหมายถึง เมื่อมนุษย์กินอาหาร
มนุษย์จะใส่อาหารเข้าปากและย่อยอาหารที่กินลงไป ทาให้อาหารไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป ทา
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ให้คาว่า “กิน” จึงมีความหมายเปรี ยบถึง ทาให้หมดสิ้นเหมือนกับอาหารถูกย่อยไป
หมดสิ้นแล้ว ตัวอย่างเช่น
กินผัว หมายถึง มีผวั กี่คนก็ตายจากไปก่อนหมด
กินเมีย หมายถึง มีเมียกี่คนก็ตายจากไปก่อนหมด
2. “กิน” มีความหมายว่า “ทาให้แหว่งหรื อขาด” เนื่องจาก คาว่า “กิน”
ประกอบด้วย องค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][เคี้ยว] ซึ่งหมายถึง เมื่อมนุษย์กินอาหาร
และเคี้ยวอาหาร จะทาให้อาหารถูกบด กัด ให้ขาด ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม ทาให้คาว่า
“กิน” มีความหมายเปรี ยบถึง ทาลาย ทาให้แหว่งหรื อขาด ตัวอย่างเช่น
กินตัว หมายถึง ผุหรื อขาดกร่ อนไปเองอย่างผ้าขนสัตว์
กินตา หมายถึง ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป
3. “กิน” มีความหมายว่า “เปลือง” เนื่องจาก คาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก] ซึ่งหมายถึง เมื่อเรากินอาหาร อาหารจะเข้าสู่ร่างกาย
อาหารนั้นก็หมดไป สูญไปเสี ยไป ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมายเปรี ยบถึง เปลือง
สูญเสี ย ตัวอย่างเช่น
กินแรง หมายถึง หนักแรง ต้องใช้แรงมาก
กินเวลา หมายถึง เปลืองเวลา ใช้เวลา
4. “กิน” มีความหมายว่า “ล่วงล้ าเข้าไป” เนื่องจาก คาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง เมื่อเรากิน
อาหาร มนุษย์จะใช้ปากงับอาหาร ปากจึงเคลื่อนเข้าไปหาอาหารและเมื่อกินอาหารเข้า
ไปแล้วนั้น ก็ถือว่า อาหารล่วงจากลาคอไปสู่กระเพาะ ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมาย
เปรี ยบถึง เข้าสู่อาณาเขตพื้นใดพื้นหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น
กินความ หมายถึง หมายความไปถึง
กินใจ
หมายถึง รู ้สึกกระทบใจ ซาบซึ้งใจ
5. “กิน” มีความหมายว่า “เข้ากัน” เนื่องจาก คาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง เมื่อมนุษย์กิน
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อาหาร จะต้องใส่อาหารเข้าปาก ขนาดของอาหารต้องเป็ นขนาดที่พอดีกบั ปากและเป็ น
สิ่ งที่รับเข้าสู่ร่างกายได้ ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมายเปรี ยบถึง เข้ากัน ตัวอย่างเช่น
กินเกลียว หมายถึง เข้ากันได้สนิท มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่กินเกลียวกัน
กินเส้น หมายถึง ชอบกัน เข้ากันได้ มักใช้ในทางปฏิเสธว่าไม่กินเส้นกัน
6. กิน” มีความหมายว่า “ได้รับ” เนื่องจาก คาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง เมื่อมนุษย์กิน
อาหาร มนุษย์จะใส่อาหารเข้าปากและอาหารจะล่วงลาคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษย์จึงรับ
อาหารเข้าไปที่ร่างกาย ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมายเปรี ยบถึง ได้รับ ตัวอย่างเช่น
กินกาไร หมายถึง กินเศษกินเลย เบียดแว้ง เบียดบัง
กินดอก หมายถึง ได้รับผลประโยชน์ที่จากเงินทุน
7. “กิน” มีความหมายว่า “โกง” “ทุจริ ต” เนื่องจาก คาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง เมื่อมนุษย์กิน
อาหาร มนุษย์จะใส่อาหารเข้าปากและอาหารจะล่วงลาคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษย์จึงรับ
อาหารเข้ามาที่ร่างกาย ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมายเปรี ยบถึง ได้รับ เมื่อสิ่ งที่ได้มา
โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมาย
เปรี ยบถึง โกง ทุจริ ต ตัวอย่างเช่น
กินแรง หมายถึง เอาเปรี ยบผูอ้ ื่นในการทางาน หรื อในการเลี้ยงชีพ
กินสิ นบน หมายถึง รับเงินหรื อสิ่ งของต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้ทาประโยชน์แก่ผใู ้ ห้
ในทางมิชอบ
8. “กิน” มีความหมายว่า มีเพศสัมพันธ์ เนื่องจาก คาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ][ให้สารอาหารร่ างกาย] ซึ่ง
หมายถึง เมื่อมนุษย์กินอาหาร จะรับอาหารเข้าสู่ร่างกาย กลืนอาหารลงสู่กระเพาะ และ
ร่ างกายได้รับสารอาหาร เปรี ยบถึงเมื่อมีเพศสัมพันธ์จะเกิดการสอดใส่กนั เข้าไปใน
ร่ างกาย กลืนกินกัน และก่อให้เกิดความรู ้สึกทางจิตใจ ทาให้ คาว่า “กิน” เกิด
ความหมายเปรี ยบถึง เพศสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น
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หมายถึง

มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูม้ ีอายุ
น้อยกว่า
กินถัว่ ดา
หมายถึง
นิยมชายรักร่ วมเพศ
9. “กิน” มีความหมายว่า ชนะ เนื่องจากว่าคาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ [ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง เมื่อมนุษย์กินอาหาร จะกลืน
อาหารลงไปสู่กระเพาะ เป็ นความสามารถในการควบคุมอาหารได้ ทาให้คาว่า “กิน” มี
ความหมายเปรี ยบถึง ชัยชนะ ควบคุมได้ไม่ลาบาก ตัวอย่าง เช่น
กินหมู
หมายถึง
เอาชนะได้ง่าย
10. “กิน” มีความหมายว่า ครอบครอง เนื่องจาก คาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ความหมาย [ใส่เข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง เมื่อ
มนุษย์กินอาหาร จะใส่อาหารเข้าปากและอาหารจะล่วงลาคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษย์จึง
มีอาหารเข้าไปอยูใ่ นกระเพาะ ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมายเปรี ยบถึง ครอบครอง
เปรี ยบกับการได้ครอบครองอาหารที่อยูใ่ นกระเพาะ ตัวอย่าง เช่น
กินเมือง
หมายถึง
ครอบครองเมือง
กินตาแหน่ง หมายถึง
ได้ครองตาแหน่ง
11. “กิน” มีความหมายว่า พึ่งพา เนื่องจาก คาว่า “กิน” ประกอบด้วย
องค์ประกอบ [ให้สารอาหารร่ างกาย ] ซึ่งหมายถึง อาหารให้โภชนาการที่หล่อเลี้ยง
ชีวติ มนุษย์ตอ้ งอาศัยการกินเพื่อดารงชีวติ ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมายเปรี ยบถึง
พึ่งพา ตัวอย่าง เช่น
กินบุญเก่า หมายถึง
ได้รับผลแห่งความดีที่ทาไว้แต่ปาง
ก่อน มักจะใช้เป็ นสานวนอุปมาแก่คนที่นอนกินนัง่ กินสมบัติเก่า
12. คาประสมที่ประกอบด้วยคาว่า “กิน” ในภาษาไทย ยังแสดงความหมาย
เชิงนามธรรม โดยกลไกนามนัย ได้แก่ ความหมายที่เป็ นชื่อเฉพาะของสัตว์ เนื่องจาก
พฤติกรรมการกินของสัตว์บางอย่างเป็ นคุณสมบัติเฉพาะและเป็ นเอกลักษณ์
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(attributive relation) ของสัตว์ ดังนั้น พฤติกรรมกินจึงถูกเอามาเป็ นตัวแทนของสัตว์
และเกิดความหมายขยายไปถึงชื่อเฉพาะของสัตว์ในภาษาไทย ตัวอย่าง เช่น
กินปลา
หมายถึง
ชื่อนกกระเต็น ชื่องูน้ าพวกหนึ่ง
กินปลิง
หมายถึง
นกยางขาวหรื อยางควาย
ผลการวิเคราะห์และจัดกลุ่มทางความหมายขยายของคาว่า 吃 (chī) ‘กิน’ ที่
เป็ นส่วนประกอบของคาประสมในภาษาจีนพบว่าความหมายขยายของคาว่า 吃 (chī)
‘กิน’มีท้ งั หมด 9 ความหมาย ได้แก่
1. 吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายว่า “เปลือง” เนื่องจาก คาว่า 吃(chī) ‘กิน’
ประกอบด้วยองค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก] ซึ่งหมายถึง เมื่อเรากินอาหาร อาหารจะ
เข้าสู่ร่างกาย อาหารนั้นก็หมดไป สูญไป เสี ยไป ทาให้ คาว่า 吃(chī) ‘กิน’ มี
ความหมายเปรี ยบถึง เปลือง สูญเสี ย ตัวอย่างเช่น
吃力 (กิน+แรง)
chīlì
หมายถึง ใช้แรง
吃重 (กิน+น้ าหนัก) chīzhòng หมายถึง เปลืองแรง
2. 吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายว่า “ล่วงล้ าเข้าไป” เนื่องจาก คาว่า 吃
(chī) ‘กิน’ ประกอบด้วยองค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่ง
หมายถึง เมื่อเรากินอาหาร มนุษย์จะใช้ปากงับอาหาร ปากจึงเคลื่อนเข้าไปหาอาหาร และ
เมื่อได้กินอาหารเข้าไปแล้วนั้น ก็ถือว่าอาหารล่วงจากลาคอไปสู่กระเพาะ ทาให้คาว่า คา
ว่า 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรี ยบถึง เข้าสู่อาณาเขตพื้นใดพื้นหนึ่ง ตัวอย่างเช่น
吃心 (กิน+ใจ)
chīxīn หมายถึง สงสัย คิดมาก
吃水 (กิน+น้ า)
chīshuǐ หมายถึง มีทอ้ งเรื อจมลึกลงไป
ในน้ า
3. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายว่า “ได้รับ” เนื่องจาก คาว่า 吃(chī) ‘กิน’
ประกอบด้วยองค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง
เมื่อมนุษย์กินอาหาร มนุษย์จะใส่อาหารเข้าปากและอาหารจะล่วงลาคอลงไปสู่
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กระเพาะ มนุษย์จึงรับอาหารเข้าไปที่ร่างกาย ทาให้คาว่า 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมาย
เปรี ยบถึง ได้รับ ตัวอย่างเช่น
吃回扣 (กิน+กลับ+หัก)
chīhuíkòu หมายถึง ได้ค่านายหน้า
吃请
(กิน+เชิญ)
chīqǐng หมายถึง ได้รับคาเชิญ
4. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายว่า “โกง” “ทุจริ ต” เนื่องจาก คาว่า 吃 (chī)
‘กิน’ ประกอบด้วยองค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่ง
หมายถึง เมื่อมนุษย์กินอาหาร จะใส่อาหารเข้าปากและอาหารจะล่วงลาคอลงไปสู่
กระเพาะ มนุษย์จึงรับอาหารเข้ามาที่ร่างกาย ทาให้คาว่า “กิน” มีความหมายเปรี ยบถึง
ได้รับ เมื่อสิ่ งที่ได้มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ทาให้คาว่า 吃
(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรี ยบถึง โกง ทุจริ ต ตัวอย่างเช่น
吃大项 (กิน+ใหญ่+โครงการ) chīdàxiàng หมายถึง โกงเงินหา
ประโยชน์จากโครงการใหญ่
吃大户 (กิน+ใหญ่+ครอบครัว ) chīdàhù หมายถึง หา
ผลประโยชน์จากหน่วยงานใหญ่หรื อคนที่ร่ ารวย
5. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายว่า “ซื้อ” เนื่องจาก คาว่า 吃(chī) ‘กิน’
ประกอบด้วย องค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง
การกินเป็ นการรับอาหารจากข้างนอกสู่ร่างกายและทาให้เรากลายเป็ นผูบ้ ริ โภคอาหาร
เหมือนกับ ซื้อ ที่มีความหมายว่า การรับของจากที่ขายกลายเป็ นของของตัวเอง และ
เราเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้า จึงทาให้คาว่า 吃 (chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรี ยบถึง ซื้อ
ตัวอย่างเช่น
吃名牌 (กิน+ชื่อเสี ยง+ยีห่ อ้ ) chīmíngpái หมายถึง ซื้อของมียหี่ อ้
吃货 (กิน+ สิ นค้า)
chīhuò หมายถึง ใช้เงินสดซื้อของ
6. 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายว่า “พึ่งพา” เนื่องจาก คาว่า 吃(chī) ‘กิน’
ประกอบด้วย องค์ประกอบ [ให้สารอาหารร่ างกาย] ซึ่งหมายถึง อาหารให้โภชนาการที่
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ประทังชีวติ ของเรา มนุษย์ตอ้ งอาศัยการกินเพื่อดารงชีวติ จึงทาให้ 吃 (chī) ‘กิน’ มี
ความหมายเปรี ยบถึง พึ่งพา ตัวอย่างเช่น
吃名 (กิน+ชื่อเสี ยง) chīmíng หมายถึง หาเงินโดยอาศัยชื่อเสี ยงไม่คิดจะพัฒนา
吃老本 (กิน+เก่า+ราก) chīlǎoběn หมายถึง อาศัยสมบัติเก่าไม่คิดจะหาเพิ่มเติม
7. 吃(chī) ‘กิน’มีความหมายว่า “สิ่ งของดูดซับของเหลว” เนื่องจาก คาว่า
吃(chī) ‘กิน’ ประกอบด้วยองค์ประกอบ [ใส่อาหารเข้าปาก][ล่วงลาคอเข้าสู่
กระเพาะ] ซึ่งหมายถึง เมื่อมนุษย์กินอาหาร จะใส่อาหารเข้าปากและอาหารจะล่วง
ลาคอลงไปสู่กระเพาะ มนุษย์จึงรับอาหารเข้าไปที่ร่างกาย ทาให้คาว่า 吃(chī) ‘กิน’ มี
ความหมายเปรี ยบถึง ได้รับ เมื่อสิ่ งที่รับมาเป็ นของเหลว จะหมายถึงร่ างกายรับ
ของเหลวเคลื่อนเข้าไปในร่ างกาย จึงทาให้คาว่า 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรี ยบถึง
ดูดซับ ตัวอย่างเช่น
吃水 (กิน +น้ า) chīshuǐ หมายถึง ใช้กบั สิ่ งของแสดงถึงการดูดซับน้ า
8. 吃(chī) ‘กิน’มีความหมายว่า “การทาให้หมดสิ้น” เนื่องจาก คาว่า 吃
(chī) ‘กิน’ ประกอบด้วยองค์ประกอบ [ใส่เข้าปาก][ย่อยอาหาร] ซึ่งหมายถึง เมื่อมนุษย์
กินอาหาร จะใส่อาหารเข้าปากและย่อยอาหารที่กินลงไป ทาให้ไม่มีอาหารอยูอ่ ีกต่อไป
吃(chī)‘กิน’ จึงมีความหมายเปรี ยบถึง ทาให้หมดสิ้นเหมือนกับอาหารถูกย่อยไปหมด
สิ้นแล้ว ตัวอย่างเช่น
吃水 (กิน+น้ า) chīshuǐ
หมายถึง
ใช้น้ าในชีวติ ประจาวัน
9. คาประสมที่ประกอบด้วยคาว่า 吃 (chī) ‘กิน’ ในภาษาจีนยังแสดง
ความหมายเชิงนามธรรม โดยกลไกนามนัย ได้แก่ ความหมายที่เป็ นทางาน เนื่องจาก
การมีขา้ วหรื ออาหารกินเป็ นจุดประสงค์ที่สาคัญในการทางาน เราทางานก็เพื่อมีของ
กินเป็ นหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างกินกับทางาน จึงเป็ นสาเหตุและสิ่ งที่เป็ นผลตามมา
(causative relation) ทาให้ 吃饭(chīfàn) ‘กินข้าว’ มีความหมายขยายไปถึง ทางาน
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ในรู ปแบบนามนัย กินข้าวอะไรก็จะมีความหมายเปรี ยบถึง ทางานอะไร ทาอาชีพอะไร
ตัวอย่างเช่น
吃国饭 (กิน+ประเทศ+ข้าว) chīguófà หมายถึง คนที่ทางานให้
รัฐบาล
吃洋饭 (กิน+ต่างประเทศ+ข้าว) chīyángfàn หมายถึง คนที่ทาธุรกิจ
ร่ วมกับต่างชาติ
ตารางที่ 1
แสดงเปรี ยบเทียบความหมายขยายของคาว่ า “กิน” ที่เป็ นส่ วนประกอบคาประสมใน
ภาษาไทยและภาษาจีน
ความหมายเปรียบ

“กิน” ในภาษาไทย

ได้รับ
โกง เอาเปรี ยบ หาผลประโยชน์
ล่วงล้ าเข้าไป
ทาให้แหว่ง ขาด หรื อไม่
เหมือนเดิม
เพศสัมพันธ์
ซื้อ
ชื่อเฉพาะ
สิ่ งของดูดซับของเหลว
พึ่งพา
เปลือง
ทางาน
ครอบครอง
ทาให้หมดสิ้ น
เข้ากัน
ชนะ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

“吃” (chī) ‘กิน’ ใน
ภาษาจีน
✓
✓
✓

×
×
×

✓
✓
✓
✓
✓
✓

×
×
×

×
×
×
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อภิปรายผล
บทความนี้ผวู ้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และอธิบายความหมายขยายของคาว่า “กิน” ที่
เป็ นส่วนประกอบคาประสมในภาษาไทยและภาษาจีน ซึ่งสามารถสรุ ปโดยรวมได้วา่
คาว่า “กิน” ในภาษาไทย และคาว่า 吃(chī) ‘กิน’ ในภาษาจีน มีความหมายต้นแบบ
ตรงกัน ได้แก่ ใส่อาหารเข้าปาก เคี้ยว ล่วงลาคอลงไปสู่กระเพาะ ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการ
ขยายความหมาย ‘กิน’ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ความหมายที่ขยายไม่วา่ จะผ่าน
กลไกอุปลักษณ์หรื อนามนัยล้วนมีความสัมพันธ์กบั ความหมายพื้นฐาน จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในภาษาไทย พบว่า คาว่า “กิน” มีความหมายขยายทั้งหมด 12
ความหมาย ความหมายขยายจากกลไกอุปลักษณ์ ได้แก่ ได้รับ โกง ล่วงล้ าเข้าไป ทาให้
แหว่งหรื อขาด ทาให้หมดสิ้น เข้ากัน ชนะ เพศสัมพันธ์ เปลือง ครอบครอง พึ่งพา
ความหมายขยายจากกลไกนามนัย ได้แก่ ชื่อเฉพาะ ในขณะเดียวกัน คาว่า 吃 (chī)
‘กิน’ในภาษาจีนมีความหมายขยายทั้งหมด 9 ความหมาย ความหมายขยายจากอุป
ลักษณ์ ได้แก่ ได้รับ โกง ล่วงล้ าเข้าไป เปลือง ซื้อ สิ่ งของดูดซับของเหลว พึ่งพา ทา
ให้หมดสิ้น ความหมายขยายจากกลไกนามนัย ได้แก่ ทางาน จะเห็นได้วา่ ความหมาย
ดังกล่าวขยายจากองค์ประกอบความหมาย ใส่อาหารเข้าปาก ล่วงลาคอลงไปสู่
กระเพาะ แทบทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Lakoff and Johnson (1980) ที่กล่าวไว้วา่ การ
กิน คือการใส่อาหารเข้าไปในร่ างกาย ร่ างกายมนุษย์เปรี ยบเสมือนตูค้ อนเทนเนอร์ การ
กินอาหารก็จะเหมือนใส่ของเข้าไปในตูค้ อนเทนเนอร์ โดยรับของจากภายนอกสู่
ภายใน นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั สังเกตว่า เหตุผลที่ทาให้กินมีความหมายที่แตกต่าง จะเกิดจาก
ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ภาษาไทย คาว่า กิน มีความหมายเปรี ยบถึง เพศสัมพันธ์ เช่น คา
ว่า กินถัว่ ดา ซึ่งไม่พบในภาษาจีน เพราะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคาว่า ถัว่ ดา เกิดขึ้น
โดยคานี้ มีที่มาจากข่าวในหนังสือพิมพ์ศรี กรุ ง ฉบับประจาวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.
2478 มีรายละเอียดว่า ตารวจได้จบั นายการุ ณ ผาสุข หรื อ นายถัว่ ดา ข้อหาทารุ ณกรรม
ทางเพศเด็กผูช้ ายที่ถูกล่อลวงมา คาว่า ถัว่ ดา จึงเป็ นคาที่มีความหมายเปรี ยบถึง
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก จากเหตุการณ์ดงั กล่าวที่เกิดขึ้นในสังคม จึงทาให้คนเกิด
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ความสนใจและนาคาว่า กินถัว่ ดา ใช้ในความหมายที่สื่อความถึงเพศสัมพันธ์ ซึ่งใน
ภาษาจีนก็พบคาประสมภาษาจีนที่ประกอบด้วยคาว่า 吃(chī) ‘กิน’ ที่สื่อถึง
ความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวในลักษณะคล้ายกัน คือ คาว่า 吃豆腐
(chīdòufu) ‘กินเต้าหู’้ หมายถึง ลวนลามผูห้ ญิง คาว่า 吃豆腐(chīdòufu) ‘กินเต้าหู’้
มาจากสมัยก่อนในพื้นที่เจียงเจ้อฮุ่ เวลาจัดงานศพ ครอบครัวผูเ้ สี ยชีวติ จะเตรี ยมเต้าหูไ้ ว้
รับรองแขกผูท้ ี่ไปร่ วมงานศพมักจะบอกว่า ไปกินเต้าหู ้ ‘กินเต้าหู’้ จึงถูกนามาใช้ใน
ความหมายว่า ไปร่ วมงานศพโดยกลไกนามนัยในลักษณะเป็ นส่วนหนึ่งของงานศพ
ส่วนผูท้ ี่ถือโอกาสไปกินอาหารฟรี ชาวบ้านก็จะเรี ยกคนกลุ่มนี้วา่ ไป ‘กินเต้าหู’้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการพูดแบบตรงไปตรงมา และ ‘กินเต้าหู’้ ก็มีความหมายเปรี ยบถึง การเอา
เปรี ยบ ซึ่งถูกใช้มาจนถึงสมัยปั จจุบนั ต่อมา ‘กินเต้าหู’้ ก็ได้พฒั นามีความหมาย เปรี ยบ
ถึง เอาเปรี ยบผูห้ ญิง ลวนลามผูห้ ญิง แต่ยงั ไม่ได้มีความหมายชัดเจนและลึกซึ้งจน
หมายถึงเพศสัมพันธ์ แต่ก็ได้สื่อความหมายถึง ผูช้ ายเอาเปรี ยบผูห้ ญิงในทางชูส้ าว
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั สังเกตว่า เหตุผลที่ทาให้ คาว่า กิน ในภาษาไทยและ
ภาษาจีนมีความหมายที่แตกต่างกันเพราะการเน้นความหมายที่ต่างกัน เช่นในภาษาไทย
คาว่า กินได้ขยายความหมายไปถึง การครอบครอง ซึ่งความหมายนี้จะไม่พบใน
ภาษาจีน และภาษาจีนพบคาว่า 吃(chī) ‘กิน’ มีความหมายเปรี ยบถึง ซื้อ ซึ่ง
ความหมายนี้ก็ไม่พบในภาษาไทยเช่นกัน ทั้ง 2 ความหมาย เกิดจากกระบวนการสร้าง
ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ มาจากองค์ประกอบทางความหมาย [ใส่อาหารเข้า
ปาก][ล่วงลาคอลงไปสู่กระเพาะ] ของคาว่า กิน แต่การซื้อ เป็ นการเอาเงินตราแลกกับ
สิ่ งของเพื่อที่จะได้มีสิทธิในการครอบครองสิ่ งนั้น และคาว่า ครอบครอง คือการมีสิทธิ
ปกครอง ซึ่งทั้ง 2 ความหมายมีลกั ษณะคล้ายกัน การซื้อจะเน้นความหมายถึงการ
แลกเปลี่ยน ส่ วนครอบครองจะเน้นการมีสิทธิ์มีอานาจ
สรุ ปได้วา่ ความหมายขยายของคาว่า กิน ในคาประสมของภาษาไทยและ
ภาษาจีน พบทั้งความหมายที่เหมือนกันและแตกต่างกันดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยจะพบว่า
ความหมายที่แตกต่างมีการสร้างจากองค์ประกอบของคาว่า กิน เดียวกันแค่เน้น
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ความหมายที่แตกต่างกัน หรื อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงทาให้ความหมายของคาว่ากินมี
ความหมายแตกออกไป แต่ยงั คงสื่ อความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและ
ความหมายขยายของคาว่า กิน ในภาษาไทยและภาษาจีนมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน อันเนื่องมาจากคนไทยกับคนจีนมีวฒั นธรรมที่คล้ายกันและอยูใ่ นเขตพื้นที่
เดียวกัน จึงทาให้ความหมายขยายของคาว่า กิน สื่ อความหมายในลักษณะทานอง
เดียวกัน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท พฤติกรรม และความหลากหลาย
ของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย ข้อมูลที่ใช้ คือ นวนิยายไทยร่ วมสมัย 16
เรื่ อง โดยใช้กรอบแนวคิดบทบาท บุคลิกภาพ นวนิยายกับสังคม และบทบาทพ่อตาม
มิติโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม ผลการวิจยั บทบาทความเป็ นพ่อและพฤติกรรมใน
นวนิยายไทยร่ วมสมัย พบว่า มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพ่อที่แสดงบทบาทตามความคาดหวัง
ของสังคม และกลุ่มพ่อที่แสดงบทบาทขัดแย้งกับความคาดหวังของสังคม ส่วนบทบาท
ความเป็ นพ่อตามมิติโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า พ่อในสังคมชนบทและ
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สังคมเมืองระดับชนชั้นกลาง ความหลากหลายความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
คือ บทบาทความเป็ นพ่อในช่วง พ.ศ. 2515-2525 นาเสนอคุณลักษณะการเป็ นพ่อที่ดี
บทบาทความเป็ นพ่อใน พ.ศ. 2526-2536 นาเสนอความเป็ นพ่อในสังคมแห่งการ
แข่งขัน บทบาทความเป็ นพ่อในช่วง พ.ศ. 2537-2547 นาเสนอความเป็ นพ่อที่ไม่เป็ นไป
ตามแบบฉบับ บทบาทความเป็ นพ่อในช่วง พ.ศ. 2548-2558 นาเสนอการยอมรับความ
หลากหลายของความเป็ นพ่อที่ต่างกัน ทัศนะความเป็ นพ่อของนักเขียนชาย พบว่า เป็ น
แบบอย่างของการรักวัฒนธรรมท้องถิ่น มีอานาจ และมีความเป็ นผูน้ าครอบครัว ทัศนะ
ความเป็ นพ่อของนักเขียนหญิง พบว่า พ่อเป็ นผูเ้ สี ยสละและให้ความสาคัญกับ
ครอบครัว ใช้อานาจของผูช้ ายและไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว รักอุดมการณ์แต่ไม่ให้
ความสาคัญกับครอบครัว และต้องยอมรับบทบาทที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
คาสาคัญ: ความเป็ นพ่อ, นวนิยายไทยร่ วมสมัย, ทศวรรษ
Abstract

The objective of the study was to investigate roles, behaviors and the
diversity of fatherhood in Thai contemporary novels. The research data were
accumulated from 16 Thai contemporary novels, and theories of role, personality,
novels and society and father role in social and cultural dimension were used. The
findings revealed that the role of father in contemporary Thai novels was divided into
two groups; the father acting as social expectations and the father acting in conflict
with the expectations of society. In addition, father in rural society and father in
middle-class urban societies showed in different values. The diversity of fatherhood
in Thai contemporary novels was studied through the development of the role of
fatherhood. It was pointed out in each period of time. During 1972-1982, role of
fatherhood showed the attributes of being good father. During 1983-1993, it showed
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fatherhood in society of competition. During 1994-2004, the role showed fatherhood
in a typical way. During 2005-2015, it revealed the acceptance of different
fatherhood's diversity. It was different in male and female authors’ points of view.
The fatherhood in male authors’ attitude was exemplary of local culture conservation,
having power and family leadership. On the other hand, fatherhood in female
authors’ attitude was sacrifice, giving precedence to family, using patriarchy, lacking
of responsibility for family and having ideology but not give priority to the family. It
was accepted that the role was changed according to the age of time, for instance,
being a homosexual father. Those attitudes has revealed the fatherhood in Thai
contemporary novels for four preceding decades.
Keywords: fatherhood, Thai contemporary novels, decade
บทนา

สภาพสังคมไทยเริ่ มพัฒนาเข้าสู่ความทันสมัย มีผลทาให้รูปแบบโครงสร้าง
ครอบครัวของคนไทยเปลี่ยนไปด้วย คือรู ปแบบครอบครัวสมัยใหม่ ประกอบด้วยพ่อ
แม่ และลูก ครอบครัวในรู ปแบบนี้มีพอ่ เป็ นหัวหน้าครอบครัว และมีค่านิยมแบบ “ผัว
เดียวเมียเดียว” บทบาทหน้าที่ของความเป็ นพ่อและความเป็ นแม่จึงแสดงออกเต็มที่
ผูห้ ญิงที่ทาหน้าที่เป็ นภรรยาและมารดา ส่วนผูช้ ายทาหน้าที่ พ่อ สามี และเป็ น “หัวหน้า
ครัวเรื อน” (Limanonda, 2001: 183) บทบาทความเป็ นพ่อในสังคมสมัยใหม่จึงเป็ น
บทบาทตามหน้าที่ในการเป็ นพ่อที่ดีของลูก การเป็ นหัวหน้าที่ดีของครอบครัว การ
เป็ นตัวอย่างแก่สมาชิกครอบครัว การเป็ นสามีที่ดี การเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
(Buriphakdi et al., 1983: 78) Bowlby (1986: 18) ได้กล่าวว่า ครอบครัวที่ขาดพ่อ
หรื อไม่สนใจลูกทาให้ลูกขาดความอบอุ่น ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเองนั้น ไม่สามารถ
แสดงบทบาททางเพศได้ ขาดความมัน่ ใจในตนเอง แต่ถา้ พ่อและแม่ร่วมมือกันวางระเบียบ
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วินยั โดยบอกเหตุผลว่าทาไมเป็ นเช่นนั้น ลูกก็จะเติบโตเป็ นคนที่รู้จกั เหตุผล มีความเห็น
อกเห็นใจผูอ้ ื่น จากที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้วา่ บริ บทของสังคมไทยให้ความสาคัญกับพ่อ
เพราะพ่อคือผูน้ าของครอบครัว
สิ่ งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวติ ของครอบครัวไทย นัน่ ก็คือภาพสะท้อน
จากนวนิยายไทย ซึ่งเป็ นนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว ที่จะทาให้มองภาพครอบครัวใน
สังคมไทยได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น และนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวทาให้เข้าใจมุมมองความ
เป็ นพ่อในแต่ละช่วงสมัยได้ ซึ่งจากพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของบริ บทสังคมในแต่ละ
ช่วงสมัยจากนวนิยายไทย สามารถทาให้เห็นความเป็ นพ่อของตัวละครเอกจากนวนิยาย
ไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั สังคมที่แยกออกจากกันไม่ได้ โดยใช้ขอ้ มูลวิทยานิพนธ์
ของ Jorntes (2006) อธิบายลักษณะของนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว และใช้ขอ้ มูล
สภาพสังคมไทยของ Louiyapong and Chitchamnong (2007) อธิบายบริ บทสังคมใน
แต่ละช่วงสมัยโดยสรุ ป ดังนี้
ช่วงที่ 1 สภาพสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2515–2525 (Louiyapong &
Chitchamnong, 2007: 75-77) สรุ ปได้วา่ สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ยุคฟื้ นตัวหลังเหตุการณ์ตุลาคม 2519 (2520-2530) การยึดครองอานาจทางการเมืองใน
ระบบทหารในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็ นการต่อต้านรัฐบาลของจอมพลถนอม
กิตติขจร (ซึ่งสื บอานาจต่อจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์) ซึ่งระบบเศรษฐกิจของไทย
ตั้งแต่ 2520 เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ 2500 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดตามแนวทางของธนาคารโลก
ประเทศไทยจึงมุง่ เน้นพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยตามแบบตะวันตก จึงพยายาม
จะเปลี่ยนวิถีชีวติ เกษตรกรรมให้กลายเป็ นอุตสาหกรรม ในส่วนนวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวในยุคนี้นาเสนอเนื้อหาในเรื่ องบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
ช่วงที่ 2 สภาพสังคมไทยช่วงพ.ศ. 2526-2536 เป็ นช่วงคาบเกี่ยวกับยุคฟื้ นตัว
หลังเหตุการณ์ตุลาคม 2519 (2520–2530) กับ ยุคประชาธิปไตยระบบตัวแทนและ
แนวโน้มความเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (2531 - 2540) (Louiyapong &
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Chitchamnong, 2007: 78-85) สรุ ปได้วา่ สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยยุค
ฟื้ นตัวหลังเหตุการณ์ตุลาคม 2519 เกิดการพัฒนาประเทศให้ทนั สมัยด้วยการศึกษาแบบ
ตะวันตก ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ตามแบบสหรัฐอเมริ กา เป็ นยุค
ประชาธิปไตยระบบตัวแทนและแนวโน้มความเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ช่วง
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สังคมได้พฒั นาไปสู่ความเป็ นอุตสาหกรรมมากขึ้นที่
เรี ยกว่า ระบบโลกาภิวตั น์ คือการทาให้โลกกลายเป็ นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะด้านธุรกิจก็
เน้นธุรกิจแบบทุนนิยมและทาให้การดาเนินระบบธุรกิจเป็ นเหมือนกันทัว่ โลกอย่าง
รวดเร็ วและฉับพลัน ในด้านของสังคมและวัฒนธรรมทาให้เกิดความทันสมัยแต่ไม่
พัฒนาและการล่มสลายของวิถีชีวติ และวัฒนธรรม ในส่วนนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว
ในยุคนี้นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวและเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสังคมมากขึ้น
ช่วงที่ 3 สภาพสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2537–2547 เป็ นช่วงคาบเกี่ยวยุค
ประชาธิปไตยระบบตัวแทน และแนวโน้มความเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (25312540) กับยุครัฐธรรมนูญใหม่ และวิกฤติเศรษฐกิจโลกาภิวตั น์ (2541–2547)
(Louiyapong & Chitchamnong, 2007: 85-89) สรุ ปได้วา่ เป็ นช่วงรอยต่อของสังคมได้
พัฒนาไปสู่ความเป็ นอุตสาหกรรมมากขึ้นที่เรี ยกว่า ระบบโลกาภิวตั น์ คือ การดาเนิน
ระบบธุรกิจเป็ นเหมือนกันทัว่ โลกอย่างรวดเร็ วและฉับพลันในด้านของสังคมและ
วัฒนธรรมทาให้เกิดความทันสมัยแต่ไม่พฒั นาและการล่มสลายของวิถีชีวติ และ
วัฒนธรรม และในด้านสังคมวัฒนธรรม ในวิถีชีวติ ของคนรุ่ นใหม่ คนชั้นกลางและคน
ชั้นล่าง ที่มุ่งแข่งขัน เน้นบริ โภคนิยม เกิดการล่มสลายของครอบครัวและชุมชน ส่วน
นวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวจะเป็ นนวนิยายชาวบ้านที่คนมีความรู ้นอ้ ยอ่าน และนว
นิยายยอดนิยม ที่คนมีการศึกษานิยมอ่าน
ช่วงที่ 4 สภาพสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2548-2558 เป็ นช่วงคาบเกี่ยวยุค
รัฐธรรมนูญใหม่และวิกฤติเศรษฐกิจโลกาภิวตั น์ (2541–2547) (Louiyapong &
Chitchamnong, 2007: 85-89) กับสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรถึงปั จจุบนั (2544–2558)
(Wikipedia Foundation) สรุ ปได้วา่ ในยุคประชาธิปไตยระบบตัวแทนและแนวโน้ม
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ความเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ 40 ที่ตอ้ งขึ้นต่อ
สถาบันการเงินทุนนิยมโลกอย่างไอเอ็มเอฟ และระบบเศรษฐกิจไทยได้ล่มละลายและ
เริ่ มมีนโยบายการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ในที่สุดก็ได้ใช้วถิ ีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9 ในรู ปแบบพออยูพ่ อกิน ในสมัยรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตร (2544-2558) และ พล.อ.สนธิ บุณยรัต-กลิน ผูบ้ ญั ชาการทหารบกร่ วมกับทหาร
และตารวจ 4 เหล่าทัพ ได้ตดั สิ นใจก่อรัฐประหาร ภายใต้ชื่อ “คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข” และปั จจุบนั พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี สภาพสังคมไทยในช่วงหลังแสดงให้เห็นถึง
การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น สังคมไทยจึงมีความ
หลากหลายในมุมมองของประเทศชาติ จึงทาให้คนในสังคมมีวถิ ีการเลือกดาเนินชีวติ
ในมุมมองที่แสวงหาความสุขและไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน ส่วนนวนิยายแนวชีวติ
ครอบครัวจะเป็ นนวนิยายที่มุ่งเน้นในเรื่ องปั ญหาสังคมมากขึ้น
จากที่กล่าวถึงสภาพสังคมไทยและนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว จึงทาให้
สามารถมองภาพครอบครัวในสังคมไทยและทาให้เข้าใจมุมมองความเป็ นพ่อในแต่ละ
สมัยได้กระจ่างชัดขึ้น ดังนั้น ภาพสะท้อนของสภาพสังคมไทยที่ปรากฏในนวนิยาย
ไทย จึงสามารถบอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นไปได้อย่างดี หากต้องการจะศึกษาเรื่ องราว
วิถีชีวติ บุคคล และความเป็ นพ่อจึงสามารถศึกษาผ่านวรรณกรรมซึ่งสะท้อนบทบาท
ของบุคคลนั้นได้เข้าใจอย่างละเอียด ดังคากล่าวที่วา่ วรรณกรรมคือกระจกเงาของสังคม
การพิจารณาความเป็ นพ่อจากวรรณกรรม จึงทาให้เราเห็นความเป็ นพ่ออย่างละเอียดขึ้น
ความเป็ นพ่อเป็ นบทบาทที่คนในสังคมให้ความคาดหวังและเป็ นบทบาทที่เกิดขึ้นจริ ง
และปรากฏอยูห่ ลายบทบาท ในครอบครัวบทบาทความเป็ นพ่อถือเป็ นบทบาทที่มี
ความสาคัญในการเป็ นผูน้ าครอบครัว มีความเข้มแข็ง เด็ดขาด มีความรู ้ในการเลี้ยงลูก
อบรมลูก มีความสามารถดีในการประกอบอาชีพ หาเลี้ยงครอบครัวและมีความ
ประพฤติดี ((Buriphakdi et al., 1983: 84)
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การศึกษาบทบาทความเป็ นพ่อมีผลงานวิจยั ด้านวรรณกรรมไทย เท่าที่มีอยู่
ในปัจจุบนั นี้แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มคือ 1) เน้นศึกษาเฉพาะนักเขียนเพียงคนเดียว เช่น
งานวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์ตวั ละครฝ่ ายชายในนวนิยายของประภัสสร เสวิกลุ ผลงาน
ของ Nakwad (1998) มุ่งศึกษาที่บุคลิกลักษณะ บทบาท และภาพลักษณ์ของตัวละคร
ฝ่ ายชาย ใช้แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมในการวิเคราะห์ เรื่ องบทบาทพ่อ
ในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิ น มุ่งศึกษาผลงานของ Kitkaseadkul (2000) เป็ น
การศึกษาบทบาทพ่อที่ปรากฏในนวนิยายโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ตวั ละคร 2)
การศึกษาบทบาทความเป็ นพ่อเฉพาะนวนิยายเพียงเรื่ องเดียว คือ พ่อผมเป็ นกะเทย
ปั ญหาเรื่ องความเป็ นชายและความเป็ นพ่อในนวนิยายเรื่ อง พระจันทร์สีรุ้ง ผลงานของ
Prasannam (2012) ศึกษาในแง่ความเป็ นชายกับปั ญหาการเปิ ดเสรี ความเป็ นพ่อ ใช้
แนวคิดเพศสถานะเพศวิถีในการวิเคราะห์ 3) การศึกษาบทบาทความเป็ นพ่อในด้าน
วรรณคดีไทย เช่น งานวิจยั เรื่ องพ่อในสังคมไทย ผลงานของ Buriphakdi et al. (1983)
เป็ นการศึกษาตัวละครพ่อในวรรณคดีร้อยกรองและวรรณกรรมปัจจุบนั งานวิจยั เรื่ อง
บทบาทของตัวละครพ่อในวรรณคดีไทย ผลงานของ Chanthamat (2008) เป็ น
การศึกษาบทบาทตัวละครโดยใช้วรรณคดีนิทาน วรรณคดีชาดก และวรรณคดีบท
ละคร นอกจากนั้น ยังรวมถึงการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยามาวิเคราะห์
วรรณคดี ได้แก่ การศึกษาบทบาทความเป็ นพ่อด้านสังคมวิทยา เช่น งานวิจยั เรื่ อง
สถานภาพและบทบาทของผูห้ ญิงและผูช้ ายในอดีต: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมเรื่ อง
ขุนช้างขุนแผน ผลงานของ Adulyapichet (2001) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ตวั ละครโดย
แบ่งตามเพศเป็ นหลัก แบ่งตามสถานะทางสังคม
ดังนั้น หากจะมุ่งศึกษานวนิยายที่เป็ นที่รู้จกั ซึ่งนาเสนอบทบาทความเป็ นพ่อ
ผลงานของนักเขียนหลายคนที่มีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับน่าจะเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ
ที่ทาให้เห็นภาพสะท้อนโดยรวมของความเป็ นพ่อในสังคมไทย การศึกษาดังกล่าวเป็ น
ข้อมูลที่ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาบทบาทความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัยช่วง 4
ทศวรรษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515-2558 รวมระยะเวลา 43 ปี โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อชี้ให้เห็น
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ภาพสะท้อนบทบาทความเป็ นพ่อในนวนิยาย อันแสดงให้เห็นถึงภาพโดยรวมของพ่อ
ในสังคมไทยผ่านกระบวนการยอมรับ ปรับเปลี่ยนและสื บทอดในที่สุด
งานวิจยั นี้ มุ่งศึกษาจากพฤติกรรมของตัวละครสาคัญ บทบาทความเป็ นพ่อ
ในนวนิยายร่ วมสมัยและความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัยที่
ได้คดั เลือกแล้วส่วนหนึ่ง อันจะแสดงให้เห็นบทบาทความเป็ นพ่อที่หลากหลายใน
สังคมไทย เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณกรรมที่สะท้อนสถาบันครอบครัวไทย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความเป็ นพ่อผ่านพฤติกรรมของตัวละครเอกในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
ขอบเขตการวิจยั
1. เป็ นนวนิยายที่ตวั ละครเอกแสดงบทบาทความเป็ นพ่อ หรื อตัวละครสาคัญ
ที่แสดงบทบาทความเป็ นพ่อซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครเอก
2. เป็ นนวนิยายไทยร่ วมสมัยที่นกั เขียนไทยมีชื่อเสี ยงเป็ นผูป้ ระพันธ์ข้ ึน
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2515-2558 รวมเป็ นเวลา 43 ปี และมีคุณภาพของผลงานโดดเด่น
เป็ นที่ยอมรับในแวดวงวรรณกรรม
3. ข้อมูลนวนิยายที่นามาศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามช่วงเวลา คือ ช่วง
พ.ศ. 2515-2525 ช่วง พ.ศ. 2526-2536 ช่วง พ.ศ. 2537-2547 และช่วง พ.ศ. 2548-2558
แต่ละช่วงต้องเป็ นบทประพันธ์ของนักเขียนชายและนักเขียนหญิงจานวน 4 คน คนละ
1 เรื่ อง
4. ข้อมูลนวนิยายที่นามาวิเคราะห์จะต้องไม่เป็ นเนื้อเรื่ องย้อนยุคไปในสมัย
ประวัติศาสตร์ แต่จะต้องมีเหตุการณ์ในเรื่ องอยูใ่ นช่วง พ.ศ. 2515-2558 เท่านั้น
5. นวนิยายที่ผวู ้ จิ ยั เลือกเป็ นผลงานของนักเขียนชายและนักเขียนหญิง แต่
เนื่องจากนักเขียนบางคนมีผลงานด้านนวนิยายที่โดดเด่นเรื่ องการนาเสนอปั ญหา
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ครอบครัวและโดดเด่นเป็ นพิเศษในช่วงทศวรรษเดียวกัน จึงอาจมีผลงานของนักเขียน
คนเดียวกันมากกว่าหนึ่งเล่ม อีกทั้งนักเขียนนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวส่วนมากเป็ น
นักเขียนหญิง เพราะผูห้ ญิงใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในครอบครัวมากกว่าผูช้ าย
Thongprasert (1976: 123) ดังนั้น งานวิจยั ครั้งนี้จึงมีผลงานของนักเขียนหญิงมากกว่า
นักเขียนชาย
6. เป็ นนวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวที่มีเนื้อหาสะท้อนสภาพสังคมที่มีตวั
ละครเอกแสดงบทบาทความเป็ นพ่อหรื อตัวละครสาคัญที่แสดงบทบาทความเป็ นพ่อ
ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครเอก เพราะจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็ นพ่อ
ผ่านพฤติกรรมของตัวละครเอกและความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทย
ร่ วมสมัยอย่างชัดเจน
วิธีดาเนินการวิจยั
บทความความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัยช่วง 4 ทศวรรษ พ.ศ. 2515 2558 ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ตัวบทนวนิยายช่วง พ.ศ. 2515-2558 โดยมีตวั ละคร
เอกแสดงบทบาทความเป็ นพ่อหรื อตัวละครสาคัญที่แสดงบทบาทความเป็ นพ่อซึ่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครเอกเป็ นนวนิยายทั้ง 16 เรื่ อง และข้อมูลบทบาทความ
เป็ นพ่อที่นามาใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. กลุ่มนวนิยายที่ประพันธ์ในช่วง พ.ศ. 2515-2525 จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้ ทาง
โค้ง ผูป้ ระพันธ์ สี ฟ้า พ.ศ. 2515 พ่อม่ายทีเด็ด ผูป้ ระพันธ์ กนกเรขา พ.ศ. 2518 ลูก
อีสาน ผูป้ ระพันธ์ คาพูน บุญทวี พ.ศ. 2520 ไอ้ค่อม ประพันธ์ มาลา คาจันทร์ พ.ศ.
2525
2. กลุ่มนวนิยายที่ประพันธ์ในช่วง พ.ศ. 2526-2536 จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้ ยาย
หนูลูกพ่อ ผูป้ ระพันธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2527 ลอดลายมังกร ผูป้ ระพันธ์ ประภัสสร เสวิกลุ
พ.ศ. 2533 ไม้ดดั ผูป้ ระพันธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2533 แผ่นหลังพ่อ ผูป้ ระพันธ์ แพร จารุ พ.ศ.
2534
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3. กลุ่มนวนิยายที่ประพันธ์ในช่วง พ.ศ. 2537-2547 จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้ ขอ
หมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน ประภัสสร เสวิกลุ ผูป้ ระพันธ์ พ.ศ. 2535 คุณพ่อจอม
ซ่าส์ ผูป้ ระพันธ์ กันยามาส พ.ศ. 2536 กะไหล่ทอง ผูป้ ระพันธ์ ว.วินิจฉัยกุล พ.ศ. 2537
ซุม้ สะบันงา ผูป้ ระพันธ์ โบตัน๋ พ.ศ. 2540
4. กลุ่มนวนิยายที่ประพันธ์ในช่วง พ.ศ. 2548-2558 จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้
พระจันทร์สีรุ้ง ผูป้ ระพันธ์ วัตตรา พ.ศ. 2549 ลับแล, แก่งคอย ผูป้ ระพันธ์ อุทิศ เหมะ
มูล พ.ศ. 2552 ลูกสาวพ่อมด ผูป้ ระพันธ์ โสภาค สุวรรณ พ.ศ. 2552 น้ าเล่นไฟ กฤษณา
อโศกสิ น ผูป้ ระพันธ์ พ.ศ. 2553
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบเก็บข้อมูล ในการเก็บข้อมูลบทบาทความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วม
สมัยช่วง 4 ทศวรรษ พ.ศ. 2515-2558 คือ แบบบันทึกข้อมูลบทบาทความเป็ นพ่อ และ
พฤติกรรมในนวนิยายไทยร่ วมสมัยและแบบบันทึกความหลากหลายของความเป็ นพ่อ
ในนวนิยายไทยร่ วมสมัย ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจยั ได้แก่
1. แบบบันทึกข้อมูลบทบาทความเป็ นพ่อผ่านพฤติกรรมของตัวละครตาม
ความคาดหวังของสังคมที่ปรากฏในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
2. แบบบันทึกข้อมูลบทบาทความเป็ นพ่อผ่านพฤติกรรมของตัวละครที่
ขัดแย้งกับความคาดหวังของสังคมที่ปรากฏในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
3. แบบบันทึกข้อมูลบทบาทความเป็ นพ่อของตัวละครตามมิติโครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
4. แบบบันทึกข้อมูลความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วม
สมัย
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กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์ความเป็ นพ่อของตัวละครที่แสดงออกทาง
พฤติกรรมจากบทสนทนาและตัวบท โดยแบ่งเนื้อหาการวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี
ดังนี้
1. กรอบแนวคิดบทบาทความเป็ นพ่อและพฤติกรรมในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
ผูว้ จิ ยั ปรับประยุกต์ใช้แนวคิด Gordon (2009: 19) ได้แก่ บทบาทความคาดหวังของ
สังคมและบทบาทที่ขดั แย้งกับความคาดหวังของสังคม ปรับประยุกต์แนวคิด
บุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Kaewkangwan, 2011: 2-9) ได้แก่ การวิเคราะห์
เงื่อนไขหรื อปั จจัยของการเกิดพฤติกรรม ปรับประยุกต์แนวคิดมิติโครงสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรมของ Sathot (1989: 19-21) ได้แก่ การวิเคราะห์กลุ่มพ่อในสังคมชนบท
กลุ่มพ่อในสังคมเมืองระดับชนชั้นกลาง
2. กรอบแนวคิดความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
ปรับประยุกต์แนวคิดภาพสะท้อนสังคมจากวรรณกรรมของ Sajjaphan (2013: 100106) ได้แก่ การวิเคราะห์พฒั นาการความเป็ นพ่อตามช่วงเวลา และทัศนะของนักเขียน
ที่สะท้อนเรื่ องราวของสังคมในช่วงเวลานั้น
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลโดยการอ่านนวนิยายไทยที่ปรากฏบทบาทความเป็ นพ่อ
จานวน 16 เรื่ องอย่างละเอียด ดังนี้
1. ขั้นอ่านนวนิยายที่มีบทบาทความเป็ นพ่อ จานวน 16 เรื่ อง อย่างละเอียด
2. ขั้นบันทึกข้อมูลตัวบทที่ปรากฏบทบาทความเป็ นพ่อในทุกประเด็นที่
ศึกษา แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลบทบาทความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
โดยบันทึกข้อมูลลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
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3. เมื่อได้ตวั บทบทบาทความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยจนครบทั้งหมด 16
เรื่ องแล้ว จึงนาตัวบทบาทความเป็ นพ่อมาบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลบทบาทความ
เป็ นพ่อตามกรอบแนวคิด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเรี ยบร้อย ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ โดยลาดับ
ขั้นตอนการจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.ข้อมูลบทบาทความเป็ นพ่อผ่านพฤติกรรมในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่
1) บทบาทความเป็ นพ่อผ่านพฤติกรรมของตัวละครตามความคาดหวังของ
สังคมที่ปรากฏในนวนิยายไทยร่ วมสมัย ได้แก่ พ่อผูใ้ ห้กาเนิดและเลี้ยงดูลูก พ่อผูใ้ ห้
ความรักความอบอุ่นแก่ลูก พ่อผูส้ ร้างวินยั แก่ลูก พ่อผูเ้ ป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก พ่อผูเ้ ป็ น
พลเมืองที่ดีของสังคม
2) บทบาทความเป็ นพ่อผ่านพฤติกรรมของตัวละครที่ขดั แย้งกับความ
คาดหวังของสังคมที่ปรากฏในนวนิยายไทยร่ วมสมัย ได้แก่ พ่อผูใ้ ห้กาเนิดแต่บกพร่ อง
ในความเป็ นพ่อ พ่อผูไ้ ม่ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก พ่อผูเ้ ข้มงวดในการสร้างวินยั แก่
ลูก พ่อผูไ้ ม่เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก พ่อผูไ้ ม่เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
2. บทบาทความเป็ นพ่อของตัวละครตามมิติโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมในนวนิยายไทยร่ วมสมัย ได้แก่ กลุ่มพ่อในสังคมชนบทที่ปรากฏในนวนิยาย
ไทยร่ วมสมัย กลุ่มพ่อในสังคมเมืองระดับชนชั้นกลางที่ปรากฏในนวนิยายไทยร่ วม
สมัย
3. ข้อมูลความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพัฒนาการของบทบาทความเป็ นพ่อ ข้อมูลทัศนะ
ความเป็ นพ่อของนักเขียนชายและนักเขียนหญิง เมื่อดาเนินการจัดระบบข้อมูล
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เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงนาผลมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้และอธิบายด้วย
กระบวนการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Statistics)
ผลการวิจยั
1. บทบาทความเป็ นพ่อผ่านพฤติกรรมของตัวละครเอกในนวนิยายไทยร่ วม
สมัย ในนวนิยายทั้ง 16 เรื่ อง พบว่า กลุ่มพ่อที่แสดงบทบาทตามความคาดหวังของ
สังคม ได้แก่ พ่อที่ทาหน้าที่ตามบทบาทความเป็ นพ่อได้ตามที่สงั คมคาดหวัง การเป็ น
พ่อที่ดีของลูก การมีความรักและความอบอุ่น มีความเข้าใจและมีเหตุผล เป็ นพ่อที่มี
ความรับผิดชอบ เป็ นผูน้ าที่ดีของครอบครัว เป็ นตัวอย่างแก่สมาชิกในครอบครัว และ
เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม มีความช่วยเหลือและเสี ยสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ปรากฏพ่อที่แสดงบทบาทตามความคาดหวังของสังคมไทยในนวนิยายทั้งหมด 8 เรื่ อง
ได้แก่ พ่ อม่ ายทีเด็ด ลอดลายมังกร แผ่นหลังของพ่ อ ลูกอีสาน นา้ เล่ นไฟ ลูกสาวพ่ อมด
พระจันทร์ สีร้ ุง ยายหนูลูกพ่ อ เช่น พ่อที่ดีของลูกมีความรักและความอบอุ่น มีความ
เข้าใจและมีเหตุผล และเป็ นพ่อที่มีความรับผิดชอบ ลูกอีสาน พ่อให้ความใกล้ชิดใส่ใจ
ลูกและมีความเป็ นผูน้ าครอบครัว พ่อผูส้ ร้างวินยั แก่ลูก เช่น แผ่นหลังพ่ อ พ่อผูเ้ สี ยสละ
ทาหน้าที่ในการเป็ นผูน้ าครอบครัวเพื่อให้ลูกทุกคนได้มีการศึกษา และมีอาชีพที่ดี ให้
คาปรึ กษาให้กาลังใจแก่ลูก เช่น พ่ อม่ ายทีเด็ด พายัพพ่อผูเ้ สี ยสละทาหน้าที่พอ่ และแม่
ควบคู่กนั ไปในการดูแลลูก พ่อผูเ้ ป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก เช่น พระจันทร์สีรุ้ง อารักษ์พอ่ ผู ้
เสี ยสละความสุขของตนเองเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก
กลุ่มพ่อที่แสดงบทบาทขัดแย้งกับความคาดหวังของสังคมได้แก่ พ่อที่รักแต่
ไม่เข้าใจลูกและลงโทษลูกเมื่อลูกทาผิดด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล รวมถึงพ่อที่ไม่มี
ความยุติธรรมคือรักลูกไม่เท่ากัน พบนวนิยายที่ปรากฏพ่อในกลุ่มนี้ ทั้งหมด 8 เรื่ อง
ได้แก่ ไม้ ดดั ซุ้มสะบันงา ทางโค้ง คุณพ่ อจอมซ่ าส์ ขอหมอนใบนั้นทีเ่ ธอฝันยามหนุน
กะไหล่ ทอง ลับแล, แก่ งคอย เช่น ลับแล, แก่ งคอย ปี ใหม่ พ่อผูม้ ีความขยันทาหน้าที่
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เลี้ยงดูครอบครัวและสร้างรากฐานครอบครัวให้มีความมัน่ คง เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่า
พ่อได้ปฏิบตั ิหน้าที่ความเป็ นพ่อตามความคาดหวังของสังคม เป็ นต้น
2. ความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย จากการ
วิเคราะห์พบว่า
1) บทบาทความเป็ นพ่อของตัวละครตามมิติโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมในนวนิยายไทยร่ วมสมัย ซึ่งความเป็ นพ่อจะมีความแตกต่างกันสะท้อนให้
เห็นถึงค่านิยมของความเป็ นพ่อในสังคมชนบทมี 5 ประเด็น คือพ่อในสังคมชนบท
แสดงให้เห็นในค่านิยม ดังนี้ ค่านิยมความมัน่ คงในชีวติ ค่านิยมเรื่ องการศึกษาการ
ยกย่องผูม้ ีความรู ้ ค่านิยมเรื่ องคุณธรรม ค่านิยมเรื่ องความเชื่อ ค่านิยมเรื่ องการรักษา
วัฒนธรรมประเพณี พ่อในสังคมเมืองระดับชนชั้นกลางแสดงให้เห็นในค่านิยม ดังนี้
ค่านิยมความมัน่ คงในชีวติ ค่านิยมเรื่ องการศึกษา การยกย่องผูม้ ีความรู ้ ค่านิยมเรื่ อง
คุณธรรม ค่านิยมในการยึดมัน่ อุดมการณ์ ค่านิยมเรื่ องการรักษาชื่อเสี ยงวงศ์ตระกูล
และค่านิยมเรื่ องการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
2) ความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย พบว่า
บทบาทความเป็ นพ่อมีบุคลิกที่หลากหลายและลักษณะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงสมัยของ
สังคมและเป็ นส่วนสาคัญที่สะท้อนการเลี้ยงดูลูก ซึ่งความเป็ นพ่อทั้ง 4 ทศวรรษ แสดง
ให้เห็นความเป็ นพ่อในแต่ละทศวรรษที่แตกต่างกัน ดังนี้
บทบาทความเป็ นพ่อในช่วง พ.ศ. 2515-2525 การสร้างคุณลักษณะการเป็ น
พ่อที่ดี มี 2 ประเด็น ดังนี้ บทบาทของการเป็ นผูน้ าที่ดี เช่น พ่อม่ ายทีเด็ด ซึ่งเป็ นนว
นิยายที่มุ่งนาเสนอการเตรี ยมบทบาทของการเป็ นผูน้ าที่ดีของครอบครัวที่พอ่ จะต้อง
เลี้ยงลูกเพียงลาพัง เน้นการทางานและเลี้ยงลูกไปด้วย แต่ยงั ไม่แสดงออกถึงการอบรม
สัง่ สอนลูกอย่างเต็มที่แต่มุ่งเน้นส่งเสริ มให้ลูกมีการศึกษาที่ดี และบทบาทของพ่อการ
ใช้อานาจความเป็ นผูน้ าในครอบครัว เช่น ทางโค้ ง ซึ่งเป็ นนวนิยายที่มุ่งนาเสนอความ
เป็ นพ่อในการใช้อานาจความเป็ นผูน้ าในครอบครัวที่ตอ้ งปกป้ องชื่อเสี ยงของ
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ครอบครัว เป็ นการทาหน้าที่ของพ่อที่มีอานาจหน้าที่ในการตัดสิ นใจแทนคนภายใน
บ้าน ใช้อานาจ และมักใช้ความรุ นแรงแก้ปัญหา
บทบาทความเป็ นพ่อในช่วง พ.ศ. 2526-2536 บทบาทความเป็ นพ่อที่ตอ้ ง
แข่งขัน มี 2 ประเด็น ดังนี้ บทบาทของพ่อผูม้ ุ่งมัน่ ตั้งใจทางาน เป็ นบทบาทที่พอ่ ตั้งใจ
ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและอุปสรรคในการ
ทางาน พ่อที่อยูใ่ นยุคของการก้าวสู่สงั คมนิยม เช่น ลอดลายมังกร เป็ นนวนิยายที่มงุ่
นาเสนอบทบาทพ่อที่มีเชื้อสายจีนมีพ้นื ฐานมาจากครอบครัวที่มีความลาบากและมา
แสวงโชคที่ประเทศไทย ก่อร่ างสร้างตัวจนประสบความสาเร็ จ โดยไม่ลืมรากเหง้า
บรรพบุรุษของตนเอง ไม้ ดดั เป็ นลักษณะของพ่อที่ตอ้ งการให้ลูกได้มีชีวติ ที่
เจริ ญก้าวหน้ากว่าตนเอง วางเป้ าหมายให้ลูกประสบความสาเร็ จในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ
บทบาทความเป็ นพ่อในช่วง พ.ศ. 2537-2547 นาเสนอคุณลักษณะความเป็ น
พ่อที่ไม่เป็ นไปตามแบบฉบับบทบาทความเป็ นพ่อ ในช่วงนี้มีลกั ษณะเด่นร่ วมที่
เหมือนกัน มี 3 ประเด็นได้แก่ พ่อถืออานาจในครอบครัวแต่พอ่ ยังไม่พร้อมทาหน้าที่พอ่
เช่น ขอหมอนใบนั้นทีเ่ ธอฝันยามหนุน พ่อเจ้าสาราญและขาดความรับผิดชอบ คุณพ่อ
จอมซ่ าส์ และกะไหล่ ทอง พ่อให้ความสาคัญกับสังคมมากกว่าครอบครัว ทาให้คนใน
ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน
บทบาทความเป็ นพ่อในช่วง พ.ศ. 2548-2558 นาเสนอการยอมรับความ
หลากหลายของความเป็ นพ่อที่ต่างกัน มี 3 ประเด็น ดังนี้ พ่อในช่วงนี้คือพ่อที่มีความ
หลากหลายทางความคิดในด้านของสังคมและวิถีชีวติ พ่อในยุคนี้คือพ่อที่อยูท่ ้ งั ใน
สังคมเมืองทั้งหมด ได้แก่ บทบาทความเป็ นพ่อที่ขดั แย้งกับเพศสภาพ ได้แก่ พระจันทร์
สีร้ ุง เป็ นลักษณะเฉพาะบุคคลที่ทาหน้าที่พอ่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเพศโดยกาเนิด มี
อารมณ์ความรู ้สึกเป็ นผูห้ ญิง การทาหน้าที่พอ่ ที่ขดั แย้งกับเพศสภาพในช่วงเวลานี้ พ่อ
จึงเป็ นทั้งพ่อและแม่ในการทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูลูก บทบาทความเป็ นพ่อที่สืบทอดการ
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ใช้อานาจความเป็ นผูน้ า เช่น ลับแล, แก่ งคอย บทบาทของความเป็ นพ่อที่สืบทอดแบบ
ฉบับของพ่อที่ดี เช่น ลูกสาวพ่อมด
3) การนาเสนอความหลากหลายความเป็ นพ่อมี 2 ทัศนะด้วยกัน ทัศนะของ
นักเขียนชายจะเน้นย้าไปในด้านของพ่อที่เป็ นแบบอย่างของการรักวัฒนธรรม การมี
อานาจและแสดงความเป็ นผูน้ าครอบครัว ส่วนทัศนะของนักเขียนหญิงจะมีมุมมองที่
แสดงให้เห็นว่าให้ความเป็ นพ่อที่เกิดขึ้นนั้น พ่อควรเป็ นผูเ้ สี ยสละและให้ความสาคัญ
กับครอบครัว ไม่ตอ้ งการให้พอ่ ใช้อานาจของผูช้ ายและไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว
ไม่ให้ความสาคัญกับครอบครัว และแสดงให้เห็นว่าเพศที่สามสามารถทาหน้าที่พอ่ ได้
แต่สงั คมยังไม่ได้ให้การยอมรับอย่างเต็มที่ ทัศนะของนักเขียนหญิงและนักเขียนชายจึง
เป็ นสิ่ งที่สะท้อนความเป็ นพ่อในนวนิยายได้ชดั เจนที่สุด และทาให้เข้าใจความเป็ นพ่อ
ของคนที่อยูใ่ นสังคมแต่ละทศวรรษได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน
อภิปรายผล
1. บทบาทความเป็ นพ่อผ่านพฤติกรรมของตัวละครเอกในนวนิยายไทยร่ วม
สมัยในนวนิยายทั้ง 16 เรื่ อง พบว่า ความเป็ นพ่อตามความคาดหวังของสังคม และความ
เป็ นพ่อที่ขดั แย้งกับความคาดหวังของสังคม สอดคล้องกับ Kitkasedkul (2000) ผล
การศึกษา พบว่า นวนิยายของกฤษณา อโศกสิ น ที่ผวู ้ จิ ยั นามาศึกษาให้ความสาคัญกับ
บทบาทและหน้าที่ของตัวละครพ่อมาก กฤษณา อโศกสิ น ต้องการแสดงให้เห็นว่าพ่อที่
ดีตอ้ งรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัว และพ่อควรร่ วมทาหน้าที่ในการอบรม
เลี้ยงดูลูกด้วยวิธีการแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็ นวิธีการที่ดีที่สุด
2. ความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย
1) บทบาทความเป็ นพ่อของตัวละครตามมิติโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมในนวนิยายไทยร่ วมสมัย พบว่า พ่อในสังคมชนบท และพ่อในสังคมเมือง
ความเป็ นพ่อจะมีความแตกต่างกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ดังที่ Sathot (1989: 1921) กล่าวว่า ลักษณะจาเพาะที่สาคัญของสังคมชนบท ได้แก่ มีการรวมตัวกันอย่าง

Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 101

เหนียวแน่น สมาชิกของสังคมทาหน้าที่สอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างราบรื่ นโดยมีระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ มีค่านิยมในเรื่ องคุณความดีทางศาสนาเป็ นตัวควบคุม
ความประพฤติทางสังคมของคนชนบท สังคมเมืองใหญ่หรื อสังคมเมืองหลวง พิจารณา
สถานภาพทางสังคมของบุคคลในเมืองหลวงขึ้นกับฐานะทางเศรษฐกิจ อานาจและ
ความเกี่ยวข้องทางการเมืองและระดับการศึกษาซึ่ งจะแบ่งเป็ นระดับชนชั้น
2) ความหลากหลายของความเป็ นพ่อในนวนิยายไทยร่ วมสมัย พบว่า
บทบาทความเป็ นพ่อมีบุคลิกที่หลากหลายและลักษณะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงสมัยของ
สังคมและเป็ นส่วนสาคัญที่สะท้อนการเลี้ยงดูลูก สอดคล้องกับ Limanonda (2001:
183-185) รายงานเรื่ อง “A New Role for Men: Partners for Women’s Empowerment”
กล่าวว่า สตรี มกั ถูกมองภาพในฐานะที่เป็ นภรรยาและมารดา” ส่วนชายจะถูกมองใน
ฐานะที่เป็ นหัวหน้าครัวเรื อน” ขณะที่บทบาทการเป็ น “บิดา” ไม่ชดั เท่ามารดา ทั้งที่
บทบาทและการอุทิศตนในการทาหน้าที่บิดามีความหมายอย่างมากกับคุณภาพชีวติ
ของคนรุ่ นถัดไป การส่งเสริ มให้ชายมีบทบาทมากขึ้นในฐานะหัวหน้าครัวเรื อนและ
การทาหน้าที่บิดามีการเปลี่ยนแปลงช้า เช่น การท้าทายความคิดดั้งเดิมของสังคม
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ “ความเป็ นพ่อ” ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั มานาน ชายควรต้องถูกสอน
ให้เข้าใจชัดเจนว่า การเลี้ยงดูบุตรเป็ นงานมีเกียรติ และจาเป็ นต้องร่ วมกันกับภรรยา
รวมทั้งให้ต่างฝ่ ายต่างเรี ยนรู ้บทบาทของกันและกัน เป็ นต้น
3) การปรับเปลี่ยนความเป็ นพ่อที่ปรากฏให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็ น
พ่อที่มีความหลากหลายทางเพศ พ่อที่ไม่ใช่ผชู ้ ายแต่เป็ นพ่อที่อยูใ่ นสถานะกะเทย (ชาย
แต่งตัวเป็ นหญิง) ซึ่งปัจจุบนั สังคมเปิ ดกว้างและให้การยอมรับเพศที่หลากหลายมาก
ขึ้น ดังที่ Bunprasert (2011: 9) กล่าวว่า ทัศนะทัว่ ไปของสังคมไทยต่อเพศที่สาม
เปลี่ยนไปในทางบวก คือ สังคมมีการยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมาก
ขึ้นไม่วา่ จะเป็ นการยอมรับร่ วมทางานกับภาคราชการหรื อการต่อสูผ้ ลักดันเรื่ องสิ ทธิ
ของตนเอง
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4. การนาเสนอความหลากหลายความเป็ นพ่อมี 2 ทัศนะด้วยกัน ซึ่งทั้งสองมี
มุมมองที่แตกต่างกัน ทัศนะของนักเขียนชายจะเน้นย้าไปในด้านของพ่อที่เป็ น
แบบอย่างของการรักวัฒนธรรม การมีอานาจและแสดงความเป็ นผูน้ าครอบครัว ดังที่
Louiyapong (2001: 186) กล่าวถึงสังคมวัฒนธรรมปิ ตาธิปไตย (สังคมพ่อเป็ นใหญ่) จะ
วางศูนย์กลางแห่งความรักของครอบครัวให้เป็ นภาระหน้าที่ของผูห้ ญิงหรื อแม่ ส่วนพ่อ
จะทาหน้าที่เป็ นเพียงเจ้านายหรื อผูแ้ สดงอานาจในบ้าน ส่วนทัศนะของนักเขียนหญิงจะ
มีมุมมองที่แสดงให้เห็นว่า พ่อควรเป็ นผูเ้ สี ยสละและให้ความสาคัญกับครอบครัว
สอดคล้องกับ Adulyapichet (2001) ได้ศึกษาสถานภาพและบทบาทของผูห้ ญิงและ
ผูช้ ายในอดีต: ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผน ผลการศึกษาพบว่า
ลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกันของแต่ละชนชั้น เป็ นปัจจัยต่อสถานะ
บทบาทของชายและหญิง อานาจของผูห้ ญิงและผูช้ ายในสังคมไทยในอดีต ซึ่งงานวิจยั
ดังกล่าวสะท้อนสภาพของสังคมไทยที่มีมาแต่อดีต โดยผูช้ ายยังคงปฏิบตั ิตามบทบาท
ในครอบครัว การทาหน้าที่พอ่ ซึ่งบทบาทความเป็ นพ่อจะแสดงออกในลักษณะมีสิทธิ
เหนือบุตร การคาดหวังในตัวบุตรตามสถานะทางสังคมที่ตอ้ งการให้รับราชการ
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Introduction
Speaking skill is very important in language learning. It is also very
important in our daily lives where we must employ speaking skills to, culturally and
socially, carry out various tasks. According to Louma (2004), speaking skill is
definitely important part of the EFL course. It is not sufficient just to know about
grammar, pronunciation, vocabulary, but also the ability to communicate
appropriately and successfully using speech is indeed essential. Learning to speak a
foreign language then, means that students must practice meaningful conversations in
situations that are likely to be encountered in real life; especially in an EFL context,
because learners lack the chance to be exposed regularly to this or to use English
generally in their daily lives. According to Tabrizi (2011), it is necessary for students
to experience how language is used as a tool for communication inside the classroom,
in order to develop their competence, they need to use a foreign language easily and
effectively in situations they encounter in the real world. It was observed that Thai
EFL learners at the University of Phayao are still struggling with their English
speaking skill. It often occurred, that when students were asked to give further
information or explanation about a topic, during oral tests or discussion inside the
classroom, or even during casual conversations, they struggled to express themselves.
Meksopawannagul (2015) states that an acceptable reason why Thai students struggle
with their English proficiency, and thus fail to achieve the standards required, is the
fact that Thailand is a non-English speaking country, making it difficult for them to
become proficient in the language. Additionally, Noom-ura (2013) points out that one
of the causes of failures in teaching English in Thailand is the poor motivation level
of students, something which seem also to apply to the participants of this study.
Therefore, the researcher employed a TBLT approach, which encourages the use of
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language through communicative real-world tasks where meaning is of primary
importance. Learners have to work in pairs or groups to complete a task, giving them
ample opportunities to express themselves freely using the target language in a less
threatening environment. As Larsen-Freeman (2000) points out that interaction is
thought to facilitate language acquisition as learners have to work harder to
understand each other and thus express their own meanings. This will also likely
increase a learner’s motivation level, inspiring them to use the English language more
often in a more relaxing classroom environment. This can boost their confidence and
improve their English abilities, specially speaking skill. It is a general knowledge that
motivation plays an important role in learning. It was also pointed by Dornyei (1994)
that motivation is an important factor, which can increase a language learner’s
achievements.
The findings of this study will hopefully give valuable information on the
benefits of using TBLT approach that promotes learner’s speaking ability or other
English skills. It can also give insights on how learners perceived the use of TBLT in
an EFL classroom context. Moreover, it can serve as a basis for those who are
interested in conducting a research similar to this topic.
Objectives of the Study
1. To find out the effects of using the TBLT on the speaking ability of Thai
EFL learners.
2. To investigate the learners’ perceptions of the use of a TBLT approach in
the classroom.
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Background of the Study
Richards describes the Task-Based Language Teaching approach (TBLT)
as an “extension of Communicative Language Teaching” (CLT), (2006: 27). Willis
(1996) states that TBLT is a reaction to the insufficiencies of the Presentation,
Practice and Production (PPP) approach. Richards (2006) claims that the coming of
the TBLT approach marked a moment of dominant change with regards to how
languages were taught, and was therefore seen by experts and researchers as a more
effective and better way to learn a language. The TBLT is a student-centered
approach that provides a natural context for learners to use the target language
through communicative tasks which focus on meaning rather than form. The aim of
the tasks is to encourage learners (usually in small groups) to perform meaningful
tasks that are authentic. This gives opportunities for learners to practice speaking the
target language in the classroom. Although the teacher may present language prior to
the task, learners are absolutely free to use whatever resources they have in order to
complete the task. According to Willis (1996), students prepare for the task and
report it, then they learn the language that occurs during the task cycle. Teacher’s
role is to select and sequence task, prepare the learners for the task and conscious
raising. Whereas, learners are participants, monitor, innovator and risk taker. The
framework designed by Willis (1996) was adopted in this study. He stresses that for
language learning to take place, there should be exposure, opportunities to use the
language, motivation, and instruction. “Learners need chances to say what they think
or feel and to experiment in a supportive atmosphere using language they have heard
or seen without feeling threatened” (Willis, 1996: 7).
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Stages of Task-Based Language Teaching
According to the framework designed by Willis (1996), TBLT approach
consist of three stages. These are necessary to achieve optimum conditions for
language learning. This approach also considers task as a principal component. In
the pre-task phase, the teacher introduces and explores the topic with the class,
prepares learners in a way that encourages acquisition of the language. The teacher
also ensures that students understand the task instructions. Learners may watch video
clips or hear a recording of others doing a similar task; they can also read part of a
text as a lead in to a task. The second stage is the task phase which has three substages, namely: (a) task, (b) planning, and (c) report. For the task, learners take the
opportunity to use whatever they know about the target language, while working in
pairs or small groups to achieve the goal of the task. At the same time that learners
are practicing the use of language skills the teacher monitors and encourages all
attempts at communication but does not correct them. In the planning stage students
prepare to report to the whole class about how they did the task, what they decided or
discovered. Since the report stage is public, students will naturally want to be
accurate, so they may consult their dictionary or the teacher for language advice.
Moreover, learners rehearse and need time to organize their presentations. The
Report stage concludes the task phase, where learners tell the class about their
findings or the outcome of the task they did. The teacher acts as a chairperson, and
then may give comments on the content of the reports. In the post- task phase, it
provides opportunities for leaners to reflect on the task they did and to draw their
attention to language forms or phrases, particularly with regards to problematic forms
that occurred during the task cycle. The teacher may conduct practice activities that
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are focused on new words and phrases or based on features of the language learning
that have already occurred in previous texts and transcripts studied.
Previous Studies
Several previously conducted research projects have been documented to
support the value of TBLT approach in language teaching and learning. Below is a
summary of the findings of some scholars who embedded the TBLT approach into
their teaching strategies. Ariyatanet (2018) conducted a study using TBLT approach
which aimed at developing the English narrative writing skill of secondary school
students through picture description tasks. The study also explored the students’
opinions towards learning English through the use of picture-story description tasks.
It was found out that students could improve their writing skill through this approach.
Additionally, this study revealed that students had positive views on the use of
picture-description task as a way to develop their writing skill at a high level.
Kaikaew and Lornklang (2015) investigated the effects of teaching English through
task-based learning focusing on Thai culture on the students’ writing ability and to
explore students’ opinion on the use of TBLT. This was participated by 10 th grade
students. The results showed that the students’ writing performance significantly
improved after learning through TBLT. The students’ task performing abilities were
also at a good level. And the students had positive opinion regarding the use of TBLT
as a way to learn English focusing on Thai culture. Sae-ong (2010) carried out a
research which was participated by 10th grade students which aimed to develop the
speaking ability of students. The research explored (1) the impacts of the TBLT on
learners’ speaking ability, (2) the usefulness of group-work incorporating in the
TBLT, and (3) learners’ perceptions of oral skill improvement after learning through
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the TBLT. The findings showed that learners’ English speaking ability significantly
improved at .05 level after learning through a task-based learning approach. There
was also an increase on the learners’ average attainment of group work incorporating
teaching by task-based learning approach. The findings revealed also that learners
had positive perceptions of the improvement in English speaking abilities after
learning through TBLT. Hasan (2014) investigated the effects of a task-based
language learning program, in teaching EFL, on the oral performance of secondary
students. The results showed that learners significantly improved their speaking skill
after learning through TBLT. TBLT has important contributions to EFL learners in
improving their speaking skill. Learners were given chances to use the English
language contextually and explore it through situational activities. Students were
encouraged to use language creatively when doing tasks. TBLT helped students
practice.
English in an anxiety free classroom. Hadi (2013) investigated Iranian EFL
learners’ perceptions of the use of TBLT. The results of the study showed that
learners had positive perceptions about its usage. They perceived that TBLT
encourages learners’ academic progress. It improves learners’ interaction skills. It
encourages learners’ to have more motivation, and it creates a collaborative learning
experience. He also added that tasks do not just give variety to the language teaching
methodology but also make the classroom much more fun and interesting.
The findings of the previous studies proved that TBLT is effective in
developing EFL learners’ speaking skill or other skills. It has significant
contributions to EFL learners in the successful achievement of the language. There
had been many researches using the TBLT approach with the aim of promoting
students’ speaking skill in EFL context, but very few were conducted in Thai context.
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Most of the previous studies conducted in Thailand focused on the development of
writing skills. The lack of previous researches focusing on the use of TBLT to
promote students’ speaking skill using different kinds of communicative tasks and
the different population has led the researcher to conduct this study. The findings of
this study may not be new, but it can give more insights particularly on the positive
impacts of using TBLT to Thai EFL classrooms that promotes learners’ speaking
ability.
Research Methodology
This is a mixed method research which involves the collection and analysis
of quantitative and qualitative data in order to find out the impact of TBLT on the
student’s oral performance and investigate their views on the use of TBLT in the
classroom. Participants of this study were 36 freshmen majoring in English and
Education who were enrolled in the university’s course: English for Communication
were purposively chosen. This course focuses on the practice of oral communication
on various topics that are likely to be encountered in real life situations integrating
correct pronunciation and use of appropriate vocabulary that are necessary for
communication in daily life. Therefore, this course is suitable for employing this
approach. Three TBLT lesson plans were made based on the three topics selected
from the student’s book (English file, Pre-intermediate level, Oxford). These were
validated by 3 experts in applied linguistics including the three instruments used for
collecting data. This project commenced on March 19 and ended on April 26, 2018.
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Instruments for Data Collection
There were three instruments used in this study; speaking test,
questionnaire and semi-structured interview. First is the speaking test, students were
asked to take a pre-and post-speaking test individually before and after the use of
TBLT. It was divided into two parts which were adapted from the style of IELTS
speaking task, particularly parts 1 and 2. In part 1, students were asked to talk about 1
of the familiar topics; (family, free time, hometown, studies, and mobile phone). In
part 2, students were asked to pick 1 of the topic cards (related to student’s
experiences) and were expected to talk about it according to what was written on the
card. The examiner can ask 1 or 2 follow up questions after the student has finished
talking. The speaking test lasted for 1 hour and 30 minutes, while the post speaking
test lasted for 2 hours. Their answers were recorded and was later rated by two other
English teachers, using the rubrics for assessing speaking tests adapted from
Mukminatien (2000). It includes grammar, vocabulary, pronunciation, fluency and
interactive communication with a rating scale of 1 to 5; where 1 – very poor, 2 –
poor, 3 – average, 4 – good and 5 – very good. The next instrument is a questionnaire
which was used to investigate the Thai EFL learners’ perceptions on the use of TBLT
in the classroom. This was given to the students after the implementation of the three
task-based lessons in the classroom. The questionnaire consisted of 8 Likert-type
items which was partly adapted and modified from Nunan’s (2004 as cited in Xhaferi
& Xhaferi, 2013) checklist for evaluating communicative tasks. There were more
than 8 items, but the others were about teacher’s perceptions, and attitudes about the
use of TBLT which is not covered in this study. Learners were asked to answer each
question using a 5 point scale ranging from strongly disagree to strongly agree, where
5 – strongly agree, 4 – agree, 3 – undecided, 2 – disagree and 1– strongly disagree.
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Lastly, the semi-structured interview which is closely allied to the questionnaire was
made in order to gain further information about the students’ views on the use of
TBLT approach and could also be used to support the results of the questionnaire and
the speaking test. All of the 36 students were interviewed which begins with the main
question: What are the effects can TBLT have in the classroom? Then 2 follow-up
questions were asked. The interview was done in English and since students needed
to prepare in order to gain a substantial response to the questions, interview questions
were given prior to the actual time of interview. To encourage students to honestly
and freely express their ideas; the confidentiality of the data was emphasized, no
names were recorded. The interview was audio-recorded for the content analysis.
Data Analysis
The speaking test was analyzed using the dependent t-test and the effect
size was also computed. Next, the questionnaire was analyzed through the use of a
descriptive statistical tool to show the mean and standard deviation. Finally, content
analysis was used for the interview which involved transcribing, coding and
categorizing.
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Results
Part 1: The effects of TBLT on the speaking ability of Thai EFL learners
Table 1
Results of t-test comparing the participants’ performances on the pre-and postspeaking tests.
N
xˉ
SD
Pre-speaking test

36

15.42

2.93

Post-speaking test
36
16.99
2.33
From table 1, we can see that the mean score achieved by the participants
from the post- speaking test is higher (xˉ = 16.99, SD = 2.33) than the mean score
achieved by participants on the pre-test (xˉ = 15.42, SD = 2.93). The result of the data
analysis indicates that there was an improvement to the students’ speaking
performance level after they were exposed to a TBLT approach.
Table 2
Results of t-test, showing the participants’ mean score difference from the pre-and
post-speaking test
N
xˉ
SD t-value
df
sig.
Pre- test / Post - test 36
-1.57
1.64 -5.72
35 .000
Note: *significance level of .01
According to table 2, it is shown that there is a statistically significant
difference between the mean scores on the pre-and post-speaking test, as indicated by
the repeated measures t-test with t (35) = -5.72, p = .01. Additionally, the computed
effect size was large (d=.94), based on Cohen’s conventions (1988). By investigating
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tables 1 and 2, the results revealed that through TBLT, the participants of this study
have significantly improved their oral performance after being exposed to the TBLT
approach. This indicates that TBLT is significantly effective in improving Thai EFL
learners’ speaking skill. This result gives us a definitive answer to the first research
question based on the first research objective.
Part 2: The Learners’ perceptions of the use of TBLT approach in the
classroom
Table 3 shows the results of the questionnaire items, specifying the results
of the learners’ responses in terms of the average mean and standard deviation. The
closer the results come to a mean level of 5, the more the respondents agreed with the
statements.
Table 3
Students’ perceptions of the use of the TBLT approach in the classroom.
Questionnaire items
N xˉ
SD
1. TBLT helps learners prepare for real world
36 4.05 .62
communication.
2. TBLT provides opportunities for learners to practice and 36 4.05 .58
use the target language in meaningful conversations.
3. TBLT activates a learners’ needs and interests
36 4.05 .47
4. TBLT provides interesting and fun tasks for learning the
target language.

36

3.97

.60
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Table 3 (cont.)
Table 3 (cont.)
Students’
perceptions of the use of the TBLT approach in the classroom.
Students’ perceptions of the use of the TBLT approach in the classroom.
Questionnaire items
N
Questionnaire items
N
5. TBLT provides tasks that help learners develop not only
36
5.speaking
TBLT provides
tasksalsothatlistening
help learners
develop not
only
36
abilities but
and vocabulary
skills.
speaking
abilities butlearners
also listening
vocabulary
skills.
6. TBLT encourages
to haveandmore
motivation
when 36
6.speaking
TBLT encourages
learners
to
have
more
motivation
when 36
the target language.
speaking
the targetalanguage.
7. TBLT provides
relaxed atmosphere to promote use of the 36
7.target
TBLT
provides
a
language. relaxed atmosphere to promote use of the 36
target
language.
8. TBLT
provides tasks that challenge learners to use the
8.target
TBLT
provides
tasks that challenge learners to use the
language
creatively.
36
target language creatively.
36

ˉx
xˉ
3.97
3.97

SD
SD
.55
.55

3.91
3.91

.60
.60

3.86
3.86

.63
.63

3.88
3.88

.62
.62

It is evident from table 3 that the majority of respondents agreed with the
It is evident
from table
that the majority
the
items regarding
the positive
views3 students
may haveofonrespondents
the use of agreed
a TBLTwith
approach.
regarding
thenobody
positivestrongly
views students
of a TBLT
approach.
Ititems
is also
clear that
disagreedmay
withhave
anyonofthe
theuse
statements
in the
It is also clear (xthat
nobody
withtheanydata
of presented
the statements
in the
questionnaire
ˉ ranges
fromstrongly
3.86 todisagreed
4.05). From
in table
3, this
questionnaire
(x
ˉ
ranges
from
3.86
to
4.05).
From
the
data
presented
in
table
this
indicates that Thai EFL learners who participated in this study have positive3,views
indicates
ThaiofEFL
learners
participated
in this study
about
the that
practice
TBLT
in thewho
classroom.
Furthermore,
the have
resultspositive
of the views
about
the practice
of TBLT
in the classroom.
Furthermore,
interview
demonstrates
the positive
views of the
participantstheonresults
the useofoftheTBLT.
interview
the positive
the participants
TBLT.
They talkeddemonstrates
about the positive
effectsviews
of theofTBLT
approach,onto the
themuseasofEFL
They
talked
about thethey
positive
effectsthat
of the
TBLT
to them
as EFL
learners.
Although,
commented
TBLT
wasapproach,
a challenge
for them,
it could be
learners.
Although,
they
commented
that
TBLT
was
a
challenge
for
them,
it couldtobe
seen as positive because it made them work harder to complete the tasks assigned
seen
positive because
them
work harder
to complete
thelearners.
tasks assigned
them,asencouraging
them ittomade
become
independent
English
language
It also to
them, encouraging them to become independent English language learners. It also
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helped them to overcome their fears of speaking English. The effects students
described with regards to the use of TBLT approach are presented below.
Table 4
Results of the interview regarding the effects of TBLT in the classroom
All (36)
Majority (27-33) Some (7-15)
Few (2)
-TBLT
increases
learning
motivation.

- It is a challenge
for EFL learners.
- It encourages
students to be
more active in
speaking
English.
- It provides
opportunities for
learners to use
English orally.

- It helps in developing
students’ speaking skill.
- It helps learners
build/improve
confidence in speaking
English.
- It can create a relaxing
classroom environment.
- It provides activities
that are helpful in real
life situations.

-It encourages
cooperative
learning.

From the table, it shows the positive responses of learners on what are the
effects can TBLT have in the classroom. It can be seen that all of the respondents
described how the TBLT approach inspired them to become more interested in
learning English. The majority of the learners also expressed that the use of TBLT in
the classroom is a challenge for them because some believed that the approach gave
them more responsibility than usual when taking part in the learning process. Some
remarked that the speaking tasks were rather difficult for them, but still tried to work
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hard because they wanted to improve their English skills. The chart also shows that
majority of the students believed that through TBLT they were encouraged to
become more active in using English in the classroom. Some mentioned other
positive effects of the TBLT approach as shown in the chart that promotes learners’
speaking skill and makes learning more fun and relaxing. They also recognized that
the tasks they did are helpful in real life situations. Few have expressed that with
TBLT they can learn as a team. Below are some of the students’ responses as to what
effects can TBLT have in the classroom. (Student = S)
S1: “Uhhh, for me, it makes the students enjoy and interested during the class.”
S29: “Ok, for me I think everyone can show and create new ideas and have more
confident [confidence] in the activity. I was so excited and always active in this
class.” S36: “Back then I didn’t dare to speak English, but now I’ve found this
method it helps me doing it well without any concern about grammar. I enjoyed
learning with it because it can [be] used in my life every single day.”
Examining the two data sets from table 3 and 4, it can be clearly illustrated
that Thai EFL learners have expressed positive views on the TBLT practice in the
classroom. It can be seen also that the results of the interview could support most of
the items stated in the questionnaire which most of the students have agreed on with
regards to how they perceived the use of TBLT. This illustrates a substantial and
definitive response to the second research question.
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Discussion
Part 1: The effects of a TBLT approach on the speaking skill of Thai EFL
learners
It was found out that a TBLT approach had significantly affected Thai EFL
learners’ oral performance. As shown in the result of the t-test analysis and the value
of Cohen’s d, learners have strongly and significantly improved their oral
performance levels after being exposed to the TBLT approach. Thai EFL learners of
this study were encouraged to use the target language to communicate with their
friends, negotiate meaning to understand each other, in order to complete the tasks
assigned to them, in a supportive and anxiety free environment. As a result, learners
were more inspired and interested in doing the tasks, making them progress in their
speaking skill. As Larsen-Freeman (2002) points out that interaction is believed to
assist language acquisition as learners have to work hard to understand each other
and thus express their own meaning. Harmer (1992) also states that the full process,
from passive listening to understanding, and from active thinking to speaking, needs
to be thoroughly exercised; this, he says, can only be achieved through real human
interactions.
This findings conforms to the results of the study conducted by Hasan (2014).
The findings from this study showed that TBLT can make an important contribution
in improving the EFL learners’ speaking skill. It encouraged students the use of
English and gave them opportunities to practice using English that are authentic, in
an anxiety free environment. Similarly, Sae-ong (2010) found out that Thai
secondary students have shown significant improvement in their speaking ability
after learning through task-based instruction.
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Part 2: The perceptions of Thai EFL learners on the use of TBLT in the
classroom
The findings of this study revealed that Thai EFL learners had positive
perceptions on the use of TBLT in the classroom. They recognized that TBLT was
helpful for them in learning English in several ways, despite a few challenges they
encountered. Although the findings of this study reveal that Thai EFL learners’
perceptions on the use of TBLT were weighted on the positive side, they also
described how TBLT was at times a great challenge for them, which may sound
negative but is in fact seen as positive based on the comments of the students from
the interview. Students learning a language, like the ones in this study, can have a
very passive attitude about learning the English language. However, TBLT approach
changed the way they learn English, and has the potential to increase a learner’s
motivation level, so that other positive attitudes in learning can come about. As
Dornyei (1994) states, that motivation is important factor that can increase language
learner’s success.
The findings of this present study are consistent with the findings of Hadi
(2013). He found that Iranian EFL learners had positive views on the practice of
TBLT in the classroom. Learners seemed to be willing to adapt themselves to what
was, for them, a new language learning approach. He stated that the tasks don not just
offer variety to the language teaching methodology, but also make the classroom
much more fun and interesting. They can produce a lively atmosphere in the
classroom, which gives teacher the chance to do language instruction more
creatively, and that through this approach EFL leaners can benefit from it.
Correspondingly, Areyatanet (2018), Kaikaew and Lornklang (2015), and Sae-ong
(2010) found out that Thai secondary students had positive views on the use of TBLT
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in the classroom, despite the differences on the kinds of task and the focus of the
task they designed for the learners.
Recommendations
Based on the findings of this study, the researcher recommends that English
teachers should adapt and use certain kinds of task- based activities to help in
motivating EFL learners to be more involved in interactions when using the target
language in the classroom, which can improve their speaking skill. Knowing
learners’ perceptions is important because it can help teachers design and improve
modules, so that they are more suitable for Thai EFL learners. This would contribute
to the successful implementation of the TBLT approach.
For further study, the researcher has the following suggestions:
1. There was very limited time for the implementation of the approach in
this current study, it is suggested that a longer time be used for this approach, because
this may yield different findings or may verify the results of this present study.
2. This study only presents the effects of TBLT on the speaking skill of
learners, it would be sensible also to do further research on its effects on the other
English language skills.
3. This study has investigated the perceptions of Thai EFL learners on the
use of a TBLT approach, it would also be a good idea to do further research on the
perceptions of Thai English teachers on the use of a TBLT approach as a way to
teach the English language.
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Abstract

Understanding the perceptions of student teachers of English as a Foreign
Language (EFL) is essential to approach and improve their practices. This study aims
to explore EFL student teachers’ perceptions of their teaching practice that they have
experienced before graduating from a teacher education programme in Yemen. It
investigates their perceptions on teaching practice in general, including supervision
by their cooperating teachers, university supervisors, and the host schools. The study
employs a quantitative approach to collect and analyze the data. The data were
collected using a five-point Likert scale questionnaire. The findings show that student
teachers are dissatisfied with their teaching practice experience. They also indicate
that the supervisory visits and guidance are limited to provide the student teachers
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with frequent and valuable feedback for their teaching practice. Based on the
findings, some implications and recommendations have been offered for EFL teacher
education programmes administrators and policymakers, particularly in Yemen and
other similar teaching and learning contexts.
Keywords: perceptions, practicum, student teachers, supervision, teaching practice
Introduction
Teaching practicum is considered an essential learning experience for
novice teachers (Canh, 2014; Darling-Hammond, 2000; Richards & Crookes, 1988).
Teachers are expected to acquire and develop purposeful and scientific experience
during their preparation through teacher education programmes. This experience may
help students develop their own potentials, pedagogical skills, and competencies to
professionally perform their roles as teachers in the future (Cheng, Cheng, & Tang,
2010; Endeley, 2014; Wambugu, 2013). Thus, novice teachers or as they are called
student teachers in this study should be able to cope with issues they might encounter
during their teaching practice (Cheng et al., 2010). Taking this practical stage into
account is necessary for the student teachers’ effective learning as it unveils areas of
discord between what they are expected to do, and what they actually do in their
teaching practice. Therefore, an investigation into the perceptions of and
understanding the encountered issues could lead to better teacher preparation (Goh &
Matthews, 2011; Mukeredzi & Mandrona, 2013). It could also lead to a better
approach and improvement in their teaching practice experience (Lawson, Çakmak,
Gündüz & Busher, 2015).
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Literature Review
Teaching practicum also called teaching practice by some scholars (Canh,
2014; Farrell, 2008; Hyland & Lo, 2006; Kabilan, 2013; Moody, 2009; Merç, 2015)
is the first step where student teachers gain practical classroom experience. During
this stage, they are trained to apply and implement theoretical and teaching ideas
professionally (Gebhard, 2009) under the guidance of experienced supervisors
(Mukeredzi & Mandrona, 2013).
Literature asserts the importance of supervision to assist student teachers to
translate what they have learned in their theory classes into practice for the purpose
of improving their professional performance (Farrell, 2007; Richards & Crookes,
1988; Wallace, 1991). In any teacher education programme, cooperation among all
members concerned is required. Higher learning institutions have a fundamental role
in preparing student teachers to deal with classroom needs and realities, to know and
practice teaching methods, and to master the subject matter (Tuli, 2009). Villers and
Mackisack (2011) argue that establishing collaborative relationships between school
and university staff would help to bridge the perceived gap between the academic and
the practical aspects of initial teacher education. Therefore, it is important for teacher
education programmes to establish and strengthen collaborative professional
relationships between university supervisors and school teachers. This could help to
generate, endorse, and sustain the various forms of knowledge, skills, and
understanding which could eventually contribute to the student teachers’ teaching.
There should be relationships between the supervisors and the cooperating teachers
who, are considered to be the secret behind the success of the teaching practice
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experience (Richards & Crooke, 1988). Establishing such relationships “affords
guidance to the cooperating teachers as they serve as models for the student teachers”
(Canh, 2014: 219). They are subject matter experts who also focus on pedagogical
strategies for teaching a particular discipline; however, they also need to ensure
student teachers’ participation in content-area seminars and attendance in
departmental meetings and in-service activities at school. It is better for student
teachers to work with a number of experienced teachers and have access to all
teachers in the department rather than being isolated with only one teacher. (Wallace,
1991).
The cooperating teachers play an essential role in student teachers’ teaching
practice. They are generally accepted by student teachers and other teachers to be
“the most powerful influence on the quality of the student teaching experience and
often shape what student teachers learn by the way they mentor” (Weiss and Weiss,
2001: 134). Cooperating teachers spend so much time with student teachers and are
available to give advice during the practicum period (Farrell, 2008). They can also
assist the student teachers to link the theory with practice (Kecik & Aydin, 2011). In
addition, cooperating teachers can observe, record, and report on the student teachers'
progress and application of their knowledge (Borko & Mayfield, 1995). They are also
their advisors and facilitators at schools. Further, they get to arrange and elucidate the
understanding that the student teachers acquired from their teaching practices
(Clarke, Triggs, & Nielsen, 2013).
Likewise, university supervisors play fundamental roles to ensure the
teaching quality of student teachers. They are supposed to observe and evaluate the
student teachers’ pedagogical skills and provide feedback essential for their
professional development. However, feedback should not be limited to the lessons

Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 131

observed and disconnected from other lessons. It should be extended and cyclical to
address pedagogical issues faced in school (Asmawi, 2016). Furthermore, university
supervisors have other roles in assessing and giving grades for student teachers’
performance (Haciomeroglu, 2013) at the end of practicum.
Research has shown the effectiveness of quality supervision on the student
teachers’ teaching practice performance. For example, Kourieos (2012) applied a
qualitative case study to identify the impact mentoring had on student teachers’
learning to teach during practicum. In his study, fourteen student teachers studying at
a private university in Cyprus were interviewed. The results emphasized the role of
the mentors, which should be moving away from their assessing roles to the adoption
of more assisting, mediating roles. It was found that a supervisor should put more
effort while visiting and guiding student teachers during their teaching practice.
Instead of simply assessing student teachers with grades, they can also provide them
with as much feedback as possible regarding the strengths and weaknesses of their
lessons. This is a very constructivist perspective which is practised in the western
world. Another study investigating was carried out by Chien (2013) on a summer
school programme for prospective English language teachers in the north-west
United States. Three prospective teachers who completed their elementary school
teaching certificate were interviewed and observed. The main findings of the study
revealed that student teachers’ teaching style was limited. Additionally, there was an
insufficient collaboration between cooperating and prospective teachers. Similarly,
Cahn (2014) studied five Vietnamese EFL student teachers’ experiences during a sixweek practicum period. The participants did not have any teaching experience before
being admitted to teacher training colleges or universities. Findings show that there
was no deep learning that took place during the teaching practicum, and the student
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teachers were not provided with many opportunities for interactive learning. Cahn
attributed that to the limited interaction between student teachers and their
cooperating teachers. The relationship between the cooperating teachers and the
student teachers was hierarchical rather than reciprocal which limited the student
teachers’ involvement in the ongoing process of constructing and reconstructing
knowledge with cooperating teachers.
More importantly, teaching practice experience has a significant role to
reform the student teachers’ perceptions of their roles and responsibilities in their
future careers (Harlin, Edwards & Briers, 2001). Therefore, understanding the
student teachers’ perceptions could be a stand to determine what really happened
during training in order to plan for better professional training and teaching practice
(Barnes & Lock, 2013).
Studies related to EFL/ESL student teachers’ perceptions (Al Sohbani, 2012;
Duong, 2014; Faez & Valeo, 2012) reported that the teaching practice experience
was the most influential aspect of the training programmes. For instance, in their
study of novice teachers’ perceptions of preparedness and efficacy in the classroom,
Faez and Valeo (2012) found that novice teachers valued the practicum because they
drew from it to manage classrooms and plan appropriate lessons. They faced some
teaching challenges in specific contexts which were attributed to their
unpreparedness to use theoretical knowledge and adapt to these teaching contexts.
A similar study was conducted by Al Sohbani (2012) to investigate the
perceptions of student teachers’ teaching practice at schools after they had completed
an EFL teaching programme at Ajman University of Science and Technology in the
United Arab Emirates. The study found that most of the student teachers had positive
perceptions towards teaching practice experience, school teachers, the academic
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supervisor, and the host school. However, some student teachers were very
concerned about the duration of teaching practice at school. They were trained for
one semester (16 weeks) and thought that the length of the teaching practice was not
enough. They suggested more courses for teaching practice to allow them to gain
practical experience and develop their teaching skills.
The Study Context
In Yemen, there are different structures of teacher education programmes
before the Yemeni unification in 1990. Training institutions were provided for
students who had completed their primary school to be trained for three years and
become primary school teachers. However, after the Yemeni unification, the teacher
preparation programmes for all education levels depend mainly on faculties of
education (Obeidat, 2007). In faculties of education, the teacher education
programmes focus on preparing students to be teachers of different subjects such as
Arabic language, English language, Islamic education, mathematics and physics in
schools. During the four years of preparation, students are provided with basic
knowledge of teaching methods that they need for their professional careers
(Mahwari, 2015). Therefore, there were different departments that focused on
preparing students to be competent in different fields.
The English Department at the Faculty of Education in Yemen offers a fouryear programme that aims to prepare qualified English language teachers to teach at
local primary and secondary schools. It receives a considerable number of students
every year. Students are trained in basic language skills, and they also study a variety
of subjects about English literature, linguistics, translation, and methodology. The
graduates of this department who are awarded a Bachelor's Degree in Education are
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expected to serve society mainly by becoming English teachers at primary and
secondary schools. In addition, they would satisfy the need of the society for the
English teachers and/or speakers (Faculty of Education Guide, 2012).
During their study at the faculty, students have to obtain 142 credit hours to
graduate with a bachelor’s degree in education, majoring in English Language
Teaching for the local schools (grades 7-12). The Department is responsible for
preparing the syllabi and plans for the English language teaching programme. The
programme focuses on the subject matter of teaching English. It offers intensive
courses on teaching methods, language skills, English literature, along with numerous
courses in general knowledge and teaching practice. These courses are taught in four
years (eight semesters), and the students have to pass all these courses. After
completing the sixth semester, students join local public schools for practical
teaching (Practicum) at the beginning of the seventh semester. At this current stage
and onwards, they are referred to as “student teachers”. Student teachers start
teaching for one semester under the direct guidance of cooperating teachers. They
practice teaching between 5 to 8 periods per week. During their teaching practice,
they are also supervised by two university supervisors. Those supervisors are
expected to minimally conduct two observations to observe, assist and assess each
student teacher’s teaching. Each lesson observation is usually followed by a short
feedback session in which the supervisor provides the student teacher with some
suggestions and comments on his/her teaching practice for improvement. These
comments and suggestions are basically given on the lessons observed and the
written lesson plans.
With reference to the context of the current study, there were a number of
studies (Al-Jaro, Asmawi & Hasim, 2017; Al-Jaro & Asmawi, 2018) that reported
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little pedagogical knowledge input which limits the student teachers’ pedagogical
practices during practicum. Furthermore, studies that investigate and report on
student teachers’ perceptions of their teaching practicum are severely lacking
Therefore, this study is an endeavour to fill the gap in a relatively limited field of
teaching practicum research. Additionally, it could provide the necessary information
for the professional development of the EFL teaching practice in Yemen and suggest
some insights for similar EFL/ESL teaching programmes.
The Aim and Questions of the Study
The purpose of this study is to explore the Yemeni EFL student teachers’
perceptions of their teaching at schools during practicum. Understanding the student
teachers’ perceptions provide the necessary information for their professional
development and continuous improvement of the EFL teacher education programmes
in Yemen. In addition, it could provide insights into similar EFL teacher education
programmes and suggest some practical and valuable recommendations for teacher
educators, programme developers and policymakers. In order to achieve this purpose,
the study seeks to answer the following questions:
1. What are the Yemeni EFL student teachers’ perceptions of their teaching
practice?
2. What are the Yemeni EFL student teachers’ perceptions of supervision?
3. What are the Yemeni EFL student teachers’ perceptions of the host
schools?
4. How could the Yemeni EFL student teachers improve their teaching
practice?
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Methodology
1. Population and Sampling
The population of this study was fourth-year student teachers from the
department of English, Faculty of Education at a public university in Yemen. They
were 108 student teachers who had completed their practical teaching course at
primary and secondary public schools. As the entire finite population was quite
small, all student teachers were selected as the study participants on the basis of their
availability (Creswell, 2005). There were 99 participants 58 (58.6%) female students
and 41 (41.4%) male students responded and returned the study questionnaire
constituted the study sample.
2. Data Collection Instrument
Data of this study were collected using a questionnaire adopted from a
previous study (Al Sohbani, 2012). The questionnaire’s validity and reliability were
checked and tested by its developer, Al Sohbani through using the expert validity and
the internal consistency reliability estimate by using Cronbach’s alpha, which yielded
0.88. It included two sections, A and B. Section A included 23 close-ended items that
focused on the following: the student teachers’ perceptions of their teaching practice
in general (6 items), supervision (12 items), and the host schools (5 items). The
respondents were required to select the answer which best represented their views
based on a five-point Likert scale: ‘1’ strongly disagree (SD), ‘2’ disagree (D), ‘3’
undecided (UD), ‘4’ agree (A), and ‘5’ strongly agree (SA). In section B, there were
three open-ended questions that elicited information on the positive and negative
points of the teaching practice and the student teachers’ suggestions for
improvement. In addition, a pilot study was conducted prior to distributing the
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questionnaire to the study participants to examine the consistency of the questions
and respondents’ understanding level of the questionnaire. Cronbach’s alpha
coefficient was also applied to assess the reliability of the data and measurement. It
was 0.76 which was above 0.7 as the cut-off value (Hair, Bush, & Ortinau, 2003).
Before adopting the questionnaire, written permission was taken from the developer.
It was then distributed in person to the study participants with instructions to guide
them. The participants were given 30 minutes which were enough to finish the
questionnaire.
3. Data analysis
The questionnaire was comprised of two sections. The participants'
responses to the first section (A) were statistically analyzed using descriptive
statistics via SPSS software. The mean and standard deviation were computed for
each statement. For the purpose of statistical analysis, each of the variables in the
five-point Likert scale was coded as follows: SD ‘1’, D ‘2’, UD ‘3’, A ‘4’, and SA
‘5’. All the questionnaire items were positive attributions and graded as 1-2-3-4-5.
Therefore, according to Birisci, Metin, and Karakas (2009) and Abedalaziz,
Jamaluddin, and Leng (2013), the agreement ranges in the questionnaire were
determined through the use of the formula (n-1)/n where n is the number of ranges.
The calculating of the interval width of the ranges between 1 through 5 was 0.8.
Table 1 below shows the range of items in the questionnaire:
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The Range of Statements
Strongly
Disagree
Disagree
1 - 1.80

1.81 - 2.60
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Undecided

Agree

2.61-3.40

3.41 - 4.20

Strongly
Agree
4.21 - 5.00

Very low

Very high
Low
Medium
High
As shown in Table 1, the interval width of 1-1.80 indicated a very low
level, the 1.81-2.60 interval indicated a low level, the 2.61-3.40 intended a medium
level, the 3.41-4.20 indicated a high level, and the 4.21-5.00 indicated a very high
level of agreement with the items in the questionnaire. Therefore, items that scored a
mean of 3.41 and above were considered positive, while the items that scored 2.60
and below were considered negative.
On the other hand, the second section (B) of the instrument was
analyzed qualitatively by reading the student teachers’ written responses repeatedly
and analyzing them to generate codes. Then similar codes were classified under one
family or category. The result was three broad themes emerging from the analysis
which represent the positive and negative points of the teaching practice and the
student teachers’ suggestions to improve their teaching practices.
Results and Discussion
1. EFL student teachers’ perceptions of teaching practice
The analysis of the participants’ responses to items 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of the
questionnaire revealed that they had positive perceptions of their teaching practice in
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general. This could be seen from the total mean score (3.5) of the first six items of the
questionnaire. A close look at the analysis of each item in Table 2, showed that most
of the participants strongly agree that teaching practice experience developed their
teaching skills and classroom management (4.62). The mean score of item number 5
(3.95) showed that the majority of the participants had taught more than three periods
per week. This could be interpreted that they valued the number of periods they
taught every week. However, the mean score of item number 6 was relatively low
(2.92), which indicates that the participants were not content with the length of the
teaching practice. Further, items 2, 3, and 4 received medium level mean scores;
3.02, 3.33, 3.17 respectively which indicated that the participants were not quite
satisfied with their teaching practice experience and the number of periods observed
by their supervisors. They also had difficulties with transportation to move from the
university to the host schools.
Table 2
Descriptive Statistics of Participants’ Perceptions of Teaching practice

No.

Item

Levels of agreement (%) (n=99)
DS

1 The teaching practice experience
developed my own teaching and classroom
management.
2 I was generally satisfied with the teaching
practice experience.

0

3 It was very easy for me to move from
university to school.

7.1

D
2.0

UD
0

A

SA

32.3 65.7 4.62

14.1 27.3 10.1 39.4 9.1
29.3 6.1

Mean S.D.
.60

3.02

1.27

38.4 19.2 3.33

1.28
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Table 2 (cont.)
Descriptive Statistics of Participants’ Perceptions of Teaching practice

No.

Item

Levels of agreement (%) (n=99)
DS

D

UD

A

Mean S.D.

SA

4 The number of periods observed by the
supervisors was sufficient to evaluate my
teaching.
5 I taught more than three periods a week.

18.2 22.2 6.1

31.3 22.2 3.17

1.46

11.1 11.1 4.0

19.2 54.5 3.95

1.43

6 The length of the teaching practice was
adequate.

27.3 21.2 5.1

25.3 21.2 2.92

1.56

Total

3.5

1.27

Findings of this category (i.e., the student teachers’ perception of teaching
practice in general) were consistent with those of Al Sohbani (2012); Faez and Valeo
(2012), who contended that the student teachers highly emphasized the importance of
the teaching practice experience to develop their teaching skills and classroom
management. In addition, these results have also confirmed those findings of Al
Sohbani (2012), who found that when the length of the teaching practice was short,
the student teachers did not receive adequate practice. However, his study was
conducted in a different context, and it is different in the number of periods observed
by supervisors which might limit the student teachers’ opportunities to interact and
receive feedback from their supervisors.
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2. EFL student teachers’ perceptions of supervision
Table 3 shows the mean scores of the participants’ perceptions of
supervision and the support they received during their teaching practice. Items 7-18
highlighted their perceptions of the cooperating teachers and university supervisors.
Only item number 10 scored a high mean (4.23) and items numbers 8 and 13 scored
low means (2.96 and 2.79 respectively). The other items 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
and 18 scored medium to high means. The total mean was recorded at 3.58 which is
relatively high, indicating that the participants have positive perceptions of their
supervisors.
Table 3
Descriptive Statistics of Participants’ Perceptions of Supervision
No. Item
7
8

9
10
11
12
13

Levels of agreement (%) (n=99)

Mean S.D.

DS

D

UD

A

SA

The school teachers were very
cooperative.
The school teachers provided
frequent and valuable feedback
regarding my teaching.
I observed experienced teachers at
the school.
The school teachers were friendly.

6.1

13.1

11.1

31.3

38.4

3.83

1.24

16.2

30.3

10.1

28.3

15.2

2.96

1.36

8.1

7.1

9.1

53.5

22.2

3.75

1.13

1.0

5.1

9.1

39.4

45.5

4.23

.89

I benefited a lot from the school
teachers.
My supervisor was helpful.

5.1

18.2

15.2

49.5

12.1

3.45

1.08

7.1

16.2

8.1

47.5

21.2

3.60

1.20

I got enough guidance from my
supervisor before teaching each
lesson.

29.3

18.2

10.1

29.3

13.1

2.79

1.47

142 มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562

Table 3 (cont.)
Descriptive Statistics of Participants’ Perceptions of Supervision
No. Item
14
15
16

17
18

Levels of agreement (%) (n=99)

Mean S.D.

DS

D

UD

A

SA

The supervisor was objective and
fair.
My supervisor provided direct and
understandable feedback.
I had enough guidance from the
supervisor before starting
teaching at the school.
The supervisor was competent.

9.1

8.1

20.2

39.4

23.2

3.60

1.20

4.0

10.1

11.1

50.5

24.2

3.81

1.05

7.1

30.3

13.1

35.4

14.1

3.19

1.22

6.1

4.0

14.1

38.4

37.4

3.97

1.11

My supervisor allowed me to try
new ideas in teaching.

5.1

12.1

11.1

44.4

27.3

3.77

1.13

Total

3.58

1.17

A closer look at the results shows that the student teachers
acknowledged that the cooperating teachers and university supervisors were helpful,
friendly, cooperative, and fair. However, they have negative perceptions of the kind
of feedback and support provided by their cooperating teachers and university
supervisors. Most of the participants were dissatisfied with the cooperating teachers’
feedback (2.97) and the guidance from the university supervisors (2.79).
These findings are in line with those of Cahn (2014) and Chien (2013),
who found that no deep learning took place from the part of the student teachers
because of their limited engagement of teaching style and lack of interaction with
their cooperating teachers. In addition, these results implicitly support the argument
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of Kourieos (2012) that supervisors should increase the number of visits and put
more emphasis on guiding student teachers during teaching practice. They should
also provide them with much feedback instead of simply assessing them.
Additionally, this part of the result contradicts with the findings of Al Sohbani
(2012), who reported that the student teachers were satisfied and appreciated the
overall supervisory support and the important values and knowledge conveyed by
their experienced supervisors. That is quite different from the results of the present
study, because of the lack of the student teachers’ interaction with their supervisors,
which is attributed to the latter’s heavy work-loads hours at their institutions.
3. EFL student teachers’ perceptions of host schools
As displayed in Table 4, the total mean score of the last five items 19, 20,
21, 22, and 23 of the questionnaire which is concerned with the student teachers’
perceptions of host school is quite high (3.68). This means that the participants have
positive perceptions of the host schools and mostly agree with the statements.
Table 4
Descriptive Statistics of Participants’ Perceptions of Host Schools
N

Item

19

The school cooperated well
with the university.
The school environment was
appropriate for the teaching
practice.
The school gave me the
textbooks needed (course
books and workbooks) for my
student teaching practice.

20

21

Levels of agreement (%) (n=99)
DS
D
UD
A
SA
13.1 21.2 17.2 29.3 19.2

Mean

S.D.

3.20

1.33

17.2

20.2

9.1

31.3

22.2

3.21

1.44

7.1

9.1

8.1

27.3

48.5

4.01

1.26
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Table 4 (cont.)
Descriptive Statistics of Participants’ Perceptions of Host Schools
N

Item

22

The school gave me the
teacher’s book needed for my
student teaching practice.
During my student teaching
practice experience, I felt that
I was an accepted member of
the school team.

23

Levels of agreement (%) (n=99)
DS
D
UD
A
SA
9.1
14.1 2.0
30.3 44.4

Mean

S.D.

3.87

1.36

5.1

1.09

6.1

5.1

38.4

45.5

4.13

Total

3.68

1.30

A deeper investigation into the descriptive analysis of the statement revealed
that the participants show positive responses to statements 21, 22 and 23. They
strongly agree with the teaching materials provided by the schools including the
textbooks and the teacher’s book. This is demonstrated in the mean scores of the
items 21 and 22 as (4.01) and (3.87) respectively. In a similar vein, the participants
revealed favourable perception towards the schools. They felt that they were accepted
members of the school team. This was declared in their responses to item 23 which
received a high mean score (4.13). These findings are fully aligned with those of Al
Sohbani (2012), which revealed that the student teachers had positive perceptions
towards the host school and were able to familiarize themselves and establish a
rapport with the host school members. However, the participants showed a
considerable negative perception towards the school cooperation with the university
item number 19 and the appropriateness of the school environment item number 20.
This was shown in the means scores of these items (3.20 and 3.21) which indicate
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that the school and university cooperation, as well as the school facilities, were not as
expected by the student teachers. It has been argued that a closer relationship
between teacher education programmes and host schools during practicum might
help the student teachers in their transition to teaching practice at schools (Villers &
Mackisack, 2011).
5. EFL student teachers’ remarks and suggestions
Analysis of the participants’ responses to Section B of the questionnaire
(i.e., three open-ended questions) revealed their positive and negative remarks
towards their teaching practice. In addition, it disclosed a list of the participants’
suggestions to improve future teaching practice at host schools.
Concerning the participants’ responses to the first open-ended question
(what do you mostly like about teaching practice?), most of them reconfirmed their
responses to Section A of the questionnaire by highlighting their positive perceptions
of the teaching practice such as getting more experience from the practice, knowing
more about the school environment, being a member of the school staff and feeling
the responsibility of teaching.
Besides those, they mentioned other positive remarks for their teaching
practice at host schools (Appendix A) which indicate their awareness of the
significant roles of their experience. Some of these positive remarks include
employing new methods of teaching, knowing new people and making good
relationships, developing the spirit of cooperation with other teachers and students at
schools, getting experience to deal with individual difference among students,
experiencing new challenges, and being encouraged to find out information of the
encountered ambiguous issues.
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On the other hand, the participants showed their displeasure by listing some
negative points (Appendix B) that they dislike about their teaching practice at
schools. Some of these negative points include the large number of students in the
class, lack of teaching materials and visual aids at schools, lack of supervisory
support and a limited number of observation visits, the short duration of the
practicum, weak level of students, the inappropriate school environment, and the lack
of facilities.
Additionally, based on the participants’ teaching experience, they offer
some practical and noteworthy suggestions (Appendix C) that they believe, could
improve future teaching practice in schools. For instance, they suggested extending
the duration of practicum, establishing halls for teaching aids and English
laboratories at schools, increasing the number of supervisory support, adding
microteaching and simulated teaching courses, increasing the number of pedagogical
knowledge related courses, and keeping a continuous contact between schools and
the university.
Recommendations
The current study aims to explore EFL student teachers’ perceptions of
teaching practice at schools in Yemen. The findings reveal that the participants gave
positive perceptions of their teaching practice, supervision, and host schools.
Nevertheless, the findings disclose some negative perceptions of the participants
especially on the kind of feedback and support provided by their cooperating teachers
and the university supervisors, and the appropriateness of the school environment.
Therefore, it is highly recommended that cooperating teachers and university
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supervisors should involve their supervisees in continuous discussion and provide
them with feedback on their teaching practices.
More importantly, the student teachers have offered some significant
suggestions based on their experience. Therefore, these suggestions should be taken
into consideration by EFL teaching education programme administers and Ministry
of Education officers for further professional development of teaching practice in
Yemen. These could contribute to plan and perform professional preparation and
training of the EFL student teachers and improve their teaching competencies.
It should be noted here that the present study is limited to a specific context
in Yemen. However, it might provide some insights, useful suggestions, and valuable
information for educators, programme directors, and decision makers in the Yemeni
contexts in general or perhaps in similar contexts of the Arab or Asian countries. For
the purpose of comparing and contrasting the findings, it would be possible and
valuable to conduct similar studies at other universities in Yemen and other EFL
similar learning and teaching contexts, particularly neighbouring Arab countries.
Future studies are recommended to investigate similar issues of EFL teacher
education programmes at other universities in Yemen and similar educational
contexts. It may also be beneficial to study and implement the Learn and Serve
Models (student observation and limited monitored teaching opportunities tied to
educational courses throughout all 8 semesters of the undergraduate program) that is
commonly used in North American schools. In addition, the Professional
Development School Model (PDS) has been proven to be extremely effective for
improving university/Pre-K to Grade 12 partnerships and the pre-service/practicum
student experience overall.
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Abstract

A study entitled “classical guitar pedagogy for college of music in Thailand” is
an integrated research aiming at 1) studying the effective teaching style in the classical
guitar of the college of music, and 2) investigating the piece of music used in the classical
guitar test of the college of music. The findings were as follows: 1) The effective teaching
styles taught in the classical guitar were varied depending on the style and musical
experience of each student with the teaching style of guitar playing techniques and teaching
technique leading to understanding the melody of the piece styles of music. 2) Repertoires
used in the classical guitar were divided into two categories: etude, used for instruction to
improve the skills, and techniques of the students to enable them to play in the pieces with
higher difficult levels. The piece used to get students understand the variety of pieces and can
convey the mood of the piece accurately according to the era of Western music.
Keywords: classical guitar instruction, classical guitar piece, college of music
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Introduction
Higher education in Thailand focuses on the production of highly qualified
personnel in each major field to the labor market. As office of the national education
commission, the prime minister's office said about tertiary education, it is a high education
aiming at developing people to enter different professions. It is the basis of major
country’s development including the development of knowledge to enhance academic
competencies in various disciplines and as a tool and a base for power, knowledge, ideas
and advanced technology for the country (Office of the National Education Commission,
1998: 1).
Development and improvement of teaching and learning quality in higher
education is essential and requires a high budget and experienced music specialists with
specialized music instruction. Hence, the college of music has been established to provide
quality of music education with effective teaching and standard. Teaching music is
important for teaching and learning in higher education in Thailand in which the teaching
and learning process is organized according to the curriculum approved or accredited by
professional organizations or the ministry of education. Higher education in music
education, which is the highest level of education in the field of music, is still to be
developed as in Thailand; there are few standard music institutes.
The competition for admission in high standard institutions continues to be
prominent. The development of higher education institutions that teach music has become
increasingly important. Both in curriculum and teaching and learning (Sutthachit, 2012:
158). In order to develop and improve the quality of music teaching in higher education, the
standard of teaching and learning should be standardized. The process and management of
teaching and transferring of knowledge to students should be focused on.
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Teaching science refers to the knowledge of learning and teaching the world has
accumulated from the past to the present. The instructor can apply to help students learn in
accordance with the target, goals, and objectives of the teaching. This knowledge is derived
from study, research, and testing based on the scientific process of psychologists and
educators (Khammani, 2009: 474).
In teaching each instrument in musical skills, there are teaching techniques or
teaching strategies varied by the specificity of the tool. However, the general principles that
should be considered and the principles that can be used as the basis for the development of
teaching music skills of each type are said to be the same and instructors can apply this
general principle in real teaching or develop it to suit the teaching skills of each instrument.
As a result, students will be able to develop their own skills in the teaching of each
instrument. The success of teaching lies in the good preparation of the good instructor with
capability and experience in teaching (Sutthachit, 2012: 242).
By the nature of classical guitar instruction, the instructor has two functions:
instruction refers to the process of teaching making the student understand the songs,
problem-solving in music lessons, learning the skills and techniques of the correct play
including elements related to musical learning. And another duty is to guide the learner as a
musician and exchange music concepts in addition to teaching to properly play the pieces
(Glise, 1997: 86-96). Therefore, teaching science is very important because it helps students
to learn effectively, meet the goals, and objectives of the course, especially in the classical
guitar practice.
Classical guitar is a musical instrument with long history and development of
over 3,000 years, and its the ancestors appeared first in the middle east that gave birth to
musical instruments in Asia and India. In a few hundred years the guitar has evolved itself
from different types of musical instruments to the present (Westbrook & Fuller, 2012: 6).
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In the present day, classical guitar is a popular instrument in Thailand. This can
be seen by regular classical guitar activities such as the Thailand International Guitar
Festival or the Asia International Guitar Festival, in which the event has shown the
number of people who are interested in classic guitars. Also, the distinctive classical guitar
of Thai people is also recognized by many countries, such as Ekachai Jiarakul, the first
Asian when he won the classical guitar contest GFA International Concert Artist
Competition 2014, which is considered to be the largest classical guitar competition in the
world (Sri Muang, 2015: 62-67).
Classical guitars are now opened to all levels of instruction. Classical guitar
instruction in higher education in Thailand, the college of music is considered a
standardized music teaching institution as it has the expertise of musicians and music
instruction. There are several classical music schools in Thailand that teach classical guitar
with different course content and teaching styles depending on the teaching experience of
each teacher. So there is no teaching style and that is conducive to students and education
standard in the future of Thailand.
With the above reasons, the researcher is interested in studying the effective
teaching style in the classical guitar of the college of music in Thailand and the piece
of music used to test in the classical guitar of the college of music in Thailand. The
researcher sets research title “Classical guitar pedagogy for college of music in
Thailand”. The data from the research will be used as a guideline for the much
development of teaching classical guitar in higher education in Thailand.
Research Objectives
1. To study the effective teaching style in the classical guitar of the college
of music in Thailand
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2. To investigate the piece of music used in the classical guitar instruction
of the College of Music in Thailand
Research Scope
This research aims at the following research areas.
1. In the content of the study, it is to study the effective teaching style in the
classical guitar of the college of music in Thailand and study the song used in the test
in the classical guitar of the college of music in Thailand.
2. In the area of the research, the college of music was purposely chosen. It
has been teaching music for over 5 years with a Classical guitar lesson course at the
undergraduate level instructed by teachers who are specialized in teaching classical
guitar, including the College of Music, Mahidol university, College of Music
Mahasarakham University, College of Music, Payap University, Music College
Rangsit University, and the Faculty of music, Silpakorn University.
3. For population and the sample, they were divided into 2 groups: (i)
administrator consisting of 5 informants providing information on management of
music education in music college, (ii) the instructor group consisting of 9 informants
who provided information on the classical guitar teaching style and the selection of
pieces for the classical guitar test.
Research Methodology
The research and methodology used in this research are as follows.
1. Study and research documents related to the classical guitar instructional
program of the college of music in Thailand, teaching methods and techniques and
pieces used to test the classical guitar of various music test institutes.
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2. Fix area for data collection and field data collection.
3. Data analysis is divided into two groups.
3.2 Effective teaching styles in classical guitar.
3.2 Repertoires used in Classical guitar lessons were divided into 4-year
levels, and the music was analyzed by 5 classical guitar experts.
4. Analysis of data based on research objectives
5. Summary of research results and discussing research findings and
suggestions
Research Results
The study entitled “Classical guitar pedagogy for college of music in Thailand”
is the integrated research with two objectives 1) an effective teaching style in the classical
guitar of the college of music in Thailand, and 2) the theme piece of the classical guitar of
the college of music in Thailand. The details are as follows.
1. Effective teaching style in the classical guitar of the college of music in
Thailand is classified into three styles:
1.1 Teaching and techniques: Teaching the classical guitar practice of the
college of music in Thailand mostly focuses on teaching students to have knowledge and
skills to lead to the specific purpose of the content and students can play the songs
correctly. The way of teaching is a demonstration model that allow students have the
opportunity to visualize, understand and permit the students to practice thinking, such as
how to produce quality of tone, the relationship between the two hands while playing the
guitar, correct sentence analysis, the interpretation of the piece correctly according to the
period of the pieces, fingering, planning, targeted practice, etc. The good technique of
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teaching music in higher education should be developed from the principles or concepts
appropriate to the development of individual students.
1.2 Music activities and learning experiences for students are divided into
two parts: (i) Activities within the curriculum including activities related to the
performance of the students, such as music performances for final exams, general concerts
participation in various shows and (ii) two extracurricular activities, such as classical
guitar playing competition activities in both domestic and international level and Classical
guitar training camp and classical guitar training in various music schools.
Benefits from gained experience, students develop their skills in classical
guitar practice and experienced the music, music competition, musical training as well as
gaining knowledge, understanding music and gaining aesthetics from listening to different
types of music to develop their musical practice corresponding to the concept of teaching
on learner- center. It is best for the learner to be well-suited to the learner's needs by
encouraging students to play an important role in learning. Learning by experience comes
from both in and outside of the classroom. The learning process will truly result in the
students’ learning.
1.3 The testing and evaluation of the classical guitar instruction of the college
of music in Thailand are divided into two types: (i) Formative Evaluation or Evaluation
during the course that is a midterm exam. It consists of a quiz exercise based on song
practice, specialized training for both left hand and right-hand training, various types of
guitar playing, Scale and Arpeggio, and instant reading testing, etc. The objective is to
develop a learner to be skillful and expertise and to improve individual’s shortcomings and
(ii) Summative evaluation. That is the assessment to grade a subject, which demonstrates the
learning outcomes of the learner in the level he /she is in. This shows the effectiveness of the
study as a whole. In the exam, five or three exam committees were used assigned to assess
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the exam. Criteria for evaluation was based on content divided into five parts: (i) accuracy of
note piece, (ii) quality of the tone, (iii) rhythm and continuity, (iv) techniques of playing, and
(v) conveying the mood of the piece.
2. The classical guitar piece for test used in the classical guitar test of the
college of music in Thailand are divided into 2 categories: (i) type of piece of music
used in the course of teaching classical guitar of the College of music in Thailand and
(ii) pieces of the guitar class of the College of music in Thailand.
2.1 The type of piece of music used in the classical guitar instructional
program of the college of music in Thailand is divided into two groups: (i) pieces for
practice is given to students to practice the skills of playing the classics of the classical
guitar. Most of the exercises will focus on the 1-3 year students. In selecting the pieces for
the students, it will be appropriate for the learner to learn pieces to study depending on
students’ ability and objective of the song to improve skill the student lacks and (ii) piece
for test is given to students to make them understand pieces in each period and can
analyze and convey the mood of piece correctly according to the style of each period. In
piece selection. In the selection of the students, criteria were based on the content of the
subject, the suitability of the learner and the advice of the instructor. In the first year, the
pieces chosen were short such as minuet and prelude whereas in the second year pieces
were prelude, minuet sarabande, and rondo etc. The difficulty level and length of pieces
like sonata, suite or variations were selected. Level and length of pieces such as sonata,
suite, variations or concerto in the 4th year were more difficult and longer than the 3rd year.
2.2 Classical guitar piece for test of the college of music in Thailand is
divided into 4 groups according to grade level, a 1-4 year with details and list of pieces as
follows.
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2.2.1 Classical guitar piece test for 1st-year students were divided
into two groups: (i) group one consisting of pieces for practice and (ii) group two
consisting of the piece for the test. In the first semester, students were allowed to choose
the piece in the group one or as suggested by their instructor. The piece chosen should
be 15 minutes long and students choose the second group of pieces or as suggested by
their teacher and a minimum length of the piece is not more than 10 minutes. In the
second semester, pieces in the group one were selected by students or as suggested by
their teacher, but the level of difficulty is more than the first semester and the length of
the piece for the test should not be lesser than 15 minutes. Students choose the 2nd group
of a piece or as suggested by their teacher, but the piece must be more difficult the first
semester and they (pieces) were not to be used in the 1st semester. The piece for the test
should not be 10 minutes in length.
Table 1
1st year student repertoire
Group
Composer
Pieces
1
Sor, F.
- Etudes No. 1-5
Giuliani, M.
- Etudes Op. 48 No. 2, 3, 4 and 5
Aguado, D.
- Etudes No. 1-11
Carcassi, M.
- Etudes Op. 60 No. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18 and 19
Tárrega, F.
- Etudes No. 1-10
Brouwer, L.
- Simple Etude No.1-10
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Table 1 (cont.)
Group
Composer
2
Milán, L.
Sor, F.
Tárrega. F.
Barrios, A.
Brouwer, L.
Domeniconi, C.
Ponce, M.
Antonio Lauro, A.
Torroba, F.M.
Villa-Lobos, H.
Pernambuco, J.
Ponce, M.Ponce, M.
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Pieces
- Pavan No. 1, 2 and 3
- Minuet in C from Sonata Op.22 and 25
- Prelude in A minor, Rosita and Pepita
- Prelude in C minor or Prelude Op. 5 No. 1
- Preludios Epigramáticos No. 1-6
- 24 Prèlude Op.20
- Prelude No. 6 and 8
- El Negrito or El Marabino
- Torija and Romance de los pinos
- Prelude No. 3 or Mazurka-Choro
- Sound of Bell
- Balletto

2.2.2 Classical guitar piece test for 2nd year students were divided
into two groups: (i) group one consisting of pieces for practice and (ii) group two
consisting of the piece for the test. In the first semester, students were allowed to choose
the piece in the group one or as suggested by their instructor. The piece chosen should not
be less than 20 minutes long and students choose the second group of pieces or as
suggested by their teacher and a minimum length of the piece for the test is not more than
10 minutes. In the second semester, pieces in the group one were selected by students or
as suggested by their teacher, but the level of difficulty is more than the first semester and
they (pieces) were not be used in the 1st semester. The length of the piece for the test
should not be lesser than 20 minutes. Students choose the 2nd group of a piece or as
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suggested by their teacher, but the piece must be more difficult the first semester and they
(pieces) were not to be used in the 1st semester. The piece for the test should not be 10
minutes in length.
Table 2
2nd year student repertoire
Group

1

2

Composer

Pieces

Sor, F.
Aguado, D.
Carcassi, M.
Tárrega, F.
Pujol, E.
Villa-Lobos, H.
Dodgson, S.
Brouwer, L.
Bach, J.S.
Sor, F.
Giuliani, M.
Llobet, M.
Barrios, A.
Mertz, J.K.
Tárrega, F.
Torroba, F.M.
Villa-Lobos, H.
Lauro, A.

- Etudes No.6-20
- Etudes No. 1, 2, 3 and 4
- Etudes Op. 60 No.5, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 21 and 24
- Etudes No.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20
- Etudes No. 1, 2, 3, 4, 5 and 6
- Etudes No.1, 6 and 8
- Etudes No.3, 5, 17 and 18
- Simple Etude No.11-20
- Dance, Sarabande from Partita in Bm
- Minuet in A or Minuet Op.11
- Minuet from Sonatina 1 Op.71
- El Testament d'Amelia and El Noi De La Mare
- Julia Florida or Villancico de Navidad
- An Malvina
- Vals in D, Pavana, Preludes, Gran Vals and Tango
- Madroños and Turégano
- Prelude No.4, 5 and Valsa Choro
- Vals Venezolano No.1 and 2
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2.2.3 Classical guitar piece test for 3rd-year students were divided
into two groups: (i) group one consisting of pieces for practice and (ii) group two
consisting of the piece for the test. In the first semester, students were allowed to choose
the piece in the group one or as suggested by their instructor. The piece chosen should
not be less than 25 minutes long and students choose the second group of pieces or as
suggested by their teacher and a minimum length of the piece for the test is not more
than 10 minutes. In the second semester, pieces in the group one were selected by
students or as suggested by their teacher, but the level of difficulty is more than the first
semester and they (pieces) were not be used in the 1st semester. The length of the piece
for the test should not be lesser than 25 minutes. Students choose the 2nd group of a
piece or as suggested by their teacher, but the piece must be more difficult the first
semester and they (pieces) were not to be used in the 1st semester. The piece for the test
(Junior Recital) should be around 30 minutes in length.
Table 3
3rd year student repertoire
Group Composer
Pieces
1
Sor, F.
- Etudes No. 18 and 20
Coste, N.
- Etudes Op. 38 No. 9, 13, 14, 20, 21 and 22
Villa-Lobos, H. - Etudes No. 2, 3, 4, 5, 9, 11 and 12
Dodgson, S.
- Etudes No. 4, 6, 12 and 13
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Table 3 (cont.)
Group Composer
2
Frescobaldi, G.
Bach, J.S.
Sor, F.
Giuliani, M.
Tárrega, F.
Barrios, A.
Ponce, M.
Torroba, F.M.
Tansman, A.
Albéniz, I.
Granados, E.
Turina, J.
Ruiz Pipò, A.
Brouwer, L.
Falla, M.
Gerhard, R.
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Pieces
- Air Con Variaciones
- Prelude in D (from Prelude, Fugue and Allegro
BWV998) and Prelude from Lute Suite BWV997
- Variations on theme of Mozart, Op.9
- Sonata in C, Op.15 and Variations on a theme of
Handel, Op.107
- Recuerdos de la Alhambra and Capricho Arabe
- Vals No. 3, 4 and La Catedral
- Sonata Meridional
- Suita Castellana and Nocturno
- Danza Pomposa
- Suite Españolas
- Danza Españolas
- Fandanguillo, Homenaje a Tárrega and Sevillana
- Cancion Y Danza No.1
- Elogio de la Danza and Tres Apuntes
- Homenaje a Debussy
- Fantasia
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Table 3 (cont.)
Group Composer
Bennett, R.R.
Rodrigo, J.
Harrison, L.
Tedesco, M.C.
Villa-Lobos, H.
Lauro, A.
Weiss, S.L.
Milano, F.
Dowland, J.
Merlín, J.L.
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Pieces
- Improptus
- En Los Trigales
- Serenade
- Tonadilla on the Name "Andres Segovia"
- Prelude No.1, No.2 and Scottish-Choro
- Vals Venezolano No.3 and 4
- Passacaglia in D major
- Fantasia
- Fantasia
- Suite del Recuerdo

2.2.4 Classical guitar piece test for the 4th year student: In the first
semester, students were allowed to choose the piece on the fixed list or as suggested by
their instructor. The piece for study chosen should not be less than 30 minutes long and
the piece with not more than 10 minutes length was chosen. In the second semester, 45minute pieces in the fixed list were selected by students or as suggested by their teacher
for the test in Senior Recital.
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Table 4
4th year student repertoire
Composer
Weiss, S.L.
Bach, J.S.
Giuliani, M.
Aguado, D.
Mertz, J.K.
Regondi, G.
Turina, J.
Torroba, F.M.
Granados, E.
Tedesco, M.C.
Koshkin, N.
Rodrigo, J.
Dyens, R.
Lauro, A.
Ohana, M.
Walton, W.
Domeniconi, C.
Mompou, F.
Tansman, A.
Villa-Lobos, H.
Martin, F.
Brouwer, L.
Sor, F.
Tárrega, F.

Pieces
- Fantasia
- Lute Suite BWV1006a, Fugue BWV1000 and BWV1001
- Grand Overture and Gran Sonata Eroica Op.150
- Trois Rondo Brillants Op.2
- Variations Mignonnes
- Variations, Sonatas and Rondos
- Sonata Op.61
- Sonatina
- Valses Poéticos
- Tarrantela
- Usher Waltz and The Prince’s Toy Suite
- Tres Piezas Españolas
- Libre Sonatine
- Seis por derecho and Suite Venezolana
- Tiento
- Five Bagatelles
- Koyunbaba
- Suite Compostelana
- Suite in Modo Polonico
- Etudes No. 7 and 10
- Prelude and Comme Une Gigue
- Danza Caracteristica, Tres Apuntes, Elogio de la Danza,
Sonata and El Decameron Negro
- Grand Solo
- Fantasia on “La Traviata” and Gran Jota
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Discussion
The study aimed to 1) study an effective teaching style in the classical
guitar of the college of music in Thailand and to 2) investigate theme piece of the
classical guitar of the college of music in Thailand.
1. An effective teaching style in the classical guitar of the college of
music in Thailand
1.1 Teaching and techniques: Teaching the classical guitar practice of
the college of music in Thailand mostly emphasizes on training students to gain
knowledge and skills conducive to the specific purpose of the content and students can
play the songs correctly. The way of teaching is a demonstration model that allow students
have the opportunity to visualize, understand and let the students to practice thinking, such
as how to produce quality of voice, the relationship between the two hands while playing
the guitar, correct sentence analysis, the interpretation of the piece correctly according to
the period of the pieces, the use of fingering, planning, targeted practice, etc. The good
technique of teaching music in higher education should be developed from the principles
or concepts appropriate to the development of individual students. This corresponds with
Khammani’s study (2009: 330). According to Khaemmanee, teaching by demonstration is
the teaching process that make students learn according to the determined objective to
give learner’s clear-cut understanding of practice and this is also corded with Liamtong
(2012 : 29-39) who maintains that important for teaching music practice, music practice
for maximum efficiency, directly to the target and achieving the objectives of the training
of musicians can be summarized into 3 principles: (i) principles before practicing by
splitting target plan, practice site ,short-term and long-term training schedule, (ii)
principle while practice by dividing problem into sub-problems to manage the problem
solving problem one by one and (iii) principle after practice, the explanation of practice
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without musical instrument and preparation in showing including being ready for show.
This corresponds with Glise (1997: 86-96) who states that by the nature of classical guitar
instruction, the instructor has two functions: instruction refers to the process of teaching
making the student understand the repertoire, problem-solving in music lessons, learning
the skills and techniques of the correct play including elements related to musical learning.
And another duty is to guide the learner as a musician and exchange music concepts in
addition to teaching to properly play the piece of the classical guitar.
1.2 Music activities and learning experiences for students are divided into
two parts: (i) activities within the curriculum and (ii) extracurricular activities. The
experience gained is that the learner develops the skills and experience of the music, music
competitions, etc., to develop their musical practice skills in accordance with Khammani’s
work (2009: 119-120). According to her, the concept of teaching based on the learner as a
center of learning is appropriate for the learner and the maximum benefit that the learner
should receive by encouraging students to play an important role in learning. Learning by
experience comes from both in and outside of the classroom. The learning process will truly
result in the learner learning. It is in line with Pratyapruet’s work (2012: 427-428) stating that
in the context of the higher education institutions, it should promote the learning of students
using various experiences, such as organizing learning experiences outside the classroom,
in-class classroom management by providing students with a proactive role in classroom
activities, field trip Including encouraging students to reflect on their everyday activities.
1.3 Measurement and Evaluation: the evaluation of the classical guitar
instruction of the College of music in Thailand is divided into two types: evaluation in the
process and evaluation after teaching. This is consistent with Sutthachit (2012: 248-249).
According to him, the type of assessment is generally divided into two categories and criteria
for testing and assessment are divided into five parts: the accuracy of the noted piece, sound
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quality, rhythm and continuity, a technique for playing, and the mood of the piece. Each
assessment is divided into four levels: best, good, fair, and improvement.
2. Composition (pieces) used for the test in the classical guitar of the college of
music in Thailand are divided into two groups: (i) piece for practice to use for practice the
skills of playing classical guitar of the learner. Most of this repertoire are in pieces taught
in years one-three and (ii) pieces for the purpose of giving students an understanding of
the music of different periods conveying the mood of the piece correctly. Students must
have the knowledge and ability to play the composition properly according to the style of
each era. This is in line with Yamaha Music School's classical guitar test. The score is
based on Grade 7-4. Piece test is divided into two main groups, A and B. Group A
consists of the composition for practice and technique development whereas Group B, C,
and D test repertoire divided into different musical styles into different periods. The test
takers will be required to play these two groups of pieces in the test (Siam Music Yamaha:
2). This corresponds with the piece of the classical guitar test of the Trinity College. In the
pieces used for the test for intermediate-level examination (Grade 4-8), pieces are divided
into two groups: A group is compositions for practice whereas pieces in Grade 6-8, most
of them are a renaissance and baroque. Group B is a variant of the classical music of the
20th century (Trinity College London, 2015 : 8). It is clear that the pieces for practice is
essential for classical guitar lessons and they are compulsory pieces for 1-3 year students
and also in the pieces for guitar test of the college of music in Thailand to provide students
with the skills and techniques to play the guitar so that they can use them (pieces) to play
different types of music.
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Recommendations
1. The effective teaching style of the classical guitar of the college of music in
Thailand give the benefits in terms of knowing the principles and methods of teaching and
the factors that contribute to the learner's learning. The evaluation criteria were reviewed
by a specialist in classical guitar teaching can be used to teach classical guitar in higher
education.
2. Classical guitar pieces of the college of music in Thailand approved by
experts in classical guitar instruction can contribute benefits to the classical guitar
instruction in higher education.
3. Suggestions for the next research:
3.1 Criteria for classical guitar in higher education in Thailand.
3.2 Criteria for classical guitar pieces at preparatory level in Thailand.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ใน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แบ่งการวิจยั 3
ขั้นตอน เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมิน
กลุ่มเป้ าหมายขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ผูอ้ านวยการ ครู ศึกษานิเทศก์ จานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 2
ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการนิเทศ จานวน 14 คน ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ประเมิน จานวน 9 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า
ยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ คือ มี
ระบบการนิเทศตามมาตรฐานวิชาชีพครู พันธกิจ คือ จัดทาแผนการนิเทศ เป้ าประสงค์ คือ
ครู มีศกั ยภาพเป็ นผูน้ ิเทศ และ 9 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ทาแผนการนิเทศทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว 2) พัฒนาครู ให้เป็ นผูน้ ิเทศ 3) ครู พฒั นาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 4) ครู มีทกั ษะ

176 มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562

ภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ครู ใช้หลักสูตรอย่างมีประสิ ทธิภาพ 6) ครู มี
การวิจยั ในชั้นเรี ยน 7) ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครู 9) ให้ขวัญและกาลังใจอย่างสม่าเสมอ ยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
และความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
คาสาคัญ: ยุทธศาสตร์การนิเทศ, การนิเทศการศึกษา
Abstract

The purposes of this research were to study the supervision strategies for
developing the teachers of the small-sized schools under the Secondary Education
Service Area Office 28. The research has been divided into three phases. The target
group of the first phase consisted of three directors, three teachers and three
education supervisors. The target group of the second phase was composed of 14
experts in education supervision. And the target group of the third phase consisted of
nine experts in evaluation. The research tools were interview form, questionnaire,
and evaluation form. The research findings revealed that the supervision strategies
for developing the teachers of the small-sized schools consisted of vision: supervision
system in line with teacher professional standards, mission: making supervision
plans, strategic item: teachers with supervision efficiency, and nine strategies: 1)
making supervision plan in a short and long terms, 2) development of teachers for
being a supervisor, 3) teachers developing themselves based on professional
standards, 4) teachers with English and information technology abilities, 5) teachers
using curricular effectively, 6) teaching conducting action research, 7) teachers using
media and information technology, 8) creation of attitudes towards teacher
profession, and 9) establishment of morale and support regularly. The
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appropriateness, possibility and utilization of these strategies was found at the highest
level in all aspects.
Keywords: supervision strategies, education supervision
บทนา

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลมุง่ เน้นให้
คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้ าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1)
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่วนของสังคม หลักการและกรอบแนวคิดในการบริ หารและจัดการศึกษา จึงเน้นการ
ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ มีความสามารถ
ดังนี้ 1) สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ 2) มี
ความสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ 3) มี
จิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็ นกลุ่ม 4) มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและความภูมิใจในความเป็ นไทย และ
สามารถก้าวทันโลก (Ministry of Education, 2009)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รักการอ่าน มีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ มีความสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็ นกลุ่ม มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสานึก และความภูมิใจในความเป็ นไทย ยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รังเกียจการ
ทุจริ ต และต่อต้านการซื้อสิ ทธิ์ขายเสี ยง และสามารถก้าวทันโลก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรี ยนสูงขึ้น มีทกั ษะและความรู ้พ้นื ฐานทั้งในการดารงชีวติ และในการทางานอย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ (Office of the Education Council, 2009: 9-12)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทัว่ ถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสูตร ปัจจุบนั มีสถานศึกษาใน
สังกัด ที่มีนกั เรี ยนต่ากว่า 120 คน ซึ่งสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาสาคัญ 2 ประการ
คือ 1) นักเรี ยนจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต่า และ 2) สถานศึกษา
ขนาดเล็กขาดประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ (Office of the Basic Education
Commission, 2016)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรื อ สมศ. กล่าวถึงปั ญหาโรงเรี ยนขนาดเล็ก พบปั ญหา 5 ประการที่เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นพื้นที่นอกเขตเมือง
หรื อในพื้นที่ห่างไกล ทาให้โรงเรี ยนขนาดเล็กไม่ได้รับการส่งเสริ มและพัฒนา ดังนี้ 1)
ปั ญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับต่า 2) ขาด
แคลนงบประมาณ ส่งผลต่อจานวนบุคลากร ครุ ภณั ฑ์และสื่ อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ
รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารสถานที่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน แต่
อย่างไรก็ตาม ถ้าบุคลากรในสถานศึกษานั้นๆ มีประสิ ทธิภาพ และเรี ยนรู ้ในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) จานวนบุคลากรครู มีไม่เพียงพอ ทาให้
นักเรี ยนไม่ได้รับความรู ้ที่เหมาะสมในแต่ละชั้นเรี ยน 4) ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่
มีคุณภาพ จากข้อมูลการประเมินสถานศึกษา ระบบเครื อข่าย ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการหรื อไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 5) สถานศึกษาขาดการนาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาใช้ปรับปรุ งพัฒนา วางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (Office
of Education Quality Assessment and Assessment, 2016)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรี สะเกษ และ
จังหวัดยโสธร) มีหน้าที่บริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุค
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ใหม่ (พ.ศ.2553-2561) และต้องดาเนินการตามกรอบการปฏิรูปการศึกษารอบสอง รวม
4 ด้าน คือ ปฏิรูปครู ยคุ ใหม่ ปฏิรูปนักเรี ยนยุคใหม่ ปฏิรูปสถานศึกษายุคใหม่และ
ปฏิรูปแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ กาหนดเป้ าหมายการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณภาพ ที่ผา่ นมา
พบว่าการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ยังมีอุปสรรคบางประการ เช่น
การพัฒนาครู ยงั ไม่เป็ นรู ปธรรม การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ยงั ไม่เกิด
ประสิ ทธิภาพ ขาดกรอบแนวคิด ทิศทาง รู ปแบบ และวิธีการที่เป็ นระบบในการพัฒนา
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาครู ซ่ ึงเป็ นบุคลากรหลักที่จะ
รับผิดชอบหน้าที่สาคัญ คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็ นกระบวนการวางแผนที่มี
องค์ประกอบหลัก 6 ประการ คือ พันธกิจ (Mission) เป็ นสิ่ งที่สื่อถึงภารกิจหลักของ
องค์การ ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาที่จะกาหนดการดารงอยูข่ ององค์การ จุดมุ่งหมาย (Goal)
คือผลลัพธ์ปลายทาง (Outcomes) ที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต วัตถุประสงค์
(Objective) เป็ นผลผลิต (Output) ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเมื่อได้กระทาสิ่ งต่าง ๆ ตามที่ได้
กาหนดพันธกิจไว้ วัตถุประสงค์จึงต้องกาหนดให้ชดั เจน วัดได้ และปฏิบตั ิได้เป็ น
รู ปธรรม (Wisanwet, 1997: 16) และ จากการศึกษาความหมายของยุทธศาสตร์ ของ
Office of Education Quality Assessment and Assessment (Public 0rganization)
(2010: 10) Swangmek (2009: 87) และ Mintzberg (1996: 10-16) สรุ ปได้วา่
ยุทธศาสตร์เป็ นวิธีการหรื อแผนการสร้างและพัฒนาวิธีปฏิบตั ิ เพื่อระดมและจัดสรร
ทรัพยากรให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่ได้ถูกกาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อหาโอกาส (Opportunity) และ
ภยันตราย (Threat) ตลอดจนการวิเคราะห์หาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง
(Strength) และกาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) ในการมองอนาคตให้ถกู ต้อง กาหนดภารกิจ
(Missions) ที่ขยายความหมายของวิสยั ทัศน์ให้ชดั เจน กาหนดเป้ าหมาย (Goal) ที่ระบุ
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ถึงจุดหมายปลายทางขององค์กรที่เป็ นส่วนรวม และวัตถุประสงค์ (Objective) จะเป็ น
จุดหมายปลายทางของการดาเนินงานในระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็ นแนวทางหรื อวิธีทางาน
ที่ดีท่ีสุด เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ ภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
การนิเทศการศึกษา เป็ นการพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนส่งผลไปสู่การ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนด้วยความร่ วมมือระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ ในการช่วยเหลือ
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการนิเทศ การศึกษาเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน
(Wongnutarot, 2005: 16; Harris, 1985: 10; Office of the Education Council, 2003:
213)
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อ
พัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วิธีดาเนินการวิจยั
ยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดาเนินการวิจยั โดยใช้วธิ ีการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) มีการดาเนินการวิจยั 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การดาเนินการระยะนี้ใช้การ
วิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์และครู สาย
ผูส้ อน จานวน 9 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
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ระยะที่ 2 สร้างยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การดาเนินการระยะนี้ใช้การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ นาข้อมูลที่ได้ในระยะที่ 1 มาศึกษาร่ วมกับการทาการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) แล้วยกร่ างยุทธศาสตร์การนิเทศ
เพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 นาร่ างที่ได้ประเมินความสอดคล้อง และความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 14 คน
ระยะที่ 3 ทดลองใช้ยทุ ธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นายุทธศาสตร์ที่ได้ในระยะ
ที่2 ไปทดลองใช้และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
จานวน 9 คน ทาการประเมินความพึงพอใจและความเป็ นประโยชน์ของยุทธศาสตร์
จากนั้น จึงนาผลการประชุมกลุ่มย่อยไปปรับปรุ งยุทธศาสตร์และนาไปใช้ต่อไป
ผลการวิจยั
ยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ใช้วธิ ีการวิจยั และพัฒนา มี
การดาเนินการวิจยั 3 ระยะ ดังนี้
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
เกี่ยวกับสภาพปั ญหา อุปสรรค และความต้องการในการนิเทศ พบว่า สภาพปั ญหา
อุปสรรคในการนิเทศ มีดงั นี้ การนิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์มีจานวนจากัด
ครู มีภาระงานอื่นมาก คณะกรรมการนิเทศภายในระดับโรงเรี ยนขาดความรู ้ความเข้าใจ
และขาดการวางแผนร่ วมกัน บุคลากรมีจานวนน้อยไม่เพียงพอทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการนิเทศได้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอได้ ขาดความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย วิธีการ ขาดการประเมินผล ไม่มีการแจ้งผลให้ผรู ้ ับการนิเทศทราบ
สถานศึกษาขนาดเล็กมีความต้องการการนิเทศ คือทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น
และความเข้าใจที่ตรงกันจะช่วยให้ครู ได้พฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ครู ส่งเสริ มให้ครู ได้เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถและนาความรู ้มาปรับปรุ งวิธีสอน
กระตุน้ ให้เกิดแนวคิดใหม่แก่ครู โรงเรี ยนขนาดเล็กแต่ละแห่งมีสภาพปั ญหาและความ
ต้องการที่ต่างกัน การพัฒนาผูน้ ิเทศจากภายในจะทาให้ทราบสภาพปั ญหาได้ชดั เจน
ผูบ้ ริ หารและครู มีความคุน้ เคย และทราบสภาพปั ญหาในโรงเรี ยน จึงมีความพร้อมและ
ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือครู ได้สะดวก รวดเร็ ว ตรงวัตถุประสงค์ยงั เป็ นการ
เสริ มสร้างขวัญและกาลังใจของครู ในการทางานให้มีความภูมิใจในวิชาชีพครู
2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) พบว่า จุดแข็ง
ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีความรู ้ความสามารถและชานาญในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สามารถนิเทศเพื่อพัฒนาครู ได้ จุดอ่อน พบว่า การนิเทศเพื่อพัฒนา
ครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขาดความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย วิธีการ ขาดการ
ประเมินผล ไม่มีการแจ้งผลให้ผรู ้ ับการนิเทศทราบ ผูน้ ิเทศขาดประสบการณ์ ขาด
เทคนิควิธีการ ทาให้การนิเทศไม่บรรลุเป้ าหมาย ไม่ตรงตามความต้องการของครู ขาด
การยอมรับซึ่งกันและกัน และที่สาคัญยังไม่มีการนาผลการนิเทศภายในมาปรับปรุ ง
พัฒนาการเรี ยนการสอนและการพัฒนาตนเอง โอกาส พบว่า เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ให้การสนับสนุน และดาเนินการมอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
จุดเน้น มาตรฐานการปฏิบตั ิงานโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 การบริ หารและการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Base Management) ให้กบั โรงเรี ยนใน
สังกัดทุกปี การศึกษา และมีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา อุปสรรค พบว่า ครู มีภาระงานอื่นมาก
บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอ ไม่มีรูปแบบการนิเทศที่ชดั เจน ไม่มีสื่อหรื อเครื่ องมือ
นิเทศที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของครู ผสู ้ อน การตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในระดับโรงเรี ยนขาดความรู ้ความเข้าใจและขาดการวางแผนร่ วมกันของผูน้ ิเทศ
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการนิเทศได้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอได้
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ยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีดงั นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริ มให้มีการจัดทาแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาครู ใน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ในรู ปของแผนงาน โครงการนิเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผูบ้ ริ หารและครู ที่มีศกั ยภาพมาเป็ นผูน้ ิเทศที่
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริ มสร้างให้ครู มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของครู ให้มีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับครู ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาครู ในการใช้หลักสูตรให้มีประสิ ทธิภาพ จัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทักษะผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริ มให้ครู มีการวิจยั ทางการศึกษาประกอบด้วย 5
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สนับสนุนให้ครู พฒั นาและใช้สื่อการสอน สิ่ งอานวยความ
สะดวก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ตลอดจนแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างค่านิยมให้ครู มีความเป็ นครู มีการพัฒนาการของ
วิชาชีพครู ทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพครู สร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพด้านการนิเทศ (PLC) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ผูบ้ ริ หารสนับสนุน ส่งเสริ ม ให้ครู ได้เกิดการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานในหน้าที่ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
3. ผลการประเมิน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความเหมาะสม อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด( = 4.57) ความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับ มาก ( x = 4.36)
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจของครู ผชู ้ ่วย ครู ที่มีต่อ
ยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =
4.74)
5. มาตรฐานความเป็ นประโยชน์ พบว่า ความเป็ นประโยชน์ของยุทธศาสตร์
การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.60)
อภิปรายผล
มีประเด็นที่ตอ้ งนามาอภิปรายผลดังนี้
1.สภาพปั ญหา อุปสรรค และความต้องการในการนิเทศ พบว่า ศึกษานิเทศก์
มีจานวนจากัด ครู มีภาระงานอื่นมาก คณะกรรมการนิเทศภายในขาดความรู ้ความเข้าใจ
และการวางแผนร่ วมกัน บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอ ไม่สามารถนิเทศได้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ขาดความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย วิธีการ ขาดการ
ประเมินผล ไม่มีรูปแบบการนิเทศที่ชดั เจน ไม่มีสื่อหรื อเครื่ องมือนิเทศที่มีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการ ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน และไม่มีการแจ้งผลให้ผรู ้ ับการนิเทศ
ทราบ สถานศึกษาขนาดเล็กมีความต้องการการนิเทศ คือทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์
จุดเน้น และความเข้าใจที่ตรงกัน สถานศึกษาขนาดเล็กมีสภาพปั ญหาและความ
ต้องการที่ต่างกัน ผูบ้ ริ หารและครู มีความคุน้ เคย และทราบสภาพปั ญหาในโรงเรี ยนจึง
มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือครู ได้สะดวก รวดเร็ ว ตรงวัตถุประสงค์ยงั เป็ นการ
เสริ มสร้างขวัญและกาลังใจของครู ในการทางานมีความภูมิใจในวิชาชีพครู การนิเทศ
การศึกษา คือการพัฒนางานที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิ ทธิภาพครู สอดคล้องกับแนวคิดของ Burton and Brueckner (1965:
71- 72) และ Maneesri (1999: 27 -28) ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 ด้าน คือ ความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ การปฏิบตั ิงาน และการปฏิบตั ิ
ตน
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2. การสร้างยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลจากโรงเรี ยนขนาดเล็ก
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของโรงเรี ยน
นามาพัฒนายุทธศาสตร์ ได้รายละเอียดดังนี้ 1) วิสยั ทัศน์ 2) พันธกิจ 3) เป้ าประสงค์
และ 4) ยุทธศาสตร์จานวน 9 ยุทธศาสตร์ 45 กลยุทธ์ สอดคล้องกับงานวิจยั และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Upapinjai (2010: 179-182) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนากลยุทธ์การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่สูงภาคเหนือ พบว่า กลยุทธ์การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1) สร้างสมัชชา
การศึกษาชุมชน 2) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการสร้างเครื อข่ายการระดม
ทุนและทรัพยากรในเพื่อพัฒนาการศึกษา 3) พัฒนาภาวะผูน้ าในการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมของชุมชนและ 4) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรี ยนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wiangkamonutakhod (2011:
214-215) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาที่ยงั่ ยืน พบว่า กลยุทธ์การบริ หารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาที่ยงั่ ยืนควรประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลักคือ (1) พลิกโฉม
การวิจยั เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (2) วัดผลประเมินผลการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (3) ปรับการ
เรี ยนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและ (4) เปลี่ยนกระบวนทัศน์หลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hanklar (2011: 214-217) ได้ทาการ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน พบว่า กลยุทธ์การบริ หาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพือ่ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 13 กลยุทธ์รอง และ 68 วิธีการได้แก่ กล
ยุทธ์หลักที่ 1 ริ เริ่ มสร้างสรรค์สมั พันธ์ชุมชนประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่
2 เพิม่ พลังศักยภาพการวางแผนประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 3 การเพิม่
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ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานสู่ความเป็ นเลิศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลัก
ที่ 4 มุ่งสร้างคุณภาพการประเมินผลสู่ความเข้มแข็งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง และ
กลยุทธ์หลักที่ 5 มุ่งสู่ความสาเร็ จและรับผลประโยชน์ร่วมกันประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
รองและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chaiheng (2011) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขต
เมืองและชนบท พบว่า กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบท ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 14 กลยุทธ์
รอง และ 66 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบตั ิ แยกตามกระบวนการบริ หารและความ
ต้องการจาเป็ น ดังนี้1) กลยุทธ์เสริ มสร้างขีดความสามารถในการนาแผนทรัพยากรทาง
การศึกษาสู่ การปฏิบตั ิเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการดาเนินการมี 1 กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์รอง และ
31 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบตั ิ 2) กลยุทธ์พฒั นาระบบการประเมินผลการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการประเมินผลมี 1 กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์รอง
และ 16 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบตั ิ และ 3) กลยุทธ์เสริ มสร้างขีดความสามารถใน
การวางแผนทรัพยากรทางการศึกษาเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการวางแผนมีกลยุทธ์หลัก 4
กลยุทธ์รองและ 19 กลยุทธ์ระดับแนวทางปฏิบตั ิ
3. การประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.57) ความเป็ นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์อยูใ่ นระดับมาก ( x =4.36) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hanmanop (2015)
ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน พบว่า ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pindawarasunan (2015: 69-82) ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ผลการกาหนดกลยุทธ์หลักทั้งหมด 7 กลยุทธ์
พบว่า ด้านความถูกต้องด้านความเหมาะสมด้านความเป็ นไปได้และด้านการใช้
ประโยชน์อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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Kongwimol (2015: 174-178) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวติ ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า
มีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากทุกระดับและทุกด้าน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Phucharoen (2016: 224-228) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนากลยุทธ์การผลิตครู พลศึกษาในศตวรรษที่21 พบว่า ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มี
ความเหมาะสม และเป็ นไปได้ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู ผชู ้ ่วย ครู ที่มีต่อยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อ
พัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.74) เมื่อพิจารณาตามรายการเรี ยงลาดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ยุทธศาสตร์มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ยนขนาดเล็กได้ ยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ การจัดเรี ยงลาดับใน
เนื้อหายุทธศาสตร์ ความชัดเจนทางด้านภาษาที่ใช้และการพิมพ์ เข้าใจง่าย สะดวกใน
การนาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง ความครอบคลุมของเนื้อหาในยุทธศาสตร์ วัสดุ สื่ อ ที่
เสนอในยุทธศาสตร์สามารถนามาใช้ในสถานการณ์จริ งได้ ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์หลักการ และเหตุผล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Robbins and Coulter
(2009: 61-06A) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ทางานของครู ประถมศึกษาและระดับการปฏิบตั ิการนิเทศแบบคลินิกที่ใช้ในโรงเรี ยนที่
ครู เหล่านั้นทาการสอน และยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบว่าการเพิ่มการปฏิบตั ิการนิเทศ
แบบคลินิกจะเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ครู ได้หรื อไม่ ผลการวิจยั พบว่าโรงเรี ยนที่มี
ระดับการปฏิบตั ิการนิเทศแบบคลินิกอยูใ่ นระดับสูงและระดับปานกลาง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญต่อความพึงพอใจในการทางานของครู
5. ผลการศึกษาความความเป็ นประโยชน์ยทุ ธศาสตร์การนิเทศเพือ่ พัฒนา
ครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.60) ยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาด
เล็ก ที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
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การศึกษาในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ทาให้ครู บุคลากรได้พฒั นาเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์ โดยการนาแนวคิดใหม่เข้ามาใช้ เช่น การการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
ทักษะผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 และชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Phetkamthong (2012) ได้ทาการ ศึกษา
เกี่ยวกับ การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชรเขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า ด้านการใช้ประโยชน์ของกลยุทธ์ มาตรการและตัวชี้วดั มีผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับมากและมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. โรงเรี ยนที่จะนายุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไปใช้ควรศึกษาคู่มืออย่าง
ละเอียด และทาความเข้าใจกับบุคลกรทุกฝ่ ายให้เข้าใจจุดมุ่งหมาย และบทบาทหน้าที่
ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ความสาเร็ จของยุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ขึ้นอยูก่ บั ความร่ วมมือของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
และหน่วยงานต้นสังกัด สหวิทยาเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยความเป็ น
กัลยาณมิตร การยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างคณะทางาน รวมทั้งนาผลการประเมินมา
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
3. ควรสนับสนุนให้มีชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพด้านการนิเทศการศึกษา
(Professional Learning Community) ที่ยงั่ ยืน อาจจัดตั้งชมรมทางวิชาการ หรื อ
เครื อข่ายวิชาการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงวิชาการ
ระหว่างครู ผสู ้ อน โดยอาจนาสื่ อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่ อสาร
4. การวิจยั ครั้งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรนายุทธศาสตร์การนิเทศเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรี ยนขนาดเล็กที่สร้างขึ้นไป

Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 189

ประยุกต์ใช้กบั การนิเทศในโรงเรี ยนขนาดกลาง หรื อประยุกต์ใช้ในเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
The Influence of Perception about Supervisor’s Leadership Styles on
Employee Engagement of Supporting Staff in Thai University:
A Case Study of Kasetsart University Bangkhen Campus
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สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Program of Human Resource and Organization Development, School of Human Resource
Development, National Institute of Development Administration

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ และเพื่อเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ งั คับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกัน จากกลุ่มตัวอย่าง 465 คน โดยการใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน ค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั
พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปนั้นมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวมถึงด้าน
การยอมรับเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และค่านิยม และด้านความปรารถนาที่จะดารงความ
เป็ นสมาชิกภาพ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ในขณะที่ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและแบบปล่อย
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ตามสบายนั้นมีอิทธิพลต่อด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็ จของ
องค์การ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวม รวมถึงด้านการยอมรับเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และค่านิยม และด้านความ
ปรารถนาที่จะดารงความเป็ นสมาชิกภาพขององค์การแตกต่างกัน
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า, ความผูกพันต่อองค์การ, บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
Abstract

This research aims to study the influence of perception about supervisor’s
leadership styles on employee engagement and to compare the employee engagement
level of supporting staff in Kasetsart University Bangkhen Campus. This was
categorized according to supervisor’s personal factors: sex, age and years of
experience working with supporting staff. The 465 stratified random samples were
Kasetsart University’s supporting staff. Data were collected by the questionnaires,
and statistical data analysis techniques were Multiple Regression Analysis, t-test and
One-Way ANOVA. The findings indicated that transformational leadership had the
influence on the overall employee engagement, including the aspects of acceptance
of a target, vision, and value, and a desire to maintain organizational membership, at
0.01 level of significance. In addition, transformational leadership and laissez-faire
leadership had influence the aspect of striving for the success of organizations at the
significance levels of 0.01 and 0.05, respectively. Besides, supporting staff with
different years of experience working with current supervisors had a different level of
overall employee engagement.
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บทนา

โลกในยุคปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วทั้ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาทัว่ โลกรวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต่างต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่มีความรุ นแรง
มากยิง่ ขึ้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างจาเป็ นต้องดาเนินกิจการโดยคานึงถึงความ
อยูร่ อด พร้อมทั้งวางแผนเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงต้อง
สานต่อเจตนารมณ์ของการเป็ นสถาบันที่ผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุ
นี้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนา ปรับตัว และวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้ (Ngammongkolwong, 2017)
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2558
จากเดิมที่เคยเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐส่งผลให้
มหาวิทยาลัยจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกาหนดนโยบาย การบริ หารงานด้าน
ต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ (Kasetsart University, 2015a) จึงเห็น
ได้วา่ มหาวิทยาลัยนั้นจาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมในการบริ หารจัดการงานด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับได้วา่ มีความสาคัญยิง่
เนื่องด้วยทรัพยากรบุคคลนั้นเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่ดาเนินงานและบริ หารจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้จึงต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการผูซ้ ่ ึงมีภารกิจหลักในการดาเนินงานสนับสนุนทางวิชาการและเป็ นผู ้
ขับเคลื่อนการดาเนินการต่างๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา (Kasetsart University, 2015b)
ซึ่งหากปราศจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแล้วนั้น ก็จะปราศจากบุคลากรสาคัญ
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ในด้านการปฏิบตั ิการ ดาเนินการนายุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการดาเนินงานต่างๆ
ไปสู่กระบวนการปฏิบตั ิให้สาเร็ จลุล่วง ยิง่ ไปกว่านั้นในสถานการณ์ปัจจุบนั หลังจากที่
มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย การรับรู ้ภาวะผูน้ าของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการนั้นยังมีความไม่ชดั เจนและไม่เข้าใจถึงแนวทางการบริ หารจัดการ
งานของผูบ้ งั คับบัญชา จึงก่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานอันไม่สอดคล้องต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อเป็ นเช่นนี้อาจก่อให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคต่อการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ จึงเห็นได้
ว่าการบริ หารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยนั้นมีความสาคัญ
และเป็ นประเด็นเร่ งด่วนที่เอื้อต่อการปรับปรุ งและพัฒนามหาวิทยาลัย
ปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้บุคลากรมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่
ยอมรับภารกิจและเป้ าหมาย ตลอดทั้งมีความจงรักภักดีเพื่อสร้างผลลัพธ์แห่ง
ความสาเร็ จทั้งในระดับบุคคลและองค์การได้น้ นั ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร (Sarti, 2014) ซึ่งการที่องค์การจะรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ใน
องค์การได้จาเป็ นต้องมีผบู ้ งั คับบัญชา (Supervisor) ที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน โดย
Melcrum (2015) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องพลังขับเคลื่อนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงาน โดยให้
บุคลากรระบุสามสิ่ งที่สาคัญที่สุดจากทั้งหมดสิ บห้าสิ่ งที่ขบั เคลื่อนและสร้างความ
ผูกพันที่มีต่อองค์การได้ พบว่า ร้อยละ 48 ของบุคลากรระบุวา่ ผูบ้ งั คับบัญชา
(Supervisor) คือผูท้ ี่เป็ นพลังขับเคลื่อนสาคัญที่สุดที่เป็ นหัวใจสาคัญในการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วจึงอาจกล่าวได้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญยิง่ ในการขับเคลื่อนและสร้างความผูกพันต่อองค์การ (Kouzes & Posner,
2012) โดยผูบ้ งั คับบัญชานั้นมีบทบาทสาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
วางแผน กาหนดแผนการดาเนินงาน เป็ นผูส้ ื่ อสารและให้การยอมรับชื่นชมและรางวัล
แก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี รวมถึงเป็ นผูท้ ี่สามารถโน้มน้าวจูงใจและมี
อิทธิพลต่อความรู ้สึกและความมัน่ คงทางจิตใจด้วยการส่งเสริ มและสนับสนุน
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สภาพแวดล้อมที่ดีต่อความรู ้สึกและจิตใจแก่บุคลากร (Popli & Rizvi, 2016) อีกทั้ง
Hay (2012) ยังได้ทาการศึกษาแนวโน้มของความผูกพันต่อองค์การทัว่ โลก โดยศึกษา
การรับรู ้และความรู ้สึกที่มีต่อผูบ้ งั คับบัญชาของบุคลากรจาก 330 องค์การใน 50
ประเทศ พบว่า ความตั้งใจและเหตุผลที่ทาให้บุคลากรลาออกจากงานเนื่องจากการไม่มี
ความสุขและไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งเป็ นผลมาจากการรับรู ้ของบุคลากรที่
มีต่อพฤติกรรมและรู ปแบบการทางานของผูบ้ งั คับบัญชา นอกจากนี้ยงั ได้มีการศึกษา
ต่อไปถึงการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าโดย Vito, Higgins and Denney (2014) พบว่า การ
รับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและภาวะผูน้ าเชิงแลกเปลี่ยนมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง จึงกล่าวได้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ขับเคลื่อนและสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดย Bass &
Avolio (1990)ได้แบ่งทฤษฎีภาวะผูน้ านี้ออกเป็ น 3 รู ปแบบได้แก่ 1) รู ปแบบภาวะผูน้ า
เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ ากระตุน้ โน้มน้าว ใช้
อิทธิพล ตลอดจนสามารถเปลี่ยนแปลงให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานให้
เกินความคาดหวังที่ต้งั ไว้และกลายเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพได้ ซึ่งผูน้ าจะต้องไม่คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน แต่อทุ ิศตนเพือ่ ส่วนรวม โดยภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป มีองค์ประกอบ 4
ประการ ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation)
และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration) 2) รู ปแบบ
ภาวะผูน้ าเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ าให้รางวัล
หรื อลงโทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงาน โดยผูน้ าจะใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเพื่อเสริ มแรงตามสถานการณ์ และจะจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิงาน
ในระดับที่คาดหวังไว้ ซึ่งผูน้ าจะมีส่วนช่วยให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาบรรลุเป้ าหมายโดยการ
เชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความสาเร็ จตามเป้ าหมาย ไม่เกินกว่าเป้ าหมาย
ที่ต้ งั ไว้ (Afshari & Gibson, 2016) โดยภาวะผูน้ าเชิงแลกเปลี่ยน มีองค์ประกอบ 2
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ประการ ได้แก่ การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) และการบริ หาร
แบบวางเฉย (Management by exception) 3) รู ปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย
(Laissez-faire Leadership) เป็ นพฤติกรรมที่ผนู ้ าหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลที่มีต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและขาดการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เป็ นรู ปแบบภาวะผูน้ าที่
ปราศจากภาวะผูน้ า โดยภาวะผูน้ ารู ปแบบนี้เป็ นการที่ผนู ้ าปล่อยให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามี
อิสระอย่างเต็มที่ ผูน้ าจะไม่มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ
ในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การนั้น เป็ น
ความรู ้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์การซึ่งมีลกั ษณะของความสัมพันธ์อนั เหนียวแน่น
และเป็ นไปในทิศทางที่ดี โดยแสดงออกมาในรู ปแบบของพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อองค์การ ภาคภูมิใจในองค์การ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้ าหมายและ
ความสาเร็ จขององค์การ โดยนักวิชาการตลอดจนองค์กรที่ปรึ กษาได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) การยอมรับเป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ และค่านิยมขององค์การ (Say) 2) ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อ
ความสาเร็ จขององค์การ (Strive) 3) ความปรารถนาที่จะดารงไว้ซ่ ึงความเป็ นสมาชิก
ภาพขององค์การ (Stay) (Mowday et al., 1979; Meyer et al., 1993; Hewitt, 2004;
Gallup, 2003)
จากความสาคัญดังที่กล่าวมาเห็นได้วา่ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ควร
ตระหนักและให้ความสาคัญถึงการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ซึ่งผลจากการศึกษานั้นสามารถนาไปใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ทางด้านวิชาการให้แก่
นักวิชาการและผูท้ ี่สนใจศึกษาผลกระทบของการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจมีลกั ษณะที่แตกต่างจากบุคลากรในองค์การเอกชนหรื อหน่วยงานของ
รัฐอื่น ๆ โดยเป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้และเป็ นการนาองค์ความรู ้ในรู ปแบบของแนวคิด
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ทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิอีกด้วย นอกจากนี้ผลจากการศึกษายังเป็ นประโยชน์ทางด้าน
วิชาชีพต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและต่อมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยนา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการออกแบบการพัฒนาบุคลากรระดับบังคับบัญชา บุคลากรจะมี
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังสามารถประยุกต์ใช้
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสายอาชีพ เช่น การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ การคัดเลือกผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานสายสนับสนุน
วิชาการ การอบรมและพัฒนาภาวะผูน้ า อันจะเป็ นการพัฒนาไปในทิศทางที่ส่งเสริ มให้
เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ งั คับบัญชาที่มีต่อ
ความผูกพันองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลของ
ผูบ้ งั คับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งใน
หน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี และสังกัดคณะ จานวนทั้งสิ้น 4,564 คน โดยการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้
กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 465 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าที่มีต่อผูบ้ งั คับบัญชา มีจานวน 21 ข้อ
และแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ มีจานวน 20 ข้อ ได้นาแบบสอบถาม
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เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาวะผูน้ าและความผูกพันต่อองค์การ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนาไปทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จานวน 30 ชุด กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ และสถิติการทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียว เพื่อ
วิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การ
ผลการวิจยั
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบเป็ นเพศชาย จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.9
และเป็ นเพศหญิง จานวน 312 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.1 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.7 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 268
คน คิดเป็ นร้อยละ 57.6 ด้านประสบการณ์การทางานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พบว่า 10-15
ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.6 ทั้งนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้
คับบัญชาด้านเพศ พบว่า เป็ นเพศชาย จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.3 เป็ นเพศ
หญิง จานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.7 และส่วนใหญ่ผบู ้ งั คับบัญชา มีอายุระหว่าง
41-50 ปี จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3 ในด้านระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า มีระยะเวลามากกว่า 10 ปี มากที่สุด จานวน 192
คิดเป็ นร้อยละ 41.3
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาสามารถแสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลของการรั บรู้ รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บังคับบัญชาที่มตี ่ อความ
ผูกพันต่ อองค์ การ
รูปแบบ ความผูกพันต่ อ
องค์การโดยรวม

ค่าคงที่
TF
TS
LF

การยอมรับเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ และค่านิยม
ขององค์ การ
B
Beta Sig
B
Beta Sig
3.372
3.225
.302 .000*
.316 .000*
.012 .868
.083 .239
.065 .152
.033 .465
2
F = 46.373 R = .089 F = 51.298 R2 = .098

ความพยายามทุ่มเท
อย่างเต็มที่เพื่อความ
สาเร็จขององค์การ
B
Beta Sig
3.351
.195 .000*
.005 .117
.098 .005*
F = 13.696 R2 = .052

ความปรารถนาที่จะ
ดารงไว้ซึ่งความเป็ น
สมาชิกภาพ
B
Beta Sig
3.206
.226 .000*
.038 .602
.003 .941
F = 24.847 R2 = .049

หมายเหตุTF หมายถึง รู ปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป, TS หมายถึง รู ปแบบภาวะผูน้ าเชิง
แลกเปลี่ยน และ LF หมายถึง รู ปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ รู ปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปเป็ นภาวะผูน้ าที่สามารถ
ทานายความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวมถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับ
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะดารงไว้ซ่ ึงความ
เป็ นสมาชิกภาพขององค์การได้ โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.302, 0.316 และ 0.226 ตามลาดับ
โดยสามารถพยากรณ์ได้วา่ เมื่อมีการรับรู ้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของบุคลากรสายสนับสนุน
เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย จะสามารถทาให้ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.302 หน่วย
ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 8.9 (ค่า R 2= 0.089) รวมถึงทาให้ดา้ นการ
ยอมรับเป้ าหมาย และค่านิยมขององค์การเพิ่มขึ้น 0.316 หน่วย ซึ่งสามารถอธิบายความผัน
แปรความผูกพันต่อองค์การด้านนี้ได้ร้อยละ 9.8 (ค่า R2 = 0.098) อีกทั้งยังจะสามารถทาให้
ด้านความปรารถนาที่จะดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกภาพเพิม่ ขึ้น 0.226 หน่วย ซึ่งสามารถ
อธิบายความผันแปรความผูกพันต่อองค์การด้านนี้ได้ร้อยละ 4.9 (ค่า R2 = 0.049) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเท
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อย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็ จขององค์การ พบว่า รู ปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดยมีค่า Beta
เท่ากับ 0.195 และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.098 ทั้งสอง
รู ปแบบมีอิทธิพลต่อด้านนี้ ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้วา่ เมื่อมีการรับรู ้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป
เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย จะสามารถทาให้ความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มที่เพื่อความสาเร็ จขององค์การเพิ่มขึ้น 0.195 หน่วย ซึ่ งสามารถอธิ บายความผันแปร
ความผูกพันต่อองค์การด้านนี้ได้ร้อยละ 5.2 (ค่า R2= 0.052) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 อีกทั้งเมื่อมีการรับรู ้ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย จะ
สามารถทาให้ความผูกพันต่อองค์การในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น 0.098 หน่วย ซึ่งสามารถ
อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 5.2 (ค่า R2 = 0.052) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ งั คับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ผลการศึกษาสามารถแสดงได้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2
ผลการเปรี ยบเทียบความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จาแนกตามเพศของผู้บังคับบัญชา
ความผูกพันต่ อองค์การ

ผู้บังคับบัญชาเพศชาย

ผู้บังคับบัญชาเพศหญิง

ค่าเฉลีย่

S.D.

ค่าเฉลีย่

S.D.

4.03

.39

4.14

.41

-2.729 .007

ด้านการยอมรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 4.05
และค่านิยมขององค์การ

.51

4.18

.50

-2.513 .016

ด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่
เพื่อความสาเร็ จขององค์การ

4.16

.40

4.23

.54

-2.189 .035

ด้านความปรารถนาที่จะดารงไว้ซ่ ึ ง 3.84
ความเป็ นสมาชิกภาพ

.56

3.95

.54

-2.044 .041

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม

t

p
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จากตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศของผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3
ผลการเปรี ยบเทียบความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จาแนกตามอายุของผู้บังคับบัญชา
ความผูกพันต่ อองค์ การ

ความแปรปรวน

ความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม

ด้านการยอมรับเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ และค่านิ ยมของ
องค์การ

ด้านความพยายามทุ่มเท
อย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็ จ
ขององค์การ

ด้านความปรารถนาที่จะ
ดารงไว้ซ่ ึงความเป็ น
สมาชิกภาพขององค์การ

df

ระหว่างกลุ่ม

Sum of
Squares
4.417

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

295.991
300.398
1.714

461
464
3

.642

ภายในกลุ่ม
รวม

116.126
117.840

461
464

.252

ระหว่างกลุ่ม

1.633

3

.544

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

116.785
118.418
.758

461
464
3

.253

ภายในกลุ่ม
รวม

139.337
140.095

461
464

.302

3

Mean
Square
1.472

.571

.253

F

Sig.

2.293

.077

2.269

.080

2.148

.093

.835

.475
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จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุของผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีผบู ้ งั คับบัญชาอายุแตกต่างกัน (ผูบ้ งั คับบัญชามีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี , ระหว่าง 31-40 ปี , ระหว่าง 41-50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี ) มีความ
ผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4
ผลการเปรี ยบเทียบความผูกพันต่ อองค์ การ จาแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่ วมกับผู้บังคับบัญชา
ความผูกพันต่ อองค์การ

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม

ด้านการยอมรับเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ และค่านิยมขององค์การ

ด้านความพยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มที่เพื่อความสาเร็ จขององค์การ

ด้านความปรารถนาที่จะดารงไว้
ซึ่งความเป็ นสมาชิกภาพของ
องค์การ

ความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

Sum of
Squares
1.822
81.620
83.442
3.222

df

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

114.618
117.840
.763

461
464
3

.249

ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม

117.655
118.418
3.183

461
464
3

.255

ภายในกลุ่ม
รวม

136.911
140.095

461
464

.297

* หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3
461
464
3

Mean
Square
.607
.177

F

Sig.

3.430

.017

1.074

4.320

.005*

.996

.394

3.573

.014*

.254

1.061
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จากตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่แตกต่างกัน (ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี , 1-5 ปี , 5-10 ปี และมากกว่า 10
ปี ) มีความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพือ่ ความสาเร็ จของ
องค์การไม่แตกต่างกัน แต่มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวมไปถึงความผูกพันต่อ
องค์การด้านการยอมรับเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความ
ปรารถนาที่จะดารงไว้ซ่ ึงความเป็ นสมาชิกภาพขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 การที่การรับรู ้ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปมี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาจมีผลมาจากการบริ หารจัดการเพื่อให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการรับรู ้ได้ถึงการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่
ดี เสี ยสละตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีวสิ ยั ทัศน์และเป็ นธรรม
ของผูบ้ งั คับบัญชา (Kasetsart University, 2017) ดังนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาจึงสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจ และแนะแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปั ญหา รวมถึงทาให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมองปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีคิดแบบใหม่ๆ จึงทาให้บุคลากรใต้
บังคับบัญชาเกิดความรู ้สึกดีๆ และภาคภูมิใจในตัวของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Vito et al. (2014) ที่ได้ทาการศึกษาการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป
ของบุคลากรในหน่วยงานย่อยต่างๆ ขององค์การ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Xirasagar (2008) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องรู ปแบบภาวะผูน้ าเต็มรู ปแบบที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ในคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า รู ปแบบ
ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เนื่องจาก
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บุคลากรมีการรับรู ้ได้ถึงการใช้อานาจอย่างมีอุดมการณ์ และการปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่าง (Role Model) ทั้งในด้านการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ความสามารถในการชี้แนะแนวทาง มุมมองใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่บุคลากร
นอกจากนี้ การที่การรับรู ้ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จขององค์การนั้น
อาจมีผลมาจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการรับรู ้รูปแบบการบริ หารงานที่
ผสมผสานกันระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป
โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน จึงทาให้เกิดความรู ้สึกว่า
ตนเป็ นส่วนหนึ่งและมีความสาคัญต่อมหาวิทยาลัย (Kasetsart University, 2017) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer et al. (1993) ที่ได้กล่าวว่า ความมีอิสระในการ
ปฏิบตั ิงานสามารถทาให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การได้มากยิง่ ขึ้น
เนื่องจากหากองค์การมีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการตัดสิ นใจในการ
ทางาน ก็จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างทุ่มเทและเกิดความพยายามที่จะ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพ
จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การที่บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมีความผูกพันต่อองค์การแปรผันตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชานั้น อาจเนื่องมาจากระยะเวลาที่ได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกันอันยาวนาน
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผูบ้ งั คับบัญชาได้
ถ่ายทอดความรู ้และทักษะในการทางานให้แก่บุคลากร จึงทาให้บุคลากรใต้บงั คับ
บัญชาเกิดความไว้วางใจ เชื่อมัน่ และเคารพต่อผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ความต้องการของ McClelland (1961) ที่ได้กล่าวถึงความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need
for Affiliation) ว่าบุคคลนั้นมีความต้องการมิตรและสัมพันธภาพที่ดีและต้องการมี
ปฏิสมั พันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม มีปฏิสมั พันธ์ทางานร่ วมกับกลุ่มและมี
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ความกลมเกลียวกันมากกว่าการแข่งขัน ด้วยเหตุน้ ีบุคคลที่มีความต้องการมิตรสัมพันธ์
มาก จึงมักจะแสดงออกโดยการคาดหวังหรื อต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นให้
มากที่สุด โดยพยายามทาตนให้สอดคล้องเข้ากับความต้องการของผูอ้ ื่น และพยายาม
เข้าใจและเข้าถึงความรู ้สึกของฝ่ ายอื่นๆ อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chanpen
(2014) ที่ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน พบว่า ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานและความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ เนื่องมาจากระยะเวลาและ
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชาทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู ้สึกผูกพันและยินดีที่จะ
ปฏิบตั ิงานอย่างทุ่มเท
สรุปผล

จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 การศึกษาอิทธิพลของการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า รู ปแบบภาวะผูน้ าที่สามารถทานาย
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวมถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับ
เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะดารงไว้ซ่ ึง
ความเป็ นสมาชิกภาพขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้น้ นั มีเพียงรู ปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (ค่า Beta
เท่ากับ 0.302, 0.316 และ 0.226 ตามลาดับ) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ในส่วนความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อ
ความสาเร็ จขององค์การนั้น ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบภาวะผูน้ าที่สามารถทานายได้
นั้น ได้แก่ รู ปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (ค่า Beta เท่ากับ 0.195) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และรู ปแบบภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (ค่า Beta เท่ากับ 0.098)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพัน
ต่อองค์การ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ งั คับบัญชาด้านเพศ อายุ และระยะเวลา
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ที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็ จขององค์การไม่แตกต่างกัน
แต่มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม รวมถึงความผูกพันต่อองค์การด้านการยอมรับ
เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะดารงไว้ซ่ ึง
ความเป็ นสมาชิกภาพขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขณะที่ผลการทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การ จาแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ งั คับบัญชาด้านเพศและอายุ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปปฏิบตั ิ
1. ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยควรวางแนวทางในการคัดเลือก เลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่ง และการอบรมและพัฒนาสายอาชีพของผูบ้ งั คับบัญชา โดยให้เป็ นไปใน
ทิศทางของภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป โดยมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาให้ผบู ้ งั คับบัญชาเกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจในการบริ หารจัดการงานด้านต่างๆ
ตลอดจนการบริ หารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใต้บงั คับบัญชาตามแนวทาง
ปฏิบตั ิของภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป (Popli & Rizvi, 2016)
2. ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการผสมผสานรู ปแบบภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและ
ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายในการบริ หารจัดการงานด้านต่างๆ โดยอาจมีการวาง
แนวทางส่งเสริ มการทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาได้มีการสร้างแรงบันดาลใจ
แนะแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางใหม่ๆ ตลอดจนมีการให้บุคลากรได้มีอิสระทาง
ความคิดและได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมที่เข้าร่ วมก็จะสามารถนาไปสู่การส่งเสริ ม
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ความผูกพันต่อองค์การในด้านความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็ จของ
องค์การมากยิง่ ขึ้น (Baumrak, 2006)
3. ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยควรวางแผนการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ใน
ระยะยาว โดยอาจมีการจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ทาหน้าที่เปรี ยบเสมือนผูบ้ งั คับบัญชา
เนื่องจากในอนาคตบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอาจต้องมีการเปลี่ยนผูบ้ งั คับบัญชา
คนใหม่ๆ เนื่องจากบุคลากรอาจได้รับการเลื่อนขั้น หรื ออาจโยกย้ายหน่วยงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยจึงควรมีการวางแนวทางจัดหาพี่เลี้ยงที่เป็ นเสมือน
ผูบ้ งั คับบัญชาในระยะยาวที่จะเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา สร้างแรงบันดาลใจ ชี้แนะ
แนวทางการปฏิบตั ิงานในระยะยาว
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั้งต่อไป
1. การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาในรู ปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพที่มีการ
สัมภาษณ์ควบคู่กบั เชิงปริ มาณเพือ่ ขยายผลการวิจยั ในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เช่น คุณภาพชีวติ ในการทางาน
การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ เป็ นต้น เพื่อให้สามารถขยายผลการวิจยั ไปยังตัวแปร
อื่นๆ ที่ช่วยเอื้อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัย
3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนทั้งใน
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน และในกากับของรัฐ เพื่อให้ครอบคลุมทุกรู ปแบบของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอาชีพอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น บุคลากรสายวิชาการ หรื อกลุ่มองค์การการศึกษาอื่นๆ เพื่อขยาย
ผลการวิจยั เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าอันจะเป็ นการพัฒนาไปในทิศทาง
เพื่อส่งเสริ มความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาการดาเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังที่ส่งต่อการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรคือผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา 2560 จานวน 8,060
คน สุ่มเป็ นตัวอย่างจานวน 427 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า สภาพภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือ
รวมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ตัวแปรภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง 5 ตัวแปรสามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาได้ร้อยละ 74.1 โดยตัวแปรด้านการปกครองกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายด้วยหลักธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาได้
สูงสุด รองลงมาเป็ นการมีวสิ ยั ทัศน์ การสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วม การเห็น
คุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความหลายหลาก และความฉลาดไหวพริ บในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาตามลาดับ
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า, ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง, การดาเนินงานของสถานศึกษา
Abstract

The purpose of this research was to study the collaborative leadership of
administrators of government basic education schools under the Ministry of Education
and Sports, Lao People’s Democratic Republic, to study the operation of government
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basic education schools, and to investigate the collaborative leadership of
administrators affecting the operation of government basic education schools. The
population consisted of 8,060 administrators, teachers, and educational personnel in
primary and lower secondary schools in the academic year 2017. The samples were
composed of 427 people. The research results revealed that the cooperative leadership
of school administrators was overall at a high level. The overall operation of
government basic education schools in the Lao People's Democratic Republic was
overall at a high level. Cooperative leadership variables combined with five variables
could predict the performance of schools by 74.1 percent. Moreover, administration of
different people with good governance could predict the operation of the school at the
highest level. This was followed by vision possession, relationships building,
participation, acknowledgement of the value of various stakeholders, and ingenuity in
decision making to solve problems, respectively.
Keywords: leadership, collaborative leadership, school operation
บทนา

นโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ช้ ีให้เห็นถึง
ความสาคัญของการศึกษาว่า การศึกษาเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในกระบวนการขับเคลื่อน
ประเทศชาติสู่การพัฒนาให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน เพราะว่า “การศึกษาเป็ น
แกนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็ นปฐมปั จจัยของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม” ดังนั้น องค์กรการศึกษาซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาให้กบั
บุคลากรภายในชาติ จึงมีบทบาทในการสร้างรากฐานที่มนั่ คงสาหรับการพัฒนา
ประเทศชาติในทุกด้าน นอกจากนั้น มติของที่ประชุมของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว
ใหญ่ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2554 ได้กาหนดเป้ าหมายหลักของการพัฒนาประเทศไว้ 4 ด้าน
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หรื อที่เรี ยกกันว่า “4 บุกทะลุ” ได้แก่ (1) บุกทะลุดา้ นจินตนาการและความคิด (2) บุก
ทะลุดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) บุกทะลุดา้ นระบบระเบียบการบริ หาร และ (4)
บุกทะลุดา้ นการแก้ไขปั ญหาความยากจนของประชาชน อย่างไรก็ตาม เป้ าหมาย 4 บุก
ทะลุดงั กล่าว จะสาเร็ จได้มากน้อยเท่าใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ ซึ่งเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดในการ
พัฒนามนุษย์ก็คือ “การศึกษา” ทั้งนี้ หากจะพัฒนามนุษย์ให้มีประสิ ทธิภาพ โดยอาศัย
การศึกษานั้น ประเด็นเรื่ องคุณภาพการศึกษาเป็ นประเด็นที่ผเู ้ กี่ยวข้องควรพัฒนาให้
เกิดขึ้น ยิง่ กว่านั้น การสร้างคุณภาพทางการศึกษาจาต้องอาศัยปัจจัยสาคัญหลายประการ
เช่น นโยบายการจัดการศึกษาที่ชดั เจน เงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา นวัตกรรมทาง
การศึกษา ตลอดจนความร่ วมมือจากองค์กรหลายฝ่ าย โดยต้องเริ่ มตั้งแต่ระดับประเทศ
จนถึงระดับโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นระดับปฏิบตั ิการ โดยมีผบู ้ ริ หาร คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่จาเป็ นอื่นๆ ด้วย ดังนั้น หัวใจที่สาคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสาเร็ จ อีกทั้งยังต้องมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพได้น้ นั คือ การมีภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ หาร (Kaewdaeng,
2003: 21) เพราะว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการสร้างความ
ร่ วมมือร่ วมใจ หรื อร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หาร คณะครู บุคลากร ผูป้ กครองนักเรี ยน
บรรดานักเรี ยนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับสถานศึกษา หากกิจกรรมทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมา
ดาเนินไปอย่างราบรื่ นและประสานกลมเกลียว ย่อมยังผลต่อการดาเนินงานของโรงเรี ยน
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การทบทวนวรรณกรรม ได้ช้ ีให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง จะมี
ความเหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะว่าสังคมประชาธิปไตยให้ความสาคัญกับการกระจาย
อานาจและการตัดสิ นใจร่ วมกันของผูร้ ่ วมงาน การเสริ มสร้างแรงจูงใจและพลังใจเพื่อ
พัฒนางานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ การที่ผบู ้ ริ หารเปิ ดโอกาสในการมีส่วนร่ วม
หรื อเพิม่ อานาจในการตัดสิ นใจร่ วมกันของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมไปถึงภาวะผูน้ าของ
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สมาชิกหรื อผูร้ ่ วมงาน ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง หมายถึง กระบวนการที่ผนู ้ าใช้
ความสามารถในการจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจกระตุน้ ให้บุคลากรที่อยูใ่ นหน่วยงาน
เดียวกันหรื อต่างหน่วยงานกันหรื อระหว่างองค์การ ทาให้เกิดความเต็มใจและ
กระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิงาน หรื อดาเนินการกิจกรรมใดๆ ร่ วมกันด้วยความสามัคคี เพื่อ
มุ่งสู่เป้ าหมายร่ วมกัน ในลักษณะของการมีส่วนร่ วม ริ เริ่ ม ประสานงาน ช่วยเหลือ เกื้อกูล
แบ่งปันประสบการณ์ ความคิด แนวทางการทางาน ส่งเสริ มและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างก็ตาม
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวม
พลังจากงานเขียนของนักวิชาการด้านภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังดังต่อไปนี้คือ
Frederic (1977), Donna and Barbara (1991), David and Carl (1994), John and Barbara
(1992), Kochanowski (1999), Timothy (2001), Russel (2002), Hank (1998), Ricardo
(2007), Gail (2008), Robert and Michael (2003) ได้สงั เคราะห์องค์ประกอบหลักที่สาคัญ
ของภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง 7 ด้านได้แก่ 1) การมีวสิ ยั ทัศน์ 2) ความสามารถใน
การสร้างแรงบันดาลใจและการจูงใจของผูบ้ ริ หาร 3) การเป็ นแบบอย่างที่ดี 4) การสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วม (ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมยินดี
ร่ วมประเมิน) และความไว้เนื้อเชื่อใจ 5) ความฉลาดไหวพริ บในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
6) การเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความหลายหลาก และ 7) การปกครองกลุ่มคนที่มี
ความหลากหลายด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง
จะส่งผลต่อการดาเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานศึกษาจากงาน
เขียนของนักวิชาการด้านผลการดาเนินงาน ประกอบไปด้วยผลงานของ Campbell et al.
(1983), Zale Nick (1985), Ivancevich (1999), Campbel and Gudeck (1994), McCloy
(1994), Maslow (1970), Herzberg (1959), Edwin Locke (1968), Harrel (1972),
McCelland (1985), Maharatsakul (2013) ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์องค์ประกอบสาคัญของการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาได้ 6 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) ด้านนโยบาย/แผนและการ
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บริ หารงาน 2) ด้านความสัมพันธ์กบั สายงานการบริ หารและผูบ้ ริ หาร 3) ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน 4) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5) ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน และ 6) ด้านความสุขในการทางาน
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั ยังไม่พบรายงานการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับภาวะผูน้ า
แบบร่ วมมือรวมพลังและการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาใน
พื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้น ประเด็นของภาวะผูน้ าแบบ
ร่ วมมือรวมพลังและการดาเนินงานของสถานศึกษา จึงควรได้รับการศึกษา เพื่อนาผล
การศึกษาไปพัฒนาภาวะผูน้ าการศึกษาในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็ นข้อมูลสาหรับ
การจัดทาหลักสูตรพัฒนาภาวะผูน้ าต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังที่ส่งต่อการดาเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิธีดาเนินการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเป็ นได้ของการนาแนวความคิดเรื่ องภาวะผูน้ าแบบ
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ร่ วมมือรวมพลัง 7 ด้าน เชื่อมโยงกับการดาเนินงานของสถานศึกษาใน 6 ด้าน เพื่อสร้าง
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้ น
ภาวะผู้นาแบบร่ วมมือร่ วมพลังของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของภาครัฐ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 7 ด้าน
1. การมีวิสยั ทัศน์
2. ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
และการจูงใจของผูบ้ ริ หาร
3. การเป็ นแบบอย่างที่ดี
4. การสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วม (ร่ วม
คิด ร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วม
ยินดี ร่ วมประเมิน) และความไว้เนื้ อเชื่อใจ
5. ความฉลาด ไหวพริ บในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา
6. การเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความ
หลากหลาย
7. การปกครองกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย

ตัวแปรตาม

การดาเนินงานของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานของภาครัฐ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 6 ด้าน
1. ด้านนโยบาย/แผนและการ
บริ หารงาน
2. ด้านความสัมพันธ์กบั สายงานการ
บริ หารและผูบ้ ริ หาร
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
6. ด้านความสุขในการทางาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของในสถานขั้นพื้นฐาน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการศึกษาคือ ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในโรงเรี ยนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นของภาครัฐ สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี การศึกษา 2560 จานวนทั้งสิ้น
8,060 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
ประกอบด้วย 1) สุ่มตัวอย่างเมืองแบบเจาะจง จานวน 31 เมืองจากทั้งสามภาคทัว่ ประเทศ
2) สุ่มโรงเรี ยนจานวน 47 โรงเรี ยนจากทั้งหมด 712 โรงเรี ยนด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
3) สุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน
427 คนในทั้ง 47 โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยกาหนดขนาด
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้วยตารางสาเร็ จรู ปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95.0 และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ภายใต้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 427 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับในเรื่ องสภาพภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 7 ด้าน ซึ่ง
ประกอบ ด้วย 1) การมีวสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2) ความสามารถในการสร้าง
แรงบันดาลใจและจูงใจของผูบ้ ริ หาร 3) การเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูน้ าแบบร่ วมมือรวม
พลัง 4) การสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่ วม (ร่ วมคิดร่ วมวางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
ปฏิบตั ิ ร่ วมยินดี ร่ วมประเมิน) และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 5) ความฉลาดไหวพริ บ
ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม 6) การเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มี
ความหลายหลาก และ7) การปกครองกลุ่มคนที่มีความหลายหลาก ด้วยหลักธรรมาภิบาล
และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1) ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน 2) ด้านความสัมพันธ์กบั สายงานการบริ หาร
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และผูบ้ ริ หาร 3) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน 4) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5)
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และ 6) ด้านความสุขในการทางาน
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือเพื่อสร้างความเที่ยงตามเนื้อหา
ของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ทาการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.8-1.00 ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการขอความร่ วมมือ
จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยดาเนินการด้วยตนเองและทีมงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้การจาแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจง
นับจานวนและหาค่าร้อยละอธิบายลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา
2. ใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการอธิบายระดับภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
7 ด้าน และผลการดาเนินงานของสถานศึกษา 6 ด้าน
3. ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
4. ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)วิเคราะห์
อิทธิพลที่ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
5. การใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ผลการวิจยั
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 67.45 และเพศชายร้อยละ 32.55 อายุระหว่าง 36 - 40 ปี และ มีอายุระหว่าง 31-35
ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.50 และ 18.27 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็ นผูส้ อน คิดเป็ นร้อย
ละ 54.80 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย คิดเป็ นร้อยละ 49.41 รองลงมาคือ
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 26.93 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ระหว่าง 6 -10 ปี และ 21 -30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.67 และ 19.44 ตามลาดับ ปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นเวลา 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.03
2 ) สภาพภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปกครอง
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้วยหลักธรรมาภิบาล 2) ด้านการเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยที่มีความหลายหลาก 3) ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดี 4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ การ
มีส่วนร่ วม 5) ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ 6) ด้านการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ และ 7)
ด้านความฉลาดไหวพริ บในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการปกครองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้วยหลักธรรมาภิบาล
รองลงมาเป็ นด้านการเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความหลายหลาก และต่าที่สุดใน
ด้านความฉลาดไหวพริ บในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ภาวะผู้นาแบบร่ วมมือรวมพลังของผู้บริ หารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ภาวะผู้นาแบบร่ วมมือรวมพลังของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การปกครองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้วยหลักธรรมาภิบาล

4.33 0.65

3. การเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความหลายหลาก

4.32 0.60

2. การเป็ นแบบอย่างที่ดี

4.32 0.57

4. การสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่ วม

4.30 0.57

5. การมีวสิ ยั ทัศน์

4.24 0.56

6. การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

4.22 0.63

7. ความฉลาดไหวพริ บในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา

4.18 0.58

รวม

4.27 0.54

3. ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ 1)
ความสุขในการทางาน 2) ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน 3) ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน 4) ด้านความสัมพันธ์กบั สายงานการบริ หาและผูบ้ ริ หาร 5) ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ 6) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่าทั้ง 6 ด้านมี
ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านความสุขในการทางาน มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาเป็ น ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน และต่าที่สุดเป็ นด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ดังแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ผลการดาเนินงานของทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตย ประชาชนลาว
ผลการดาเนินงานของในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ด้านความสุขในการทางาน

4.54

0.46

2. ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน

4.41

0.59

3. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน

4.33

0.57

4.ด้านความสัมพันธ์กบั สายงานการบริ หารและผูบ้ ริ หาร

4.31

0.58

5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

4.20

0.73

6. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

4.19

0.59

4.33

0.53

รวม

4. ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภาวะผูน้ าทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านการปกครองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้วยหลักธรรมมาภิบาล (total_a) 2) ด้าน
การเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความหลายหลาก (total_b) 3) ด้านการเป็ นแบบอย่าง
ที่ดี( total_c) 4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่ วม (total_d) 5) ด้านการมี
วิสยั ทัศน์ (total_e) 6) ด้านการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ (total_f) และ 7) ด้าน
ความฉลาดไหวพริ บในการตัดสินใจแก้ปัญหามีความสัมพันธ์(total_g) กับผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (total_p3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางเดียวกัน ด้วยขนาดความสัมพันธ์
ตามวิธีการวัดสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (R ) เท่ากับ 0.721 0.774 0.767
0.809 0.770 0.799 และ 0.809 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาแบบร่ วมมือรวมพลังของผู้บริ หารกับผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
total_a total_b total_c total_d total_e total_f total_g
total_a
1.00
total_b
.803** 1.00
total_c
.752** .857**
1.00
total_d
.711** .834** .869**
1.00
total_e
.741** .790** .796** .824**
1.00
**
**
**
**
total_f
.668
.793
.806
.876
.800** 1.00
total_g
.681** .801** .826** .863** .789** .881** 1.00
total_p3 .721** .774** .767** .809** .770** .799** .809**
*, ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , .01
5. ผลจากการศึกษาอิทธิพลที่ภาวะผูน้ าทั้ง 7 ด้าน ส่งผลต่อผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (total_p3) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า มี
ภาวะผูน้ า 5 ด้าน ที่มีส่งผลต่อผลการดาเนินการของสถานศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ การมีส่วนร่ วม (total_d) การปกครองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้วย
หลักธรรมมาภิบาล (total_g) การมีวสิ ยั ทัศน์(total_a) การเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
มีความหลายหลาก (total_f) และการสร้างความสัมพันธ์ ความฉลาดไหวพริ บในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา (total_e) โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินการสูงที่สุดได้แก่
ตัวแปรด้านการปกครองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้วยหลักธรรมมาภิบาล มีค่า
มาตรฐานอิทธิพล () เท่ากับ .260 รองลงมาเป็ นตัวแปรด้านการปกครองกลุ่มคนที่มี
ความหลากหลายด้วยหลักธรรมมาภิบาล มีค่ามาตรฐานอิทธิพล เท่ากับ .206 ตัวแปรทั้ง 5
ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ร้อยละ 86.1 และตัวแปรอิสระทั้ง 5 ด้าน สามารถอธิบาย
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การเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร้อยละ 74.1 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.271 ดังตารางที่ 5 และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา (total_p3) สามารถแสดงได้ดงั นี้
total_p3 = .747 + .179 total_d + .210 total_g + .192 total_a + .146 total_f +
.108 total_e
ตารางที่ 45
ค่ าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยพหุคูณ ค่ าคงที่และค่ าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในการ
พยากรณ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย
ตัวแปร
B
t p-value
ค่าคงที่
0.74
6.8 0.00
การสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วม (total_d)
.179
7 .19 3.2
83 .001
การปกครองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้วยหลักธรร .210 .26
5 4.4
13 .000
การมี
สิ ยั ทัศน์ (total_a)
.192 .20
มาภิบวาล(total_g)
0 5.3
85 .000
การเห็นคุณค่าของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความหลายหลาก
.146 .16
6 2.7
54 .007
(total_f)
ความฉลาดไหวพริ
บในการตัดสินใจแก้ปัญหา (total_e) .108 .11
6 2.3
30 .017
F = 240.561** R = 0.861 R2 = 0.741 SEest= 0.27 8 89
0.271
1
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าสภาพภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หารที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การและ
กีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวในเชิงประจักษ์ มีภาพรวมภาวะผูน้ าแบบ
ร่ วมมือรวมพลังที่เหมาะสมสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก โดยมีเฉลี่ย 4.27
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ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของผลการดาเนินงานของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก เฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 จึงถือได้วา่ เป็ นจุดแข็งของผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้เพราะว่า ผูบ้ ริ หารสามารถทาให้
สมาชิกขององค์กรแต่ละคนยินดีลงมือร่ วมมือรวมพลัง (Huxham & Vangan, 2005) อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความยินดี อย่างไรก็ตาม Frederickson (2007) ได้ให้คาชี้แจง
เพิ่มเติมว่าการร่ วมมือรวมพลัง ยังต้องพึ่งพาทักษะในการสร้างความร่ วมมือรวมพลังของ
ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนหรื อมีอานาจ
ตัดสิ นใจในองค์การ
นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูบ้ ริ หารมีผล
อย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ย่อมแสดงว่า การ
บริ หารงานด้วยภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง มีโอกาสสร้างประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลเหนือการบริ หารแบบอื่นๆ การค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน
โดยงานวิจยั ของ Mehra et al. (2006); Jameson et al. (2006); Jameson (2007) ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าที่เน้นกระจายอานาจและเน้นสร้างความร่ วมมือร่ วมพลัง สร้าง
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของทีมงานได้ดีกว่าภาวะผูน้ าที่เน้นผูน้ าเป็ นจุดศูนย์กลาง
หรื อภาวะผูน้ าที่กระจายงานสู่สมาชิก โดยปราศจากกลไกสร้างความร่ วมมือรวมพลัง
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั อื่นๆ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างภาวะผูน้ าแบบ
ร่ วมมือรวมพลังและผลการดาเนินงานขององค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้
Page (2010) ได้ทาการสารวจความสาเร็ จและผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้
ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังในสถานศึกษา 6 แห่งคือ สถานศึกษา 3 แห่งที่เมือง
ซีแอตเติล (Seattle) และ 3 แห่งที่เมืองวอชิงตัน (Washington) ผลการศึกษาพบว่า ภาวะ
ผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง ได้รับการยอมรับและส่งเสริ มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาและประสิ ทธิผลในการทางานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็ นอย่างดี แม้วา่ ระหว่างการศึกษาวิจยั จะเกิดปั ญหาและการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงนโยบายและบุคคลากรในสถานศึกษาทั้งสามแห่งที่เมืองซีแอตเติล การศึกษาวิจยั
ภายใต้หวั ข้อเดียวกันในโครงการเดียวกันที่เมืองอาริ โซนา (Arizona) พบความสัมพันธ์
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อย่างมีนยั สาคัญระหว่างประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลในการทางานของบุคลากรและผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาและภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง
Carson, Tesluk and Marrone (2007) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงานของทีมงานที่ปรึ กษา 59
ทีมงานกับความร่ วมมือร่ วมใจในการทางาน แม้การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ไม่ได้ใช้คาภาวะ
ผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังโดยตรง แต่ใช้กรอบความคิดของภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวม
พลัง ผลของการศึกษาพบว่า สมาชิกทีมงานที่ปรึ กษามีทศั คติเชิงบวกต่อภาวะผูน้ าแบบ
ร่ วมมือร่ วมพลัง และเชื่อมัน่ ว่า “ทีมงานที่มีภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง (shared
leadership) .....มีความยืดหยุน่ พร้อมยอมรับการการเปลี่ยนแปลงผูน้ า”
Sharon Kruse and Karen Seashore-Louis (2009) ในหนังสื อชื่อ Building
Strong School Culturesได้ต้ งั ข้อสังเกตว่า ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังเกื้อการเรี ยนรู ้
แบบ Professional Learning Community (PLC) โดยเขียนบรรยายว่า “ภายใต้มโนคิด
เรื่ องการเรี ยนรู ้ขององค์กร มีความจาเป็ นต้องทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ทางานอย่างทุ่มเทร่ วมกันเพื่อสร้างความคิดใหม่ ๆ ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาด้านการเรี ยน
การสอนในห้องเรี ยน และเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกในเรื่ องการพัฒนาองค์การ”
ในการนี้ ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังของผูอ้ านวยการสถานศึกษา มีส่วนสาคัญและ
จาเป็ นในการสร้างคุณค่าในการทางานร่ วมกันของคณะครู ในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน การพัฒนาโรงเรี ยน
ในหนังสื อชื่อ On Common Groundได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ าแบบร่ วมมือร่ วมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการพัฒนาโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยผูเ้ ขียนอธิบายว่า ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือร่ วมพลังของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นข้อมูลป้อนเข้าสู่ระบบ (Input) เพื่อทาให้เกิดผลลัพธ์ (Output)
ในรู ปแบบของการทางานร่ วมกันด้วยความรับผิดชอบร่ วมกันของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ครู นักเรี ยนและผูป้ กครอง เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ผูเ้ ขียนได้ยนื ยันว่า “งานวิจยั แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้ภาวะผูน้ า
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แบบร่ วมมือรวมพลังมีมากมายนับไม่ถว้ น มีงานวิจยั มากมายที่อธิ บายถึงการที่ภาวะผูน้ า
แบบร่ วมมือรวมพลังนาไปสู่การพัฒนาโรงเรี ยนอย่างไร” (Richard, 2005: 16) นัน่ ย่อม
หมายความว่า ถ้านักการศึกษาสามารถพัฒนาข้อมูลป้ อนเข้าคือ ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือ
รวมพลังของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในรู ปแบบของการพัฒนาโรงเรี ยน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจะเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความสาเร็ จดังที่กล่าว
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจาเป็ นต้องแสดงบทบาทเป็ นแบบอย่างที่ดีของภาวะผูน้ าแบบ
ร่ วมมือรวมพลัง ด้วยการผลักดันให้ภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลังเป็ นโครงสร้าง
องค์การและเป็ นผูท้ ี่ยดึ ถือและปฏิบตั ิตามหลักการของภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง
ข้ อเสนอแนะ
เนื่องด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกาลังอยูใ่ นช่วงการปฏิรูป
การศึกษา ปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนสู่ความสาเร็ จ คือ ภาวะผูน้ าที่มี
ประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ หาร ผูน้ ามีบทบาทสาคัญยิง่ ในการสร้างความร่ วมมือร่ วมใจหรื อ
ร่ วมมือรวมพลังในทุกระดับ นับตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสูง คณะครู บุคลากร ผูป้ กครอง
นักเรี ยนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับสถานศึกษา ผลการวิจยั ครั้งนี้ช้ ีให้เห็นถึงความจาเป็ น
เร่ งด่วนในการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม รวมถึงการฝึ กอบรมให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ให้มีภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือร่ วมพลังแก่ผบู ้ ริ หารการศึกษาในทุกระดับ อีกทั้งต้องส่งเสริ ม
ให้มีการนาไปปฏิบตั ิจริ ง และเกิดผลต่อการดาเนินงานในทุกสถานศึกษา นอกจากนี้ ควร
มีการวิจยั ติดตามผลประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการนาภาวะผูน้ าแบบร่ วมมือรวมพลัง
ในขั้นดาเนินการ โดยทาการวิจยั ถึงผลลัพธ์ในหลายมิติ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ความพึงพอใจของนักเรี ยน ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยกับสถานศึกษาเป็ นต้น
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการ สภาพทัว่ ไปของการ
ผลิตข้าวและความต้องการในการพัฒนา รวมไปถึงกาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาการผลิต
ข้าวของเกษตรกรจังหวัดอานาจเจริ ญ กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิต
ข้าวที่ได้รับการยอมรับว่ามีแนวทางการบริ หารจัดการที่ดี จานวน 2 กลุ่ม และครัวเรื อน
เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวนาปี ในจังหวัดอานาจเจริ ญ ปี การเพาะปลูก 2558 จานวน 65,971
ครัวเรื อน ทาการสุ่มแบบหลายขั้นตอนได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 397 ครัวเรื อน เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วเิ คราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า การผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดอานาจเจริ ญได้ผลผลิตต่อไร่
เฉลี่ย 347.2 กิโลกรัม ต้นทุนต่อกิโลกรัมเฉลี่ย 4.02 บาท ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ
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10.71 บาท ได้ผลกาไรต่อกิโลกรัมเฉลี่ย 6.69 บาท รายได้ต่อไร่ เฉลี่ย 3,718.51 บาท
ได้ผลกาไรต่อไร่ เฉลี่ย 2,322.51 บาท ภาพรวมการบริ หารจัดการการผลิตข้าวทั้งจังหวัด
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = .62) แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวของ
เกษตรกรจังหวัดอานาจเจริ ญ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาดและการบริ หารจัดการสิ นค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าว
คาสาคัญ: การพัฒนา, การผลิตข้าว, เกษตรกร
Abstract

The research aimed to study the management of the rice production and the
general conditions of rice production and the demand for rice production
development, and to explore the guidelines to improve the rice production of the rice
farmers in Amnat Charoen province. The targets were two groups of the communal
enterprise that was recognized as having the best practice, and 65,971 farming
households that produced the seasonal rice in 2016. All 397 households were
randomly selected via multi-stage sampling. The research instruments were an
interview and a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean,
standard deviation, and content analysis. The research results revealed that
rice production of farmers in Amnat Charoen province yielded an average of 347.2
kilograms per rai, average cost per kilogram of 4.02 baht, average selling price of
10.71 baht per kilogram, an average profit of 6.69 baht per kilogram, and average
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income of 3,718.51 baht per rai. Management of the rice production in the province
was overall at moderate level ( X = 3.33, S.D. = .62). The guidelines for the rice
production development of the rice farmers in Amnat Charoen consisted of three
strategies: Strategy 1 was about a development of the rice production infrastructure
and resources. Strategy 2 was about an increased efficiency of rice production and
rice products. And strategy 3 was about an increased capacity to compete in
marketing and management of goods and rice products.
Keywords: development, rice production, farmers
บทนา

ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย แต่ละปี เราเป็ นผูส้ ่งออกข้าวนา
รายได้เข้าประเทศร่ วมสองแสนล้านบาท ประเทศไทยมีเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว 3.7 ล้าน
ครัวเรื อน จากเกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ล้านครัวเรื อน หรื อร้อยละ 66.0 ของครัวเรื อน
เกษตรกรทั้งหมด (Office of Agricultural Economics, 2013: 4) อย่างไรก็ดีในช่วง 2030 ปี ที่ผ่านมา เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวประสบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อโอกาสการพัฒนาโดยรวม
จังหวัดอานาจเจริ ญมีขา้ วเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ โดยมีพ้นื ที่เพาะปลูก
ข้าว 1,143,209 ไร่ จากเนื้อที่ท้ งั หมด 2,057,497 ไร่ หรื อร้อยละ 55.56 ของพื้นที่ท้ งั
จังหวัด มีเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว 65,971 ครัวเรื อน จากครัวเรื อนทั้งหมด 109,865
ครัวเรื อน หรื อร้อยละ 60.05 ของครัวเรื อนทั้งหมด ได้ผลผลิตปี ละประมาณ 500,000
ตัน คิดเป็ นมูลค่าปี ละประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาทต่อปี (Amnat Charoen Provincial
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Commercial Office, 2015: 6) ซึ่งถือเป็ นรายได้หลักหล่อเลี้ยงเกษตรกรชาวจังหวัด
อานาจเจริ ญ
สถานการณ์การผลิตข้าวของจังหวัดอานาจเจริ ญในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยสาเหตุสาคัญ คือ ราคาปุ๋ ยเคมีที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี บวกกับค่าแรงงาน ค่าสารเคมี ค่าเมล็ดพันธุ์ และค่าจ้างรถเก็บ
เกี่ยวข้าว รวมไปถึงชาวนาส่วนใหญ่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่สูงมากกว่าคาแนะนาและ
ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ยงั ไม่ถูกต้องเหมาะสม (Amnat Charoen Provincial Agriculture
and Cooperatives Extension Office, 2015: 2) ในขณะที่ตน้ ทุนการผลิตมีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปี แต่กลับสวนทางกับประสิ ทธิภาพการผลิตที่ลดลง ซึ่งผลผลิตข้าวต่อไร่ ของ
จังหวัดอานาจเจริ ญถือว่ามีค่าเฉลี่ยต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัดทางภาคกลาง และ
ภาคเหนือ (Rice Department, 2015: 3) สาเหตุอื่นที่พบ ได้แก่ การขาดเมล็ดพันธุ์ดี
พื้นที่ทานาบางส่วนไม่เหมาะสม และพื้นที่ทานาเกือบทั้งหมดยังพึ่งพาเฉพาะน้ าฝน
ขาดแคลนแหล่งน้ า ไม่มีการจัดเขตพื้นที่การปลูกที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาชาวนา
ขาดการจัดการอย่างจริ งจัง ส่วนสถานการณ์ดา้ นการจาหน่ายผลผลิต พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อยจึงขาดการรวมตัวที่เข้มแข็ง รวมทั้งการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวมีนอ้ ยมากและไม่หลากหลาย นอกจากนั้นปั ญหาด้านการตลาดและ
ราคาไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะรอการพึ่งพิงการช่วยเหลือจากภาครัฐทาให้กลไก
การตลาดอ่อนแอ (Amnat Charoen Provincial Agriculture and Cooperatives
Extention Office, 2015: 3-4)
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัด
อานาจเจริ ญขึ้น ให้ครอบคลุมทั้งในด้านการเตรี ยมการผลิต กระบวนการผลิต และการ
จัดจาหน่าย โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่าง
รอบด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) ให้มีการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรการผลิตข้าวและโครงสร้างพื้นฐานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและ
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ยัง่ ยืน 2) เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และปริ มาณเพียงพอตามความต้องการของตลาด 3) เพื่อให้เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวมีอาชีพ
ที่มนั่ คง รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจัด การการผลิ ต ข้าวของเกษตรกรจัง หวัด
อานาจเจริ ญ
2. เพื่ อ พัฒ นายุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการผลิ ต ข้าวของเกษตรกรจัง หวัด
อานาจเจริ ญ
วิธีดาเนินการวิจยั
วิธีวจิ ยั นี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed method) โดยแบ่งการ
ดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการ สภาพทัว่ ไปของการผลิตข้าว
และความต้องการในการพัฒนาของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวจังหวัดอานาจเจริ ญ
ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ จากกลุ่มเป้ าหมายที่ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง คัดเลือกกลุ่มที่ได้รับการยอมรับว่ามีแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี จานวน 2 กลุ่ม
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตข้าวในจังหวัดอานาจเจริ ญ จานวน 106 กลุ่ม เครื่ องมือที่
ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา
ระยะที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครัวเรื อน
เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวนาปี ในจังหวัดอานาจเจริ ญ ปี การเพาะปลูก 2558 จานวน 65,971
ครัวเรื อน ทาการสุ่มแบบหลายขั้นตอนได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 397 ครัวเรื อน เครื่ องมือ
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ที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วนาเสนอข้อมูลประกอบคาบรรยาย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัด
อานาจเจริ ญ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
นักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นผูด้ ูแลนโยบาย ผูป้ ฏิบตั ิ และเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เกี่ยวกับการผลิตข้าวของเกษตรกร จานวน 15 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเนื้อหาจากการ
ประชุมกลุ่ม ใช้วธิ ีการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยนาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงและจาแนกอย่าง
เป็ นระบบ จากนั้นนามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุ ปจาก
ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้
สรุปผลการวิจยั
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการผลิตข้าวของ
เกษตรกรจังหวัดอานาจเจริ ญ ผลการศึกษาที่ได้แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผลจากการศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการการผลิตข้าว จากกลุ่ม
เกษตรกรต้นแบบของจังหวัดอานาจเจริ ญ มีดงั นี้
แนวทางการบริ หารจัดการของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรในกลุ่มมีการ
ปลูกพืชใช้น้ าน้อยในฤดูแล้งเพื่อเป็ นการสร้างอาชีพเสริ มสร้างรายได้ มีการเตรี ยมดิน
โดยไม่มีการเผาทาลายเศษพืชหรื อตอซัง ใช้วธิ ีการไถกลบเศษพืชที่เหลือภายหลังการ
เก็บเกี่ยวลงไปในดิน มีการปรับปรุ งและบารุ งดินให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการ
เจริ ญเติบโตของพืช โดยการเพิ่มอินทรี ยวัตถุ ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก โดยเน้นวัสดุที่
หาได้ในชุมชน เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ใช้เพาะปลูกจะทาคัดเลือกพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพ เมล็ดที่
แข็งแรง สมบูรณ์ และเป็ นข้าวอินทรี ยป์ ลอดสารพิษ การเพาะปลูกจะส่งเสริ มให้
สมาชิกผลิตเฉพาะข้าวนาปี เท่านั้น ส่วนในฤดูแล้งจะเป็ นช่วงการปรับปรุ งบารุ งดิน

Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 241

เน้นให้สมาชิกปลูกข้าวนาดาเป็ นหลักเพราะจะทาให้ตน้ ข้าวสมบูรณ์ แตกกอได้มาก
และมีเมล็ดใหญ่สวยงาม การดูแลรักษาจะระบายน้ าในนาไม่ให้ระดับน้ าในนาข้าวสูง
จนเกินไป เนื่องจากจะทาให้ตน้ ข้าวเจริ ญเติบโตช้าหรื อแตกกอน้อย อีกทั้งป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ วล้มในตอนเก็บเกี่ยว การใช้ปุ๋ยสมาชิกจะใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่ทางกลุ่มผลิตไว้ใช้ใน
แต่ละฤดูกาล การกาจัดวัชพืชและศัตรู พืชเกษตรกรจะหมัน่ ตรวจแปลงอยูเ่ สมอ เพื่อ
เป็ นการสารวจศัตรู ขา้ วในแปลงนา และหากพบก็จะป้ องกันและกาจัดศัตรู โดยวิธี
ธรรมชาติ เช่น จับ ดัก ล่อ ไล่ และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการใช้น้ าหมักชีวภาพที่
ผลิตขึ้นเองภายในกลุ่ม ผสมกับน้ าส้มควันไม้ เพื่อฉี ดพ่นขับไล่แมลงและศัตรู พืช
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา จะเน้นการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนเป็ นหลัก เพราะมี
คุณภาพกว่าการใช้เครื่ องจักรกล ส่วนการสี ขา้ วจะแยกข้าวเมล็ดสี ต่างออกจากข้าว
ทัว่ ไป เพื่อไม่ให้เมล็ดข้าวจากนาแปลงอื่นปะปน การเก็บรักษาข้าวเปลือก เมื่อลด
ความชื้นให้ต่ากว่า 14 เปอร์เซ็นต์ จึงนาไปเก็บไว้ในโรงเก็บที่เหมาะสม การแปรรู ป
ผลผลิตและการจัดจาหน่ายทางกลุ่มจะจัดทาแผนการแปรรู ปตามยอดการสัง่ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเน้นการ
ประชาสัมพันธ์จดั แสดงสิ นค้าของเครื อข่ายกลุ่มเกษตรกร และเน้นการทาตลาดในส่วน
การทาสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า มีการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่ อสารทาง
การตลาด เช่น การซื้อขายผ่านทางเว็บไซด์ มีการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขา้ วให้ได้
มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ได้สร้างระบบการ
ขนส่งสิ นค้าสู่ผบู ้ ริ โภคได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว พร้อมทั้งสร้างความร่ วมมือกับกลุ่ม
เครื อข่ายข้าวอินทรี ยเ์ พื่อสร้างความเข้มแข็ง ทาให้รู้จกั กลไกและสภาวะปั จจุบนั ของ
ตลาด
ผลการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ในด้านเศรษฐกิจเป็ นการสร้าง
โอกาสให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าร่ วมทาธุรกิจ เป็ นการสร้างงานและรายได้ให้กบั
คนในชุมชน ที่สาคัญสมาชิกมีรายได้ต่อครัวเรื อนที่สูงขึ้น และมีรายได้แน่นอนโดยไม่
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จาเป็ นต้องออกไปหางานทาต่างถิ่น สมาชิกในครัวเรื อนได้อยูร่ ่ วมกันโดยสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ สร้างความอบอุน่ และเข้มแข็งในครัวเรื อน การรวมกลุ่มในชุมชนทาให้
สมาชิกกลุ่มมีความรักสามัคคี มีความเข็มแข็ง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ใน
ด้านสิ่ งแวดล้อม ผลจากกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทรี ย ์ ช่วยส่งเสริ มการอนุรักษ์
ระบบนิเวศในธรรมชาติ จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืชผักตามธรรมชาติ
สามารถใช้บริ โภคและใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างปลอดภัย
ระยะที่ 2 ผลที่ได้จากการศึกษาสภาพทัว่ ไปของการผลิตข้าวและความ
ต้องการในการพัฒนาของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวจังหวัดอานาจเจริ ญ มีดงั นี้
1. สภาพทัว่ ไปของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวในจังหวัดอานาจเจริ ญ
1.1 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นสูง
ที่สุด ร้อยละ 38.3 รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 27.5
และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า ร้อยละ 20.4
1.2 กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ในครัวเรื อนนอกเหนือจากการผลิตข้าว ส่วนใหญ่
มีการปลูกพืชผักสวนครัวสูงที่สุด ร้อยละ 75.3 รองลงมาคือการเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ 47.9
และการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย/์ ปุ๋ ยชีวภาพ ร้อยละ 47.7
1.3 จานวนแรงงานที่ผลิตข้าวภายในครัวเรื อน ส่วนใหญ่มีจานวน 4-6 คน
ร้อยละ 62.7 รองลงมามีจานวน 1-3 คน ร้อยละ 34.3 และมีจานวน 7-9 คน ร้อยละ 3.0
1.4 การเป็ นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรในภาคการเกษตร ส่วนใหญ่เป็ น
สมาชิกกลุ่ม ธ.ก.ส. สูงที่สุด ร้อยละ 72.9 รองลงมาเป็ นสมาชิกกลุ่มส่งเสริ มอาชีพ
เกษตรกรทัว่ ไป ร้อยละ 42.5 และไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่มภาคการเกษตรใดเลย ร้อยละ
19.2
1.5 ลักษณะการถือครองพื้นที่การผลิตข้าว มีพ้นื ที่การผลิตข้าวเป็ นของ
ตนเองทั้งหมดสูงที่สุด ร้อยละ 88.4 รองลงมามีพ้นื ที่การผลิตข้าวเป็ นของตนเอง
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บางส่วนและเข้าทาประโยชน์ได้โดยไม่ตอ้ งเช่าบางส่วน ร้อยละ 8.3 และมีพ้นื ที่การ
ผลิตข้าวในลักษณะอื่นๆ ร้อยละ 1.4
1.6 การถือครองเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในครัวเรื อน ส่วนใหญ่
เป็ นรถจักรยานยนต์สูงที่สุด ร้อยละ 92.9 รองลงมาเป็ นรถยนต์/รถบรรทุก 4 ล้อ ร้อยละ
62.9 และรถไถนาเดินตาม ร้อยละ 33.2
1.7 แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการผลิตข้าว ส่วนใหญ่จากเงินทุนของ
ตัวเองสูงที่สุด ร้อยละ 99.7 รองลงมากูจ้ าก ธ.ก.ส./ธนาคารอื่นๆ/สถาบันการเงิน ร้อยละ
11.5 และจากการกูก้ องทุนหมู่บา้ น ร้อยละ 5.7
1.8 แหล่งน้ าที่ใช้ผลิตข้าว ส่วนใหญ่จากน้ าฝนสูงที่สุด ร้อยละ 100
รองลงมาใช้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 20.4 และใช้จากสระน้ า ร้อยละ 10.5
1.9 ลักษณะพื้นที่ผลิตข้าว ส่วนใหญ่เป็ นที่ลุ่มอย่างเดียวสูงที่สุด ร้อยละ
59.3 รองลงมาเป็ นที่ลุ่มและที่ดอน ร้อยละ 35.1 และมีลกั ษณะพื้นที่ผลิตข้าวที่เป็ นที่
ดอนอย่างเดียว ร้อยละ 5.6
1.10 ลักษณะของดิน ส่วนใหญ่มีพ้นื ที่การผลิตข้าวเป็ นดินทรายปนร่ วนสูง
ที่สุด ร้อยละ 85.2 รองลงมาเป็ นดินร่ วนปนทราย ร้อยละ 27.1 และเป็ นดินร่ วนเหนียว
ปนทราย ร้อยละ 16.5
1.11 การตรวจวิเคราะห์สภาพดิน ส่วนใหญ่ไม่เคยส่งตรวจวิเคราะห์สภาพ
ดินที่ผลิตข้าวสูงที่สุด ร้อยละ 57.9 รองลงมาได้ส่งตรวจวิเคราะห์สภาพดินที่ผลิตข้าว
แล้วอยูใ่ นระหว่างรอผลการตรวจ ร้อยละ 21.1 และได้ส่งตรวจวิเคราะห์สภาพดินที่
ผลิตข้าวพร้อมทั้งได้รับผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว ร้อยละ 21.0
1.12 วิธีการผลิตข้าว ส่วนใหญ่โดยการหว่านข้าวแห้งสูงที่สุด ร้อยละ 74.0
รองลงมาโดยการปั กดาโดยใช้แรงงานคน ร้อยละ 71.5 และโดยการหว่านน้ าตม
ร้อยละ .8
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1.13 แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วจากพันธุ์ที่
เก็บไว้ใช้เองสูงที่สุด ร้อยละ 78.6 รองลงมาซื้อจากร้านค้า/โรงสี ร้อยละ 12.1 และซื้อ
จากกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ร้อยละ 9.2
1.14 เมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ใช้ ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ในการผลิตข้าวพันธุ์ กข 6
สูงที่สุด ร้อยละ 92.0 รองลงมาเป็ นพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ร้อยละ 84.9 และเป็ นพันธุ์
กข 15 ร้อยละ 7.5
1.15 แหล่งที่จาหน่ายผลผลิตข้าว ส่วนใหญ่จาหน่ายผลผลิตข้าวให้กบั โรงสี
สูงที่สุด ร้อยละ 69.4 รองลงมาไม่ได้จาหน่ายเลย ร้อยละ 17.3 และจาหน่ายให้กบั
สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 9.1
1.16 พื้นที่การผลิตข้าวโดยเฉลี่ย จานวน 15 ไร่ 2 งาน
1.17 ค่าใช้จ่ายที่เป็ นตัวเงินสาหรับต้นทุนผันแปรที่จ่ายจริ งรวมค่าเช่าที่ดิน
เฉลี่ยต่อไร่ 1,395.72 บาท ซึ่งต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็ นค่าปุ๋ ยเคมีสูงที่สุด ร้อยละ
25.3 รองลงมาเป็ นค่ารถเกี่ยวข้าว/นวดข้าว ร้อยละ 24.8 และค่าเตรี ยมดินเพื่อการ
เพาะปลูก ร้อยละ 18.4
1.18 ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 347.2 กิโลกรัม ต้นทุนต่อกิโลกรัมเฉลี่ย 4.02 บาท
ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.71 บาท ผลกาไรต่อกิโลกรัมเฉลี่ย 6.69 บาท รายได้ต่อไร่
เฉลี่ย 3,718.51 บาท
1.19 ระดับสภาพการบริ หารจัดการการผลิตข้าวของครัวเรื อนเกษตรกรใน
ภาพรวมทั้งจังหวัดอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.33, S.D. = .62) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านเรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเพาะปลูก การดูแลรักษาและการ
เก็บเกี่ยว อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.66, S.D. = .57) รองลงมา คือ ด้านการเพิม่ มูลค่า
ผลผลิตและการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.36, S.D. = .63) และน้อย
ที่สุด คือ ด้านการเตรี ยมการผลิต ในระดับปานกลาง ( X = 2.97, S.D. = .81)
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2. ปั ญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าวของครัวเรื อนเกษตรกรจังหวัด
อานาจเจริ ญ ได้แก่ เกษตรกรไม่ทราบถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากภาครัฐ
ขาดองค์ความรู ้และเครื อข่ายในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว การขาดที่ดินทากิน จาเป็ น
ต้องเช่าพื้นที่เพื่อทาการเกษตร ในบางพื้นที่ยงั ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ในที่ดินทากิน ค่าจ้าง
ค่าแรงงานสูงเกินความเหมาะสม สภาพดินส่วนใหญ่ขาดธาตุอาหารและขาดการ
ปรับปรุ งดินที่เหมาะสม ขาดแคลนน้ าในการปลูกพืชหมุนเวียน ปุ๋ ยเคมีราคาแพง และมี
แนวโน้มแพงขึ้นทุกปี พบโรคในข้าวและเกิดปั ญหาวัชพืช ทาให้พืชไม่เจริ ญงอกงาม
ผลผลิตต่อไร่ มีแนวโน้มตกต่าลงทุกปี และราคาผลผลิตข้าวมีแนวโน้มตกต่าลงทุกปี
ส่วนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการผลิตข้าวของครัวเรื อนเกษตรกรจังหวัดอานาจเจริ ญ
ได้แก่ การส่งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์ สนับสนุนการรวมกลุ่ม เงินทุนปลอดดอกเบี้ย
การลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุ งบารุ งดิน พัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตร การทา
เกษตรผสมผสาน การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตข้าว และส่งเสริ มการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ขา้ ว พัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วให้หลากหลายตามความต้องการของตลาด
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตข้าวของ
เกษตรกรจังหวัดอานาจเจริ ญ มีดงั นี้
แนวทางการกาหนดนโยบายการพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัด
อานาจเจริ ญ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อให้การบริ หารจัดการทรัพยากรการผลิตข้าวและ
โครงสร้างพื้นฐานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สมดุลและยัง่ ยืน 2) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐานและปริ มาณเพียงพอตามความ
ต้องการของตลาด 3) เพื่อให้เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวมีอาชีพที่มนั่ คง รายได้เพียงพอต่อการ
เลี้ยงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ มีดงั นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรการผลิต โดย
มุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและจัดสรรทรัพยากรการ
ผลิตข้าวให้เพียงพอ มีประสิ ทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริ ม
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สนับสนุนให้เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวและองค์กรเกษตรกร มีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต ประกอบด้วย
แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานที่มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การสร้างความมัน่ คงทางทรัพยากรการผลิต ประกอบด้วย
แผนงานจัดสรรที่ดินทากินให้เกษตรกร แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุท์ ี่มี
คุณภาพดีและเพียงพอ แผนงานการปรับปรุ งบารุ งดินแผนงานการป้ องกันและกาจัด
ศัตรู พืช แผนงานสนับสนุนสิ นเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และแผนงาน
พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ ยงทางการผลิตข้าว
กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประกอบด้วย
แผนงานสร้างองค์ความรู ้ให้กบั เกษตรกรและเครื อข่าย และแผนงานเพิ่มศักยภาพการ
บริ หารจัดการขององค์กรเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าวที่มีประสิ ทธิภาพ เสริ มสร้างความยัง่ ยืนโดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
สมัยใหม่กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต ประกอบด้วย แผนงานการ
สร้างและปรับปรุ งพื้นที่การเกษตรและระบบการผลิต
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การส่งเสริ มการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ประกอบด้วย แผนงานการสร้างตราและเอกลักษณ์
ของข้าวจังหวัดและผลิตภัณฑ์จากข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและการ
บริ หารจัดการสิ นค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานเพื่อเพิ่ม
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ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การรักษาระดับอุปทานสิ นค้าข้าว และการ
บริ หารจัดการขนส่งผลิตภัณฑ์จากข้าว ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการทาการตลาดเชิงรุ ก
ประกอบด้วย แผนงานการประชาสัมพันธ์และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ และแผนงาน
การขยายการตลาดเชิงรุ ก
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การรักษาระดับอุปทานสิ นค้า ประกอบด้วย แผนงานการ
ชะลอการจาหน่ายข้าวออกสู่ตลาดเพื่อรักษาระดับอุปทาน
กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบขนส่งอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย
แผนงานการบริ หารจัดการการขนส่งสิ นค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าว
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงในประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจ
โดยนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัด
อานาจเจริ ญ ภาพรวมการบริ หารจัดการการผลิตข้าวทั้งจังหวัดอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X = 3.33, S.D. = .62) เนื่องจากมีเกษตรกรที่ยงั ไม่ทราบถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรจากภาครัฐ ขาดองค์ความรู ้และเครื อข่ายในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว การ
ขาดแคลนที่ดินทากิน จาเป็ นต้องเช่าพื้นที่เพื่อทาการเกษตร ในบางพื้นที่ยงั ไม่มีเอกสาร
สิ ทธิ์ในที่ดินทากิน ค่าจ้าง ค่าแรงงานสูงเกินความเหมาะสม สภาพดินส่วนใหญ่ขาด
ธาตุอาหารและขาดการปรับปรุ งดินที่เหมาะสม ขาดแคลนน้ าในการปลูกพืชหมุนเวียน
ปุ๋ ยเคมีราคาแพงและมีแนวโน้มแพงขึ้นทุกปี พบโรคในข้าวและเกิดปั ญหาวัชพืช ทาให้
พืชไม่เจริ ญงอกงาม ผลผลิตต่อไร่ มีแนวโน้มตกต่าลงทุกปี และราคาผลผลิตข้าวมี
แนวโน้มตกต่าลงทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Amnat Charoen Provincial
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Agriculture and Cooperatives Extension Office (2015) ส่วนข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
พัฒนาการผลิตข้าว ได้แก่ การส่งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์ สนับสนุนการรวมกลุ่ม
เงินทุนปลอดดอกเบี้ย การลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุ งบารุ งดิน พัฒนาแหล่งน้ าทาง
การเกษตร การทาเกษตรผสมผสาน การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการผลิต
ข้าว และส่งเสริ มการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ขา้ ว พัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วให้หลากหลายตาม
ความต้องการของตลาด สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Amnat Charoen Farmers
Council Office (2014) ที่กล่าวว่า การผลิตข้าวนั้นต้องพัฒนาให้ได้ท้ งั ระบบ ดังนั้น
แนวทางการแก้ไชปั ญหาจึงควรมีการกาหนดแนวทางพัฒนาหรื อยุทธศาสตร์ในด้าน
การผลิตข้าวของจังหวัด ที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร
ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ หาทางออกร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสุดท้ายร่ วมกัน ตาม
หลักวิชาการของ Rice Department (2015) โดยแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบ
ยัง่ ยืนของ Chitsanguan (2000) และ Weerapattananirun (1993) และตามหลักการ
พัฒนาอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ของ Chiangkhun (2001)
2. จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจังหวัด
อานาจเจริ ญ ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) และ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ดว้ ยเครื่ องมือ TOWS Matrix นาข้อมูลที่ได้มาเป็ นประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ น
ผูด้ ูแลนโยบาย ผูป้ ฏิบตั ิ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับการผลิตข้าวของเกษตรกร
จานวน 15 คน พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรการ
ผลิต ที่มุ่งเน้นการส่งเสริ ม สนับสนุนให้เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวและองค์กรเกษตรกร มี
ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับแนวทางในการ
พัฒนาการเกษตรกรของ Somboonsan (2011) ที่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร ในการสร้างองค์ความรู ้และเห็นความสาคัญของการรวมกลุ่ม
นอกจากนี้ Yurachai et al. (2013) ใช้แนวทางการจัดตั้งเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
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สร้างความร่ วมมือระหว่างกลุ่มการผลิตที่มีศกั ยภาพอยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียง และพร้อมที่
จะเป็ นหุน้ ส่วน (Partnership) เพื่อการทาธุรกิจข้าวแบบครบวงจร ทั้งในด้านการผลิต
การแปรรู ปผลผลิต การบรรจุภณ
ั ฑ์ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด ในจังหวัด
อุบลราชธานี ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าว ที่มุ่งเน้นการเสริ มสร้างความยัง่ ยืนโดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับแนวทางของ Phuangmani et al.
(2014) ที่พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวระบบปลอดสารเคมีมีตน้ ทุนการผลิตทั้งหมดต่า
กว่าการผลิตโดยใช้สารเคมี รวมทั้งได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ สูงกว่า และยังจาหน่ายผลผลิต
ได้ในราคาเฉลี่ยสูงกว่า Ruangchai et al. (2013) ได้ปรับวิถีการผลิตข้าวเพื่อความมัน่ คง
ในชีวติ ชุมชนจังหวัดยโสธร โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตข้าวของเกษตรกร
เป้ าหมายไปสู่การผลิตข้าวปลอดภัย สร้างความมัน่ คงในด้านอาหารให้กบั เกษตรกร
เป้ าหมายโดยให้มีขา้ วปลอดภัยที่เพียงพอต่อการบริ โภคในครัวเรื อนลดต้นทุนในการ
ผลิตและฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม และ Thongpreecha (2010) ให้ขอ้ เสนอแนะว่ารัฐบาล
ควรมีนโยบายที่จูงใจเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวให้หนั มาผลิตข้าวอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น โดยมี
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ เครื่ องมือ ในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยภ์ ายในชุมชน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
1. ภาครัฐควรนายุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์ใช้เป็ นนโยบายดาเนินงานเชิง
บูรณาการทุกภาคส่วนอย่างจริ งจัง ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ เอกชน และภาคเกษตรกร

250 มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562

ด้วยข้อมูลทางวิชาการ เพื่อการบริ หารจัดการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาการผลิตข้าวของ
เกษตรกร
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณที่ได้จากงานวิจยั นี้ เป็ นข้อเท็จจริ งเชิง
ประจักษ์ถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริ งของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเกษตรสามารถนาข้อมูลนั้นมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเกษตรด้านอื่นๆ ได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ในครั้งต่อไป
1. ควรมีการสนับสนุนงานวิจยั ในด้านยุทธศาสตร์ขา้ วโดยขยายพื้นที่งานวิจยั
ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงนโยบายข้าวในระดับกลุ่มจังหวัด
2. ควรมีการสนับสนุนงานวิจยั เชิงลึกในประเด็นเฉพาะด้านข้าว เช่น
การสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ การปรับปรุ งบารุ งดิน การลดต้นทุน การพัฒนาระบบ
การผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรี ย ์ การแปรู ปผลิตภัณฑ์จากข้าว และการสร้าง
เอกลักษณ์ตรามาตรฐานสิ นค้าข้าว เป็ นต้น เพื่อการเชื่อมโยงนาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ควรมีการสนับสนุนงานวิจยั ในมิติดา้ นคุณภาพชีวติ ความยากจน และ
ปั ญหาหนี้ของเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าว ควบคู่ไปกับการวิจยั ในประเด็นเรื่ องข้าวโดยเฉพาะ
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บทคัดย่ อ

ในด้านเกษตรกรรมข้าวถือเป็ นสินค้าส่งออกของประเทศไทยที่มีคุณภาพ
และเป็ นที่ยอมรับในตลาดสากล นโยบายรัฐบาลทุกยุคสมัยล้วนแล้วแต่เป็ นโยบาย
สนับสนุนสิ นค้าเกษตรกรรมประเภทข้าวทั้งสิ้น แต่นโยบายด้านปุ๋ ยเพื่อการเกษตร
ให้กบั เกษตรกรยังไม่เป็ นรู ปเป็ นร่ างเท่าที่ควรจะเป็ นเพราะปั จจัยทางด้านต้นทุนปุ๋ ยที่มี
ราคาแพงและส่งผลต่อสารเคมีสะสมในดินและสิ นค้าเกษตร ภาครัฐจึงมีแนวทาง
กาหนดนโยบายส่งเสริ มความยัง่ ยืนโดยเน้นทางด้านเกษตรอินทรี ยเ์ ชิงอนุรักษ์ เพื่อให้
เกษตรกรได้มีทางเลือกในการใช้ปุ๋ยที่มีประสิ ทธิภาพ ไม่ทาลายดิน และไม่มีสาร
ตกค้างในสิ นค้าเกษตร โดยส่งเสริ มการพัฒนาปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ห้เกษตรกร เพื่อเตรี ยมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต และมีความมุ่ง
หมายให้เกิดการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเร่ งด่วน ระยะ
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ต่อเนื่อง และระยะยัง่ ยืน เป้ าหมายคือเกษตรกรเป็ นศูนย์กลางและการทางานทุกระดับ
จะต้องมีผรู ้ ับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิ เร่ งส่งเสริ มการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ 4 ประเภท ได้แก่ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด ไถกลบตอ
ซังข้าว และพืชไร่ และน้ าหมักชีวภาพ
คาสาคัญ: นโยบายปุ๋ ยภาครัฐ, ระบบวิธีการ, นาข้าวเชิงอนุรักษ์
Abstract

Rice is an export product of Thailand in agricultural sector which is
acceptable in the international market. Every government’s policies are all about
supporting rice farming, but policy on fertilizer for agriculture is not as concrete as it
should be because of the cost factor of expensive fertilizers and the effects on
chemical accumulation in soil and agricultural products. The government has adopted
a policy of promoting sustainability by focusing on organic agriculture to provide an
alternative way to use fertilizers that do not destroy soil and do not contain residues
in agricultural products. The government has developed a way to improve organic
fertilizer for farmers, preparing to accommodate changes on the plots affecting the
agricultural sectors in the future by enforcing three phases of rice farming: urgent
period, continuous period, and sustainable period. The target farmers, as the center of
management and work at all levels, should have clear responsibilities, emphasize
driving policy to action, and accelerate the promotion of the production of four types
of organic fertilizers i.e. compost, fresh manure, rice plowing and rice crop, and biofermented water.
Keywords: fertilizer policy, system method, rice field conservation
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“เกษตรอินทรี ยเ์ พื่อชีวติ ที่ดีของมนุษยชาติ” ประโยคทองจากกรมส่งเสริ ม
การเกษตรที่กาหนดตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตอบสนอง
นโยบายเกษตรอินทรี ยน์ บั เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศนโยบายด้านเกษตร
อินทรี ยต์ ่อสภาผูแ้ ทนราษฎร จุดเริ่ มต้นในด้านนโยบายทางด้านการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรและประชาชน และดาเนินงานต่อเนื่องชัดเจนจนทาให้แนวโน้มของเกษตร
อินทรี ยม์ ีความสดใสเติบโตขึ้นอย่างมาก รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
ประเด็นผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวติ
ของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค ระบบนิเวศถูกทาลาย ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
ขาดดุลการค้าในการนาเข้าสารเคมี ยารักษาโรค รวมทั้งไทยในฐานะเป็ นผูผ้ ลิตและ
ส่งออกสิ นค้าเกษตรและอาหารที่สาคัญระดับต้นๆ ของโลก จึงต้องปรับตัวเพื่อให้สอด
รับกับความต้องการของตลาดในต่างประเทศ จึงได้กาหนดให้เกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นวาระ
แห่งชาติ ทาให้แนวโน้มของผลผลิตจากการเกษตรอินทรี ยเ์ ริ่ มมีบทบาทสู่ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการส่งเสริ มเกษตร
อินทรี ยเ์ พื่อให้เกิดผลหลายด้าน คือ มีอาหารปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ มี
สัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนาเข้าปุ๋ ยเคมี สารกาจัดวัชพืชและแมลง
ศัตรู พืช ฟื้ นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริ มให้ผผู ้ ลิตเกิดสานึกรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคโดย
ภาพรวม ในปั จจุบนั นโยบายภาคเกษตรของประเทศไทยได้ให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาภาคเกษตรไร้สารพิษมากขึ้นเรื่ อยๆ เกิดจากผลกระทบของสารเคมีตกค้างและ
สะสมในผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร เกิดความเสี ยหายต่อสุขภาพของประชาชน
การคานึงถึงความปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรี ยก์ ็คงไม่กาเนิดขึ้น และขณะเดียวกัน
เกษตรอินทรี ยก์ ็ถูกลากจูงเข้าสู่กระบวนการสร้างมูลค่าสิ นค้าเพื่อเพิม่ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ ตลาดเกษตรอินทรี ยจ์ ดั ว่าเป็ นตลาดใหม่สาหรับเกษตรไทย แต่ดว้ ยแนวโน้ม
ของตลาดที่เติบโตขึ้นเป็ นลาดับจากการที่ผบู ้ ริ โภคต้องการสิ นค้ามากขึ้น เนื่องจาก
ความใส่ใจในด้านสุขภาพขณะที่ผผู ้ ลิตมีจานวนจากัด การผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
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ออกสู่ตลาดของเกษตรกรไทย จึงเป็ นหนทางที่สดใสกว่าที่ไทยจะยังคงผลิตสิ นค้า
เกษตรทัว่ ไปแข่งขันกับประเทศต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นจีน อินเดีย และเวียดนาม ที่มีตน้ ทุน
การผลิตต่ากว่าไทยมาก การปรับเปลี่ยนมาผลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยย์ อ่ มจะทาให้ไทยมี
โอกาสส่งออกได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่มีความได้เปรี ยบ
ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ อีกทั้งยังเป็ นประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกอาหารที่
สาคัญจึงย่อมมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพให้เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่สาคัญ
แห่งหนึ่งของโลกได้ แต่ความสาเร็ จจะเกิดขึ้นได้เพียงใดนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่รัฐบาล
จะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริ งจัง เช่น การสร้างความเข้าใจและความรู ้ให้แก่
เกษตรกร การให้บริ การตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ
เป็ นต้น จึงนับได้วา่ เกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ในขณะเดียวกันจะช่วยเสริ มให้
โครงการความปลอดภัยทางด้านอาหาร (food safety) และมีผลต่อเนื่องในด้านคุณภาพ
ชีวติ ของเกษตรกรจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น รู ปแบบการเกษตรของประเทศไทยให้เป็ นใน
ทิศทางตามแผนงานได้ การศึกษาถึงนโยบายเกษตรอินทรี ยต์ อ้ งอาศัยแผนงานต่างๆ
เพื่อได้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเกษตรอินทรี ย ์ (Klaydand, 2006)
กรมส่งเสริ มการเกษตรได้หนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อช่วยลดต้นทุน
เกษตรตาบล ส่งเสริ มการผลิตให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ขณะที่เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ย
อินทรี ยแ์ ละใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเพิ่มประสิ ทธิภาพและช่วยประหยัดค่าปุ๋ ยได้ถึง 20 %
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริ มการเกษตรให้มีการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พิ่ม
มากขึ้น เพื่อลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี และเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่าลง ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สานักงานเกษตรจังหวัดทัว่ ประเทศ
ดาเนินการพร้อมถ่ายทอดความรู ้เรื่ องดินและปุ๋ ยให้เกษตรกรในพื้นที่ มีการจัดทาแปลง
เรี ยนรู ้จุดสาธิตเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับเกษตรกรที่สนใจ ตลอดจนจัดหาแม่ปุ๋ยมา
จาหน่ายให้เกษตรกรสมาชิกได้ซ่ ึงคาดว่าจะเป็ นกลไกสาคัญช่วยส่งเสริ มให้มีการใช้ปุ๋ย
อินทรี ยร์ ่ วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาอย่างมีประสิ ทธิภาพ ยังช่วยกระตุน้ ให้
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เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เอง และนาไปใช้ในไร่ นาเพิ่มมากขึ้น และขยายผล
อย่างกว้างขวางและยัง่ ยืน แนวทางส่งเสริ มการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอนาคตว่า
กระทรวงเกษตรฯ ได้มีแผนส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งส่งเสริ มให้
มีการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกันเนื่องจากปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมีช่วยเพิ่มปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุให้แก่ดินทาให้สมบัติทางกายภาพของดินดีข้ ึน ทั้งยังทาให้ตน้ พืชสามารถ
นาปุ๋ ยเคมีที่ใส่ลงในดินไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริ มให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสัง่ ตัดและใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยทุกชนิดในปริ มาณที่เหมาะสม
ตรงตามความต้องการธาตุอาหารของพืช สามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีลงอย่างน้อย
20 % และทาให้ตน้ พืชแข็งแรง ส่งผลให้มีการใช้สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชลดลงและได้
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ที่สาคัญยังลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รณรงค์ส่งเสริ มให้เกษตรกรผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
ไว้ใช้เองในไร่ นา หวังลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้น พร้อมจัดตั้ง
“ศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน” เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อยละ
20 ของต้นทุนปุ๋ ยทั้งหมด การเกษตรลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้น
จากเดิม โดยให้เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พิ่มขึ้น และลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้นอ้ ยลงซึ่งการใช้
ปุ๋ ยอินทรี ยน์ อกจากจะทาให้ตน้ ทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงแล้ว ช่วยปรับปรุ งบารุ ง
ดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยกรมส่งเสริ มการเกษตรได้
ส่งเสริ มให้เกษตรกรผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เอง ซึ่งปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ ีหมายรวมถึง ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ย
คอก น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ ยพืชสด มีเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 250,000 ตัน การส่งเสริ มการใช้
ปุ๋ ยอินทรี ยใ์ น 77 จังหวัด รวม 239,607 ตัน คิดเป็ น 95.84 ประกอบด้วยปุ๋ ยหมัก 97,705
ตัน ไถกลบตอซังข้าว 55,420 ตัน 110,840 ไร่ ไถกลบตอซังข้าวโพด 15,824 ตัน
19,779 ไร่ ไถกลบตอซังสับปะรด 1,302 ตัน 1,627 ไร่ ไถกลบตอซังอ้อยที่ 429 ตัน 214
ไร่ น้ าหมักชีวภาพ 28,803 ตัน และปุ๋ ยพืชสด 40,124 ตัน การดาเนินการจัดทาปุ๋ ยหมัก
ไว้เพื่อเป็ นการสื่ อสารและจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาลัง
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รณรงค์ส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ บบบูรณาการร่ วมกับสถานีพฒั นาที่ดินจังหวัด กรม
พัฒนาที่ดิน องค์การบริ หารส่วนตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมชลประทาน สถานีควบคุมไฟป่ า สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เทศบาล และหน่วยงานทหาร ในการส่งเสริ มการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ก่เกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการ
ส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต จึงได้มีนโยบายให้
จัดตั้งศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน ในพืชหลัก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้
ผล มันสาปะหลัง และผัก มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับความรู ้เรื่ องดินและ
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยร้อย
ละ 20 ของต้นทุนปุ๋ ยทั้งหมด
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายปุ๋ ยกับระบบวิธีการทานาข้าวเชิง
อนุรักษ์ และนาเสนอรู ปแบบนโยบายวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั เกษตรกรที่ปลูกข้าว
ผ่านกระบวนการนโยบายการใช้ปุ๋ยของไทยได้ โดยกาหนดขอบเขตของการศึกษาไปที่
วิธีการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยให้เป็ นที่แพร่ หลายและยอมรับถึงคุณภาพใน
มุมมองและมิติตางๆ เพื่อให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวได้สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาปุ๋ ยเพื่อเกษตรกรต่อไปได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุในการพัฒนานโยบายปุ๋ ยเพื่อตอบสนองวิธีการ
ทานาข้าวเชิงอนุรักษ์
2. เพื่อรวบรวมรู ปแบบการเสริ มสร้างนโยบายปุ๋ ยที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว
3. เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐที่สนใจเป็ นแนวทางใน
การพัฒนานโยบายปุ๋ ยเพื่อเกษตรกรปลูกข้าว
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วิธีดาเนินการวิจยั
บทความนี้ผเู ้ ขียนได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายปุ๋ ยของภาครัฐที่
นามาใช้กบั เกษตรกรทานาข้าวและการพัฒนานโยบายเพื่อความต้องการของเกษตรกร
โดยเน้นเชิงการอนุรักษ์และลดต้นทุนเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเพื่ออนาคต โดยเริ่ มจาก
การศึกษาจากปรากฏการณ์ต่างๆ (Phenomena) จากนั้นทาการกรองด้านเนื้อหาสาระ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ วิธีการคิดเชิงเหตุผล การศึกษานาร่ อง (Pilot study) ใน
บริ บทนโยบายปุ๋ ยของภาครัฐด้วยแนวคิดจากทฤษฎีฐานรากทาการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความลงตัวของเนื้อหาสาระและบูรณาการระเบียบตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของเนื้อหาสาระโดยวิธีที่หลากหลาย จากการดาเนินการดังกล่าวผูเ้ ขียนจึงขอ
นาเสนอผลการศึกษาจากกระบวนการข้างต้นโดยวิธีการเชิงพรรณนาความ ดังต่อไปนี้
ลักษณะนโยบายปุ๋ยของรัฐบาล
ปุ๋ ยเคมีมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็ น
แหล่งอาหารของประเทศ และยังเป็ นแหล่งเงินตราต่างประเทศในการส่งออกสิ นค้า
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร อย่างไรก็ตามปุ๋ ยเคมีเป็ นหนึ่งในปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรที่การผลิตในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
เพียงพอ โดยอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีในประเทศไทยเป็ นเพียงการนาเข้าวัตถุดิบ คือ แม่ปุ๋ย
และปุ๋ ยผสม เพื่อนาไปผสมและบรรจุจาหน่าย กล่าวได้วา่ อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีใน
ประเทศไทยเป็ นเพียงอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย ปัจจุบนั การผลิตในประเทศมีสดั ส่วน
เพียงร้อยละ 30 ของปริ มาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีท้ งั หมด ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เป็ นต้นมา รัฐบาลจะหันมาสนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพหรื อปุ๋ ยธรรมชาติมากขึ้น ทาให้อตั ราการขยายตัวของการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจากที่
เคยมีอตั ราเฉลี่ยร้อยละ 10.6 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ก็ตาม ปุ๋ ยเคมีก็ยงั เป็ นที่นิยมใช้
มากกว่าเนื่องจากใช้ง่ายและมีประสิ ทธิภาพในการใช้ดีกว่า
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นโยบายของรัฐบาลในเรื่ องปุ๋ ยเคมีมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้องค์การตลาด
เพื่อการเกษตรต้องประมูลปุ๋ ยเพื่อรอจาหน่ายเช่นเดียวกับบริ ษทั เอกชนรายอื่นๆ แต่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงั คงเป็ นผูก้ าหนดราคาขั้นสูง ส่วนทางด้านการนาเข้านั้น
เปิ ดให้ผนู ้ าเข้าหรื อผูค้ า้ ทุกรายที่ข้ นึ ทะเบียนเป็ นผูค้ า้ ปุ๋ ยเคมีสามารถนาเข้าปุ๋ ยโดยตรง
ไม่ตอ้ งผ่านบริ ษทั ปุ๋ ยแห่งชาติอีกต่อไป และไม่เก็บภาษีขาเข้าปุ๋ ยเคมีที่ใช้เพื่อเกษตรกร
นอกจากนั้น รัฐบาลได้ประกาศยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีขาเข้าสาหรับ
วัตถุดิบที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ ยซึ่งที่เดิมเก็บในอัตราร้อยละ 30 ของราคานาเข้า
โดยจะยกเว้นเฉพาะวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ ย ได้แก่ แอมโมเนียชนิดปราศจากน้ า ปุ๋ ย
หิ นฟอสเฟต กรดซัลฟูริก และกรดฟอสฟอริ ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมี
ให้มีการเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศมากขึ้น และเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจาก
ราคาปุ๋ ยจะลดลง จากนโยบายรัฐบาลดังกล่าว นับว่ามีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ซ้ือ
ปุ๋ ยในราคาถูกลง อย่างไรก็ตามเกษตรกรในประเทศไทยบางส่วนยังมีปัญหาในเรื่ องไม่
มีความรู ้ที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ย ทาให้เกิดปั ญหาดินเสื่ อมสภาพ ดินเปรี้ ยว ซึ่งผิด
วัตถุประสงค์หลักของการใช้ปุ๋ยที่ตอ้ งการเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน ดังนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอนโยบายให้มีการปรับปรุ งดินด้วยวิธีทางชีววิทยา
และธรรมชาติแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และในส่วนที่ยงั จาเป็ นต้องใช้ปุ๋ยเคมีอยูก่ ็จดั ให้มีการ
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องแก่เกษตรกร เพื่อให้การใส่ปุ๋ยก่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด คุม้ ค่ากับการลงทุนของเกษตรกร ปริ มาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี
เท่ากับ 3.99-4.06 ล้านตัน และมีอตั ราการขยายตัวของปริ มาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมี
ประมาณร้อยละ 6.0 ต่อปี แยกเป็ นปริ มาณความต้องการปุ๋ ยไนโตรเจน 891,900 ตัน ปุ๋ ย
ฟอสเฟต 482,000 ตัน ปุ๋ ยโปแตส 383,400 ตัน และที่เหลือเป็ นความต้องการปุ๋ ยผสม
นอกจากนี้ถา้ จะพิจารณาปริ มาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีแยกตามพืชที่สาคัญ ปรากฏว่า
ข้าวยังคงเป็ นพืชที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีมากที่สุด โดยมีปริ มาณความต้องการร้อย
ละ 40 ของปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีท้ งั หมดรองลงมา คือ ไม้ผลและไม้ยนื ต้น พืชไร่ ผัก
ไม้ดอกและไม้ประดับ อย่างไรก็ตามปั ญหาของอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีในประเทศไทยที่
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ต้องเร่ งแก้ไขนั้นมีท้ งั ปัญหาทางด้านการผลิต โดยการพิจารณาตั้งโรงงานผลิตปุ๋ ยเคมี
ในประเทศต้องพิจารณาที่เมื่อผลิตแล้วปุ๋ ยต้องมีราคาถูกกว่าปุ๋ ยที่นาเข้า จึงนับว่าจะเป็ น
การช่วยเกษตรกรในประเทศให้มีปุ๋ยราคาถูกใช้ ส่วนทางด้านการตลาดปั ญหาใหญ่ใน
ปั จจุบนั คือ ปั ญหาปุ๋ ยปลอม ซึ่งทางรัฐบาลเร่ งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ
เกษตรกร และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความรอบคอบมากขึ้นในการซื้อปุ๋ ย
รวมทั้งให้ความรู ้กบั เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพคุม้ ค่ากับการ
ลงทุนมากที่สุด (Foundation for Sustainable Agriculture, 2015)
นโยบายเกษตรของรัฐบาล
นโยบายแนวทางการดาเนินงานปี งบประมาณ 2559 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประกาศเป็ นปี แห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพิ่มผลผลิต
สอดคล้องความต้องการตลาด โดยสนับสนุนให้เกษตรจังหวัดเป็ นกลไกสาคัญในการ
เชื่อมโยงนโยบายรัฐสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่เพื่อประโยชน์เกษตรกร ปั จจุบนั ภาค
เกษตรกรรมไทยยังคงประสบปั ญหาทางด้านเชิงโครงสร้างการตลาด ราคาสิ นค้า
เกษตรตกต่า สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง โดยการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติที่เกิดขึ้น การเร่ งรัดแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้กบั เกษตรกร และ
เตรี ยมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต โดย
มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเร่ งด่วน ระยะต่อเนื่อง
และระยะยัง่ ยืน โดยเป้ าหมายการทางานคือเกษตรกรเป็ นศูนย์กลางและการทางานทุก
ระดับจะต้องมีผรู ้ ับผิดชอบ ชัดเจน รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบตั ิโดยยึดถือนโยบายของรัฐบาลที่ดา้ นการเกษตรในปี งบประมาณ 2559 จานวน
6 ด้าน เป็ นกรอบการดาเนินงาน ได้แก่ 1) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วย
วิธีการต่าง ๆ 2) ปรับโครงสร้างการผลิตสิ นค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 3)
บริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็ นเอกภาพในทุกมิติ 4) เพิ่มบทบาท
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสิ นค้าเกษตรในฐานะผูซ้ ้ือพืชแปรรู ปส่งออกได้
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5) ป้ องกัน ปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 6) ปรับปรุ งระบบ
บริ หารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
เร่ งรัดดาเนินการในเรื่ องเร่ งด่วน ดังนี้
1. การแก้ไขปั ญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมายต้องเร่ งดาเนินการแก้ไข
กฎหมายและบทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการกากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และเรื่ องปั ญหาแรงงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. ลดต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรได้ดาเนินการมาแล้ว และต้องให้
ความสาคัญในการดาเนินงานต่อโดยกระทรวงเกษตรฯ ประกาศให้ปี 2559 เป็ นปี แห่ง
การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยการดาเนินงานจะไม่เป็ นเรื่ องของกรมใดกรม
หนึ่ง แต่จะเป็ นการบูรณาการร่ วมกัน ก่อให้เกิดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรโดยวัดผลได้ภายใน 3 เดือน
3. จัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุม สามารถนาไปแก้ปัญหาและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในกรณี ต่างๆ ได้ เช่น ด้านหนี้สินเกษตรกร ด้านอาชีพ ด้านสถิติ
ต่างๆ ของภาคเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการตามนโยบาย ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
เกษตรกรเร่ งหารื อในการบูรณาการรากฐานข้อมูลให้เกิดเป็ นเอกภาพ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
4. การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2558/2559 หน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องรู ้สถานการณ์ปัจจุบนั อย่างชัดเจนและคาดการณ์
แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรี ยมหามาตรการรองรับสภาพปัญหาต่างๆ ได้
ทันท่วงที รวมทั้งต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งที่ผา่ นมากระทรวงได้
ทาอยูแ่ ล้ว รวมทั้งการทาฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริ มาณน้ าและในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ จะต้อง
มีการหาแหล่งน้ าให้เกษตรกรเพิม่ เติม และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ต้อง
ดาเนินการอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ สื่ อสารให้เกษตรกรเข้าใจ รู ้จกั การใช้น้ าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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5. การส่งเสริ มเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กบั
เกษตรกร และผูบ้ ริ โภคจะได้บริ โภคสิ นค้าที่มีความปลอดภัย ซึ่งมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรี ยใ์ ห้เกิดผลเป็ น
รู ปธรรมโดยเร็ ว
มิติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ งในการพัฒนา
เพื่อความยัง่ ยืน คือต้องเร่ งผลักดันงานวิจยั สนับสนุนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตรง
ตามความต้องการของตลาด การจัดโซนนิ่งการปลูกพืชให้มีผลผลิตที่ตรงกับความ
ต้องการ ทั้งปริ มาณและคุณภาพ จัดหาแหล่งน้ าที่เพียงพอ พัฒนาสหกรณ์ให้มีความ
เข้มแข็ง รวมกลุ่มสมาชิกดูแลช่วยเหลือด้านปั จจัยการผลิต ขณะที่ภาคราชการต้องไม่
ตกเป็ นเครื่ องมือในการทุจริ ตคอรัปชัน่ ของนักการเมือง รวมทั้งการฟื้ นฟูโครงการตาม
แนวพระราชดาริ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดูแล ทั้งนี้ สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงั หวัดจะเป็ นกลไกสาคัญในการนานโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่ นา
ผลประโยชน์สู่เกษตรกรอย่างทัว่ ถึง โดยเป็ นแกนหลักในการบูรณาการหน่วยงานของ
กระทรวงในระดับจังหวัด ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด ที่มีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน เพื่อนาไปปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นรู ปธรรมต่อไป
(Lumjai, 2014) ซึ่งมีผลการศึกษาใน 4 มิติ ดังนี้
1. มิตดิ ้ านการผลักดันยุทธศาสตร์ เกษตรปุ๋ยอินทรีย์
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรี ยแ์ ห่งชาติ ฉบับที่ 2 เป็ น
ยุทธศาสตร์หลักหวังเพิ่มพื้นที่ปริ มาณและมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์สินค้า และ
บริ การด้านเกษตรอินทรี ย ์ ชูวสิ ยั ทัศน์สู่การเป็ นศูนย์กลางการผลิต การบริ โภค การค้า
และการบริ การเกษตรอินทรี ยใ์ ห้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รัฐบาลได้กาหนดให้
เกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นวาระแห่งชาติขบั เคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์
แห่งชาติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีส่วนร่ วมในการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรี ยแ์ ห่งชาติ ดาเนินการสร้างและสนับสนุนงานวิจยั พัฒนาความรู ้
ด้านนวัตกรรมเกษตรอินทรี ย ์ จัดสร้างเครื อข่ายองค์ความรู ้ในระดับภูมิภาคร่ วมกับ
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มหาวิทยาลัย มีการกาหนดมาตรฐานเกษตรอินทรี ยค์ รอบคลุมสิ นค้าพืช ปศุสตั ว์
ประมง คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจขอรับรองมาตรฐานอินทรี ย ์
ส่งเสริ มการจัดหมูบ่ า้ นเกษตรอินทรี ย ์ (Organic Village) ดาเนินการผลักดันโครงการ
นาร่ องขับเคลื่อนการบูรณาการในระดับพื้นที่ในโครงการบูรณาการพัฒนาการผลิต
และการตลาดเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร
วิสยั ทัศน์การบริ การเกษตรอินทรี ยใ์ ห้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิต
การบริ โภค การค้า และเป็ นที่ยอมรับระดับสากลเพื่อเพิ่มพื้นที่และปริ มาณการผลิต
เกษตรอินทรี ย ์ เพิ่มมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์สินค้า และบริ การด้านเกษตรอินทรี ย ์
เพิ่มการค้าและการบริ โภคสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศ รวมทั้งให้มาตรฐานและ
ระบบการรับรองสิ นค้าเกษตรอินทรี ยข์ องไทย เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคทั้งในและ
ต่างประเทศไปสู่การเป็ นศูนย์กลาง (Hub) ของสิ นค้าและบริ การด้านเกษตรอินทรี ยใ์ น
ระดับสากล อีกทั้งเป็ นการพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมเกษตรอินทรี ยใ์ ห้เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ 1) สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรม
เกษตรอินทรี ยใ์ ห้เป็ นระบบ 2) เสริ มสร้างสภาพแวดล้อม สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ปั จจัยการผลิต และการบริ โภคสินค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศให้มากขึ้น 3) ส่งเสริ ม
การใช้ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และพัฒนาเครื อข่ายเกษตรอินทรี ยท์ างการ
ผลิตการแปรรู ป การตลาด และการบริ การให้เข้มแข็ง พึ่งพากันอย่างยัง่ ยืน 4) ส่งเสริ ม
การตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย และระบบโลจิสติกส์ 5) พัฒนามาตรฐานระบบการ
ตรวจสอบ รับรองเกษตรอินทรี ยไ์ ทยให้เป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมาย เพิม่ พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรี ยเ์ พิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
โดยปริ มาณสิ นค้าเกษตรอินทรี ยเ์ พิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 71 นอกจากนี้ ยังมีเป้ าหมาย
ในการยกระดับการพัฒนาให้มีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยไ์ ทย
ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานในระดับภูมิภาคหรื อระดับสากลให้มีกลุม่ เกษตรอินทรี ย ์
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พื้นบ้านหรื อกลุ่มเกษตรอินทรี ยท์ ี่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จึงควรมียทุ ธศาสตร์
สาคัญ ๆ อย่างน้อย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริ มสนับสนุนการวิจยั พัฒนาการสร้าง และเผยแพร่
ข้อมูลองค์ความรู ้และนวัตกรรมเกษตรอินทรี ย ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรี ย ์ ความรู ้ภาคการผลิตเกษตร
อินทรี ยไ์ ปสู่เกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทัว่ ไป โดยเร่ งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรี ย ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและส่ งเสริ มการตลาด สิ นค้าและบริ การ เกษตร
อินทรี ย ์ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรี ย ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจัดการและการขับเคลื่อนเกษตรอินทรี ย ์ จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเกษตรอินทรี ย ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรี ย ์ กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิและสร้าง
กลไกพัฒนาเกษตรอินทรี ยแ์ บบบูรณาการ (Ministry of Agriculture and Cooperatives,
2015)
2. มิตดิ ้ านโครงการปุ๋ยลดต้ นทุน
ในบรรดาปัจจัยที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จกั ดินรู ้จกั ปุ๋ ย
น้อยที่สุด เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของดิน ได้แก่ อินทรี ยวัตถุ แร่
ธาตุ น้ า และอากาศ มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่ งมีชีวติ ที่อยูใ่ นดินและบนดิน รวมทั้งปุ๋ ยเคมีที่ข้ ึนทะเบียนเพือ่ ผลิตขายใน
ท้องตลาดมีเกือบ 800 สูตร ถึงแม้วา่ ความรู ้ทางวิชาการด้านดินและปุ๋ ยจะมีอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้เรื่ องดินและปุ๋ ยดิน
ในพื้นที่การเกษตรแบ่งออกเป็ นดินนาและดินไร่ การจาแนกดินใช้สมบัติของ
ดินที่เปลี่ยนแปลงยาก เช่น เนื้อดิน ดินทราย ดินร่ วน ดินเหนียว ประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมี
ปี ละ 5 ล้านตัน เกือบครึ่ งหนึ่งใช้ในการปลูกข้าว ในเขตชลประทานภาคกลาง 15 ล้าน
ไร่ เกษตรกรปลูกข้าวปี ละ 2-3 ครั้ง จากการวิจยั พบว่า ชาวนาเหล่านั้นใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย
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66 กิโล ปริ มาณ “ปุ๋ ยสัง่ ตัด” ฤดูปลูก แต่เมื่อใช้คาแนะนา/ไร่ / ปุ๋ ยเคมีลดลงร้อยละ 47
ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทาให้ลดปุ๋ ยข้าวได้ถึงปี ละ 1 ล้านตัน คิดเป็ นมูลค่า
มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท
3. มิตกิ ารลดต้นทุนเกษตรกรของนโยบายรัฐบาล
กรมส่งเสริ มการเกษตรของนโยบายรัฐบาล หนุนใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อช่วยลด
ต้นทุน เกษตรตาบลส่งเสริ มผลิตเป้ าหมาย 2.5 แสนตัน ขณะที่เกษตรกรตื่นผลิตแล้ว
กว่า 5.34 แสนตัน แนะใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเพิม่ ประสิ ทธิภาพประหยัดค่าปุ๋ ยได้ถึง 20 %
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริ มการเกษตรเร่ งส่งเสริ มให้มี
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น เพื่อลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีและเพื่อลดต้นทุน
การผลิตให้ต่าลง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สานักงาน
เกษตรจังหวัดทัว่ ประเทศส่งเสริ มเร่ งการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ 882 อาเภอ 7 จังหวัด โดยให้
เกษตรตาบลบูรณาการร่ วมกับกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่ ง
ส่งเสริ มการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ 4 ประเภท ได้แก่ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด ไถกลบตอซังข้าว และ
พืชไร่ และน้ าหมักชีวภาพอย่างน้อยตาบลละ 50 ตัน มีเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 250,000
ตัน ซึ่งทาให้เกษตรกรมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ และหัน
มาผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เองเพิ่มมากขึ้น ภาคการเกษตรกรมีการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ 534,419.56
ตัน แยกเป็ นปุ๋ ยหมัก 159,863.56 ตัน พื้นที่นาไปใช้ 53,287.85ไร่ ไถกลบตอซังข้าวและ
พืชไร่ 241,404.68 ตัน พื้นที่นาไปใช้ 423,728.12 ไร่ ปุ๋ ยพืชสด 78,622.20 ตัน พื้นที่
นาไปใช้ 43,679 ไร่ และยังมีการผลิตน้ าหมักชีวภาพกว่า 54,529.12 ตัน กรมส่งเสริ ม
การเกษตรโดยศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต โดยศูนย์จดั การดินปุ๋ ยชุมชนจะทาหน้าที่ให้บริ การตรวจวิเคราะห์ดิน แปลผล
ให้คาแนะนาการจัดการดินและปุ๋ ยเบื้องต้น พร้อมถ่ายทอดความรู ้ เรื่ องดินและปุ๋ ยให้
เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมีการจัดทาแปลงเรี ยนรู ้จุดสาธิตเพื่อเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้/ แม่ปุ๋ยมาจาหน่ายให้เกษตรกรสมาชิกได้ใช้ปุ๋ยตามคาแนะนาสาหรับเกษตรกรที่
สนใจ ตลอดจนจัดหวยจะเป็ นคนไกลสาคัญ ช่วยส่งเสริ มให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วม
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ปุ๋ ยเคมีอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งยังช่วยกระตุน้ ให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้เอง
และนาไปใช้ในไร่ นาเพิ่มมากขึ้นและขยายผลอย่างกว้างขวางและยัง่ ยืน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริ มการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยมุ่งส่งเสริ มให้มีการ
ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมีเนื่องจากปุ๋ ยอินทรี ยช์ ่วยเพิ่มปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
ให้แก่ดินทาให้สมบัติทางกายภาพของดินที่ดีข้ ึนทั้งยังทาให้ตน้ พืชสามารถนาปุ๋ ยเคมีที่
ใส่ลงในดินไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นขณะเดียวกันอย่างมุ่งส่งเสริ มให้เกษตรกรใช้
ปุ๋ ยเคมีอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสัง่ ตัดและใช้ปุ๋ยตาม ค่าวิเคราะห์ดิน
ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยทุกชนิดในปริ มาณที่เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการธาตุอาหารของพืชสามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีลงอย่างน้อย 20 %และทาให้
ต้นพืชแข็งแรงส่งผลให้มีการใช้สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชลดลงและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นที่
สาคัญยังลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่ งแวดล้อมด้วยเกษตรกรและ
ชุมชนในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปั ญหาภัย
แล้งให้ความสนใจดาเนินการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ านวนมากมีท้ งั การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อใช้
เองในไร่ นาและผลิตเพื่อจาหน่ายให้เกษตรกรผูป้ ลูกพืชทัว่ ไปพร้อม ตอบโจทย์ผผู ้ ลิต
เกษตรอินทรี ยน์ อกจากเกิด การจ้างแรงงานในชุมชนแล้วยังมีการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และช่วยสร้างรายได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยอินทรี ย ์
และเป็ นแนวทางเกษตรกรช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีได้อย่างยัง่ ยืน (Tharavanij, 1998)
4. มิตดิ ้ านข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
การช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว ควรพิจารณาในประเด็นการลดต้นทุน
การผลิต เนื่องจากต้นทุนการผลิตเป็ นพื้นฐานของศักยภาพในการส่งออก ยิง่ ตลาดมี
การแข่งขันเพิ่มขึ้นการลดต้นทุนการผลิตเป็ นทางเลือกที่ดีกว่าการแข่งขันด้านราคา
โดยรัฐบาลควรสนับสนุนให้ลดการใส่ปุ๋ยและสารเคมีโดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้ปุ๋ย
อินทรี ยแ์ ละสารชีวภาพมากขึ้น ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการลดต้นทุนแล้วยังจะเป็ นการช่วย
เพิ่มคุณภาพของดินและสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย รัฐบาลควรสนับสนุนการนานวัตกรรมใน
ด้านการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ไปใช้ โดยเฉพาะการผลิตข้าวในพื้นที่
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ชลประทาน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยในปริ มาณเกินกว่าที่พืชต้องการนานวัตกรรม
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จะช่วยให้เกษตรกรได้ตรวจสอบธาตุอาหารในดินในที่นาของ
ตนเองก่อนแล้วจึงค่อยใช้ปุ๋ยเพิม่ เติมตามจานวนที่พืชต้องการ (site specific nutrient
management) นวัตกรรมดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรประหยัดจานวนปุ๋ ยเคมีที่
จะใช้และค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตเท่าเดิมหรื อในบางกรณี อาจได้
ผลผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งเท่ากับก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการผลิตข้าวของเกษตรกร
ตามมา รัฐควรสนับสนุนให้ลดการใช้ปริ มาณเมล็ดพันธุ์ขา้ วต่อไร่ ดว้ ยการเพิ่มปริ มาณ
เมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ซึ่งปั จจุบนั ความต้องการเมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพดี
มีสูงถึง 1 ล้านตันต่อปี แต่ปริ มาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ได้มาตรฐานของทางราชการ
มีไม่ถึง 1 แสนตันต่อปี และเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่จาหน่ายอยูท่ วั่ ไปก็ยงั ไม่มีระบบการรับรอง
มาตรฐานมารองรับจุดเริ่ มต้นของการเพิ่มปริ มาณเมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพดีได้มาตรฐาน
คือ การพัฒนาระบบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ขา้ วเชิงธุรกิจโดยปรับเปลี่ยนการตรวจสอบ
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ขา้ ว จากระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (product certification) ไปสู่
ระบบมาตรฐานกระบวนการ (process certification) รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์ขา้ วชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์โดยการจัดตั้งศูนย์ขา้ วชุมชนนี้ควรให้เช่าหน้า
เป็ นผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์เองบริ หารจัดการเมล็ดพันธุ์ดว้ ยตนเองโดยภาครัฐในระบบกลุ่ม
จัดหาเมล็ดพันธุ์ช้ นั พันธุ์ขยายให้ชาวนาในศูนย์ขา้ วชุมชนใช้เป็ นหัวเชื้อนาไปจาหน่าย
ในราคาที่เป็ นธรรมเพื่อจาหน่ายจ่ายแจกให้ชาวนาในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พันธุ์
ที่ใช้ปลูก) ชั้นพันธุ์จาหน่ายขยายพันธุ์เป็ นควรเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้การผลิตเมล็ดพันธุ์
และให้บริ การในการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในศูนย์ขา้ ว
ชุมชน ซึ่งจะทาให้ชาวนาผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์มีรายได้สูงกว่าการขายข้าวปกติและชาวนา
ในชุมชนมีเมล็ดพันธุค์ ุณภาพดีใช้ในราคาที่เป็ นธรรม รัฐบาลควรส่งเสริ มการวิจยั และ
พัฒนาเครื่ องจักรกล การเกษตรราคาถูกให้ชาวนาใช้ในการลดต้นทุนรวมไปถึงการ
พัฒนาเครื่ องจักรกลที่สามารถใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการแบกรับภาระต้นทุนอัน
เนื่องมาจากความผันแปรของราคาน้ ามันโลกรัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์บริ การชาวนาให้
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ครอบคลุมทุกพื้นที่เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตก็จะทาให้ชาวนา
ได้รับบริ การด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวจากภาครัฐอย่างทัว่ ถึง
สรุปผล

นโยบายปุ๋ ยกับระบบวิธีการทานาข้าวเชิงอนุรักษ์มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
การเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็ นแหล่งอาหารของประเทศและยังเป็ นแหล่ง
เงินตราต่างประเทศในการส่งออกสิ นค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร โดย
อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีในประเทศไทย รัฐบาลได้หนั มาสนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
หรื อปุ๋ ยธรรมชาติมากขึ้น ทาให้อตั ราการขยายตัวของการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงจากที่เคยมี
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 10.6 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 6.0 ก็ตาม ปุ๋ ยเคมีกย็ งั เป็ นที่นิยมใช้
มากกว่าเนื่องจากใช้ง่ายและมีประสิ ทธิภาพในการใช้ดีกว่าเกษตรกรในประเทศไทย
บางส่วนยังมีปัญหาในเรื่ องไม่มีความรู ้ที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยทาให้เกิดปั ญหาดินเสื่ อม
สภาพดินเปรี้ ยว ซึ่งผิดวัตถุประสงค์หลักของการใช้ปุ๋ยที่ตอ้ งการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้กบั ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอนโยบายให้มีการปรับปรุ งดินด้วย
วิธีการทางชีววิทยาและธรรมชาติแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในปี งบประมาณ 2559 รัฐบาลได้
ให้นโยบายประกาศเป็ นปี แห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร มุ่งเพิ่มผลผลิต
สอดคล้องกับความต้องการตลาดด้วยนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ดูแลกระทรวง
เกษตรในปี งบประมาณ 2559 การแก้ไขปั ญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมายต้องเร่ ง
ดาเนินการแก้ไขกฎหมายและบทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการกากับดูแลให้เป็ นไป
ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และเรื่ องปั ญหาแรงงานให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล ลดต้นทุนการผลิตโดยการดาเนินงานจะไม่เป็ นเรื่ องของกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งแต่จะเป็ นการบูรณาการร่ วมกันก่อให้เกิดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร โดยวัดผลได้ภายใน 3 เดือน จัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุมสามารถ
นาไปแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณี ต่างๆ ได้ เช่น ด้านหนี้สินเกษตรกร
ด้านอาชีพด้านสถิติต่างๆ ของภาคเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการตามนโยบายซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มี
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร พร้อมทั้งเตรี ยมหามาตรการรองรับสภาพปั ญหา
ต่างๆ ได้ทนั ท่วงที รวมทั้งต้องมีการวางแผนแก้ไขปั ญหาในระยะยาว ซึ่งที่ผา่ นมา
กระทรวงได้ทาอยูแ่ ล้ว รวมทั้งการทาฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริ มาณน้ าและในฤดูแล้งที่จะ
มาถึงนี้ จะต้องมีการหาแหล่งน้ าให้เกษตรกรเพิ่มเติม และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ต่างๆ ต้องดาเนินการอย่างโปร่ งใสตรวจสอบได้ สื่ อสารให้เกษตรกรเข้าใจรู ้จกั การใช้
น้ าอย่างมีประสิ ทธิภาพ การส่งเสริ มเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้กบั เกษตรกร และผูบ้ ริ โภคจะได้บริ โภคสิ นค้าที่มีความปลอดภัยซึ่งมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรี ยใ์ ห้เกิดผลเป็ น
รู ปธรรมโดยเร็ ว
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หลักเกณฑ์ การเขียนบทความวิชาการหรื อ
บทความวิจัยเพื่อตีพมิ พ์ในมนุษยสั งคมสาร (มสส.)
1. ส่งบทความวิจยั ฉบับเต็มในรู ปแบบของ Word File จานวน 1 ชุด เป็ น
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 เป็ นต้นไป ที่
เว็บไซต์ http://jhusoc.bru.ac.th หรื อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044611-221 ต่อ 4001/โทรสาร 044-6128-585
2. เป็ นบทความด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาษา
วรรณกรรม ชาติพนั ธุ์ คติชนวิทยา บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์
กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา สังคมศึกษา การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและ
ประเพณี ประวัติศาสตร์ และ ศิลปกรรม
3. ความยาวของบทความโดยนับรวมรู ปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และ
ประวัติผเู ้ ขียน จานวน 15-20 หน้ากระดาษ A5
4. แบบอักษร (Font) บทความ
4.1 ให้พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 และพิมพ์เนื้อหา
ในลักษณะคอลัมน์เดียว (One column) กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็ นแบบระยะ
พิมพ์เดี่ยว (Single space) ระยะขอบบน-ล่าง 2 เซนติเมตร และระยะขอบซ้าย-ขวา 1.8
เซ็นติเมตร
4.2 ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ยตัวหนา
โดยใช้ขนาดอักษร 16 กึ่งกลางหน้ากระดาษ กรณี เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ใช้อกั ษรตัวแรก
เป็ นตัวใหญ่สาหรับคาหลักต่างๆ
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4.3 ชื่อ-นามสกุลผูเ้ ขียน (และอาจารย์ที่ปรึ กษา) ให้มีท้ งั ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และให้ใช้หมายเลขกากับชื่อผูเ้ ขียนหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาเฉพาะที่เป็ น
ภาษาไทยเท่านั้น พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 14 กึ่งกลางหน้ากระดาษ
4.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่าง
ต่อจากชื่อผูว้ จิ ยั ชิดขอบซ้าย พิมพ์อกั ษรเป็ นตัวบางขนาด 12 ใช้เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แต่ให้ใช้หมายเลขกากับเฉพาะที่ภาษาไทยเท่านั้น
5. เป็ นบทความภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ในกรณี ที่เป็ นบทความ
ภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรองจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนส่งให้บรรณาธิการ
6. ต้องเป็ นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ที่ใดมาก่อนหรื ออยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
7. บทความต้องมีสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่
เกิน 1 หน้ากระดาษ A5 หรื อระหว่าง 150-200 คา ในกรณี ที่บทความเป็ นภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้เขียนบทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8. ผูเ้ ขียนบทความจะต้องปฏิบตั ิตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์
การเสนอบทความวิชาการหรื อบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร อย่าง
เคร่ งครัด
9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน ถ้าผูท้ รงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็ นควรให้ตีพิมพ์ ก็จะส่ ง
บทความนั้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณา ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์
ในมนุษยสังคมสาร ต้องผ่านการพิจารณาเห็นควรให้ตีพิมพ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย
2 ท่าน
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10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความในมนุษยสังคมสาร ให้ถือมติของกอง
บรรณาธิการเป็ นที่สุด
11. บทความที่ ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิ การจะแจ้งให้
ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้ผเู ้ ขียน
12. ผูเ้ ขียน/คณะผูเ้ ขียน (ผูว้ จิ ยั /คณะผูว้ จิ ยั ) ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวโดยย่อเป็ น
ภาษาอัง กฤษไว้ใ นส่ ว นท้า ยสุ ดของบทความต่ อจากเอกสารอ้า งอิ ง โดยให้ระบุ คา
น าหน้า ชื่ อ (นาย/นาง/นางสาว) ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ (ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์/ รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ถ้ามี) คุณวุฒิปริ ญญาเอก (ดร.) (ถ้ามี) พร้อมใส่ขอ้ มูลที่อยู่
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณี ย ์ โทรสาร โทรสาร และอีเมลด้วย ในกรณี ที่
เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก ให้เขียนเฉพาะข้อมูลนักศึกษาเท่านั้นโดยไม่
ต้องใส่ขอ้ มูลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตัวอย่างเช่น
Author
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⁎ ส่ วนประกอบของบทความ ⁎

ในการเขียนบทความวิชาการ ควรชี้ประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอให้ชดั เจนและ
มีลาดับเนื้อหาที่เหมาะสม บทความวิชาการควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่ อเรื่ อง (Title) ใช้คาที่ส้ นั กระชับ และมีความหมายชัดเจน ให้เขียนเป็ น
ระดับกลุ่มคาไม่ใช่ระดับประโยค และต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์
ชื่อเรื่ องเป็ นภาษาไทยก่อนและตามด้วยชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา แต่ให้
เขียนชื่อเรื่ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นในกรณี ที่บทความเขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ความยาวระหว่าง 8-15 คา
2. บทคัดย่ อ (Abstract) สรุ ปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน ให้
เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็ นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ หรื อระหว่าง 150-200 คา ให้เขียนบทคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณี
ที่บทความเขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. คาสาคัญ (Keyword) ระบุคาสาคัญของเนื้อหาที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้
เป็ นคาสื บค้นในระบบฐานข้อมูลใต้บทคัดย่อ ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จานวน 3-5 คา ให้เขียนคาสาคัญเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณี ที่บทความเขียนเป็ น
ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ
4. บทนา (Introduction) นาเสนอข้อมูลเบื้องต้นของเนื้ อหา รวมทั้งระบุถึง
ขอบเขตเนื้อหาของบทความ
5. เนื้ อ หา (Body of text) ระบุ เ นื้ อ หาหลัก ของบทความ โดยแบ่ ง ออกเป็ น
ประเด็นย่อยๆ และมีการจัดเรี ยงลาดับหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
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6. เอกสารอ้ างอิง (References) อ้างอิงแบบแทรกในเนื้ อหา (In-text citation)
โดยใช้ ร ะบบนาม-ปี (Author-Year) ตามรู ปแบบ APA (American Psychological
Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th edition) และเอกสารอ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏใน
บทความต้องมีรายชื่ อปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References)
ด้วย

⁎ บทความวิจัย

ให้ น าเสนอผลการวิ จั ย ที่ ค ้น พบอย่ า งเป็ นระบบ โดยบทความวิ จั ย มี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่ อเรื่ อง (Title) ใช้คาที่ส้ นั กระชับ และมีความหมายชัดเจน ให้เขียนเป็ น
ระดับกลุ่มคาไม่ใช่ระดับประโยค และต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์
ชื่อเรื่ องเป็ นภาษาไทยก่อนและตามด้วยชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา แต่ให้
เขียนชื่อเรื่ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นในกรณี ที่บทความเขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ความยาวระหว่าง 8-15 คา
2. บทคัดย่ อ (Abstract) สรุ ปสาระสาคัญของงานวิจยั ซึ่งประกอบด้วย
วัตถุประสงค์การวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือวิจยั สถิติที่ใช้ในการเคราะห์
ข้อมูล และผลการวิจยั ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน
1 หน้า หรื อระหว่าง 150-200 คา ให้เขียนบทคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณี ที่
บทความเขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาสาคัญของเนื้อหาที่เหมาะสมสาหรับ
นาไปใช้เป็ นคาสื บค้นในระบบฐานข้อมูลใต้บทคัดย่อ ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ จานวน 3-5 คา ให้เขียนคาสาคัญเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณี ที่
บทความเขียนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื่นๆ
4. บทนา (Introduction) ระบุถึงความสาคัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องและประโยชน์โดยรวมที่จะเกิดขึ้นจากผลวิจยั
5. วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Objective) ระบุวตั ถุประสงค์ในการทาวิจยั ให้
ชัดเจนและสะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวิจยั
6. วิธีดาเนินการวิจยั (Methodology) ระบุวธิ ีวจิ ยั ที่ครอบคลุมถึงประชากร
กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือวิจยั ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. ผลการวิจยั (Results) ระบุผลการวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
8. อภิปรายผล (Discussion) นาเสนอผลการวิจยั โดยอ้างโยงถึงทฤษฎีต่างๆ
เพื่อสนับสนุนผลการวิจยั ที่คน้ พบหรื อเห็นแย้งที่สมเหตุสมผล
9. ข้ อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ในครั้งต่อไป
10. การอ้ างอิง (References) ใช้การอ้างอิงตามรู ปแบบ APA (American
Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th edition)
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* การเขียนเอกสารอ้างอิง *
1. การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหา (In-text citation) ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สาหรับผูเ้ ขียนทั้งที่เป็ นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแล้วตาม
ด้วยปี ค.ศ. ที่เผยแพร่ เอกสาร และ/หรื อเลขหน้า เช่น Nuemaihom (2014) หรื อ
(Nuemaihom, 2014: 23)
2. การเรี ยงลาดับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ให้เรี ยงตามลาดับ
อักษรของชื่อผูเ้ ขียน โดยไม่ตอ้ งมีตวั เลขกากับ ให้อา้ งนามสกุลก่อนแล้วตามด้วยอักษร
ย่อของชื่อแรก
3. ในกรณี อ ้า งอิ ง เอกสารที่ เ ป็ นภาษาไทย ให้แ ปลเอกสารอ้า งอิ ง นั้น เป็ น
ภาษาอังกฤษ และให้วงเล็บคาว่า [in Thai] ไว้ส่วนท้ายของเอกสารอ้างอิงนั้น ให้เขียน
ตามรู ปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษคือให้อา้ งนามสกุลก่อน
แล้ว ตามด้ว ยอัก ษรย่ อ ของชื่ อ แรก และให้ เ ขี ย นรวมไปกับ รายการอ้า งอิ ง ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษเลย
ตัวอย่างเช่น
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Manuscript Preparation Guidelines for the Submission of
Academic and Research Articles in Journal of
Humanities and
& Social Sciences (JHUSOC)
1. The full article should be submitted in the Word File as an electronic file
using Microsoft Office Word 2010 onwards via the website: http://jhusoc.bru.ac.th or
to the Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University,
Muang District, Buriram Province 31000,Tel: 044-611-221 Ext. 4001, Fax: 0446128-585.
2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the
following areas: Language, Linguistics and Literature, Philosophy and Religion,
Ethnics, Folklore, Library and Information Science, Music and Performance Arts,
Fine and Applied Arts, Tradition and Culture, Tourism, History and Archaeology,
Law and Politics, Social Development and Social Studies, Education, and
Technology and Learning Innovation.
3. The article must be typed on A5 paper to include figures, tables,
references, and author’s brief personal data. Moreover, it should be between 15-20
pages in length.
4. Font
4.1 Angsana New with font size 14 is required. The article must
be typed in one column and single spacing. The top-bottom margins of 2 cm. and the
left-right margins of 1.8 cm. are used.
4.2 Both Thai and English article titles should be in bold face, font
size 16 with initial caps of the content words, and be centered. Only English title is
required for the article written in English or other languages.
4.3 The author's name (and the advisor’s name) must be written in
both Thai and English. It must also be typed in bold using font size 14 and centered on
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4.3 The author's name (and the advisor’s name) must be written in
both Thai and English. It must also be typed in bold using font size 14 and centered on
the page. For the Thai article, the author’s name is numbered in order.
4.4 Department(s)/program(s), faculty(s) and affiliation(s) must be
written in both Thai and English, and set flush on the left using font size 12 below the
author’s name. For the Thai article, their Thai information is numbered in order.
5. Either Thai or English article can be submitted. In the case of an English
article, it must be verified and signed by an English language expert before being sent
to the editor.
6. The article submitted for publication in JHUSOC has not already been
published elsewhere or is not under consideration by peer reviewers for publication in
other journals.
7. The article must contain both Thai and English abstracts with no more than
1 page of A5, or between 150-200 words. Only English abstract is required for the
article written in English or other languages.
8. The author must strictly comply with the reference system and the
criteria for the publication of academic or research articles set by the journal.
9. The article will be reviewed by at least two peer reviewers in the relevant
fields. If one of them does not agree to get it published, the article will be sent to the
third peer reviewer for his/her consideration. It is noted that the article published in
the journal must be approved by at least two peer reviewers.
10. The Editorial board is responsible for the final decision regarding
acceptance or rejection of the article published in the journal.
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11. The author will be officially informed if his/her article is not accepted.
However, the manuscript will not be sent back to him/her.
12. The author/authors (researcher/researchers) must write the personal
information in English in the last part of the article below the references, providing a
title (Mr. / Mrs. / Miss), an academic position i.e. Assistant Professor / Associate
Professor / Professor (if any), and a doctoral degree i.e. Dr. (If any). A full address,
including a postal code, a fax number, and an email address, should also be provided.
It is noted if the author is a master’s or doctoral student, his/her personal information
must be presented while his/her advisors’ individual information is not required.
Author

For examples:
Assistant Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom
English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences
Buriram Rajabhat University 439 Jira Rd., Muang District, Buriram
Province 31000
Fax: 044-6128585 Tel: 081-8204402 E-mail: akkarapon2512@gmail.com
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⁎
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To write
write an
academic article,
appropriate
The article
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the content
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The article
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also
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6.6. References:
In-text citation
citation isis based
based on
on the
the author-year
author-year system
system of
of the
the APA
APA
References: In-text
th
(American
edition). ItIt isis noted
noted that
that all
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entries inin
(American Psychological
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style (6
(6th edition).
the
be listed
listed in
in the
the text
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the references.
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Research Articles
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of Research
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results should
should be
be presented
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The research
research article
article
The research
research results
should
be composed
composed of
of the
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1.1. Title:
The title
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the
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the article
written
in English
other foreign languages.
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or other
foreignorlanguages.
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The important
important research
research components,
components, including
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objectives,
Abstract: The
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statistics for
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data analysis,
analysis, and
and research
research
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results.
results. Both
Both Thai
Thai and
and English
English abstracts
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be written.
written. The
The length
length of
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each language
language

isis not
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words. ItIt isis noted
noted that
that only
only English
English
not more
more than
than 11 page
page or
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150-200 words.
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in English
English or
or other
other foreign
foreign languages.
languages.
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required for
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article written
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4. Introduction: The significance of research problems is identified. The
relevant literature is reviewed. In addition, the overall benefits obtained from the
research results are also presented.
5. Objective: The research objectives are clearly identified to reflect the
overall picture of the research.
6. Methodology: The research methods, including population, samples,
instruments, steps of data collection, and statistics for data analysis, are clearly
indicated.
7. Results: The research results obtained from analyzing the data are
clearly interpreted according to the research objectives.
8. Discussion: The research results are discussed with theoretical support
so as to check whether the current research results are in line with or against the
previous studies.
9. Recommendations: Utilization of the research results, and guidelines
for the next research should be recommended.
10. References: The references must be based on APA (American
Psychological Association) style (6th edition).
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* Writing References *
1. Both Thai and foreign authors’ names in the in-text citation must be written
in English only. Moreover, their last names should be written first, followed by the
year of publication, and/or page numbers, for example, Nuemaihom (2014) or
(Nuemaihom, 2014: 23).
2. References are listed fully in alphabetical order according to the last
name of the author and not numbered. Moreover, the last name is written first,
followed by the initial letter of his/her first name.
3. For referring the Thai documents, the documents must be translated into
English, and the additional word “in Thai” must be put in the brackets [ ] i.e. [in
Thai]. It is noted that the same format for referring both Thai and English documents
is required.
For example:
References
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situations (2nd ed.). Bangkok: Digital
Media Learning and Production Center. [in Thai]
Sato, K. (2003). Improving our students speaking skills: Using selective error
correction and group work to reduce anxiety and encourage real
communication. Japan: Akita Prefectural.
Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English
communication for tourism personnel at Phnom Rung Sanctuary in
Chaloemphrakiat district, Buriram province (Research
report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai]
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(For further information about the guidelines on writing references, please visit the
website: http://jhusoc.bru.ac.th)
This reference style will come into effect from
Vol. 17 No.1 (January-April) 2019 onwards.
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แบบฟอร์ มการส่ งบทความเพื่อตีพมิ พ์ในมนุษยสั งคมสาร (มสส.)
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..................
เรียน

บรรณาธิการมนุษยสังคมสาร

เรื่ อง

ตีพิมพ์บทความลงในมนุษยสังคมสาร
1. ชื่ อผู้ส่งบทความ
(ภาษาไทย)..........................................................................................
............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................
............................................................................................................
2. ชื่ อบทความ
(ภาษาไทย)................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถนนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล: jhusoc@bru.ac.th
เว็บไซต์: http://jhusoc.bru.ac.th
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3. ประเภทของบทความ
¨ บทความวิจยั (Research article)
¨ บทความวิชาการ (Academic article)
4. เนืRอหาของบทความเกี>ยวกับ
¨ ด้านมนุษยศาสตร์ ¨ ด้านสังคมศาสตร์
5. วุฒิการศึกษาขัLนสู งสุ ด..............................................................................
....................................
6. ตําแหน่ งทางวิชาการ (ถ้ามี)
..............................................................................................................
7. สถานภาพผู้ส่งบทความ
7.1 ¨ อาจารย์ ¨ อื>นๆ ระบุ..............................................................
คณะ..........................................................................................................
สถาบัน.....................................................................................................
ชื>อผูว้ จิ ยั ร่ วม (ถ้ามี) กรณี ผสู ้ ่ งบทความไม่เป็ นนักศึกษา
ชื3 อ-สกุล
ชื3 อ-สกุล
หน่ วยงาน
โทรศัพท์
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที> 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล: jhusoc@bru.ac.th เว็บไซต์: http://jhusoc.bru.ac.th
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7.2  นิสิต/นักศึกษา
 ปริ ญญาโท  ปริ ญญาเอก
หลักสูตร..........................................................................................
สาขา................................................................................................
คณะ.................................................................................................
สถาบัน.............................................................................................
โปรดระบุชื่ออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
1. ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย).......................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................
ที่ทางานปั จจุบนั ...............................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย)......................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................
ที่ทางานปั จจุบนั ...............................................................................................
8. สถานทีท่ างาน
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................................................
โทรสาร....................................................................................................
อีเมล.........................................................................................................
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถนนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล: jhusoc@bru.ac.th
เว็บไซต์: http://jhusoc.bru.ac.th
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9. กองบรรณาธิการสามารถติดต่อข้ าพเจ้ าได้ ที่
 สถานที่ทางาน
 ที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................................................
โทรสาร....................................................................................................
อีเมล.........................................................................................................
10. กรณีทไี่ ม่ สามารถติดต่ อข้ าพเจ้ าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อ
บุคคลดังต่ อไปนี้
ชื่อ – สกุล
..................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................................................
โทรสาร....................................................................................................
อีเมล.........................................................................................................
มีความเกี่ยวข้องเป็ น.................................................................................
11. สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย
 ไฟล์บทความวิจยั  บทความทางวิชาการ
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถนนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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12. องค์ ประกอบของบทความ
ข้าพเจ้าได้จดั ทําบทความตามคําแนะนําการเตรี ยมต้นฉบับของ
“มนุษยสังคมสาร” ครบสมบูรณ์ ดังนีR
¨ บทความวิชาการ
¨ บทความวิจยั
¡ ชื>อเรื> องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

¡ ชื>อเรื> องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
¡ ชื>อผูเ้ ขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ¡ ชื>อผูเ้ ขียนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
¡ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ¡ บทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
¡ คําสําคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ¡ คําสําคัญภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
¡ บทนํา
¡ บทนํา
¡ เนืRอหา
¡วัตถุประสงค์การวิจยั
¡ เอกสารอ้างอิง
¡ วิธีดาํ เนินการวิจยั
¡ ประวัติผวู ้ จิ ยั
¡ ผลการวิจยั
¡ อภิปรายผล
¡ ขอเสนอแนะ
¡ เอกสารอ้างอิง
¡ ประวัติผวู ้ จิ ยั

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที> 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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13. ผู้เชี่ ยวชาญด้ านภาษาได้ ตรวจสอบความถูกต้ องในการใช้ ภาษาอังกฤษ
ในส่ วนของ Abstract และบทความความภาษาอังกฤษ และขอรับรองว่ า
บทความฉบับนี้มีการใช้ ภาษาอังกฤษที่ถูกต้ องตามหลักภาษาและหลัก
ไวยากรณ์ ทุกประการ เห็นควรให้ ตพี มิ พ์ เผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านภาษา ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
............/......................../...................
14. อาจารย์ ทปี่ รึกษา ได้ ตรวจบทความนีแ้ ล้ วขอรับรองว่ า องค์ ประกอบและ
เนื้อหาของบทความนี้ มีความสมบูรณ์ และถูกต้ องตามหลักวิชาการ เห็น
ควรให้ ตพี มิ พ์ เผยแพร่ ในวารสารได้
*(กรณีทเี่ ป็ นนิสิตหรื อนักศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึ กษา ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
.........../......................../...................

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถนนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล: jhusoc@bru.ac.th
เว็บไซต์: http://jhusoc.bru.ac.th

Vol. 17 No. 1 (January-April) 2019

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 295

15. ต้ นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารนี้ ยังไม่ เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ ที่ไหนมาก่ อนและไม่ อยู่ในระหว่ างการพิจารณาของวารสารอื่น
และยินดีแก้ ไขตามทีก่ องบรรณาธิการเสนอแนะ
ผูส้ ่งบทความ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
............/......................../...................
ผลการพิจารณาบทความจากบรรณาธิการ
 เห็นควรดาเนินการส่ งให้ผท
ู ้ รงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพของบทความ
 ไม่รับพิจารณาบทความ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
บรรณาธิ การมนุษยสังคมสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถนนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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หมายเหตุ
1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอลงบทความด้วยลายมือที่อ่านออก
และชัดเจนแล้วสแกนส่ งไปพร้อมไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word ของบทความต้นฉบับ
โดยส่งไปที่ http://jhusoc.bru.ac.th  ติดต่อขอลงบทความ
2. ขอให้จดั เตรี ยมต้นฉบับบทความของท่านตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความ
ของกองบรรณาธิ การ “มนุษยสังคมสาร” มิเช่นนั้น บทความของท่านจะไม่ได้รับการ
พิจารณาในดาเนินการในขั้นต่อไป
3. บทความของท่านต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
4. ในกรณี ที่เป็ นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยลงลายมือชื่อรับรอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่ 439 ถนนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล: jhusoc@bru.ac.th
เว็บไซต์: http://jhusoc.bru.ac.th
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Article Submission Form
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& Social Sciences (JHUSOC)
and

Faculty of Humanities and Social Sciences
Buriram Rajabhat University, Thailand

Date: ............./.........../.............
To Editor of Journal of Humanities and Social Sciences
Subject Article Submission Form for Publication in Journal of
Humanities and Social Sciences
1. Author’s Name.........................................................................................................
2. Article Title...............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............................................
3. Types of Articles
 Research Article
 Academic Article
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
E-mail: jhusoc@bru.ac.th
Website: http://jhusoc.bru.ac.th

298 มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2562

4. Types of Disciplines  Humanities
 Social Sciences
5. The Highest Level of Education..............................................................................
6. Academic Position (if any).......................................................................................
7. Position
7.1  Lecturer  Other Positions (please specify)……………………...
Faculty…………………………………………Institute………………………………
Co-authors (if any) who are not students.
Name
Organization
Telephone
E-mail

7.2  Students  M.A.
 Ph.D.
Discipline.......................................................................................
Program...........................................................................................
Faculty.............................................................................................
Institute.............................................................................................
Please specify the thesis advisors’ names
1. Name………………...............................................................
Current Position…………………………………………………...
Address…………………………….................................................
Telephone………………………. E-mail………………………...
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2. Name………………................................................................
Current Position…………………………………………………..
Address…………………………….................................................
Telephone………………………. E-mail………………………...
8. Author’s Present Workplace
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Office Telephone................................................ Mobile Telephone.............................
Fax...................................................................... E-mail.............................................
9. Contact Address  Workplace  Address as below
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Home/Office Telephone................................... Mobile Telephone...............................
Fax................................................................... E-mail..................................................
10. In case of not being able to contact the author, the editorial board can
contact the following person:
Name................................................................................................................
Telephone................................................ Mobile Telephone..........................
Fax......................................................... E-mail Address............................
Relationships....................................................................................................
11. Enclosed documents
 Research Article  Academic Article
 Other (specify) .................................................
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12. Article Components
I have written an article in line with the guidelines of the journal with the
following components:
 Academic Article
 Research Article
 Thai and English Titles
 Author’s name in Thai and English
 Thai and English Abstracts
 Thai and English Keywords
 Introduction
 Body of Text
 References
 Author’s Biodata

 Thai and English Titles
 Author’s name in Thai and
English
 Thai and English Abstracts
 Thai and English Keywords
 Introduction
 Objectives
 Methodology
 Results
 Discussion
 Recommendations
 References
 Author’s Biodata
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13. An expert has examined accuracy of the English use. It is certified that the
article is written in the correct English grammar and can be published in this
journal.

Expert’s signature...........................................................
(.........................................................)
Position...........................................................
Date............/......................../...................
14. The thesis advisor(s) has considered this article and approved that
its contents and components are complete and accurate according to academic
principles, so the article is recommended to be published in this journal. It is noted
that the item 14 is for the students only.

Advisor’s signature..........................................................
(........................................................)
Date.........../......................../...................
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15. The manuscript submitted for publication in this journal has not
been published before and is not under consideration of other journals. Moreover,
the author is pleased to make modifications suggested by the editorial board.

Authors’ signature...........................................................
(.........................................................)
Date............/......................../...................
The results of article acceptance considered by the journal editor are as follows:
 It should be forwarded to peer reviewers to evaluate its quality.
 It is rejected (Please give reasons for not being able to get the article
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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1. You must fill out the Article Submission Form with readable handwriting,
scan the form and submit it together with both PDF and Word files of the original full
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2. You must prepare your original manuscript in accordance with the journal
guidelines and criteria, otherwise your article will not be considered to get published
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ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................
ที4อยู.่ .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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อีเมล..................................................................
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ชื4อ.................................................................................................................................
ที4อยู.่ ..............................................................................................................................
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